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Jöhet még: 
öt felnőtt és huszonöt gyerek
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Szili Katalin, az Országgyűlés korábbi, MSZP-s el-
nöke jelenleg a Közösség a Társadalmi Igazságos-
ságért (KTI) listavezetője, a szekszárdi Belvárosi 
Kávéházban mutatta be Reiter Antal Józsefnét és 
Eszenyi Gábort, a párt Tolna megyei jelöltjeit.

A nagyjából egy éve létrejött KTI programjának ki-
indulópontja – ahogy arra Szili Katalin a helyszínen 
igyekezett felhívni a �gyelmet – az eltelt 25 esztendő 
vizsgálata és tanulságainak levonása, valamint útke-
resés Magyarország gyarapodási pályára állításához. 

„Mi vagyunk a baloldal, nem a balliberális és nem 
is a liberális oldal!” – szögezte le a március 11-edikei 
eseményen a magát civil szervezetek és közel két tucat 
parlamenten kívüli párt programszövetségeként de�-
niáló formáció elnöke, aki azt is kijelentette, hogy az 
M6-os autópálya megépítésétől többet várt.

Az elnökasszony elmondta: pártjával konszenzust 
szeretnének elérni néhány ciklusokon túlmutató 
kérdésben, de hangsúlyt kap programjukban a civil 
demokrácia és a méltó emberi élet mint érték, illetve 
a munkanélküliség elleni küzdelem is. A KTI elkép-
zelései között mindemellett a kétkamarás parlament 
kialakítása, a képviselői visszahívhatóság intézménye 
is szerepel, valamint felülvizsgálnák a privatizációs 
szerződéseket és javítanának az egészségügy, az ok-
tatás minőségén.

A Tolna megyei 1. számú választókerület KTI-s 
képviselőjelöltjével, Reiter Antal Józsefné Gyöngyivel 

a párt a női jelöltek országos arányán is javítani kí-
ván, egyébiránt – ahogy azt Szili Katalin megjegyezte 
– képviselőjelöltjeik között 30%-os a nők aránya. 

Reiterné nyugdíjas; korábban, mint ruhaipari tech-
nikus középvezetőként dolgozott és nyolc éven át ön-
kormányzati képviselő volt Tolnán. A KTI szekszárdi 
jelöltje – aki saját bevallása szerint az elmúlt 30 évet 
a közéletben töltötte – úgy látja: a közös gondolkodás 
viheti előre az országot. Mint megjegyezte, fontosnak 
tartják, hogy a térségben meghatározó legyen a kis- és 
középvállalkozásoknál dolgozók létszáma. 

Szili Katalin ehhez hozzátette, hogy a munkahely-
teremtés csakis ezen vállalkozók támogatásával való-
sulhat meg. Úgy látja, hogy jelenleg a munkavállalók 
20%-át a multik, míg a 80%-át kis- és középvállalkozók 
foglalkoztatják, ám utóbbiak részesedése jóval kevesebb 
a multinacionális cégekhez képest. Ebben szeretne 
egyensúlyt elérni a KTI – emelte ki Szili, aki a hazai bé-
rek európai átlaghoz közelítésén is dolgozna pártjával. 

A Dombóvár–bonyhádi választókörzetben nem 
sikerült jelöltet állítania a pártnak, a Paks-tamási 
körzetben induló képviselőjelölt, Eszenyi Gábor 
viszont jelen volt a tájékoztatón, ő a Bankcsap-
da-csoport tagjaként kívánja képviselni a KTI-t. A 
mőcsényi jelölt a hegesztőszakmában dolgozik, ti-

pikus világutazó, aki – ahogy mondta – „ismeri az 
emberek civil rétegét”. 

Szili úgy látja, fontos, hogy olyanok is jelen legye-
nek a parlamentben, akik nem szakadnak el saját kö-
zegüktől, a nehéz helyzetbe kerül banki adósokon 
pedig – utalva az Eszenyi-képviselte Bankcsapdára 
– szerinte egy magáncsőd-törvény segíthetne. 

A KTI nem úgy óhajt támogatókat szerezni, hogy 
másokat pocskondiáz, hanem saját programja men-
tén kíván haladni. Mi nem fröcskölni akarunk! – je-
gyezte meg Szili Katalin, aki a sajtótájékoztató után 
a párbeszéd jegyében mindjárt látogatást is tett Szek-
szárd polgármesterénél a városházán. 

 Gy. L.

Szili Szekszárdon: 
Mi vagyunk a baloldal!
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Egyre népszerűbb a Bakötvény is – közel ötvenmillióért váltottak

Az államkincstár tevékenysége 
a családtámogatási ügyeken, a 
Start-értékpapírszámla nyitásán, 
valamint a lakástámogatási ügye-
ken túl jóval kiterjedtebb, hiszen 
szerepet vállal az önkormányzatok 
támogatásában, annak munkatársa-
inak szükség szerinti oktatásában is.

A határidő lejárta előtt egy nappal a 
nyilvántartásba vett 1572 képviselő-
jelöltből 572 jelentkezett a Magyar 
Államkincstárnál (MÁK) az egymil-
lió forintos kampányfinanszírozás 
igényléséért, nagy többségük pedig 
már meg is kötötte a szerződést a 
kincstárral. Mintegy 800 jelölt mon-
dott le a pártja javára az összegről 
– tudtuk meg dr. Dancsó Józseftől, 
a Magyar Államkincstár elnökétől 

március 12-ei szekszárdi sajtótájé-
koztatóján.

Akik egyénileg használják fel a pénzt, 
azok egy bankkártyát kapnak a kincs-
tártól, amelyről egymillió forint erejéig 
költhetnek. Amennyiben a kártya hasz-
nálóját indító párt a választásokon nem 
éri el a 2%-os küszöböt, a pénzt visz-
sza kell �zetniük; készpénzes forgalom 
nem történik, csupán olyan tranzakció, 
amely mögött valamilyen bizonylat is 
van – szögezte le a kampány�nanszíro-
zással kapcsolatban a szervezet Széche-
nyi utcai épületében dr. Dancsó József, 
a MÁK nemrégiben kinevezett elnöke, 
aki arra is kitért, hogy bizonylat és 
számla nélkül nem tud egy képviselő-
jelölt sem költeni a kártyáról.

Fehér János, a MÁK Tolna Megyei 
Igazgatóságának vezetője emlékeztetett 

arra, hogy 40 éve alakult meg a megyé-
ben az egykori Illetményhivatal, amely 
ma már – például családtámogatási 
ügyek terén – mintegy 45 ezer főnek 
nyújt segítséget. Megyénkben tavaly 110 
önkormányzat, egy nemzetiségi önkor-
mányzat, valamint öt többcélú kistérsé-
gi társulás �nanszírozását, ellenőrzését 
végezte a szervezet, az önkormányzati 
adósságkonszolidáció kapcsán pedig 
2013-ban nyolc, 2014-ben húsz önkor-
mányzattal működött együtt.

Fehér János a tavaly december 2-a óta 
igénybe vehető Babakötvény kapcsán ar-
ról tájékoztatott, hogy eddig 296 számlát 
nyitottak a szülők a megyében, amelye-
ken – a március 3-ai adatok alapján – 
összesen 49 millió forintot helyeztek el. 
A szekszárdi igazgatóság feladatainak 
kapcsán Fehér János kifejtette, 98 mun-
katársuk jelentős szakmai tapasztalattal 
rendelkezik, s elsődleges céljuk az ügyfe-
lek minőségi kiszolgálása.  

Amint arra felhívta a �gyelmet, a 
megyei közszférában dolgozó, közel 17 
ezer személy illetményének számfejtése 
is a szekszárdi igazgatóságon történik. 
A munkatársak magas fokú hivatástu-
dattal, felelősségérzettel végzik mun-
kájukat – mondta. A megyei igazgató 
elmondása szerint 41 intézmény 240 
számlájának vezetése is a kincstár tevé-
kenységi körébe tartozik. 

Dr. Dancsó József hangsúlyozta, 
hogy a kincstár alapfeladatai közé 

tartozik a családtámogatási ellátások 
elbírálása és folyósítása, de egyebek 
mellett a nagycsaládosok gázártámo-
gatása is az államkincstári ügyfélszol-
gálatokon igényelhető. 

Az elnök fontosnak tartotta kiemelni, 
hogy március 3-tól a Magyar Állam-
kincstár Állampénztári Irodáiban, így 
szekszárdi igazgatóságon is lehetősége 
nyílik a lakosságnak Prémium Magyar 
Államkötvény vásárlására. A névre szóló 
értékpapír névértéke egy euró, a kötvény 
neve (2017/x), amely a 2017. április 21-i 
lejárati dátumra utal – tette hozzá.

Dancsó József a sajtóeseményen a ha-
marosan forgalmazásra kerülő Bónusz 
Magyar Államkötvény vásárlásának le-
hetőségéről is beszélt, amely a kincstár 
országos állampapír-forgalmazási ügy-
félszolgálatain válik majd elérhetővé. A 
kiegészítő szolgáltatások, úgy mint a 
WebKincstár, a TeleKincstár, valamint a 
MobilKincstár szerződéseinek megkö-
tése után az állampapír-befektetéseket 
interneten és telefonon akár otthonról 
is intézni lehet, de az értékpapírszám-
lát érintő jóváhagyási ügyletekről az 
ügyfelek díjmentes sms-szolgáltatáson 
keresztül is értesülhetnek. 

