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Ács Rezső: Hárommilliárd forinttal nőtt négy év alatt Szekszárd vagyona

Szekszárd költségvetéséről, illetve a 
2010 és 2014 között megvalósult be-
ruházásokról, a folyamatban lévő és 
tervezett fejlesztésekről rendezett a 
város vállalkozói részére fórumot feb-
ruár 14-én az önkormányzat. Az ösz-
szejövetelt február 12-én és 13-án 
megelőzte két, a város legnagyobb 
adózóit, valamint közéleti személyi-
ségeit is tájékoztató, szintén nagy ér-
deklődés mellett zajló rendezvény.

A 2013. évi költségvetés teljesítéséről a 
számok tükrében Ács Rezső alpolgár-
mester tájékoztatta a vendégeket. Közölte 
a jelenlévőkkel, hogy a város működése 
stabil alapokkal rendelkezik, amellyel 
párhuzamosan a megyeszékhely közva-
gyona növekszik. A fejlesztések kapcsán 
az alpolgármester kiemelte, hogy míg 
2010-ben 12,9 milliárd forintos főösszeg-
gel zárt a város, addig az idén mintegy 
17,3 milliárd forinttal gazdálkodhatnak. 
Ács Rezső emlékeztetett arra: 2011-ben 
a ki�zetések javarészt működési célokra 
mentek, ugyanakkor 2012-től már je-
lentősen növekvő tendencia jellemzi a 
fejlesztésekre szánt költségeket. 

Az alpolgármester hangsúlyozta: 
2014-ben, ha a költségvetési egyen-
súly lehetővé teszi, az építményadót 
csökkenteni fogja a város. A 2010 
és 2014 közötti időszakban sikerült 

megkétszerezni a városüzemeltetés-
re szánt összeget, amely a működésen 
belül is egyre nagyobb arányt képvi-
sel – mondta.

A civilekkel kapcsolatban elhangzott, 
hogy míg 2006-ban – amikor Szekszárd 
vezetését a Fidesz átvette – csupán 50 
millió forinttal járult hozzá működé-
sükhöz a város, addig a 2013-14-es idő-
szakban ez az összeg 180 millió forintra 
emelkedett. Szekszárdnak 2012 és 2013 
között 2,6 milliárd forinttal sikerült nö-
velnie vagyonát, amely igen �gyelem-
re méltó eredménynek számít – hang-
súlyozta az alpolgármester, majd arról 
is szólt, hogy a város emellett négy év 
alatt hárommilliárdos vagyonnövek-
ményt tudhat magáénak. 

Fontosnak tartotta megemlíteni az 
önkormányzati cégcsoport szerepét is, 
amelynek költségvetése elérte tavaly a 
hatmilliárdos összeget, négy év alatt pe-
dig 10 milliárdos vagyonnövekményt 
sikerült megvalósítania: ez az összeg – 
tette hozzá – a városé és az általa tulaj-
donolt cégek működését szolgálja. 

A tájékoztatón Horváth István polgár-
mester a városüzemeltetési és fejlesztési 
eredményekről számolt be, többek között 
arról is szólt, hogy a 2010/11-es időszak-
ban 2,5 km járdát újítottak fel a város ré-
széről, 2013-ban pedig 42 utcában 8 km 
járdaszakasz újult meg 89 millió forin-

tért városi költségvetésből. Útfelújításban 
a Tavasz és a Székely Bertalan utca volt 
érintett, amelyekre 48 millió forintot köl-
töttek, 38 millió forintos összegben pedig 
145 helyszínen az útburkolatok helyreál-
lítása történt meg. Megkezdődött a Tor-
may Béla és a Szőlőhegy utcák burko-
latfelújítása, emellett pedig tervben van 
a Kadarka utca végén útburkolat-építés, 
az Ybl Miklós utcában parkolók kialakí-
tása, továbbá a Kisbödő utca felújítása, 
csakúgy, mint a Wosinszky óvodánál ta-
lálható parkoló és járda felújítása is. 

Járólap-felújítás várható a Remete 
utca déli oldalán valamint a Séd-köz-
ben, de a Kálvin térnél is, ugyanúgy, 
mint a Dienes Valéria, a Mészöly Mik-
lós, a Mattioni Eszter utcákban, vala-
mint a Szent-Györgyi Albert, a Búza-
virág, a Szőlő és az Otthon utcában is.

További fontos adat, hogy 42 millió 
forintos saját erővel, 68 helyszínen 20 
km hosszan a csapadékvíz-elvezető 
rendszer tisztítása, míg a távhőrend-
szer-rekonstrukció 84 millió forintért 
valósult meg. A Baka István Általános 
Iskolában 25 milliós értékben torna-
terem-korszerűsítés zajlott, a Mérey 
utcai Idősek Otthonában, valamint 
a Mérey Óvodában pedig 159 mil-
liós beruházással két épület napele-
mes, napkollektoros egyedi fűtést ka-
pott, sőt, az említett helyszínen még 
nyílászárócsere és homlokzatfelújítás 
is történt. 

A polgármester arra is felhívta a 
�gyelmet, hogy a Bajcsy-Zsilinsz-
ky utcai óvoda és a Béla király téri 
templom környezetének felújítása 
közmunkaprogramban valósult meg. 
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Horváth István az említett munká-
latokon túl a nemrég elkészült nagy-
beruházásokról (Agóra-program, 
Vármegyeháza, Béla király tér és kör-
nyezete megújítása, Szekszárdi Csa-
ládbarát Strand- és Élményfürdő) is 
beszélt, de szóba került a Piactér fo-
lyamatban lévő felújítása is, amely 
1,65 milliárdos beruházási összeggel 
2014 őszén fejeződik be: e helyszínen 
egyébként 680 m²-es, 400 fő befogadá-
sára képes vadonatúj közösségi ház is 
kialakításra kerül. 

Az önkormányzat az alsóvárosi te-
mető parkolóját is újjáépíttette: utób-
bi munkálatok 6,5 millió forintért va-
lósultak meg. 

Idén 12 csomóponton tér�gyelő-ka-
merarendszert helyeznek el 12,5 mil-
lió forintért, de célként jelölték meg, 

hogy 2015 végéig 35 meg�gyelési pont 
legyen a városban. 

Megkezdődött a városi bölcsőde 25 
férőhelyes bővítése 95 millió forintból. 
Az alsóvárosi temetőben 150 millióért 
3000 új sírhely került kialakításra, a Szur-
dik-programban pedig betonvápás vízel-
vezetők épültek 278 milliós értékben. 

Folyamatban van Szekszárd új ivó-
vízbázisának kiépítése 100%-os pá-
lyázati forrásból, amelynél 2015-ben a 
próbaüzemet is megvalósítják, bekap-
csolva a szolgáltatásba a külterületeket 
is. 2014 nyarára befejezni kívánt be-
ruházás a közvilágítás korszerűsítése, 
amelynek során nyolcszáz utcai lám-
pa LED-es fényforrásra történő cse-
réjével 20%-kal több fényerőt kapnak 
az úttestek, egyben 40%-kal kevesebb 
villanyszámlát kell �zetnie a városnak. 

A Wosinszky óvodában 120 millió fo-
rintos energetikai fejlesztés történik, 
amelyet a város többi óvodájában és a 
szekszárdi iskolákban is megvalósíta-
nak. Mindemellett 25 millió forintért 
játszótér-korszerűsítés is szerepel a ki-
vitelezendő feladatok között. 

Napirenden van az Energiapark 
mozgásfejlesztő eszközökkel, szelek-
tív hulladékgyűjtőkkel történő meg-
újítása is, de a Kápolna tér teljes fel-
újítása, a Dienes Iskola tornatermének 
felújítása, valamint az említett oktatási 
intézmény főbejárata előtti részen egy 
leállósáv kialakítása is. A tájékoztatón 
többek között szó esett az Alisca Terra 
K�. által 2013-ban beindított nagy si-
kerű szelektív hulladékgyűjtésről és a 
használt sütőolaj-begyűjtésről is. 

A fórumon Horváth István em-
lékeztetett a szekszárdi központú, 
saját korszerű laborral rendelkező 
ERÖV Zrt. létrehozására is, amely 
cég mintegy 105 ezer lakost lát el 
vízzel a megyében. 

Megtudtuk: 2013-ban 85 ezer láto-
gatója volt a Szekszárdi Családbarát 
Élményfürdőnek, de a fedett műjég-
pálya is népszerű a maga mintegy 14-
16 ezres látogatottságával.

Elhangzott az is: az Ipari Parkban 
március végéig megépül a Samsonite 
új 5000m²-es üzeme, de arról is hall-
hattunk, hogy a városi élményfürdő 
szomszédságában hamarosan megkez-
dődik a fedett uszoda építése.

 Gyimóthy
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Április 1-től 6,5%-os gázár-, szep-
tembertől 5,7%-os áramár-, ok-
tóbertől pedig 3,3%-os távfű-
tésár-csökkentés következik, 
amelynek köszönhetően további 
240 milliárd forint marad a magyar 
családoknál.

A magyar nemzetet szolgálva meg-
védjük a rezsicsökkentést! – jelentette 
ki Horváth István, Szekszárd polgár-
mestere a február 13-ai, Babits Mihály 
Kulturális Központban megrendezett 
rezsifórumon, amelyen a tervezett har-
madik rezsicsökkentés is szóba került. 
A rendezvényen a kormány részéről 
Simicskó István, az Emberi Erőforrás 

Minisztériumának sportért és i�úsá-
gért felelős államtitkára is részt vett, 
valamint megjelent dr. Braun Márton 
�deszes képviselő és a Tolna Megyei 
Közgyűlés elnöke, dr. Puskás Imre.

A zsúfolásig megtelt rendezvényte-
remben a polgármester elmondta: el 
kell dönteni, hogy megvédjük a rezsi-
csökkentést, amelyet az Orbán-kor-
mánynak sikerült kivívnia, avagy beda-
rálja hazánkat a nemzetközi tőke. Mint 
fogalmazott, meg kell mutatni Európá-
nak, hogy a magyar nemzetnek nem-
csak múltja, jelene, hanem jövője is van. 
Akik nem a nemzet érdekeit szolgálják, 
azoknak azt üzenjük: Magyarország 
nem hagyja magát! – mondta Horváth 

István, majd arról is szólt, hogy 2014. 
sorsdöntő év, hiszen azon áll a válasz-
tás, hogy sikerül-e hazánknak Gyur-
csány Ferenc örökségével leszámolnia. 