Dr. Dancsó József a tájékoztatón ki-
emelte: a kincstár célja, hogy hatékony, 
gördülékeny legyen az ügyintézés, 
mind az egyéni, mind pedig az intéz-
ményi ügyfeleket tekintve. 

 Gyimóthy Levente
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Szekszárd önkormányzata lecserél-
tette a Wosinszky Mór Megyei Mú-
zeum meglehetősen rossz állapotú 
korábbi járművét egy korszerű 
minibuszra: az új gépkocsi kulcsait 
Horváth István polgármester adta 
át március 7-én ünnepélyes kere-
tek közt Ódor János Gábor múze-
umigazgatónak.

Ahogy azt a polgármester a közgyűj-
temény épülete előtt tartott sajtótájé-
koztatón hangsúlyozta, az intézmény 
2013. január 1-jétől került városi fenn-
tartásba, a város pedig azóta is arra tö-
rekszik, hogy minél több támogatást 
nyújtson a megye legnagyobb múze-
umának. Az új busz – amint azt Hor-
váth István kiemelte – üzembiztosabb 

és költséghatékonyabb fenntartású a 
korábbi gépkocsinál. 

A városvezető az átadóünnepségen 
örömét fejezte ki a tekintetben is, hogy 
az általános- és középiskolás diákok 
már ingyen látogathatják a múzeumot, 
és hogy többek közt ennek köszönhe-
tően tavaly 10%-kal növekedett annak 
látogatottsága. 

A Wosinszky Mór Megyei Múzeum 
részéről Ódor János Gábor, az intéz-
mény igazgatója méltatta a szekszárdi 
önkormányzatot a kisbusz megvá-
sárlása kapcsán. Ahogy azt kiemelte, 
fontos, hogy a múzeum munkatársai 
időben ki tudjanak érni egy-egy ré-
gészeti, módszertani helyszínre, úgy-
hogy a leamortizálódott régi buszt már 
időszerű volt lecserélni. 

 Gy. L.

Újra cserélte a megyei múzeum leharcolt buszát a szekszárdi önkormányzat

FO
TÓ

: K
IS

S 
A

LB
ER

T

Öt új munkahelyet teremtett a városi bölcsőde bővítése és korszerűsítése

Elkészült a harmincöt éve közmeg-
elégedésre működő Perczel utcai 
városi bölcsőde várva várt bővítése 
és fejlesztése. Régi adóssága volt ez 
a városnak – fogalmazott Horváth 
István az átadóünnepségen.

A polgármester elmondta: a létesítmény 
szekszárdi tervező- és kivitelezőcégek 
munkája révén 95,7 millió forintból 
bővült, újult meg. A teljes költségből 
– egy uniós pályázatnak köszönhető-
en – mindössze 4,7 millió forint volt az 
önkormányzati önerő. Horváth István 
köszönetet mondott a kivitelezőknek és 
egyúttal a bölcsőde dolgozóinak is, akik 
az építkezés ideje alatt is magas színvo-
nalú nevelői munkát végeztek.

A bölcsőde vezetője, Rimai Rudolf-
né elmondta: két csoportszobával és 
hozzájuk tartozó új vizesblokkal bő-
vült a létesítmény. A férőhelyek szá-
ma az eddigi százról százhuszonötre 
emelkedett, így a folyamatosan teljes 

kihasználtsággal működő bölcsődé-
ben kevesebb kisgyermek felvételét 
kell majd elutasítani vagy várólistára 
tenni. A férőhelybővítés öt új munka-
helyet is teremtett: négy kisgyermek-
nevelőt és egy dajkát alkalmazhat majd 
az intézmény.

A kivitelezés során új szigetelést 
kaptak a foglalkoztató helyiségek, s itt 
kicserélték a nyílászárókat is. A pavi-
lonbővítéshez kapcsolódó csapadék-
víz-elvezető és belső hálózatátépítési 
munkák mellett a foglalkoztató helyisé-
gek fűtési és használati melegvíz-ellátá-
sát is megújították. Az udvar új homo-
kozóval és játszóelemmel gazdagodott. 

Az avatóünnepségen a bölcsőde két 
kis „lakója”, Péter és Keve segédkezett 
az intézmény vezetőjének és a pol-
gármesternek a nemzeti színű szalag 
átvágásánál, majd az egyik új csoport-
szobában a gyerekek műsorral és aján-
dékkal kedveskedtek a vendégeknek.

 - � -
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gyártósori szerelőket /betanított munka/,
3 műszakos munkarendben.

Önéletrajzot kérünk a portán leadni, postai úton,
illetve az alábbi email címre:
mrauch@juergenhake.de.

Telefonos elérhetőséget kérünk.
Cím: 7100 Szekszárd, Korsófölde utca 3.

A Jürgenhake Mo. Kft. felvételre keres

SZEKSZÁRDI
VAGYONKEZELŐ 
KFT.

- 2 fő gondnok (Sötétvölgyi és Fadd-Dombori Gyermektáborba)

munkatársat keres. Egyéni vállalkozók előnyben.

Jelentkezéseket írásban (fényképes önéletrajz) kérjük benyújtani 

a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.-hez,

(7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2., Postacím: 7101 Pf.: 115.)

Beküldési határidő: 2014. március 31.

- zöldfelület gondozásra idénymunkára munkatársakat keres.

Jelentkezéseket írásban (fényképes önéletrajz)kérjük benyújtani 

a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-hez,

(7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2., Postacím: 7101 Pf.: 115.)

Beküldési határidő: 2014. március 31.

Idén immár második alkalommal tartottak 
Szekszárdon állampolgársági esküt: legutóbb –
március 10-én – tizennyolc határon túli magyar 
választotta az ünnepi esemény helyszínéül váro-
sunkat, s vehette át ünnepélyes keretek között a 
magyar állampolgárságról szóló okiratokat. Igen 
�gyelemre méltó adat, hogy 2010 óta Szekszár-
don több mint 600-an tették le esküjüket – csak 
a tavalyi esztendőben közel 200-an. 

Az Agóra Művészetek Házában rendezett eseményen 
Ács Rezső alpolgármester emlékeztette a jelenlévő-
ket: a négy esztendeje hivatalba lépett Országgyűlés 
már 2010 májusában a kettős állampolgárság biz-
tosításával valamelyest enyhítette a 2004. évi kettős 
népszavazás által ejtett sebeket. 

Az eskütétel résztvevői nagyrészt Újvidékről, 
Belgrádból érkeztek, de az erdélyi Segesvárról és 

Szekszárd testvérvárosából, a vajdasági Óbecséből 
is sokan utaztak Szekszárdra. A Kárpátaljai Nagy-
bereki Református Líceum, valamint a szekszárdi 
Garay János Gimnázium diákjai és kísérő tanára-
ik is jelen voltak, illetve műsort adtak a felemelő 
eseményen. Ács Rezső a jelenlévő, s az elszakított 
országrészeken élő magyar honfitársainkat, eskü-
tételüket követően tiszteletbeli szekszárdiaknak 
fogadta, egyben kérte, érezzék magukat otthon 
városunkban, s ne feledjék: Szekszárd visszavárja 
őket! 

Az állampolgársági eskü részesei, így a Kárpátaljá-
ról érkezett diákok is névre szóló ajándékot vehettek 
át, amely egy Szekszárd-könyvet, nemzeti színű, név-
re szóló szalagot, valamint egy Alaptörvény kötetet 
is tartalmazott, majd zárásként  az új magyar állam-
polgárok koccintottak egyet Szekszárd város borával.
 Gy. L.

A határon túli magyarok jó része Szekszárdon veszi fel az állampolgárságot
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Készül a föld alatti élménykörút – Már a padlófűtésnél
tartanak a Garay Pincében Szekszárdon

Továbbra is lendületesen halad a 
Garay ÉlményPince kialakítása a 
tolnai megyeszékhelyen. A léte-
sítmény egyre épül-szépül, már a 
majdani interaktív kiállítás néhány 
alapját is elhelyezték. Az érdeklő-
dők egyelőre ismerkedhetnek az-
zal, hogy nyártól milyen hely várja 
majd őket egy Magyarországon 
páratlan attrakcióval.