A rezsicsökkentésről szólva el-
mondta: az intézkedéssorozat mint-
egy négymillió háztartást érint. A 
kormány elérte, hogy az extrapro�tot 
behajtó multik is beszálltak a közös te-
herviselésbe – tette hozzá. 

2010 és 2014 között Magyaror-
szág megújult, hazánk önrendelkezé-
sét sikerült visszaszerezni, valameny-
nyi határon túli magyarnak megadtuk 
a kettős állampolgárság lehetőségét, 
az IMF-hitelt vissza�zettük, a szigorú 
gazdálkodás mellett 2011 óta 3% alatt 

van a költségvetési hiány, 2013 nyarán 
pedig a túlzottde�cit-eljárás alól is fel-
szabadult az ország – hívta fel a �gyel-
met Horváth István. Amint azt meg-
jegyezte: a 2010-ben alakult polgári 
kormánynak köszönhetően 2013-ban 
már 5%-kal növekedett az átlagkere-
set, továbbá új családtámogatási rend-
szer lépett életbe, amelynek során újra 
bevezetésre került a családi adóked-
vezmény, a GYES idejét pedig három 
évre emelték. A rezsicsökkentést ért 
támadásokról szólva elmondta, hogy 
az említett intézkedésekkel több ezer 
milliárd forint maradt a magyar csalá-
dok zsebében, ezért támadja azt Brüsz-
szel és a multinacionális cégek.

„A rezsicsökkentéssel a multik is beszálltak a teherviselésbe”
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A kormány sportért és i�úságért fe-
lelős államtitkára, a KDNP alelnöke, Si-
micskó István felszólalásában méltatta a 
Tolna megyei emberek munkáját, egy-
ben elmondta: példaértékűen állnak 
hozzá a nemzeti ügyekhez, ha csak Pak-
si Atomerőmű fejlesztését és a medinai 
radarelhelyezést említjük – mondta.

A paksi bővítés szükségszerű az ener-
giaellátás miatt – jelentette ki az állam-
titkár, aki a szocialisták tiltakozására ki-
térve megjegyezte: Józsa István MSZP-s 
politikus Gépkar nevű cége 2010-ig 6 és 
fél milliárd forint értékben nyert el meg-
bízásokat az erőműtől, így Józsának „6 és 
fél milliárd oka van” jelenleg a beruházás 
támadására. Beszédében méltatta a Tol-
na megyei �deszes képviselők munkáját, 
felkészültségét, a választási kampányról 
szólva pedig megjegyezte: az ellenfelek 
mindent megpróbálnak, hogy lejáras-
sák a kormánypártot. 2010-ben lezárult a 
Gyurcsány-korszak, amelynek öröksége 
egy tönkretett ország lett – jegyezte meg, 
kitérve arra is: 2010-re Magyarország a 
csőd szélére került, a szocialisták 83%-
os államadósságot, uniós eljárást, vala-
mint negyedmillióval több munkanél-

külit hagytak hátra. A Gyurcsány-érában 
a külföldi cégek 1040 milliárd (!) forintos 
pro�tra tettek szert, mindeközben a ma-
gyar emberek eladósodtak – mondta. 

Leszögezte, hogy az újabb kormány-
zati döntésnek köszönhetően április 1-től 
6,5%-os gázár-, szeptembertől 5,7%-os 
áramár-, októbertől pedig 3,3%-os táv-
fűtésár-csökkentés következik, amelynek 
köszönhetően további 240 milliárd forint 
marad a magyar családoknál. 

A csökkentésekkel egy távfűtéses la-
kásban élő nyugdíjas házaspár 75 ezer 
forintot, egy négyfős, távfűtéses ház-
ban élő család 120 ezer forintot spórol, 
míg egy családi házban élő többgyer-
mekes családnál 150 ezer forinttal ma-
rad több, egy többgenerációs házban 
lakó családnál pedig ugyanez a megta-
karítás 250 ezer forintra rúg. Az esemé-
nyen dr. Braun Márton Fidesz-KDNP-s 
képviselő is felszólalt, aki többek között 
elmondta azt is, hogy a gázüzletágat a kül-
földi multik a valós érték mintegy 10%-
áért vették meg, ugyanakkor leszögezte: 
a közműszolgáltatásnak mindenkor kö-
zösségi tulajdonban kell lennie.  

 Gyimóthy

A fórumon a medinai NATO-radar elhelyezése is szóba ke-
rült, amelynek kapcsán Horváth István emlékeztette a jelen-
lévőket: Simicskó Istvánnak is köszönhetően – aki akkor az 
új polgári kormány honvédelmi államtitkára volt – 2010-ben 
jó helyre, Medinára került, ahol nem mellékesen egy korábbi 
radar eltávolítása miatt megszűnőben lévő 100 munkahely 
is megmenekült. 
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Hamvas: a paksi erőmű egy fukusimai földrengést is kibírna

Az üzemidő-hosszabbítás idősza-
kát éli a Paksi Atomerőmű Zrt. Az 
egyes blokk, amelynek üzemideje 
2012-ben járt le, már az Országos 
Atomenergia Hivataltól megka-
pott engedély birtokában termelt 
naponta mintegy ötszáz megawatt-
nyi villamos áramot a központi 
rendszerre. 2018-ig sorra követke-
zik a többi: az idén a kettes reaktor- 
blokk üzemideje jár le: a tavalyi év 
vége felé az erőmű beadta a továb-
bi működéshez szükséges engedé-
lyek iránti igényt a hatóságnak. Az 
elbírálás várakozási ideje egy év, s 
ahhoz, hogy a cégvezetés valóban 
nyugodtan várhassa a döntést egy-
egy blokk esetében, négy évvel ko-
rábban be kell nyújtani a nukleáris 
hatóságnak a részletes programot.

A paksi atomerőműben – amely mára 
mintegy ötven százalékos részarányt 
képvisel a hazai villamosenergia-el-
látásban – már a kilencvenes évek 
második felétől készülnek az üzemi-
dő-hosszabbításra. Hamvas Istvánt, a 
Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgató-
ját kérdeztük a részletekről.

– Jelenleg a hármas blokkon zajla-
nak azok az átalakítások, átvizsgálások, 
amelyek után 2015-ben benyújthatjuk a 

hosszabbításhoz szükséges kérelmet, s a 
tervek szerint idén a négyes blokkon is 
el fogjuk ezeket a munkálatokat végezni. 
A hármas blokkon az egyik fontos elvég-
zendő feladat a főtranszformátor cseréje, 
de lényeges volt a turbinák lapátsorának 
cseréje, megtörtént a generátorok vezér-
lőrendszerének a rekonstrukciója, illetve 
szükséges a pihentető medence hűtőkö-
rének teljes körű átvizsgálása is.

– Ezek a munkálatok nem befolyásolják 
az energiatermelést?

– A szokásosnál hosszabb állásidőt 
tervezünk, ugyanezt tettük egyébként 
korábban az egyes blokk esetében is. Az 
engedélykérelemhez egyébként olyan 
elemzéseket is csatolni kell, amelyben 
igazoljuk, hogy a szóban forgó beren-
dezés a rendeltetésének megfelelő-
en, végig problémamentesen üzemelt, 
minden tartalék felhasználása nél-
kül. Azt igazoljuk ezzel a beadvánnyal, 
hogy a berendezések, például reaktor-
tartály anélkül alkalmas a további mű-
ködésre, hogy a biztonság szempontjá-
ból bármilyen engedmény, mondhatni 
lazítás történne… A hármas után a né-
gyes blokkon is ugyanezt végezzük el, 
az üzemidő-hosszabbításra való köz-
vetlen felkészülés egészen 2018-ig fo-
lyamatosan feladatot ad.

– A paksi atomerőmű egy második ge-
nerációs, nyomott vizes technológiájú 
erőmű, míg egyes nyugatabbra fekvő or-
szágokban és másutt a világban már a 
harmadik generációs reaktorok  is meg-
jelentek. Az elmúlt évtizedek szisztema-
tikus fejlesztései után elmondható, hogy 
a biztonság, az energiatermelés szem-
pontjából már tud annyit Paks, mint 
ezek az elméletileg korszerűbb atom-
erőművek?

– Az elmúlt húsz év alatt megvalósí-
tott intézkedéseinkkel – s ez nem csak 
a mi véleményünk, hanem a felügye-
letet ellátó nemzetközi szervezeteké is 
– a leglényegesebb, a közvéleményt is 
foglalkoztató kérdések szempontjából 
a paksi atomerőmű nyugat-európai 
színvonalú. Az említett intézkedése-
ken túl egyébként számos hatékony-
ság- és teljesítménynövelő beavatko-
zást is végrehajtottunk mind a négy 
blokkon.

– Minden eddig elsorolt pozitívum mel-
lett és az elmúlt 31 év üzemeltetési ta-
pasztalata birtokában, nincs egy han-
gyányi félsz önben, amikor a nukleáris 
üzem első embereként elgondolkozik a 
felelősség kérdésén, vagy amikor nap 
mint nap be-, illetve kilép az erőmű ka-
puján?

– Nincs bennem félsz egyáltalán 
és nagyon jól is alszom. Már 36 év-
vel ezelőtt sem volt bennem bizony-
talanság, amikor még csak készült az 
erőmű, én pedig fiatal mérnökként, 
fizikusként dolgoztam itt. Akkor is 
meggyőződésem volt, hogy bizton-
ságosan fog működni – s most tu-
dom, hogy úgy fog a jövőben is! A 
fukusimai erőműben történtek után 
a Nemzetközi Atomenergia-ügy-
nökség (NAÜ), az Atomerőműve-
ket Üzemeltetők Világszövetsége 
(WANO) által elvégzett célzott biz-
tonsági felülvizsgálatok is megerősí-
tenek bennünket ebben.

– Egy olyan 9-10-es erősségű földren-
gés, mint amilyen a Fukushima Da-
ini erőművet érte, itt a Kárpát-me-
dencében ugyan teljesen valószínűtlen 
– de mi történne, ha itt Paks környékén 
mégis bekövetkezne?

– Nem is olyan régen készült egy, 
az erőmű stressztűrő képességét 
vizsgáló felmérés, amelyből az de-
rült ki, hogy a körkörös biztonság-
gal már régebben megerősített blok-
kjaink ilyen mértékű földmozgást is 
elbírnának.