Aki korábbról ismeri a szekszárdi 
Garay Pincét, de az elmúlt négy hó-
napban nem járt benne, most megle-
pődve látná, hogy a nagymúltú, több 
száz éves létesítményt ilyen rövid idő 
alatt máris láthatóan nagyjövőjűvé 
alakították. A közelmúltban például 
már elkezdték a padlófűtés kiépíté-
sét is: a vezeték egy dróthálóra lesz 
ráerősítve, amely alá egyébként több 
szigetelő réteget tettek. A talajned-
vesség, talajvíz elleni védekezésre az 
egész pincében gondot fordítanak, de 
immár „felfelé” is javában dolgoznak: 
a pince azon részén, ahol a konyha, az 
öltözők és a mellékhelyiségek lesznek, 
mostanra felhúzták a válaszfalakat, 
míg a bejárat melletti jobb oldalon 
azért választottak le fallal egy részt, 
hogy ott az elektromos vezetékeknek 
legyen elegendő hely. Mindezen túl 
már lerakták azokat a beton oszlo-
pokat is, amelyekre majd a kiállítási 
installációk kerülnek.
A Garay ÉlményPince majdani láto-
gatói egy háromdimenziós animá-

ció révén már most megtekinthetik 
(http://www.youtube.com/watch?-
v=GpAWt2lXODE), milyen lesz a 
föld alatti élménykörút helyszíne. A 
személyes megtapasztalásokra vár-
hatóan idén júliustól kerülhet sor, 
de érdemes kivárniuk azt az időt. A 
projektgazda Szekszárdi Vagyonkez-
elő K�.-nél azt ígérik, lesz itt minden, 
mi szem-szájnak – és orrnak, fülnek, 
bőrnek – ingere: a betérő érdeklődők 
minden érzékszervét elvarázsolja 
majd az interaktív kiállítás, amely 
az illatkamrával, az infogra�kákkal, 
a Garay-konyha étkeivel és a szek-
szárdi borvidék legjobb termelőinek 
nedűivel kiegészítve szinte mindent 
megmutat majd, amit a hely levéről és 
a borkultúráról tudni érdemes. Igazi 
élménypince nyílik tehát, melyben 
összefonódik a tudomány, a művészet 
és a szórakoztatás, feledhetetlen em-
lékkel ajándékozva meg a látogatókat. 
Az utóbbiak köre ráadásul a fogyaté-
kossággal élőkre is kiterjed, hiszen 
a létesítmény teljeskörűen akadály-
mentesített lesz.
A pince átalakítására – amelynek 
eredményeképpen négy új munka-
helyet is teremtenek - az Új Széche-
nyi Terv Dél-Dunántúli Operatív 
Programja keretében a Szekszárdi 
Vagyonkezelő K�. pályázott. A „Ga-
ray élménypince” című projekt (pá-
lyázati azonosító szám: DDOP-2.1.1/
A.B-12-2012-0027) 197.817.874 Ft 
támogatást nyert el.

MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA
Tisztelt Szekszárdi Lakos!

Szeretettel meghívom Szekszárd MJV Önkormányzata által meghirdetett
Lakossági Fórumra.

Időpont: 2014. március 19. (szerda) 17.00 óra

Helyszín: Művészetek Háza (Szekszárd, Szent István tér 10.)

A lakossági fórum résztvevői tájékoztatót hallhatnak a város 2013. évi gazdálkodásáról, a Szekszárdon befejezett és 
folyó beruházásokról, valamint a 2014. évi fejlesztésekről.

Szekszárd város polgármesterekén – országgyűlési képviselőként - fontosnak tartom, hogy a lakosság a városvezetés munkájáról 
hiteles és korrekt tájékoztatást kapjon.

Tervezzük közösen városunk jövőjét!

Megjelenésére, véleményére számítok!

Horváth István
Szekszárd MJV polgármestere
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Nemcsak munkájában kitartó – első szerelme lett a hitvese

Néha reggelizni, ebédelni sem tud, 
olyannyira összesűrűsödik a prog-
ramja, s nem ritkán az éjszakába 
nyúlik a munkája dr. Kovács Antal 
olimpiai bajnok cselgáncsozónak, a 
paksi erőmű kommunikációs igaz-
gatójának. Habár az ideje ki van cen-
tizve, a családjára –  feleségére és há-
rom gyermekére – mindig fordít időt, 
s olyankor kollégái, barátai is tudják: 
tilos zavarni. Március 6-án előadást 
tartott az Újvárosi Római-Katolikus 
Társaskörben, ahová magával vitte 
1992-es olimpiai aranyát – az egyik 
utolsót azok közül, amelyek még va-
lóban tartalmaztak aranyat...

Dr. Kovács Antal (vagy ahogy egy 
ország hívta: Atom Anti) 1992-ben, 
Barcelonában lett hazánk legelső olim-
piai dzsúdóbajnoka; cselgáncsozóként 
világbajnoki éremmel büszkélkedhet 
(1993), Európa-bajnoki bronzérmes 
és a Magyar Köztársasági Érdemrend 
kiskeresztjének is büszke birtokosa. Je-
lenleg a Paksi Atomerőmű Zrt. kom-
munikációs igazgatójaként tevékeny-
kedik, s vallja a Madách-i gondolatot: 
„az ember célja a küzdelem maga”. 
Szerinte ugyanakkor magát a célhoz 
vezető utat is szeretni kell, csakúgy, 
mint a hétköznapokat. Állítja: nem 
születik bajnoknak senki, az ő szemé-
ben viszont mindenki annak számít, 
aki „magát le tudja győzni”. 

Kovács Antal, a fuvaros apa és ad-
minisztrátor édesanya gyermekeként 
óriási sikereket elért sportoló előadá-
sában büszkén vallotta, hogy – szinte 

családi hagyományokat követve – az 
első szerelme lett a hitvese. Tizenöt 
éves korát követően érték a legelső 
jelentős sporteredmények, amikor is 
i�úsági bajnokságot nyert, ezt követő-
en pedig majd’ húsz éven át a magyar 
válogatott tagja volt. 

Nagyanyja „útravalónak” szánt sza-
vai máig a fülében csengenek: „Ha va-
lamit csinálunk, csináljuk rendesen: 
előbb végzel, s mehetsz a dolgodra”. 
Ezt legelőször a családi szőlőmun-
kák kapcsán ültette át a gyakorlatba, 
amikor reggel 5 órától délelőtt 10-ig a 
szőlőben munkálkodott, utána pedig 
maradék idejével szabadon gazdál-
kodhatott. 

Az élsportoló – aki egyébként mé-
lyen vallásos – úgy tartja: a szerencse, 
az alázat, a célok és a kitartás igen lé-
nyeges fogalmak az ember életében, 
amelyhez természetesen jó, ha egy 
adag önfegyelem és motiváció is járul.

A közgazdászdiplomával, dokto-
rátussal rendelkező 43 éves Kovács 
Antal, aki több alkalommal is Tolna 
megye legjobb fér� sportolója volt 
(’92, ’93, ’98), valamint 1993-ban az 
év magyar sportolója címet is elnyerte, 
a lojalitást is fontosnak tartja: ő maga 
például folyamatosan ugyanazon 
sportközegben maradt. Elengedhetet-
len a jó csapat is, amely számára Pak-
son adatott meg. Véleménye szerint az 
akaraterő fejleszthető, de a fejben dől 
el minden. Úgy gondolja, az embernek 
soha nem szabad túl komolyan vennie 
magát, mert „elég, ha mások komo-
lyan veszik”. 

Az élsportoló előadásának jelentős 
részében a Paksi Atomerőműről, an-
nak létfontosságú szerepéről beszélt. 
Elmondta, hogy a 30 éves múlttal ren-
delkező létesítmény a hazai energia- 
szükséglet 36-37%-át adja, az I. blokk 
pedig még további 20 évig működhet 
a Magyar Energiahivatal engedélyé-
vel. Leszögezte azt is, hogy az erőmű 
Európában az első-második helyen áll 
biztonság tekintetében. A létesítményt 
a 2011-es fukusimai katasztrófa után 
stressz-tesztnek vetették alá, melynek 
eredményeként kiderült: még egy, az 
említett helyszínen tapasztalt földren-
gést is kibírna. 

Kijelentette: egy kutatás nyomán 
kiderült, hogy Pakson a daganatos 
megbetegedések száma jóval az orszá-
gos átlag alatt van. Kovács Antal arról 

is tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az 
erőmű Tolna megye ipari termelésé-
nek 53,3%-át adja, jelenleg pedig a 
megye dolgozó lakosságának 7,26%-
a dolgozik az atomerőműben. „Ha 
megvalósul a bővítés, annak igen je-
lentős pozitív hatása lesz a régióban!” 
– hangsúlyozta Kovács Antal, felhívva 
a �gyelmet arra is, hogy az erőmű nem 
csak a sportélet, de a megyei kórház 
vagy éppen a PTE Illyés Gyula Kar tá-
mogatásában is jócskán szerepet vállal.

Az előadás végén a társaskör tagjai 
megszemlélhették Kovács Antal 24 
karátos aranyat tartalmazó olimpi-
ai aranyérmét is, amely – mint mint 
kiderült – az utolsó érem azok közül, 
amelyek még aranyat tartalmaztak.

 Gy. L.

FO
TÓ

: K
IS

S 
A

LB
ER

T

Könyv Kata festőművészé a Szabó Dezső-ösztöndíj

A Tolna megyében élő, illetve in-
nen elszármazott, de a megyéhez 
kötődő 35 év alatti képző- és ipar-
művészek számára hirdette meg a 
Szabó Dezső Művészeti Ösztöndíjat 
a szekszárdi Víz’P’Art Közalapítvány 
három évvel ezelőtt.

Az Irodalom Házában tartott ünnep-
ségen az idei ösztöndíjat Könyv Kata 
festőművész vehette át Rühl Gizellától, 
az alapítvány alelnökétől. A 30 éves, 
Barcsay-díjas alkotó simontornyai mű-
vészcsaládból származik – édesapja 
Könyv István gra�kusművész, édesanyja 
Könyvné Szabó Éva bőrműves –, képeit 
már több kiállításon tárta az érdeklődők 
elé. A jelenleg a pestszentimrei művésze-
ti iskolában tanító Könyv Kata egy alko-
tását legutóbb Párizsban mutathatta be. 