 Bálint György
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A Tescóban „esketett” 
Laci atya

A szekszárdi esemény jó példa 
arra, hogy a szerelmesek napját 
méltó módon, a házasság világ-
napjával összekapcsolva is meg 
lehet ünnepelni. Nem mással, 
mint a házasság, egy nő és egy 
fér� között létrejött holtomig-
lan-holtomilan kapcsolat népsze-
rűsítésével. A szekszárdi rendez-
vény egy részét a szervezők – a 
Halászháló Egyesület, a szekszár-
di plébánia, a Házas Hétvégés Kö-
zösség és a szekszárdi Tesco áru-
ház – kivitték a plázák világába, 
nevezetesen a szekszárdi Tescó-
ba, köszönhetően mások mellett 
a házasságpárti helyi igazgató-
nak, Szabó Balázsnak. 

Február 14-én, fél hat körül a vásár-
lók nagy meglepetésére az áruház 
ügyfélszolgálati pultjánál felcsendült 
a Rómeó és Júlia musicalből néhány 
taktus és megjelent Bacsmai László 
plébános-esperes a ceremóniához 
illő papi öltözetben, valamint egy há-
zaspár, az esemény magasztosságá-
hoz méltó ruhában, 19 évvel ezelőtti 
esküvőjüket felidézve és átadva ma-
gukat a nem hétköznapi alkalombak. 

Ahogy a szekszárdi Szanyó Árpád 
és felesége, Szanyóné Lóki Gabriella 
egymásra nézett, ahogy újramond-
ták, felidézték az eskü szövegét, az 
hatott a bejáratnál ki-be közleke-
dőkre is. Köztük a „csak Valentin-na-
pozni” szándékozó �atalokra, akik a 
ceremónia után néhány percig még 
lecövekelve álltak... Az ünnepélyes 
eseménybe „csöppent” párok pedig 
az áruház jóvoltából mindjárt kö-
szönthették egymást a virágtartók-
ból szabadon kivett rózsákkal. Ez-
után majd’ húsz pár perdült táncra, 
követve Szanyóékat.

A szintén jelenlévő Hága József és 
felesége 38 évvel ezelőtt, éppen a feb-
ruár 14-ei a napon kötött házasságot, 
ennek apropóján egy ajándékkosár-
ral kedveskedett nekik az áruház. 

– A Valentin-napok tartalmatlan-
ságuk miatt nem igazán tetszettek 
eddig, de így, ahogy itt most ünne-
peltük, már egészen más. Nyilvánva-
lóvá lett, hogy nem a házasság van 
válságban, hanem maga az ember. A 
házasságban találjuk meg a türelmet, 
egymás elfogadását, és persze sok 
örömet. Jó iskola, ajánlom minden-
ki számára. Nekünk azért könnyű, 
mert a hit, egy harmadik személy is 
segít bennünket, ha problémánk van. 
Mert bizony voltak azok is – mondta 
Hága József, aki két gyerek apja, öt-
nek nagyapja.  B. Gy.

„Betornásszák a köztudatba” az i�úsági önkormányzat létezését

Pap Pétert, a Garay János Gimnázi-
um 11. évfolyamos diákját válasz-
tották nemrég a Szekszárdi I�úsági 
Önkormányzat (Szifön) vezetőjé-
vé, diákpolgármesterré. A posztot 
2015 végéig tölti majd be az intéz-
mény tanulója. A diákönkormány-
zati vezetők vetélkedőjéből győz-
tesként kikerült Pap Pétert arról 
kérdeztük, milyen terveket szeret-
ne megvalósítani ,,mandátumá-
nak” időszakában. 

– Várdombon kezdődött, még általános 
iskolásként: egy farsanggal kapcsolatos 
gyűlésre hívtak, azt kérték, írjam fel, 
mit kellene csinálnunk ez ügyben – 
meséli a diák, mikor döntött úgy, hogy 
kipróbálja magát ezen a téren. Ahogy 
fogalmazott, a kezdetektől benne szere-
tett lenni a diáktársainak, gyerekeknek 
szóló programok szervezésében. Úgy 
érzi, kitartással, érzéssel kell végezni a 
diákönkormányzati munkával járó fel-
adatokat, amely „nem olyan, mint a ta-
nulás, sokkal inkább magát a nagybetűs 
élethez hasonlít”.

Arra a kérdésre, milyen dolgokat 
sikerült megvalósítania ezidáig, el-
mondta: Várdombon már korábban 
pótszilvesztert szervezett, a Garayban 
a gólyatábor és a farsang volt fontos 
feladat, csakúgy, mint a Garay-napok 
lebonyolítása. 

Pap Péter a Szekszárdi I�úsági Ön-
kormányzatban is betöltött már kép-
viselői posztot az előző ciklusban, 
akkor jótékonysági akciókban vett 

részt és több rendezvény lebonyolí-
tásában vállalt szerepet, például a 24 
órás sportvetélkedőben a Polip I�úsá-
gi Szervezettel, de különböző fotópá-
lyázatok létrehozása is részben nevé-
hez fűződnek.

Komoly probléma, hogy nehéz 
megszólítani a �atalokat – jegyezte 
meg lapunknak, de rögtön hozzá is tet-
te: valamennyi embert azért mindig si-
került elhívni a rendezvényekre, ame-
lyek igen jó hangulatban teltek minden 
egyes alkalommal. 

Anyagiak tekintetében „sosem üt-
köztek akadályokba”, hiszen mindig 
az adott keretből gazdálkodott társai-
val, s nem kívántak drágább eseményt 
szervezni, mint amekkora összeg ren-
delkezésre állt. 

Péter tervei szerint az i�úsági ön-
kormányzat munkájáról intenzíveb-
ben adnak majd híreket, mivel az előző 
ciklusban azt tapasztalta, hogy a diá-
kok sokszor nem is tudtak arról, hogy 
létezik a szervezet. Most egyik fő cél-
juk, hogy az i�úsági önkormányzat lé-
tezését „betornásszák a köztudatba”, 
másrészről személyes látogatásokkal 
az intézmények diákönkormányzata-
inak erősítésére is törekszik. A városi 
i�úsági vezető az előző ciklus terveiből 
számos dolgot szeretne megvalósítani. 
Méltatta elődje, Rábóczki Bettina tevé-
kenységét, mint mondta, az ő hozzáál-
lása példaértékűnek számított.

Szorosan összedolgozik a Szekszárdi 
I�úsági Önkormányzat és a Polip I�ú-
sági Egyesület, kölcsönösen segítik is 

egymást. A nemrég a kormány i�úsági 
programjához kapcsolódva útjára in-
dított Új Nemzedék Kontaktpont Iro-
dával is együtt szeretnének működni, 
de Horváth István polgármesternél is 
jártak, aki segítőkészségéről biztosítot-
ta az új diákvezetőt és a jegyzőkönyv-
vezetői feladatokat is végző titkárt, Fá-
bián Nikolettát.

„Erősen támaszkodunk a gimnázi-
umra, ott is igen jó visszhangja van a 
választási eredménynek, s Heilmann 
Józsefné igazgatónő is megígérte, hogy 
szívesen segíti munkánkat” – hangsú-
lyozta Pap Péter. A tavaszi időszak rö-
vid távú céljairól szólva elmondta, 
sajnos, létezik olyan iskola, ahol egy-
általán nincs diákképviselő, így min-
denekelőtt az intézményi kapcsolatok 
megerősítésére helyezik a hangsúlyt. 
Bár magát nem tartja nagy buliba já-
rónak, annak örül, ha társai jól érzik 
magukat és jól sikerül egy-egy általa 
szervezett összejövetel. 

Pap Péter fontosnak tartotta kiemel-
ni, hogy mivel az i�úsági önkormány-
zat alapvető feladatai közé tartozik a 
diákok érdekképviselete, ha felkeresi 
őket valaki egy adott problémával, ak-
kor amennyiben módjukban áll, szí-
vesen segítenek. A programok szerve-
zése kapcsán ugyanakkor egy kis időt 
kért az új vezető. Mint mondta: elő-
ször a diákönkormányzati rendszer-
ben kell rendet rakni, aztán jöhetnek 
a hosszabb távú célok”. 

 Gyimóthy L.
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata megbízásából a Garay Él-
mény Pince (a Szekszárdi Vagyon-
kezelő Kft.) fotópályázatot hirdet 
„Barangolás a Szekszárdi Borvidék dű-
lői között” címmel. A pályázat célja a 
Szekszárdi Borvidék dűlőinek, szőlő-
termő területeinek művészi színvona-
lú bemutatása, különös tekintettel a 
szurdikokra (löszfalakra) és a tanyákra.

Pályázati feltételek:
• A nevezési díj be�zetése.
•  Minden pályázó maximum 20 saját 

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

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

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

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

•  A sorozatban minden kép külön al-
kotásnak számít.

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

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

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

Regisztráció menete:
•  A mellékelt regisztrációs lap kitölté-

sével és visszaküldésével.

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

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

A beazonosítatlan utalásokat vagy 
banki be�zetéseket nem áll módunk-
ban visszautalni.

A közlemény rovatban minden pá-
lyázónak feltétlenül fel kell tüntetnie 

a regisztráció során kapott azonosító 
számát.

A fotókat CD-n a Szekszárdi Va-
gyonkezelő K�, 7100 Szekszárd, Be-
zerédj I. u. 2. címre kell ajánlott külde-
ményként beküldeni, vagy személyesen 
leadni. A lemezen fel kell tüntetni a pá-
lyázat címét, a kép címét, a készítés idő-
pontját és a regisztrációs számot.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•  A kiíró jogosult nyilvánosság-
ra hozni a mű(vek)et, továbbá 
megjelentetni azokat a kiállítás-
hoz szorosan kapcsolódó kataló-
gus, programfüzet, internetes fe-
lület, reklám stb. keretében.

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

„Barangolás a Szekszárdi Borvidék dűlői között” – fotópályázat

Választási Információs Szolgálat: 
Információt nyújtók: Parrag Ferencné – Tel.: 74/504-162 • Rózsáné dr. Balogh Vivien – Tel.: 74/504-156

Cím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. fszt. 3-as iroda
Ügyfélfogadási idő: hétfőtől csütörtökig 800- l630-ig, pénteken 800- l400 óráig • Telefon: 74/504-162, 74/504-179

E-mail: valasztas@szekszard.hu vagy parrag.kati@szekszard.hu

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

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

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

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

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

Országgyűlési választás 2014. április 6.