Mint azt Rühl Gizellától megtudtuk, a 
200 ezer forinttal járó Szabó Dezső-ösz-

töndíj idei nyertesének személyéről – 
korábban Juhos Janka és Gwizdala Dá-
riusz érdemelte ki az elismerést – a Fusz 
György és Adorjáni Endre képzőművé-
szek, valamint Lovas Csilla muzeológus, 
a közalapítvány titkára alkotta zsűri egy-
hangú döntést hozott. 

Nem volt könnyű dolguk, hiszen ösz-
szesen kilenc, igen színvonalas pályá-
zatot bíráltak el. Ennek megfelelően az 
ösztöndíj mellett különdíjakat is átadtak. 

A szekszárdi önkormányzat hu-
mánbizottsága nevében (amely tavaly 
ajánlott fel először különdíjat a pá-
lyázóknak) az idén Lengl Orsolya és 
Tóth Zsó�a festőművész-, valamint 
Máté Tamás építőművész-szakos hall-
gatóknak nyújtott át egy könyvcsomag 
mellett 30 ezer forintos pénzjutalmat 
Csillagné Szánthó Polixéna, a bizottság 
elnöke.
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Itt is egy nő, ott is egy nő...

Takács Béla kiállításai révén régóta „vendége” 
az Illyés Gyula Megyei Könyvtár galériájának – 
emlékeztette a jelenlévőket Liebhauser János, 
az intézmény munkatársa a művész „Arcok és 
aktok” című tárlatának február 26-ai megnyi-
tóján. A művész Dombóváron született, a Pécsi 
Művészeti Gimnázium tanulója volt, s egy rövid 
ideig a Gyönki Általános Iskolában is megfordult 
rajztanárként. 1966 óta él Szekszárdon, alapító 
tagja a Képzőművészeti Stúdiónak.

„Itt is egy nő, ott is egy nő” – jegyezte meg a könyv-
tárban berendezett kiállítás kapcsán Decsi-Kiss 
János újságíró, képzőművész, az esemény mode-
rátora, aki Kosztolányi Dezsőt  idézve – „Mind-
egyik leányom, mindegyik feleségem, mindegyik 
barátnőm, rejtélyes kedvesem” – utalt arra is, hogy 
Takács Béla rajzaiba valamennyi említett női ala-
kot be lehet helyettesíteni. Az esemény levezetője 
egy interaktív feladatba is bevonta a jelenlévőket: a 
hallgatóság azt rajzolhatta le, ami éppen eszébe ju-
tott. A formákkal, szimbólumokkal teli lapot aztán 
Takács Béla egy zseniális gra�kai megoldással kü-
lön egységekbe rendezve összekapcsolta, komplex 
képet alkotva belőlük. 

Mint a megnyitón kiderült, a gra�kus a pécsi 
művészeti gimnáziumi évek alatt tanórák helyett 
gyakorta járta a várost, az utcák körvonalait papír-
ra vetve. „Előbb rajzolt, mint beszélt” – szögezte le 
Decsi-Kiss. Aztán 25 évig tervező gra�kusként dol-
gozott.  S hogy mi is vonzotta a rajzművészetben 
igazán? A vonalak egymásmellettisége, kereszte-
ződése, egymáshoz való idomulása, lágysága, de a 
fekete-fehér kontrasztok ereje, drámaisága is érdek-
li – vallotta magáról. Számára igen nagy boldogság, 
ha valaki megérzi gondolatait, amelyek miatt leült 
alkotni – tette hozzá.

Szekszárdon kívül Tokajban, Debrecenben, Bala-
tonlellén, Pécsett, Tamásiban, sőt, még a fővárosban 
is találkoztattak már alkotásaival a művészet iránt 
rajongók, két alkalommal pedig művésztelepeken 
szerepeltek művei. 

Egy szó mint száz: érdemes megtekinteni Takács 
Béla lenge ruhájú asszonyait, városi háttérrel ábrá-
zolt kalapos hölgyeit a megyei könyvtár galériájában. 

 Gyimóthy Levente

FO
TÓ

: K
IS

S 
A

LB
ER

T



2014. március 16.8



2014. március 16. 9

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

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 március 17-től március 21-ig.
7100 Szekszárd Rákóczi u 1. (bejárat a Mátyás K. utca felől)

március 17. március 18. március 19. március 20. március 21.

„A”
Babgulyás Csurgatott 

tojásleves Húsleves Őszibarack 
krémleves

Magyaros 
burgonyaleves

Sonkás kocka,
kivi

Tavaszi rizseshús,
csemege uborka

Főtt hús,
gyümölcsmártás,

pirított dara

Rántott máj,
burgonyapüré,
vegyesvágott

Eszterházy 
pulykatokány,

tészta,
mandarin

„B”
Babgulyás Csurgatott 

tojásleves Húsleves Őszibarack 
krémleves

Magyaros 
burgonyaleves

Almás pite,
kivi

Budapest szelet, 
pirított burgonya,
csemege uborka

Chilis bab,
párolt rizs

Lecsós 
pulykaragu,

tarhonya

Sült csirkecomb,
tavaszi tésztasalá-

ta, mandarin

„C”
Karalábéleves Csurgatott 

tojásleves Húsleves Csirkegulyás Magyaros 
burgonyaleves

Hétvezér tokány,
tészta,

kivi

Bőrös karaj,
burgonya,

párolt káposzta

Rántott 
csirkemell,

zöldséges rizs
Masánszky 
rizsfelfujt

Töltött káposzta,
mandarin

FRANKÓN NAP
Szekszárd, 2014. március 20. 

 
Programok a 

Garay János Gimnáziumban
 

8.00 Civilizációs vetélkedő 
középiskolások számára 

11.00 Kulturális bemutató - 
Waldorf iskola műsora - 

Garay J. Gimnázium műsora
12.00 Eredményhirdetés

Francia ebéd: 
a Papa borozóban, a Mangó étteremben 

és a Szász étteremben
18.00 Francia koktél-est a Mangó 

étteremben
A Tücsök színpad és a Garays diákok 

zenés műsora

Főszervező: Esélyt Tolnának Alapítvány
Szervezők: Polip I� úsági Iroda, Garay 

János Gimnázium
Támogatók: Szekszárdi Turisztikai 

Non-Pro� t K� ., B-System K� .

TERJESZTÉSSEL
KAPCSOLATOS
REKLAMÁCIÓ

Bagarus György:
06-30/771-8529

E-mail: 
Bagarus.Gyorgy@posta.hu
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KÉRJÜK KEDVES OLVASÓINKAT, A MEGFEJTÉST NE KÜLDJÉK BE! KERESZTREJTVÉNYÜNK PUSZTÁN SZÓRAKOZTATÁSUKAT SZOLGÁLJA!
Március 9-ei rejtvényünk megfejtése: Szigligeti Ede, Liliom�

EKHO TOURS TUI Partneriroda  Eng.szám: R-1188/95/97
Szekszárd, Arany J. u. 16. • Tel/fax: 74/511-099,
Tel/fax: 74/413-849 • Mobil: +36-9575630
E-mail: ekhotours@ekhotours.hu
Honlap cím: www.ekhotours.hu

Utazzon velünk…
Előfoglalási kedvezmények meghosszabbítva:

•  Görögország autóbusszal, apartmanban 
felszállás Szekszárdon 19.900,- Ft/ főtől

•  Horvátország,Olaszország,Bulgária 
autóbusszal felszállás Szekszárdon 39.600,- Ft/főtől 

•  Törökország repülővel,5* Ultra ALL. Inc. 
ellátással 8 nap már 89.900,- Ft/főtől + ill

•  Prágai séták, sörözések, történelmi emlékek 
4 nap autóbusszal 28.300,- Ft/fő

• Síeljen Ausztriában Hotel Koralpe 5.900,- Ft/fő/éj

•  Belföldi nyaralás Siófokon 
Hotel Radio Inn** reggelivel 4.600,- Ft/fő/ éj

Akciós TUI és GULET ajánlataink bécsi indulással! 

További ajánlatokért érdeklődjön irodánkban, vagy keresse  oldalunkon!

ELEKTRONIKAI 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

VÉRVÉTEL VÁRAKOZÁS
NÉLKÜL SAJÁT OTTHONÁBAN!
+36-30/590-2404
Bíró Aranka egészségügyi szakasszisztens
*A szolgáltatás érvényes laboratóriumi
beutalóval vehető igénybe!
A szolgáltatásért térítési díjat kell � zetni!

A Babits Mihály Kulturális
Központ pályázatot hirdet
hangtechnikus munkakör

betöltésére!
•  Határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony.
• Teljes munkaidő, heti 40 óra
•  Fizetés közalkalmazotti bértábla 

szerint
Pályázati feltételek:

•  Kizárólag érettségi bizonyítvány 
és - vagy villanyszerelői 
szakmunkás végzettség

•  hangmesteri OKJ-s végzettség 
(542130201005101)

•  hangtechnikusi munkakörben 
szerzett 1 éves szakmai tapasztalat

Benyújtandó iratok, igazolások:
• Fényképes szakmai önéletrajz.
• Motivációs levél.
•  Végzettséget igazoló 

dokumentumok másolatai.
A munkakör legkorábban 

2014. április 15. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának
határideje: 2014. április 8.