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

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

(7100 Szekszárd, Szent István tér 7-9. – Garay János Gimnázium) kerül lebonyolításra.
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A Garay gimnázium adott otthont az idei TUDOK-előadássorozatnak

Február 14-15-e között zajlott a Tu-
dományos Diákkörök Országos Kon-
ferenciájának (TUDOK) humán- és 
társadalomtudományi tematikus 
előadássorozata, amelynek az idei év-
ben a Garay János Gimnázium adott 
otthont. A hétvégébe nyúló, a tudo-
mányok széles spektrumát felölelő, 
középiskolás diákok előadásaiból álló 
rendezvényt az esti órákban táncház, 
táncbemutató, városnézés és értékes 
beszélgetések színesítették. 

A rendezvény két napon át, 39 előa-
dással tartotta lázban a tudomány 
iránt érdeklődőket. A tanulók előadá-

saik során a legkülönbözőbb területe-
ket érintették: a hallgatóság egyebek 
mellett ízelítőt kaphatott arról, milyen 
az elektronikus és tömegkommuniká-
ció hatása az írott és a beszélt nyelvre, 
de az égi és földi világ különbségeiről 
is értesülhettek, mégpedig a Quimby 
és a Kispál és a borz zenekarok dalszö-
vegeit górcső alá véve. Határon innen 
és túl működő gimnáziumok tanulói-
nak előadásaiból megtudhatták az ér-
deklődők, hogy mennyire befolyásol-
ja alvásunk minőségét lefekvés előtti 
tevékenységünk, de a Magyar Királyi 
Honvédség bencés tábori lelkészeinek 
mindennapjaiba is bepillanthattak. 

Kiderült, hogy miként fognak ösz-
sze egyesek a múlt harci járműveinek 
megmentése érdekében, felmérték 
a székelykevei tájszók gyakoriságát, 
mindezen túl pedig a Katymár község-
ből származó Latinovics-család min-
dennapjai is terítéken voltak, csakúgy, 
mint Szabó Magda híres regényében, 
az Abigélben felbukkanó szobor arcá-
nak rejtélye, vagy az érzelmek emléke-
zetre gyakorolt hatásának kérdésköre.

,,Itt nincsenek győztesek vagy vesz-
tesek. A részvétel megérte, sikeres volt” 
– jegyezte meg a kétnapos konferencia 
záróeseményén Hambuch Mátyás, a 
Kutató Diákok Országos Szövetségének 

elnöke, aki köszöntőjében nagyra érté-
kelte, hogy a program részeként meg-
hirdetett esti beszélgetések, a városné-
zés és a táncházas összejövetel iránt is 
számottevő érdeklődés mutatkozott. 

A Garay Gimnázium igazgatója, He-
ilmann Józsefné az intézmény díszter-
mében tartott záróeseményen méltatta 
a résztvevő diákokat, egyben arra kérte 
őket, maradjanak hűek a társadalom- 
és a bölcsességtudományhoz, hiszen 
– ahogy azt hozzátette –, a világ nem 
lenne érthető háttérismeretek nélkül. 
Az igazgatónő a TUDOK konferencia 
szervezőinek megköszönte a lehetősé-
get és a felkérést, hogy a gimnázium 
helyet adhatott a jeles rendezvény-
nek, majd a Tolna Megyei Honisme-
reti Egyesület tagjainak is köszönetét 
fejezte ki a felajánlott ajándéklehető-
ségekért, csakúgy, mint a PTE Illyés 
Gyula Kar dékánjának a program lét-
rejöttében nyújtott támogatásáért. He-
ilmann Józsefné végezetül a gimnázi-
um tanárának, dr. Gesztesi Enikőnek, 
valamint az intézmény valamennyi, a 
szervezésben részt vevő tanerejének 
áldozatos munkájáért is köszönetet 
mondott. 

 Gy. L.

A konferencia országos döntőbe jutott szekcióinak névsora: helytörténet: Tomaskovity Szabolcs (III. Béla Gimnázium, 
Baja); Schmidt Klaudia (Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnázium, Pécs); Kovács Miklós (Karcagi Nagykun Református 
Gimnázium, Karcag); Rosinger Irma Nóra (Karcagi Református Gimnázium, Karcag); történelem: Balázs Gergő (ELTE 
Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium, Budapest); Márton Balázs (Garay János Gimnázium, Szekszárd); Pusztai Fe-
renc (Pannonhalmi Bencés Gimnázium, Pannonhalma); Kövesdi Lilla (III. Béla Gimnázium, Baja); irodalom: Rácz Adél 
(Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma, Pécs); Gacsályi Adrienn (Bárdos László Gimnázium, Tatabánya); 
Mizser Zsó�a, Trepák Kata (III. Béla Gimnázium, Baja); Szabó Mária Laura (III. Béla Gimnázium, Baja); Müller Dóra 
(Pető� Sándor Evangélikus Gimnázium, Bonyhád); pszichológia-szociológia: Kovács Szabolcs Cselgő (Boronkay György 
Műszaki Középiskola és Gimnázium, Vác); Nagy Ákos (Lánczos Kornél Gimnázium, Székesfehérvár); Winternitz Máté, 
Tóth Máté (Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium, Vác); Dancsics Bernadett, Wild Szidónia (Nagy László 
Általános Iskola és Gimnázium, Budapest); néprajz-közgazdaságtan: Babina Nándor (Lévay József Református Gimnázi-
um és Diákotthon, Miskolc); Kulisch Judit, Krizsics Kármen (Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnázium, Pécs).

A TUDOK konferencia irodalom szekciójának országos döntőbe jutott 3. díjasai: Mizser Zsó�a és Trepák Kata, a bajai III. Béla Gimnázium diákjai. 
Közös kutatásuk címe: Szerelem a gyűlölet ellen – A veronai szerelmesek című musicalben. 
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Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2. 
Telefon: 74/314-580, 
web: www.diaketkeztetes.net

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

PTE Illyés Gyula Kari Étterem étlap február 24-től február 28-ig.
7100 Szekszárd Rákóczi u 1. (bejárat a Mátyás K. utca felől)

február 24. február 25. február 26. február 27. február 28.

„A”

Sárgaborsó 
gulyás

Daragaluska-
leves Paradicsomleves Csontleves Kar� olleves

Sajtos tészta,
narancs

Szalonnás-
gyöngyhagymás 

borda, pirított 
burgornya,

csemege uborka

Gombával
töltött csirkecomb,

rizi-bizi,
vegyesvágott

Tonhalas
tésztasaláta

Hentestokány,
tészta,
banán

„B”

Mediterrán 
gyümölcsleves

Daragaluska-
leves Paradicsomleves Csontleves Kar� olleves

Fokhagymás 
aprópecsenye,

párolt barnarizs,
céklasaláta

Pirított sertésmáj,
főtt burgonya,

csemege uborka

Szárazbab-
főzelék,

sült kolbász

Sajttal töltött 
pulykamell,

sárgarépás rizs,
céklasaláta

Zöldbabfőzelék,
stefánia vagdalt,

banán

„C”
Sárgaborsó 

gulyás
Daragaluska-

leves Paradicsomleves Csontleves Hamis halászlé

Ízes bukta,
narancs

Kelkáposztafőzelék,
vagdalt

Sertéspörkölt,
galuska, 

vegyesvágott

Besamelles 
zöldségtál,
sertés sült

Túrós csusza, 
banán

Akkumulátorok
akár országos garanciával!

AKCIÓ!!!
Munkadíjból 10% kedvezmény

február és március hónapban!

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

E-mail: tompalko@citromail.hu

PALKÓ 2000 Bt. 
Autóvillamosság

A Tolna Megyei Felnőtt
Diabeteseek Egyesületének

következő összejövetele
2014. február 25-én, kedden
a Kórház Lila épületében lesz.

Domonkos Anita gyógytornász 
előadásának címe: Testmozgás 

cukorbetegeknek is!

Az előadásra minden érdeklődőt 
szeretettel várnak!

AZ ÖN VÉLEMÉNYE IS SZÁMÍT!
Kedves Szekszárdiak!
Szekszárd MJV Önkormányzata megkezdte az idei évre vonatkozó költ-
ségvetésének tervezését. A városvezetés célja, hogy a 2014-es évben is 
olyan fejlesztési elképzelések kerüljenek be, melyek a szekszárdi polgá-
rok megelégedésére szolgálnak. Ezért kérem a Tisztelt Szekszárdiakat, 
hogy a városunkat érintő beruházási, fejlesztési javaslatukat - legkésőbb 

2014. március 3-ig – juttassák el részemre személyesen (a városháza portáján gyűjtőládát 
helyeztünk el), postai úton (Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatala, 7100 Szekszárd, 
Béla király tér 8.), vagy e-mailen (tervezes@szekszard.hu).
Javaslataikra, segítő együttműködésükre számítunk!

Tisztelettel:
Horváth István, polgármester
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ART-CASH
ZÁLOG–ÉKSZER

HA ÖNNEK TÖBB KELL

 

www.artcash.hu

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

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

7100 Szekszárd, Széchenyi u. 23.
Telefon: 74/315-994



2014. február 23.12

KÉRJÜK KEDVES OLVASÓINKAT, A MEGFEJTÉST NE KÜLDJÉK BE! KERESZTREJTVÉNYÜNK PUSZTÁN SZÓRAKOZTATÁSUKAT SZOLGÁLJA!
Február 16-ai rejtvényünk megfejtése: Munkácsy Mihály, Ásító inas

EVANGÉLIUM

„Boldogok a lelki szegények, mert 
övék a mennyek országa.” (Mt 5, 3)

A boldogmondások Jézus legkarakte-
resebb tanításait tartalmazó gyűjte-
ménynek, a hegyi beszédnek a beve-
zetése. Megváltónk meghirdeti azt az 
„ellenkultúrát”, amely a legalapvetőbb 
erkölcsi törvényeket igazítja helyre – 
sok esetben a világ megszokott logi-
kájával szemben. Fájdalmasan nehéz 
szembesülni Máté evangéliumának 
ezzel a néhány fejezetével. De mielőtt 
felcsendülne Jézus „programbeszéde” – 
pontosabban annak legelején –, Meg-
váltónk a boldogságot hirdeti meg. Azt 
a reménységet fogalmazza meg nyolc 
pontban, hogy lehet már most értel-
mes, áldott, célja felé tartó, Isten ke-
zében nyugvó – ilyen értelemben bol-
dog életet élni.

Az első mondta, a  nyitány nyitá-
nya ez: „boldogok a lelki szegények, 
mert övék a mennyek országa”. A lel-
ki szegénység  – azt hiszem – nem 
egy tulajdonság, hanem inkább egy 
állapot. Egyfajta életszemlélet, amely 
megnyitja az utat az összes többi bol-
dogmondáshoz is. Annak meglátása 
és belátása, hogy Isten előtt szegé-
nyek vagyunk, hiszen nincs mivel di-
csekednünk előtte. 

Mintha elismernénk: mezítelen va-
gyok – Istenre szorulok, hogy felru-
házzon, árva vagyok – Istenre szo-
rulok, hogy megszánjon, bűnök és 
hiányok szennyeznek – csak Isten 
tud megmosdatni. Az Úr kegyelmes 
jóindulatának való totális kiszolgál-
tatottság ez. Ellentmondásos, fájdal-

mas helyzet, de a boldogság küszö-
be itt van. A lelki szegénység az ajtó, 
amelyen keresztül megnyílik egy má-
sik ország: Isten kegyelmének minden 
reményt meghaladó, gyönyörű orszá-
ga. Ezen a küszöbön átlépve hallhat-
juk, amit a fogságban Isten után ki-
áltó Izrael hallott: „Ne félj, mert 
megváltottalak, neveden szólította-
lak, enyém vagy!”(Ézs 43,1) Itt lát-
hatjuk meg azt, amit Péter látott a 
halászcsónakban az őt elhívó Jézus 
ragyogó arcán. Azt láthatjuk, amit a 
hazafelé vergődő tékozló fiú láthatott 
felnézve: az eléje rohanó atya boldog-
ságtól sugárzó tekintetében. 

Muszáj alászállnunk, hogy Isten fel-
emelhessen minket az Ő magasságai-
ba. Krisztus álljon, vezessen minket az 
Őáltala meghirdetett boldogság útjain 
a farsangi időben is.

Műanyag
ajtó-ablak

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

KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS

ZSOLT Árnyékolás
Telefon: 06–74/314–443

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

BORGYÓGYÁSZATI
MAGÁNRENDELÉS

Dr. Karagity Eliza
b r   e i  rv

re e  e e  e r
rt  . . r

re e i i
t rt  

REUMATOLÓGIAI MAGÁNRENDELÉS
Dr. NEMES ADRIENN

reumatológus főorvos

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

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

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

vállízületi fájdalom, izületi
gyulladás, csontritkulás.

UROLÓGIAI
MAGÁNRENDELÉS:
Dr. PAPP FERENC

urológus főorvos

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

csütörtök 17.00–19.00-ig

Bejelentkezés:
06-30/698-6490

„Boldogság, gyere haza...”
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KIADÓ ÜZLETHELYISÉGEK
Szekszárd belvárosában épülő új, többfunkciós Piactéren 12-170 m2

alapterületű üzlethelyiségek 2014 őszétől hosszútávra kiadók!
Megújuló környezet, kiváló parkolási lehetőség!
Egyedi igényfelmérés alapján kínált ingatlanok.

További információ:
Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. • 7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2.

Tel./Fax: 74/510-422 • www.vagyonkezelokft.hu

FELHÍVÁS
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 20/2005. (X.3.) önkormányzati  
rendeletével „Szekszárd Év Rendőre” kitüntető címet alapított.
A rendelet szerint: A kitüntető cím az adományozást megelőző évre vonatkozik.

A „Szekszárd Év Rendőre” cím annak a személynek adományozható, aki:
a.)  a rendőrség állományának tagja

– hivatásosként vagy közalkalmazottként
– ezen belül a Szekszárd Városi Rendőrkapitányságon teljesít szolgálatot és

b.)  munkáját lelkiismeretesen, tartósan magas színvonalon végzi. A kitüntetésben 
a bűnügyi és a közbiztonsági szakterületen dolgozó egy-egy személy részesíthető. 

A „Szekszárd Év Rendőre” cím adományozására javaslatot tehet:
a) Szekszárd város rendőrkapitánya,
b) a közgyűlés állandó bizottságai, illetőleg a képviselők,
c) bármely társadalmi szervezet, alapítvány, magánszemély.
A javaslatnak tartalmaznia kell:
a) A javaslattevő nevét,
b)  a cím adományozására javasolt személy nevét, életútját, munkásságát, a 

cím adományozását megalapozó tényeket. 

A kitüntető cím adományozására vonatkozó javaslatokat írásban
a polgármesterhez kell benyújtani 2014. március 10. napjáig. 

A javaslatokat a közgyűlés által e célból felkért előkészítő csoport készíti elő 
közgyűlési döntéshozatal céljából, és a polgármester terjeszti a közgyűlés 

soron következő ülése elé.

FELHÍVÁS
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 20/2005. (X.3.) önkormányzati 
rendeletével „Szekszárd Év Tűzoltója” kitüntető címet alapított.
A rendelet szerint: A kitüntető cím az adományozást megelőző évre vonatkozik.
A „Szekszárd Év Tűzoltója” cím annak a személynek adományozható, aki:
a)  hivatásos, vagy közalkalmazotti állományban a Tolna Megyei Katasztrófavé-

delmi Igazgatóság Szekszárd Hivatásos Tűzoltóságánál teljesít szolgálatot;
b)  az adományozás évét megelőző évben a tűzmegelőzés, a tűzoltás, a műszaki 

mentés és a katasztrófa elhárítás területén olyan kimagasló tevékenységet 
folytatott, amellyel hozzájárult a város és a Tolna Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság Szekszárd Hivatásos Tűzoltósága működési területének 
közbiztonsága javításához, a tűzesetek számának csökkentéséhez.

A „Szekszárd Év Tűzoltója” cím adományozására javaslatot tehet:
a)  Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárd Hivatásos

Tűzoltóságának parancsnoka;
b) A közgyűlés állandó bizottságai, illetőleg a képviselők
c) Bármely társadalmi szervezet, alapítvány, magánszemély
A javaslatnak tartalmaznia kell:
a) a javaslattevő nevét;
b)  a cím adományozására javasolt személy nevét, életútját, munkásságát, 

a cím adományozását megalapozó tényeket. 

A kitüntető cím adományozására vonatkozó javaslatokat írásban a polgár-
mesterhez kell benyújtani 2014. március 10. napjáig. 

A javaslatokat a közgyűlés által e célból felkért előkészítő csoport készíti elő 
közgyűlési döntéshozatal céljából, és a polgármester terjeszti a közgyűlés 

soron következő ülése elé.

MEGHÍVÓ

A Garay Gimnázium közönsége tisztelettel meghívja
Önt, hozzátartozóit, barátait, ismerőseit

ESTÉK A GARAY GIMNÁZIUM
ORGONÁJÁÉRT

programsorozat keretében

2014. március 7-én (pénteken) 18 órakor
tartandó rendezvényére, az intézmény dísztermébe

Az est fővédnöke: Horváth István,
Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere.

Házigazda: Heilmann Józsefné, igazgató.
Rendező: Ékes László mkl.

Közreműködők:
Krizsán Kinga zongoraművész,
Pregun Tamás zongoraművész,
Szabó Marcell zongoraművész,
Környei Miklós gitárművész,
Környei Attila l. gitárművész.

Műsoron: Scarlatti, Liszt, Bartók, Scriabin, De-
bussy, Tedesco,

Albéniz és Rachmannikov művei szerepelnek.

Belépődíjat nem szedünk, de szívesen fogadunk el 
adományokat a gimnázium elektromos orgonájá-

nak megvásárlásához.

Akadályoztatása esetén szíves �gyelmébe ajánljuk
az OTP-nél vezetett számlát (kérjük, írja rá: az 

orgonáért):
1174600520008804. Köszönjük.
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Elmaradt kézfogás vethet árnyékot 
a soproni találkozóra

Az Atomerőmű KSC Szekszárd– 
Sopron NB I-es február 8-ai női mérkő-
zésének második félidejében arra le-
hettek �gyelmesek a jelenlévők, hogy 
valamiféle szócsata, mi több, szemé-
lyeskedés hallik a kulisszák mögül...

Mindez a lelátó népének ugyan nem volt 
feltűnő, de az sejthető volt, hogy valami 
nem stimmel, amikor a szekszárdi ve-
zetőedző, Magyar Gergely tekintete az 
ellenfél térfelére szegeződött, s köz-
ben valamit mormolt nem megszokott 
arcmimikával, gesztusokkal kísérve. Így 
még nem láthattuk őt meccs közben két 
és fél éves szekszárdi edzősködése során.

A soproni játékosok közül keresett 
valakit a tekintetével – de nagyon! 
Ahogy a labda játékon kívülre került, 
a soproni kispadtól egyszerre többen is 
elindultak a zsűriasztal irányába, köz-
tük Igor Polanek vezetőedző is. A pub-
likum azt sejthette, hogy a bírói ítéle-
tekkel vagy a jegyzőkönyvvezetéssel 
lehet valami probléma.

Aztán ment tovább a játék, Magyar 
Gergely lehiggadt és már csak a csapatá-
val foglalkozott – ahogy a soproni edző is. 

Magyar Gergely elmondása szerint 
az történt, hogy egy első félidei szituá-
cióval kapcsolatban, amelynek a sopro-
niak sztárjátékosa, Fegyverneky Zsó�a 

volt az egyik szereplője, „faultot” kiál-
tott, számon kérve a játékvezetőtől a – 
szerinte – téves ítéletet, illetve azt: miért 
nem fújt a szekszárdiak javára. 

– Úgy reagáltam, ahogy szinte min-
den edző teszi: ahogyan még belefér 
abba a viselkedési kódexbe, amit a bí-
róknak el kell tudniuk viselni. Ellen-
ben Fegyverneky Zsó� olyan stílusban 
szólt vissza nekem, ami teljesen kiho-
zott a sodromból, villámcsapásként 
ért. A mondandója lényege az volt: 
én hozzá képest senki sem vagyok a 
magyar kosárlabdában, így pofa be...! 
Ilyen stílust egy játékos, még ha sztár-
nak is számít az illető sportágban, 
szerintem nem engedhet meg magá-
nak. Semmilyen korábbi kon�iktu-
som nem volt vele, s most sem adtam 
rá okot. Erre csupán annyit mondtam 
neki: „Legközelebb, ha dobsz, nyögjél 
is hozzá!” – zárta az esettel kapcsola-
tos mondandóját a szekszárdi tréner.

 B. Gy.

A békítő kézfogás a meccs után el-
maradt: azzal, hogy a soproni edző 
nem fogott kezet Magyar Gergellyel, 
s maga Fegyverneky sem óhajtotta 
hideg fejjel tisztázni a történteket, a 
kon�iktus akár eszkalálódhat is a két 
csapat legközelebbi soproni meccsére. 

Öt ország 210 versenyzője állt ta-
tamira az elmúlt szombaton a szer-
biai Somborban (Zombor) a 17. 
Igor Andjelkovics emlékversenyen 
egyéni és csapat formagyakorlat-
ban, egyéni küzdelmekben.