A pályázat benyújtásának módja: 
•  Postai úton: Babits Mihály Kultu-

rális Központ (7100 Szekszárd, 
Szent István tér 10.) Kérjük a 
borítékon feltűntetni a munkakör 
megnevezését-hangtechnikus!

vagy
•  Személyesen: 7100 Szekszárd, 

Szent István tér 10.

Szekszárdi muslincák 
a Szerb Színházban

A budapesti Szerb Színházban mu-
tatkozott be a közelmúltban Babits 
Jónás könyve, a Borvirág-kantáta és 
a kiváló szekszárdi bor.

A szekszárdi kultúrát és bort népsze-
rűsítő Dúzsi Tamás borász, a Mus-
linca fér�kar, valamint a zenészek és 
előadóművészek műsorát vastapssal 
köszönte meg a zsúfolásig megtelt 
fővárosi színház közönsége. Ahogy a 
program plakátja is hirdette: ízekkel és 
illatokkal, az érzékek egyesítésével lét-
rehozott „holisztikus” színház komp-
lex élményt adott a hallgatóságnak, s 
ezzel visszatértek a gyökerekhez – hi-
szen a színház a Dionüszosz-borünne-
pekből materializálódott.

Az este közönségét Rusz Milán 
színigazgató és Mikó István művész 
köszöntötte, majd Varga Klára előa-
dásában egy kiváló Edith Piaf-dal-
csokor hangzott el. Ezt követően – a 

Szerb Színházban nem először – Dúzsi 
Tamás borász Babits Mihály költemé-
nyét, a Jónás könyvét szavalta el. 

A Muslinca fér�kar egy nyolcfős 
csapata Kis Pál István és Mikó István 
Borvirág-kantátájának szólószerepeit 
adta elő, a produkció teljesen magával 
ragadta a közönséget; a zenét a Tricikli 
Band szolgáltatta. A közel háromórás 
estét az előadás közben szervírozott 
szekszárdi borok visszakóstolása és 
jóízű beszélgetés zárta.

S hogy a műsornak lesz folytatása, 
az nem is kérdés: a Borvirág-kantát 
Siófokra hívták meg, a művet a szek-
szárdi és budapesti művészek egy csa-
pattá forrva adják majd elő.

 - � -
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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. március 1-31-ig tart.

Szekszárd,
Béri B. Ádám 

utca 78.

MeghívóKedves �atalok és lélekben �atalok!

Az alsóvárosi �atalok ötletének meg-
valósítása – a szekszárdi hegyek, szur-
dokok megismerése – az idei évben is 
folytatódik. Ezúton hívunk minden 
alsóvárosit és az alsóvárosiakhoz csat-
lakozni kívánó barátot, ismerőst a már 
kilencedik közös kirándulásunkra.

Időpont:
2014. március 29. (szombat )
Túravezető: Lengyel Péter

Tervezett útvonal: 
◆  10.00 óra Indulás, az alsóvárosi te-

metővel szembeni tanyáktól felgya-
logolunk a Csacska-szurdik tetőre.

◆  11.00 óra – Pihenő a hegytetőn, majd 
a hegygerincen „sétálós városnézés” 
után leereszkedünk a Kápolna térre.

◆  12.00 óra Remete-csurgó megtekin-
tése. A felújítási terveket ismerteti:
Kovács József és Joó Balázs.

◆  12.30 órától Végigjárjuk a felújított 
stációkat a Remete-kápolna kertjé-
ben, majd szabadprogram.

◆  Visszaindulás a Kápolna téri busz-
megállóból 13.00, 15.00 vagy 17.00 
órakor.

Tervezett távolság gyalog 4,5 km.
Szükséges felszerelés: 
– Időjárásnak megfelelő ruházat: cipő, 
kis üveg víz vagy tea, szendvics.

Részvétel: díjtalan, az előzetes jelent-
kezést szívesen vesszük.

Mindenki hozza magával jókedvét, 
barátait, ismerőseit.
Várjuk az egyesület munkájában szí-
vesen résztvevők nevét, címét, elérhe-
tőségét.

Köszönöm a szervezésben
való segítést:

Kovács Józsefné sk. elnök

Internet Fiesta az Illyés Gyula Megyei Könyvtárban március 20-27-ig
(Főkönyvtár: Széchenyi u. 51., Gyermekkönyvtár: Augusz I. u. 5.)

• március 20-22-ig ugrálóvár a főkönyvtár udvarán 
• március 20-27-ig ingyenes internet használat mindkét könyvtárban

• március 22-én és 26-án új olvasóknak ingyenes, régieknek féláras beiratkozás, nincs 
késedelmi díj a könyvtárakban

• március 22-én (szombaton) a főkönyvtár meglepetésekkel
9–16 óráig nyitva

Gyertek, gyerekek! Próbáljátok ki a légvárat! Szabad az ugrálás!
Gyermekkönyvtári programok 9-13 óráig

Játssz(on) velünk az internet �esta fejtörőivel (�esta.kjmk.hu)
Cseppecske • Csepptől az óceánig • Írjuk jól! • Babáknak mamákról

március 20. (csütörtök) 10.15
(Széchenyi u. 51.)
Egyszervolt.hu mesés kalandozás óvodá-
sokkal az interneten Leipold Erzsébettel
10-18 óráig az ugrálóvár bevétele a 
könyvtár udvarán
14 óra gyermekkönyvtár 
Éjszakai élet az állatvilágban Dombi 
Imre denevérkutató, természetvédelmi őr 
interaktív előadása.

Március 21. (Péntek) 10.30
(Széchenyi u. 51.)
Varázsláda mesék ovisoknak a virtuális 
diamúzeum honlapjáról Leipold Erzsé-
bettel
10-18 óráig móka az ugrálóvárban
14 óra gyermekkönyvtár 
Mesekonyv.lap.hu utazás meseországba hon-
lapon át irodalmi foglalkozás Nemes Ritával.

Nagy �esta nap március 22. (szombat)
9-13 óra gyermekkönyvtár 
Pom pom, a szeleburdi család és a többiek 
Mesék, i�úsági �lmek a nava-ról
Kreatív ötletek a netről – tavaszi díszek 
készítése
Megbocsátás napja

9-16 óra (Széchenyi u. 51.)
Új olvasóknak ingyenes, átiratkozóknak 
féláras beiratkozás
Megbocsátás napja, szabad internetezés
Tiéd itt a tér!!!!!!
9-16 óráig vedd be az ugrálóvárat!

15 óra
Látványprogram szekszárdról és az or-
szágról a köztérkép.hu bemutatásával.

Meghívott szerkesztők: László Mária 
könyvtáros – Milánó-Szekszárd
Ábrahám béla képzőművész

Március 24. (hétfő) 10-18 óra 
(Széchenyi u. 51.)
Minden, amit az internetről tudni akar…
Várják az olvasóterem, helyismeret, zene-
műtár tanácsadó könyvtárosai

13 óra gyermekkönyvtár 
A világűr meghódítása
Dr. Nagyváradi lászló, a pécsi planetárium 
csillagászának interaktív előadása

Március 25. (kedd) 14.30 óra 
GYERMEKKÖNYVTÁR 
Informatikai „cuccok” anno Cseke Krisztián 
középiskolás diák bemutatja gyűjteményét

Március 26. (szerda) 14 óra 
GYERMEKKÖNYVTÁR 
Jókedvre fel!
Tréfás fejtörők, nyelvi játékok a költögető 
blogról és a fejtörő.info honalapról Tatai-
né Berta Zsuzsannával
Megbocsátás napja

10-18 óra (Széchenyi u. 51.)
Új olvasóknak ingyenes, átiratkozóknak 
féláras beiratkozás
Megbocsátás napja

Március 27. (csütörtök) 16 óra
(Széchenyi u. 51.)
Balogh András régész előadása a robotrepü-
lők (drónok) szerepéről a légi régészetben
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SPORTMIX

Négy kategóriából kettőt „hoztak” Alisca nyilai

Hetedik alkalommal, erős nem-
zetközi mezőnnyel tartották meg 
február 23-án a Történelmi Magyar 
Hagyományos Íjász Tábla (MHÍT) 
versenyt, amelynek idén is a Dunaúj-
városi Főiskola sportcsarnoka adott 
otthont, a Mezőföldi Sólymok Íjá-
szegyesület szervezésében. Nagyvá-
radról és Görögországból is megtisz-
telte egy-egy csapat a rendezvényt, 
melynek színvonalát Mónus József 
távlövő-világbajnok is emelte.

A rangos verseny különlegessége, 
hogy azon nem érmekért küzdenek az 
íjászok, hanem kieséses rendszerben 
zajlik a viadal: döntőben a legtöbb 
pontot elérő íjászt avatják az esztendő 
bajnokává. 

A megmérettetésen évről évre Ma-
gyarország legjobb tradicionális íjászai 
vesznek részt: ebben a fegyvernemben 
94-95%-ot képes teljesíteni a döntőbe ju-
tott versenyzők legtöbbje, de a feltörekvő 
i�úsági kategóriák győztesei is nagyjából 
85% százalék elérésére képesek.

Az Alisca Nyilai Íjászegyesület tíz 
versenyzővel érkezett a dunaújvárosi 
eseményre, s minden korosztályban 
és nemben képviseltette magát.

A 12 évesnél �atalabbak között – 
ahol nem hirdettek győztest – az alis-
cás Barta Viktória és Ambrus Csanád 
is dicséretben részesült.

I�úsági lány kategóriában a szek-
szárdi klub versenyzője, Barta Niko-
lett hatalmas csatában szerezte meg a 
bajnoki címet.

Ambrus Csongor és Bükszegi Norbert 
i� �ú kategóriában versenyzett. Csongor 
jól lőtt, de a döntőbe jutáshoz szükséges 
lett volna még néhány pont – tájékoztatta 
lapunkat az Alisca Nyilai Íjászegyesület. 
Bükszegi Norbert azonban magabiztos 
versenyzéssel védte meg tavaly elnyert a 
bajnoki címét.

Az aliscásoknak felnőtt női verseny-
zője is volt Torma Erzsébet személyében, 
akinek – mivel nemrég kezdett el az íjá-
szattal foglalkozni – a döntőbe jutása 
nagy sikernek számít. A felnőtt fér�ak 
mezőnyében közel 80 íjász versengett a 
győzelemért: e kategória a legnépesebb 
és a legerősebb is ezen a viadalon. A 
szekszárdi aliscás íjászokat ebben a kate-
góriában Ambrus Károly, Boros Zoltán, 
Kasler Csaba és Müller György képvisel-

te Dunaújvárosban. A négy versenyző 
közül Müller Györgynek sikerült a leg-
jobb 14-be, tehát a döntőbe jutás: ahogy 
azt az Alisca Nyilai Egyesület lapunkkal 
közölte, már az is nagy sikernek és nagy 
megtiszteltetésnek számít, hogy Müller 
György egy igen erős mezőnyben Ma-
gyarország legjobb tradicionális íjászai 
közé verekedte be magát. 

Mint beszámoltak róla, összességé-
ben sikeres versenynapot zártak, hiszen 
a négy kategóriából kettőt az Alisca 
Nyilai Íjászegyesület tagja nyert meg.

Posta Pál, a Magyar Hagyományos 
Íjásztábla „atyja”, valamint Mónus József 
távlövőrekorder-világbajnok a verseny 
zárásakor dicsérő szavakkal méltatta a 
szekszárdi csapatot. 

 F. L.

A legutóbbi két mérkőzésen hiányzott 
az Atomerőmű KSC Szekszárd NBI-es 
A-csoportos, női kosárlabdacsapatának 
kispadjáról Magyar Gergely vezetőedző: 
felfüggesztette ugyanis a szövetség játék-
vezetői testülete a PINKK Pécs 424 el-
leni, még februárban lejátszott komlói, 
kiadós vereséggel záruló mérkőzés után. 
Nem dirigálhatta a csapatot a PEAC el-
len, majd a szekszárdi, Diósgyőr elleni 
találkozón is kénytelen volt a lelátón 
helyet foglalni a szekszárdi tréner. A 
miértre az érintett sem tudott kielégítő 
magyarázattal szolgálni: „Várjuk meg a 
fegyelmi bizottság döntését” – mondta 
sokak érdeklődésére Magyar Gergely.

Mielőtt ismertetnénk a hosszas vajú-
dás után megszületett verdiktet, hadd 
jegyezzük meg: A közelebbi illetve a távo-
labbi múltban általában előbb van a fe-

gyelmi eljárás, amelyen valamilyen ítélet 
születik. Most pedig elég volt egy sms is az 
eltiltásról – csak az érintettnek címezve. 
Mint utólag kiderült, a soron következő, 
PEAC elleni mérkőzés ellenőre sem nem 
kapott semmilyen írásos, hivatalos doku-
mentumot az eltiltásról.

A háttérről próbáltunk érdeklődni a 
Szekszárd–Diósgyőr találkozón éppen 
ellenőri feladatokat ellátó Faidt Mihály-
nál, aki a Magyar Kézilabdázók Orszá-
gos Szövetsége (MKOSZ) játékvezetői 
bizottságának elnöke, és akivel régebb 
óta meglehetősen közvetlen, baráti a 
kapcsolata van szekszárdi klubnak. A 
bajai bírófőnök azonban megértő, fanyar 
mosollyal mindössze annyit mondott ér-
deklődésünkre: az a nagy helyzet, hogy 
a bírói testület nevében, képviseletében 

senki, soha, semmilyen ügyben, semmi-
lyen sajtónak nem nyilatkozhat.

Magyar Gergelyt végül felrendelték, 
felrótták neki az ominózus meccsen elkö-
vetett „bűneit”, s a következő esetet meg-
előzendő, hatvanezer forintra büntették. 

Magyar Gergely nem akart különö-
sebb kommentárt hozzáfűzni a történet-
hez – amely az elmúlt hetekben szemmel 
láthatóan megviselte –, azt lezártnak te-
kinti. Ellenben változatlanul állítja, hogy 
amit a komlói meccsen a PINKK játéko-
sai műveltek, az bőven átnyúlik a szabá-
lyosság és szabálytalanság e sportágban 
egyébként vékony határmezsgyéjén. 

A szekszárdi tréner állítása szerint 
egy köznyelvi rangra emelkedett in-
dulatszónál (b…d meg!) és a „nincs 
közötök ehhez a játékhoz” sommás 
egyszeri megállapításnál többet, mást 
nem mondott a mérkőzésen, s ezt cá-
folni sem tudták a tárgyaláson érdemi 
bizonyítékokkal.

Ilyen edzői reakciók egyébként szinte 
minden meccsen előfordulnak, és alig-
ha kerülnek a fegyelmi bizottság elé. 

Adott ugye egy 32 éves �atalember, 
aki az egész fér�-női NB I legi�abb 
edzője és aki valóban nem vetkőzik ki 
sosem úgy magából az egyes játékveze-
tői ítéletek lereagálásánál, hogy az ne 
lenne kezelhető. Ezt az asztalnál ülők 
és a nézők is tudják, megerősíthetik, 
miképpen e sorok írója is – saját kéthe-
tenkénti helyszíni tapasztalatai alapján. 

A tréner számára azonban kell, 
hogy legyen konzekvencia. Jól felfogott 
saját, további edzői karrierje és jelen-
legi klubja érdekében is.

Remekül indult az edzői pályája, el-
ismeri a szakma, rábízták az U–16-os 
korosztályú női válogatott irányítását - 
ha tetszik, ha nem, kevesebbet kell(-ene) 
ezután foglalkoznia a bírói ítéletekkel… 

 Bálint György

ASZTALITENISZ. Nagy valószínűséggel 
bronzot ér a Szekszárdi AC csapatának a 
vártnál nagyobb különbségű kecskeméti 
győzelme a női asztalitenisz Extra Ligá-
ban. A Recko–Szvitacs–Tóth K.– Mada-
cki összetételű együttes mindössze egy 
partit eredményezett az élmezőnyben 
elhelyezkedő kecskemétieknek a bajnoki 
mérkőzésen. A végeredmény: Kecske-
mét–Szekszárd AC 1-9.  A szekszárdi csa-
pat előnye már hét pont a mögöttük levő 
fővárosi Postás SE csapatával szemben.
KOSÁRLABDA. A két baranyai csapattól 
(PEAC–Pécs, PINKK Pécs 424) vendég-
ként elszenvedett nagy különbségű, több 
mint harminc pontos vereségek után a 
Diósgyőr VTK-t fogadta az Atomerőmű 
KSC Szekszárd női együttese a bajnok-
ság középső szakaszában, amelyen szin-
tén vereséget szenvedett (55-80). A szek-

szárdi csapat vasárnap javíthat, mert az 
NB I-es A-csoportos bajnokság seregha-
tójához, a Ceglédi EKK-hoz utazik. A 6. 
hely megtartásához, az alapszakaszban a 
ZTE-vel, az MTK-ával szemben a kettős 
győzelmekkel megszerzett előny későb-
bi megőrzéséhez győzni kell az odahaza 
nem könnyű ellenfélnek számító alföldi-
ekkel szemben. 

A KSC Szekszárd március 21-23 kö-
zött a Székesfehérváron sorra kerülő női 
magyar kupa nyolcas döntőjében sze-
repel. A sorsolás kegyeltjeként a verhe-
tőnek tűnő MTK-val játszanak Magyar 
Gergely tanítványai, akik ha legyőzik 
a fővárosi csapatot, azonnal bejutnak 
a szombati elődöntőbe, amire a klub 
történetében csak egyszer volt példa. 
Tizenhárom évvel ezelőtt, 2001-ben 
Újhelyi Gábor irányításával jutott be az 

akkori pécsi négyes döntőbe a szekszár-
di csapat, ahol a �náléba jutásért vívott 
meccsen ugyan veszített, de a másnapi 
bronzmeccsen legyőzte a Diósgyőrt és 
elérte ezzel minden idők eddigi legjobb 
szekszárdi Magyar Kupa eredményét, a 
3. helyezést.
KÉZILABDA. Kisebb rövidzárlatokkal 
együtt is magabiztosan hozta soron 
következő idegenbeli mérkőzését a 
Szekszárdi Fekete Gólyák KC az NBI-B 
nyugati csoportjában a Szentendrei NKE 
otthonában (félidő 10-18, végeredmény 
23-36). A legeredményesebb gólszerzők: 
Vasas Edina (10), Farkas Anita (5), Reisch 
Gabriella (4), Németh Judit (3). Az FGKC 
továbbra is őrzi vezető helyét, vele együtt 
a kétpontos előnyét a 2. Budaörssel szem-
ben. Vasárnap (március 16., 18 órai kez-
dés) az átlagosnál nehezebb mérkőzés vár 

a szekszárdiakra a városi sportcsarnok-
ban: a 4. helyezett Marcali SZVSE lesz az 
ellenfél, amely az őszi idényben – a baj-
nokság eddigi legnagyobb meglepetését 
szolgáltatva – le tudta győzni hazai pályán 
a bajnoki címre pályázó Budaörsöt, s tu-
lajdonképpen ebből adódik a szekszárdi 
csapat kétpontos előnye a táblázaton.
LABDARÚGÁS. Elvesztette első hazai mér-
kőzését a Tolle UFC Szekszárd az NB III. 
középcsoportjában a tavaszi idényben. A 
változatos, fordulatos mérkőzésen az első 
félidőben mindkét csapatból egy-egy játé-
kost kiállítottak: Ivancsics (UFC), Fekete 
(Erzsébeti MTK). A 2-2-re végződő első 
játékrész után, a szekszárdi �atalabb játé-
kosok hibáit követően újabb két gólt lőtt 
a fővárosi csapat, és 4-2-re megnyerte a 
mérkőzést. Az UFC góljait Rátkai (18. p.) 
és Márton szerezték.  B. Gy.