Szekszárdról az Ippon Karate- és Íjá-
szegyesület egy versenyzője vett részt 
a megmérettetésen: az első nemzet-
közi versenyén induló 12 éves Szeg-
letes Viktor (képünkön) – edzője 
Major Antal – formagyakorlatban 5. 
helyezett lett, egyéni küzdelemben 
a horvát és szerb versenyzők ellen 
vívott harcban pedig bronzérmet 
nyert.

A �atal versenyző ezzel lehetősé-
get nyert a márciusi szabadkai „Super 
Empi” karatekupán való részvételre, 
amelyen 16 ország közel 2000 verseny-
zője áll csatasorba.

Hazánkból a szegedi és a barcsi ka-
rateklubok is delegáltak versenyzőket, 
akik sikerrel vettek részt a jól szerve-
zett, jó hangulatú versenyen. 

Magyarországot a nemzetközi bí-
rói testületben a két szekszárdi mes-
ter, Balogh László és id. Major Antal 
képviselte.

Szekszárdi karateérem a szerbiai
nemzetközi versenyről

Amatőr úszóbajnokság
A Szekszárdi Vízmű Sportegyesü-
let amatőr úszóbajnokságot rendez 
általános iskolás gyerekek részé-
re a szekszárdi városi uszodában 

(Toldi u. 6.) március 2-án, 9 órától. 
Nevezés: 8.30-8.50-ig.
Versenykiírás:
www.vizmuse.hu, www.essz.hu.

SPORTMIX

ATLÉTIKA. A Magyar Atlétikai Szö-
vetség fedettpályás versenyén, magas-
ugrásban egyéni csúcsot, 205 centimé-
ter ért el Erdélyi Zoltán, a Szekszárdi 
AEK atlétája, aki ezzel az eredményé-
vel ott van korosztálya élmezőnyében. 
Mint azt edzőjétől, Scherer Tamástól 
megtudtuk, 210 centin bemutatott 
kísérletei is elég biztatóak voltak, így 
okkal bízhatnak a további egyéni 
csúcsjavításban, amivel majd az orszá-
gos bajnokságokon is jó eredményeket 
lehet elérni. Ami a felnőtt távolugrók 
idei felkészülési versenyeit illeti, a 
Szekszárdról induló, éppen kecskemé-
ti színekben versenyző Schmelz Vivien 
Fanny ugrotta az idén a legnagyobbat 
a magyar női mezőnyben, az elrugasz-
kodó ponttól pontosan 6 méter 15 cen-
tis távolságra „repült”.

ÍJÁSZAT. Egyéni csúcsaiktól elmara-
dó eredményekkel is két arannyal és 
két ezüsttel térhettek haza az Alisca 

Nyilai Íjászegyesület versenyzői Mar-
caliból, a pálya országos bajnokságról. 
A 2x10x3 lövéses versenyeken Bakó 
Bence és Zsók Szabolcs arany-, míg 
Bencze Gábor és Zsók Tamás ezüstér-
met szerzett.

KÉZILABDA. A Mohács elleni gyen-
ge játékkal eléggé nehezen megszerzett 
győzelem után volt oka félelemre a Fe-
kete Gólyák KC NB I B-s csapatának az 
elmúlt hétvégén a Győr II otthonában. 
Az idény legnehezebbnek ígérkező 
mérkőzésén összekapta magát a Vasas 

Edinát még nélkülöző szekszárdi csa-
pat. Egy följavult védekezés eredménye-
ként elbírták azt is Tabajdi Ferenc tanít-
ványai, hogy a támadójátékuk még nem 
olyan acélos, mint az őszi nagy mene-
telés során volt, s a helyzetkihasználás 
is hagy kívánnivalót maga után. De 
ennyi, amit megmutatott magából az 
FGKC mint listavezető, bőven elég volt 
a 26-22-es győzelemhez (félidő: 12-8) és 
ahhoz, hogy megmaradjon a két pont 
előny az üldöző Budaörssel szemben. 
A csapat legeredményesebb játékosa 
Győrben a négy büntető és ugyanennyi 
akciógólt szerző, irányító-átlövő Weigel 
Zita volt.

KOSÁRLABDA. Az Atomerőmű 
KSC Szekszárd NB I-es, A-csoportos 
női csapata a rájátszás második for-
dulójában a második félidőben nyúj-
tott jó teljesítményének köszönhe-
tően biztosan győzte le hazai pályán 
a Ceglédi EKK csapatát (92-74). A 

szekszárdi csapatban bemutatkozott 
az új szlovén, 24 éves, 190 centis, 
remek �zikumú center, aki hasznos 
játéka mellett 11 pontot szerzett. A 
mezőny legjobbja újfent a nagy for-
mában játszó, ezúttal 26 pontot (!) 
elérő Maja Scsekics volt, őt a 15 pon-
tos Zele követte a pontszerzésben. A 
KSC Szekszárd – PINK Pécs 424 hét 
közben lejátszott mérkőzése lapzár-
tánk után fejeződött be a szekszárdi 
városi sportcsarnokban.

LABDARÚGÁS. Két, megyei első 
osztályban szereplő csapatot győzött 
le a Tolle UFC Szekszárd felkészülési 
mérkőzésen – mindkétszer hazai kör-
nyezetben. A Szentlőrincet 4-1-re, a 
Bátaszéket pedig 5-1-re győzte az NB 
III középcsoportjának ötödik helye-
zettje. Márk Attila a Szentlőrinc ellen 
egy, a bátaszékiek ellen kétszer volt 
eredményes, Fejes Péter a baranyaiak 
ellen duplázott.



152014. február 23.

A PR Trans nyerte a teremkupát

Február 15-én, szombaton a he-
lyosztókkal véget ért a Szekszárdi 
Sportközpont XXI. Téli Kispályás Te-
remlabdarúgó Kupa. A december-
ben indult sorozat �náléjában a PR 
Trans Futárszolgálat csapata a várt-
nál könnyebben győzte le az addig 
veretlen Kis Dankó együttesét.

A hagyományos téli teremtorna 
2013/14-es kiírásában a szervezők 
visszatértek a kuparendszerű lebonyo-
lításhoz, s ez mind a csapatok, mind a 
nézők szempontjából jó döntésnek bi-
zonyult. Decemberben két csoportban 
16 együttes kezdte meg a csatározáso-
kat, és hét fordulót, majd a „kereszt-
játékot” és az elődöntőket követően 
kialakult a helyosztók párosítása. 

A csoportmeccsek után veretlenül 
álló Tomagro és Kis Dankó gárdája kö-
zül előbbi a döntő kapujában botlott 
meg, miután az elődöntőben két gól-
lal alulmaradt a PR Trans Futárszol-
gálat együttesével szemben. A többek 
között Jaksa Pétert, Dienes Gábort, 
Csende Rolandot és a Márk testvéreket 
is soraiban tudó PR Trans „kamionja” 
a �náléban sem fékezett, és – revansot 
véve a csoportmeccsek során elszenve-
dett 4-3-as vereségért – magabiztosan 
győzte le a Kis Dankó gárdáját (8-2). 
Pedig eleinte úgy tűnt, a januári össze-
csapáshoz hasonlóan igazi rangadó lesz 
a találkozó. Hiába védett azonban jól a 
torna legjobb kapusának megválasztott 
Lizák Zsolt és egyenlített az elején – a 
kissé magára hagyottan küzdő – Ko-

vács Sándor, Propszt Roland együttese 
elkapta a fonalat, és a szünetig el is dön-
tötte a mérkőzést. A �náléval azonos 
időben zajló Fradi–Pécs edzőmeccs el-
lenére szép számú közönség ugyan szo-
ros küzdelmet nem, szép megoldásokat 
azonban mindkét oldalon láthatott.

A téli teremtorna bronzérme a To-
magro csapatáé lett, amely a kisdöntő-
ben Hegedűs Péter és az idei kiírás gól-
királya, a 66 találatig jutó Rikkers Péter 
vezérletével 11-7-re verte a kölesdieket. 
A torna legsportszerűbb együttesének 
járó különdíjat – a bizonyos márvány 
„lyukas labdát” – a 16. helyen záró Fra-
di Büfének ítélte oda a versenybizott-
ság, amelynek elnöke, Csillag Balázs, 
alelnökei, Mercsényi Gyula és Szilágyi 
Dezső, valamint tagjai, Bogos Márton 

és Lubastyik István egyaránt díjat adott 
át az eredményhirdetésen.

A helyosztók eredményei: a 15. he-
lyért: Bátaapáti SE–Fradi Büfé 14–11; 
a 13. helyért: Szilfa– Sióagárdi SE 16–
9; a 11. helyért: Balassa Művek–Kontra 
12–10; a 9. helyért: Dynamo–Hano-Vill 
6–4; a 7. helyért: Agro-Tipp–Szekszár-
di UFC U21 3–0 (játék nélkül); az 5. he-
lyért: Ferropatent Zrt. –K. Brasilok 11–
4; a 3. helyért: Tomagro–Kölesdi SE 
11–7; az 1. helyért: PR Trans Futárszol-
gálat–Kis Dankó 8–2.

A Szekszárdi Sportközpont XXI. Téli 
Kispályás Teremlabdarúgó Kupa különdí-
jasai: legsportszerűbb csapat: Fradi Büfé; 
legjobb kapus: Lizák Zsolt (Kis Dankó); 
gólkirály: Rikkers Péter (Tomagro). 

 Fekete L.
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Szekszárdiak a megye legjobb sportolói között

Lezajlott a vármegyeháza díszter-
mében február 13-án a szokásos 
ünnepélyes díjkiosztó, amelyen 
külön-külön és sportáganként 
Tolna megye legjobb sportolóit 
és felkészítő edzőit díjazták a ta-
valyi eredmények alapján.

A húsz sportág 61 sportolója közül 
számos a szekszárdi, illetve itteni 
egyesületet képviselő játékos, ver-
senyző és edző. 

A nemzetközi versenyeken elért 1-6 
helyezett sportolókat külön díjazta a 
Tolnai Megyei Sportszövetségek Szö-
vetsége és a megyei önkormányzat – ez 
utóbbi képviseletében dr. Pálos Mik-
lós, a megyei közgyűlés alelnöke adta 
át a díjakat.

A nemzetközi versenyeken az em-
lített helyezések valamelyikét érte 
el a Tolnai Tájak Íjászegyesülettől 
(TTÍE) Alexandra Manea, Huszár 
Zoltán, Háhner Erika, Bóka László 
és Kovács Gábor Zsigmond. Felké-
szítő edzőik voltak: Strohmayer Pé-
ter illetve Huszár Zoltán. 

Mintegy ötéves fennállása legjobb 
évét tudhatja maga mögött a TTÍE, 
amelynek 3D-ben, terepen és a pá-
lyaíjászatban a kezdőktől a felnőttekig 
több mint nyolcvan aktív tagja van.

A 3D-kategóriában itthon lezajlott 
Európa-bajnokságon két versenyző, 
Bóka Zoltán és Huszár Zoltán Euró-
pa-bajnok lett. Ugyanezen az Euró-
pa-bajnokságon Alexandra Manea 
ezüstérmes, Hahner Erika pedig 
bronzérmes lett, Bóka Lászlóval és 
Hahn Erikával csapatban pedig má-
sodikak lettek. Megpróbálnak eljutni 
az idei szakági Európa-bajnokságra, 
amit Franciaországban rendeznek. 

Van esély rá, hogy a 2014-es év vi-
lágviszonylatban legnagyobb ifjú-
sági, illetve junior korcsoportú 
sportrendezvényén, a kínai ifjúsá-
gi olimpián is jelen legyen a TTÍE, 
merthogy a szekszárdiak köteléké-
be tartozó Nagy Nikolett pályaver-
senyzőt jelölte tartaléknak az orszá-
gos szövetség. 

A Celőke Mezőföldi Íjászegyesü-
let képviseletében nemzetközi po-

rondon Kerekes Szilveszter és Makai 
Róbert ért el kiemelkedő eredményt, 
őket Makai János készítette fel az 
éves versenyekre.

A fiúknál Nagy Olivér kerékpár-
versenyzőt (Szekszárdi Szabadidős 
Kerékpáros Sportegyesület), aki a 
belgrádi ifjúsági versenyen ért el az 
egyik szakaszon harmadik, illetve az 
összetettben második helyett, a lá-
nyoknál Studer Ágnest, az Atom-
erőmű KSC Szekszárd fiatal játéko-
sát díjazták a kiemeltek között, aki 
a magyar ifjúsági kosárlabda-válo-
gatott tagjaként képviselte az Euró-
pa-bajnokságra készülő csapatban a 
magyar színeket. 

A rádióamatőröknél a rövidhul-
lámú Európa-bajnokságon Weisz 
László (Szekszárdi Rádió Klub) a 4. 
helyezést szerezte meg.

A megyei sportági szakszövetsé-
gek megjelölték sportáguk legjobb-
ját – ha az illető eredményei alapján 
már eleve a kiemeltek között érde-
kelt volt, erre a címre más verseny-
zőt szavaztak be. B. Gy. 

A szekszárdi sportági legjobbak az alábbi sportolók, illetve versenyzők lettek:
Amerikai futball: Halász Richárd, edzője: Laczkó Ernő 
Márton
Asztalitenisz: Recko Emma (Szekszárdi Asztalitenisz 
Club), edző: Sáth Sándor.
Kerékpár: Istlstekker Zsolt (Szekszárdi Kerékpáros SE), 
edző: Steig Gábor.
Kézilabda: Gulya Krisztina (Szekszárdi Fekete Gólyák 
KC), edző: Tabajdi Ferenc.

Kosárlabda: Zele Dorina (Atomerőmű KSC Szekszárd), 
edző: Magyar Gergely.
Rádióamatőr sport: Antal Bíborka (Szekszárdi Rádió 
Klub), rádiotájfutás, edző: Weisz László.
Teke: Erős Ferenc (Szekszárdi Vízitársulat Sportegyesü-
let), edző: Keresztes István.
Triatlon: nők – Arató Csilla (Dynamic TC); fér�ak – id. 
Czencz Péter (Dynamic TC).
Vívás: Ruppert Gábor, edző: Garay Előd.

A képen szerepel balról jobbra: Alexandra Manea, Háhner Erika, Huszár Zoltán, Strohmayer Péter,
Bóka László és Kovács Gábor.

Elhunyt Hudanik Antal
(1966–2014)

Felettébb beárnyékolta a díjkiosztót 
a roppant szomorú eset, amely ép-
pen az ünnepély napjának reggelén 
történt. A sportbarátok között gyor-
san terjedt a hír, hogy a híradások-
ban is szereplő súlyos közlekedési 
baleset egyik halálos áldozata Hu-
danik Antal, a másik pedig élettársa. 
Hudanik Antal, a Garay Általános 
Iskola megbecsült oktatástechnikusa, 
a szerény és roppant segítőkész fér�, 
akit a szekszárdiak nem hétköznapi 
szenvedélyéről, a rádióamatőr-sport-
ról, a morzézásról ismerhettek. Ennek 
egyik legértékesebb válfajában, a vétel 
kategóriájában majd’ két évtizeden 
át sokszoros világ- és Európa-bajnok 
volt a szekszárdi sportoló. A sportági 
országos szakszövetség többször jelölte 
őt egy adott év sportági legjobbjának, 
értelemszerűen állandó résztvevője 
volt a megyei díjkiosztóknak mint a 
Szekszárdi Rádió Klub hírnevét öreg-
bítő, kiemelkedő tudású versenyzője.
Tóni példa nélkül álló szerénységgel 
viseltetett ahhoz képest, hogy vala-
miben mégiscsak a világ legjobbja 
volt hosszú időn át. Kit érdekel pár 
mondatnál bővebben az, amit én 
csinálok? – kérdezett vissza e sorok 
írójának, amikor sikerei kapcsán 
egy kis hírnél többet akarva felke-
reste. Még 2012-ben megkérdeztem 
tőle, meddig csinálja, meddig gya-
korol olyan megszállottsággal, hogy 
a világ szűkebb élvonalában marad-
jon, így, már ötvenhez közeledve. 
A válasza az volt: amíg a �atalab-
bak, illetve a közvetlen riválisai so-
rozatosan meg nem verik. 
Nos, a visszavonulásnak nem jött 
volna még el az ideje – tekintettel 
arra, hogy a tavaly év végi szó�ai 
Európa-bajnokságon is „összemor-
zézott” két bronzot. Erről már – any-
nyi arany után, amit szerzett… – 
nem is értesítette a sajtót. De ezekkel 
a bronzokkal is ott lett volna a helye 
a díjkiosztón, mint újra a nemzetközi 
szinten szereplők egyik legeredmé-
nyesebb Tolna megyei sportolója. 
Egyet remélt mindig ezektől a nagy 
sikerektől, amelyeken legkevesebb 
13-15 ország versenyzőit – köztük 
kínaikat és amerikaiakat is – győzte 
le: hogy a klubjának ezáltal több jut 
majd az országos és a helyi támoga-
tásból (neki ezekért a sikerekért csak 
erkölcsi elismerés járt egyébként).
A díjkiosztó ünnepségen hiába 
keresték őt, de a Szekszárdi Rádió 
Klubot is. A sors ugyanis néha ke-
gyetlenül gonosz. „Tóniónk” már 
az égi jeleket adja le, veszi át tőlünk.
Megőrizzük emlékezetünkben.
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Gyenge focit vezetett elő a Fradi a tavaszi főpróbán Szekszárdon

Olybá tűnt, pusztán a Ferencváros 
vendégjátéka nem mozgat meg min-
dig ezreket olyan helyeken, ahol évti-
zedenként jó, ha egyszer szerepel az 
ország legnépszerűbb klubja valami-
lyen téttel bíró, vagy éppen anélkü-
li mérkőzésen. Újbóli szekszárdi téli 
tesztmeccsét a műfüvesen, a PMFC–
Mathias ellen az évszakhoz képest jó 
idő ellenére is legföljebb nyolcszázan 
tekintették meg.

Akik kimentek, azoknak – hacsak nem 
zsigerből fradisták – nem is biztos, 
hogy a fővárosi zöldek NBI-es bajnoki 
főpróbája kellett hogy legyen a fő mo-
tiváció. Elvégre a Pécsben szerepel két 
szekszárdi nevelésű srác is: közülük az 
egyik, Márkvárt Dávid már többnyire 
a kezdőcsapatba is beverekedte magát, 
Kővári Róbert pedig a hamarosan kez-
dődő tavaszi idényben győzheti meg a 
Lőrincz Emil–Márton Gábor szakve-
zetőkettőst arról: minek ide külföldit 
vagy több pénzért tapasztaltabb focis-
tát hozni, amikor „itt vagyok én is, a 
szomszédvárból”.

Azt már hetek óta látja-tudja a honi 
futballt intenzíven követő szekszárdi 
polgár, hogy mit tud a „nagyok” kö-
zött a kis Márkvárt, de abból csak kis 
ízelítőt kaphatott, hogy a még papíron 
sem felnőtt Kővári Robi mire képes, 
noha már öt meccset játszott az élvo-
nalban, pécsi piros-feketében. 

Nos, a szakvezetőpáros megtette azt 
a szívességet, hogy mindkét szekszár-
dit a kezdőben végig játszatta – a pub-

likum nem kis örömére. Valóban örö-
met okoztak a játékukkal és szerepük 
volt abban, hogy a Pécs a Fradi fölé ke-
rekedve, ötletesebb futballt bemutatva 
megérdemelten nyert.

Márkvárt labdaátvétel közbeni cse-
lei, Kővári magyar átlagot meghaladó 
lendülete, agresszivitása, munkabírá-
sa, összjátékhoz való érzéke több mint 
biztató. Az utóbbi igazolja azt a tételt, 
hogy ha valaki rátermett, akkor azt 
már 18 éves korában is meg kell tud-
nia mutatni. Legalább ennyire kíván-
csiak lettünk volna a túloldalon is egy 
szekszárdi származású játékosra, aki 
már 13-14 évesen elkerült Hollandiá-
ba a Heerenveen csapatához, s jó 5-6 
éve csak a pályájukat egyengetők tud-
tak róla. Mígnem jött a hír Péter An-
talról, hogy jön haza. Így igaz, már alá-
írt szerződése van a Ferencvároshoz.

Őt speciel nem hozta magával a fo-
cistaként is ismert Fradi-edző, a német 
�omas Doll, aki már azzal meglepe-
tést okozott, hogy mindössze 13 játé-
kossal érkezett Szekszárdra. Otthon 
hagyta Besicset, Bőniget, Mateost, 
Holmant, no és a magyar viszonylat-
ban csodabogárnak számító brazil Le-
onardót – akik a kezdőcsapatba tarto-
zó alapembernek számítanak minden 
bizonnyal továbbra is. Viszont azt az 
egy újat, a 190 centisek között megle-
hetősen mozgékony és jó ütemérzékű 
Pavlovicsot – alighanem mint a tava-
szi Fradi új centerhal�át – láthatták a 
hívek, és játékát látva bizony, dörzsöl-
ték is a tenyerüket.