Példát statuáltak Magyar Gergely büntetésével
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A Szekszárdról eltávozott tehetsé-
gek aktív játékosként való hazaté-
rése mindig örömteli hír egy olyan 
vidéki kiscsapat számára, mint 
amilyen a Tolle UFC Szekszárd. 
Így volt ez a 2000-es évek elején, 
amikor hazatért például Máté 
Csaba, Bozsér György, s kifutott 
a pályára egy újra másodosztá-
lyú reményeket tápláló szekszár-
di csapat. Most pedig egy olyan 
srácot üdvözölhetünk szekszárdi 
sárga-feketében, akit már régebb 
óta szeretett volna visszahozni a 
szekszárdi klubvezetés: Micskó 
Márkról van szó.

A név hallatán bizonyára sejtik a he-
lyi futballban járatos olvasóink, hogy 
minden idők legjobb szekszárdi csa-
pata, a ‚72-ben NB II-es bajnokcsapat 
Szekszárdi Dózsa egykori motorjának 
és középpályásának, Micskó Mihály-
nak a �áról van szó. Micskó Márk 
14-15 évesen már annyit tudott a fut-
ballról, hogy Kvanduk János akkori 
utánpótlás-edzőként (ma a felnőtt 
csapat vezetőedzője) habozás nélkül 
felvette az i�khez. 

A kis Micskó a szekszárdi futball 
azon korszakába született bele, ami-
kor a másodosztályú tagság fenn-
tarthatatlanná vált a városi fociban, 
s szinte borítékolható volt, hogy ha 
nem is valamelyik pesti csapat, de a 
legközelebbi nagyvárosi (Pécs, Ka-
posvár, Dunaújváros) egyesület azon-
nal magához édesgeti (akkor még 
nem voltak önálló utánpótlás-nevelő 
futballakadémiák). 

Végül a Dunaújvároshoz került, de 
nem a klubszimpátia vagy éppen a 
város közelsége okán. A választás oka 
az volt, hogy Márk nagy példaképe, az 
FTC-szimbólum Varga Zoltán került 
oda akkoriban vezetőedzőnek. 

A szekszárdi fiúnak a felnőtté 
válás időszakában át kellett élnie a 
dunaújvárosi focinak a magyar baj-
noki címtől az NB III-ba való zuha-
nórepülését és Varga Zoli távozását 
is. Ha láttuk játszani Márkot, akár 
dunaújvárosi színekben, akár az NB 
II-be feljutó Bajában újvárosi köl-
csönjátékosként, csodáltuk az eszét, 
játékintelligenciáját, rúgótechniká-
ját, váratlan megoldásait és biztosra 
vettük: komolyabb csapatokban is 
találkozunk majd vele a későbbiek 
során.

De nem így történt, legalábbis 
eddig… 

Az élvonalba visszaigyekvő kis 
Micskó úgy tűnik, nem nagyon fér 
már bele a dunaújvárosi elképzelé-

sekbe. Nem örül ennek, és 29 évesen 
próbálja megcáfolni a vele kapcsolatos 
újvárosi szkepticizmust. Föl is bontot-
ták a szerződést, s ez teremtett esélyt 
a támadó középpályás (egyelőre) fél 
évre szóló hazatérésének az erősödő 
NB III-ba.

Márknak pályafutása során szem-
besülnie kellett a kritikával: ha csak 
feleannyira lenne jó, mint az édesapja 
volt, ha csak feleannyi alázat, akaraterő 
feszülne benne, mint Misiben, akkor 
ebben a magyar futballban már válo-
gatott játékos lehetne… Márk ilyenkor 
egyetértően bólint, s csak megerősíti 
az elhangzottakat.

Persze az apa-�a összehasonlításban 
az is elhangzik, hogy ha Misi annak 
idején olyan technikai alapadottsá-
gokat tud felmutatni, mint amilyen a 
�ának megadatott, akkor pályafutása 
csúcsán, a hetvenes évek elején-köze-
pén biztosan nem csak a Szekszárdi 
Dózsába tudott volna bekerülni, ha-
nem az Újpesti Dózsába is akár… 

– Ő egy egészen más kávéház, 
mint én! – kommentálja az összeha-
sonlítást a kis Micskó. – Azok az eré-
nyek, amelyekkel ő rendelkezik, nem 
átvehetők, nem megtanulhatók. Neki 
egészen mások az alapadottságai, 
hiszen más az izomzata is. Én jóval 
magasabb vagyok, az ő súlypontja 
lejjebb van... 

– Megfeszülhetnék, akkor sem 
tudnék futni annyit, mint édesapám. 
Ha ma játszana, sztár lehetne ideha-
za! – mondja nem kis büszkeséggel a 
hangjában Márk, aki egyébként cá-
folja azt a róla kialakított véleményt, 
miszerint már feladta a nagyobb 
karriert.

– Játszottam már több mint száz 
mérkőzést a régi NB II-ben, és an-
nak ellenére, hogy Dunaújvárosban 
nem bíztak már bennem, megvan 
bennem a „csak azért is megmutatom 
nekik”-érzés. Hogy bebizonyítsam: az 
új NB II-ben is valamelyik csapatnak 
hasznára tudnék még lenni – jegyezte 
meg a rá jellemző higgadtsággal Márk. 
– Fél évre jöttem haza Szekszárdra, 
nagyon remélem, hogy tudok segíteni 
abban, hogy a csapat az NB III közép-
csoportjában a lehető legjobb helyen 
végezzen. Ehhez a kondíció területén 
– az őszi kihagyás miatt – még van mit 
behoznom.

Micskó Márk nem mondja, de lát-
szik rajta a hazatérés, az igazi otthon, a 
szekszárdi klub valóban családias lég-
körének nyugalma, öröme. Az, hogy 
átélhet olyat, amit Dunaújvárosban, 
Baján nagyobb csapatban valószínű-
séggel nem: hogy most valóban szá-

mítanak rá, számolnának vele, talán 
hosszabb távon is. Akár még utánpót-
lásedzőként is...

Mint mondja, nagyon érdekli az 
edzőség mint szakma: B-licences edzői 
papírja van, és hazatérve mindjárt ka-
pott is egy testhezálló feladatot: az ovis 
foci megszervezését.

Fehér Attila szekszárdi klubelnök 
egyébként – mint azt korábbi nyilat-

kozataiból már megtudhattuk – olyan 
játékosok leigazolásában gondolkodik, 
akik helyi gyökerűek, több évre köte-
leznék el magukat, s az UFC egész 
gépezetében készek valamilyen építő 
jellegű szerepet vállalni –mindamel-
lett, hogy a felnőtt csapat szekerén is 
tudnak lendíteni. 

 B. Gy.

Negyven év után újra van egy Micskó a szekszárdi futballcsapatban
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AGÓRA MOZI
Március 17-19. 19 órakor
COUCH SURF Színes magyar vígjá-
ték 2D, 16 éven felülieknek, 83 perc.

Március 17-19., 17 órakor
NEED FOR SPEED Színes, szinkro-
nizált amerikai akció�lm 2 D, 16 éven 
felülieknek.

Március 20-22. 17 órakor 
(péntek-szombaton 15 órakor is)
MR PEABODY ÉS SHERMAN KA-
LANDJAI Színes, szinkron+feliratos 
amerikai animációs �lm 3D, 6 éven 
felülieknek, 93 perc.

Március 20-22. 19 órakor
300: A BIRODALOM HAJNALA Szí-
nes, szinkronizált amerikai akció�lm 
3D, 16 éven felülieknek, 102 perc.

Filmvetítés: hétfőtől szombatig, vasár-
nap szünnap! 
Az előadásokra jegyek már kap-
hatók a Babits Mihály Kulturá-
lis Központ jegypénztárában 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!

SAJTÓKÖZLEMÉNY
MÁRCIUS 13-ÁN ÚJ HELYSZÍNEN A TOLNAI OKMÁNYIRODA

A Tolnai Járási Hivatal okmányirodáját 2014. március 13-án 
új helyszínen, a Hősök tere 2. szám alatt kereshetik fel a lakosok. 

Az okmányirodai ügyintézés március 12-én, a költöztetésből adódó 
technikai okok miatt szünetel. 

Sürgős esetben, a térség legközelebbi okmányirodája 
a Szekszárd, Bezerédj utca 1. szám alatt, valamint a februárban nyílt új 
típusú kormányablak, az Augusz Imre utca 7. szám alatt áll az ügyfelek 

rendelkezésére. 
A tolnai okmányirodában 2014. március 13. napjától 

az ügyfélfogadási rend változatlan.

A lakosság szíves megértését köszönjük. 

Meghívó Léleképítőre
2014. március 17-én, hétfőn 18 órakor 
Szekszárdon a Garay János Gimnázium 
dísztermében (Szekszárd, Szent Ist-
ván tér 7-9) Agyhullámok – memória 

– kreativitás címmel dr. Freund Tamás 
világhírű agykutató professzor az MTA 
Kísérleti Orvostudományi Kutatóintéze-
tének igazgatója tart Léleképítő előadást. 
A vetített-képes előadás során a profesz-
szor közérthetően tárja fel és mutatja be, 
miként hat belső világunk és az infor-
máció-robbanás a tanulási és memória 
folyamatokra. Minden érdeklődőt tiszte-
lettel hív és vár a Léleképítő házigazdája 
Dr. Tóth Csaba Attila.

A BELÉPÉS DÍJTALAN
Legközelebb április 14-én lesz Léleképítő: Hit és magyarság címmel Jávor Zoltán  

mutatja be könyvét és Szeleczky Zita életét. Az előadással azonos időben élő közvetítés  
interneten itt érhető el: http://www.tolna.net/~farkasj65/lelekepito/index.htm

FELHÍVÁS - Elkezdődött a medvehagyma-szezon!
A medvehagyma március-május környékén virágzik. Hagymája buzogány 
alakú, megnyúlt, fehér színű, amelyből két hosszú (fokhagyma illatú) levél bú-
jik ki, virága hófehér színű. Gyakran összetévesztik a mérgező gyöngyvirággal.
Hogyan különböztethető meg:
▶  levél illata: a medvehagyma fokhagyma illatot áraszt, melyet levelének meg-

dörzsölése után érezhetünk, míg a gyöngyhagyma levelei szinte szagtalanok.
▶  levél alakja: a medvehagyma levele hosszúkás, kihegyesedő, hosszú nyelű, 

3-4 cm széles. A gyöngyvirág levele 6-8 cm széles, fényes fonákja van. 
▶  föld alatti rész: a medvehagymának hagymája, a gyöngyvirágnak pedig 

tarackjai (rizóma) vannak.
▶  virág: a medvehagyma virágzata a szár csúcsán fejlődik és kis, fehér, 

csillag alakú virágokból áll. A gyöngyvirág virágai a virágszár mentén 
egymás felett nyílnak, harang alakúak és bódító mézédes illatúak. 

Sajnos sokszor előfordul, hogy a szedés feltételiről nem tájékozódnak 
az emberek, azonban más-más szabályozás szabályok vonatkoznak rá a 
védett, illetve a nem védett területeken. 
▶  Védett területen történő gyűjtéshez (szedéshez) a természetvédelmi 

hatóság (Szekszárd MJV Önkormányzatának jegyzője), illetve a terület 
erdőgazdálkodójának engedélye (Gemenci Erdő- és Vadgazdaság, 6500 
Baja, Szent Imre tér 2.) szükséges, és e két engedély csak együtt érvényes.

▶  Nem védett területen, ahol a terület állami tulajdonban van, az egyéni 
szükségletnek (2kg/fő/nap) megfelelő mennyiség gyűjtését a terület 
erdőgazdálkodója köteles tűrni, a nagyobb mennyiség gyűjtése itt is az 
erdőgazdálkodó engedélyéhez kötött. Ha magántulajdonban lévő erdő-
ben szeretnénk gyűjteni, szedni, akkor is a terület erdőgazdálkodójának 
engedélye szükséges. 

Kérjük, a fenti szabályokat szíveskedjenek �gyelembe venni mielőtt med-
vehagyma gyűjtésre, szedésre indulnak.

Szekszárd MJV Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
Városüzemeltetési és Városfejlesztési Igazgatóság

A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör Vezetősége
a nagy érdeklődésre való tekintettel újra

jogi előadásra hívja
tagjait és minden érdeklődőt,

2014. március 16-án, (vasárnap) délután 3 órára
a Szent István Házba (Szekszárd, Rákóczi u. 69.)

melynek témája
A 2014-BEN MEGVÁLTOZOTT ÖRÖKLÉS. 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Gyurkovics János

a Társaskör világi elnöke



152014. március 16.

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: Magyar Posta Zrt., tel.: 74/412-522 
• nyomtatás: Szekszárdi Nyomda Kft. 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 44-46. • nyomdai előkészítés – tördelés: Kiss Eszter.

VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

A POLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK 
FOGADÓÓRÁJA

2014. március
HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Az időpontot később közöljük.
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
Március 11-én (kedd) tartotta.
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
Március 6-án (csütörtök) 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 
Bejelentkezés a 30/551-4653-as számon.
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.

A Babits Mihály Kulturális 
Központ programja

MÁRCIUS 20., CSÜTÖRTÖK 19.00 ÓRA 
AGÓRA MŰVÉSZETEK HÁZA
ML Duó „KONCERT 47+6 HÚRON”
Razvaljajeva Anasztázia hárfamű-
vész és Környei Miklós gitárművész 
koncertje. Közreműködik: Környei 
Attila, műsorközlő: Csötönyi László.
Razvaljajeva Anasztázia (Junior Príma 
díjas) hárfaművész és Környei Miklós 
(Fischer Annie ösztöndíjas) gitármű-
vész duója igazi kuriózum. A két pen-
getős hangszer gazdag színvilága és in-
tim hangvétele új színfoltot hoz a hazai 
zenei életbe. A 2011-ben alakult duó az 
eredeti hárfa-gitár darabok felkutatása 
mellett saját átiratokat is készít. Mind-
ketten a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetemen diplomáztak, az akadé-
mia Tehetséggondozó programjának 
ösztöndíjasai voltak. Aktívan koncer-
teznek mind szóló, mind kamaraze-
nészként, és a Musiciens Libres tagjai. 
Jegyár: 2000 Ft.

TERJESZTÉSSEL KAPCSOLATOS REKLAMÁCIÓ
Bagarus György: 06-30/771-8529 • E-mail: Bagarus.Gyorgy@posta.hu

ELŐADÁS
Balogh Béla, A végső valóság, az 

Elkezdődött... című könyvek szerzőjének, 
A Tudatalatti tízparancsolata c. előadása, 
március 19.-én, 18 órától, a PTE Illyés 

Gyula karán( 52-es) előadóiban.
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AKI MÉG NEM HALLOTTA… AKI MÉG NEM OLVASTA… 
AKI MÉG NEM TUDJA…

új helyen várja régi és új vásárlóit a KERTÉSZETI ABC!
Szekszárdon, a Mikes utca 24. sz. alatti Hajóházban,

a Háztartási bolt helyén!
Szőlő és gyümölcstermesztőknek:

◆  Lemosó szerek,  faseb kezelők
◆  Metszőollók, kéziszerszámok minden kerti munkára
◆ Kötözőszerek, anyagok, eszközök 
◆  Zsákos szerves trágya készítmények

Ha már van gyepterülete:
◆  Gyepszellőztetők, lazítók, 
◆  Gyepműtrágyák, moha és gyomirtók,

Gyep telepítés előtt:
◆ Totális gyomirtók  
◆  Szerves és műtrágya tápanyagok
◆ Fűmagok hatalmas fajta és kiszerelés választéka

Csak pár percre a jelenlegi szekszárdi piactól a Mikes utcában!
Nyitva:

Hétfőtől péntekig: 7.30 – 16.30 óráig,
szombaton: 7.30-tól – 12.00 óráig! 

Kertészeti ABC Szekszárd, Mikes u. 24.
Tel.: 74/413-167 WEB áruház: www.farmforg.hu

ALKUDJON
Március 17-22 között

Egyes elfekvő, régi ruházati 
és lábbeli termékekre. 

TÉLI KIÁRUSÍTÁS
Csizmák, kabátok, 

sínadrágok, síkesztyűk, 
sapkák és aláöltözők

akár

40-50%
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.

Szekszárd, Garay tér 10.
(a sétálóutcában) Tel.: 74/410-883 

www.szaszoptika.hu

▶ DIGITÁLIS SZEMMÉRÉS

▶ SZEMÜVEG KÉSZÍTÉS

▶ KONTAKTLENCSE 

ILLESZTÉS

SZEMORVOS
MAGÁNRENDELÉS

Főorvos
DR. VÁNYAI

NATÁLIA

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

Szamos gyermekcipők
széles választékával várjuk

kedves vásárlóinkat!
Supinált (döntött) sarok.

Száras cipők engedménnyel!

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

Hit, Tudás, Szeretet
ISKOLAI BEÍRATÁS

A KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBA
(Szekszárd, Gary tér 9.)

Szeretettel várjuk a leendő elsősöket!

2014. március 17. (hétfő) 8-17 óráig
2014. március 18. (kedd) 8-17 óráig