Mert összességében ez a Fradi 
amúgy felettébb csalódást okozott. 
Aktuális kérdés, amire persze jó más-
fél hónap múlva kaphatunk választ: a 
fentiekkel kiegészülve is versenyképes 
lesz-e a Fradi a táblázaton előtte álló, 
összességében még mindig anyagerő-
sebb csapatokkal. 

�omas Dolltól, aki a meccs után 
sajnálkozott a produkció miatt, a kö-
zeljövőre vonatkozóan szerettünk vol-

na információkat kapni, de a germán 
Nationalel�en is előforduló edző ud-
variasan azt kérte: hagyjon neki a saj-
tó másfél hónapot a kérdés megvála-
szolására.

Ha meg kell nevezni, kik voltak a 
legnépszerűbb Fradi-játékosok ezen a 
meccsen, akikkel sokan szerettek vol-
na legalább pár szót váltani, együtt 
fényképezkedni? Hát, itt Szekszárdon, 
az innét induló, a Szekszárdi UFC-nél 
játékosként és elnökként is maradan-
dót alkotó, egyre karizmatikusabb Fra-
di-másodedző, Máté Csaba lepipálta 
Somaliát, Dialót, Bödét is. 

Csabinknak búfelejtő lehetett, hogy 
a Pécsben játszó két szekszárdi �atal 
megalapozásában aktívan részt vett, 
máig meghatározó nevelőedzőjük-
ként említik őt, s ugyanez a most hoz-
zá, már a Fradihoz visszatérő Péter 
Antallal kapcsolatosan is elmondható. 

Érdeklődésünkre Máté Csaba el-
mondta, hogy a Fradi szekszárdi pro-
dukciója szerinte is nagyon gyenge volt, 
de emlékképeiben azért ott van több, 
ennél biztatóbb korábbi edzőmeccs a 
Pécsnél erősebb csapatok ellen. A szak-
mai közérzete jó, �omas Dollal is jó 
a kapcsolata. Moniznál (a korábbi hol-
land vezetőedző) az egy az egy elleni já-
ték erőltetése volt a hangsúlyos, Doll-
nál a passzjáték, a kombinativitás. Majd 
meglátjuk – jegyezte meg.

Méretes közhely ez utóbbi, de ennél 
sokkal okosabbat momentán nem le-
het mondani a Fradi tavaszával kap-
csolatban… 
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Február 24-26. 17 órakor, pénteken 
15 órakor is
POMPEJI Színes szinkronizált ame-
rikai-német akció�lm 3D, 12 év alatt 
szülői kísérettel, 102 perc.

Február 24-26. 19 órakor, szomba-
ton 15 órakor is
ROBOTZSARU Színes szinkronizált 
amerikai sci-� 2D, 12 év alatt szülői 
kísérettel, 121 perc.

Február 27-28. 17 órakor, pénteken 
15 órakor is
TÉLI MESE Színes szinkronizált ame-
rikai vígjáték 2D, 12 év alatt szülői 
kísérettel.

Február 27-28. 19 órakor
MŰKINCSVADÁSZOK
Színes szinkronizált amerikai-német �lm 
2D, 12 év alatt szülői kísérettel, 119 perc.

Filmvetítés: hétfőtől szombatig, 
vasárnap szünnap!
Az előadásokra jegyek már kaphatók a 
Babits Mihály Kulturális Központ jegy-
pénztárában és a www.ticketportal.hu 
oldalon.

Jegyárak: 1000 Ft (2D) és 1200 Ft (3D)
Telefonszám: 74/529-610
www.szekszardagora.hu
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

MÁRCIUS 4., KEDD 19.00 ÓRA 
KRAMER KONTRA KRAMER-
ORLAI PRODUKCIÓ
Orfeum bérlet 4. előadás
Kramer kontra Kramer a  budapesti 
Orlai Produkció előadásában
„A Kramer kontra Kramer ügyben a 
felperes az anya, William Kramer, hét 
éves kis�ú édesanyja. Az anya az eljá-
rásban a gyermekfelügyelet megállapí-
tását kéri a maga javára, amely felügye-
letet az előzőekben, a válóper során az 
apának ítélt a bíróság. A törvényszék 
a gyermek érdekeit �gyelembe véve 
hozta meg döntését.”
Szereplők: Ted Kramer- Nagy Ervin, 
Johanna Kramer-Péterfy Bori, Billy 

Kramer- Házi Zsombor/Házi Zajzon 
/Lukács Marcell/Gerő Soma, �elma 
- Cseh Judit, JoanShaunessy/Ted any-
ja/- Egri Márta, Henriett, Ted anyósa/
Terhes nő, Orvos/Gressen/Ted apja/- 
Mertz Tibor, Jim, Ted apósa, /Pincér/
Igazgató, Jim O’Connor- Ficzere Béla
Osztályvezető/Bíró. Producer- Orlai 
Tibor. Rendező- Rába Roland
 
MÁRCIUS  5. , SZERDA 14.30 ÓRA
Kisiskolás bérlet 3. előadás
- Hattyúk tava
A hattyúk tava- Mesejáték egy rész-
ben a Turay Ida Színház előadásában. 
A hattyúk tavát, a balett előadások ra-
jongói elsőszámú kedvencként említik. 

Ez nem is csoda, hiszen Csajkovszkij 
remekműve évtizedek óta varázsolja el 
a hallgatóságot. Számos rendezésben 
és koreográ�ával láthatták már eddig 
is, kicsik és nagyok.
A Magyar Nemzeti Gyermek és I�ú-
sági Színház most prózában meséli el 
Odette - a hattyúvá varázsolt csoda-
szép leány-, Siegfried herceg és Roth-
bard, a bagolyvarázsló izgalmas, mégis 
szívszorító történetét.
Szereplők: Bácsatyai Gergely, Magyar 
Tímea, Tébi Márta, Tóth Alex, Vanya 
Tímea, Virga Tímea, Kishattyúk: Bor-
bély Krisztina, Boros Borka, Hábel 
Fruzsina, Cserményi Orsolya. Rende-
ző: Nyírő Bea.

A Babits Mihály Kulturális Központ programjai

MEGHÍVÓ
A Szekszárd-Újvárosi Római

Katolikus Társaskör szervezésé-
ben a Szent István Házban
(Szekszárd, Rákóczi u. 69.)

2014. március 1-jén, szombaton
18 órai kezdettel

FARSANGI BÁL lesz.

A belépő díj a Társaskör tagjainak 
600 forint, nem tagoknak pedig 

1000 forint.
A jó hangulatról a Társaskör
Népdalköre gondoskodik!

Italról, ételről mindenki maga
gondoskodjék!

Érdeklődni és asztalt
foglalni lehet: 

• a Társaskör fogadó óráján
(február 4. és 18.) vagy

• Horváthné Edit
(74/313-175, 20/52-46-820,

horvathne.edit@citromail.hu).
Jó szórakozást kíván
a Vezetőség nevében:

Gyurkovics János 
a Társaskör világi elnöke.

MEGHÍVÓ

A szabadegyetem II. évfolyamának
2. előadására és bemutatójára
Téma: A Flow és a MediBall

MOZGÁS és ENERGIA kapcsolata.  
Kreativitás, agyféltekék összehangolása, 
dinamizmus, szabadság, örömélmény – 

minden korosztálynak.
Labdajáték az egészségért. Egy új, különleges 

játék, a kínai thai-chi mozgására épülő 
sport bemutatása és kipróbálása 

most először Szekszárdon.
Változtasd meg a mozgásod és megváltozik 

az életed!
Előadó: Leskó Anna, emelt szintű 

MediBall oktató, gyógytestnevelő, három 
danos kyokushin karate mester.

Bemutatót tartanak Szolnokról az Albatrosz 
Életmód és Sportegyesület tagjai

Nyitó zenét játszik gitáron: Környei Attila
Időpont: 2014. február 26. (szerda)

17.00 óra
Helyszín: Babits Mihály Kulturális Központ 

(Szekszárd, Szent István tér 10.)
Csatár terem (I. emelet)

Az ingyenes est háziasszonya: Pócs Margit, 
a Mentálhigiénés Műhely elnöke

Információ: +36/20-473-0644, 74/511-721

A Tolna Megyei Vöröskereszt
használtruha adományozást tart.

Helye: Szekszárd, Dózsa György u. 1.
Ideje: 2014. február 24. (hétfő)

8.30–9.30 óráig.
2014. évi tagdíj be�zetésre is

lehetőség van.
Szeretettel várjuk tagjainkat, a Szek-
szárdi nyugdíjasok Területi Érdek-

szövetsége tagjait,
és minden rászorulót.

A Mentálhigiénés Műhely
Önkéntes Központ
Nyugdíjas Tagozata

2014. március 4-én 14 órakor 
egészségvédő előadást tart a 

Babits Mihály
Kúltúrális Központ földszinti 

termében.

Előadó: Dr.Nemes Adrienn
reumatológus főorvos.

Előadás címe: 
A csontritkulás a néma járvány. 

Szeretettel várunk minden kedves 
érdeklődő nyugdíjast!

AGÓRA MOZI
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VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

A POLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK 
FOGADÓÓRÁJA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MEGHÍVÓ
Pszichológia mindenkinek

„Bolondok hajója” (avagy: hányan 
vagyunk odabent)?

Virányi Judit viselkedéselemző előa-
dását hallhatják az érdeklődők.
2014. február 26-án 17 órától 

a Szekszárdi Zeneiskola 
Nagytermében.

Az előadás ingyenes, a hallgatóságot 
egy kis büfével várja a 

Kristály Lélekvédő Egyesület!

CSERE!
Szekszárdon egy 2 szobás (54nm), 

jó állapotú, 9. emeleti, központi fűtéses lakást, 
és egy egyszobás (34nm), felújítást igénylő, 
2. emeleti, gázos lakást elcserélnénk egy 

min. háromszobás szekszárdi lakásra,
értékegyeztetéssel.

Az ingatlanok egyenkénti értékesítésére 
is van lehetőség.

Tel.: 06-30/600-1689

SZEKSZÁRDI
VAGYONKEZELŐ 
KFT.

A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
pályázatot hirdet az önkormányzat
tulajdonában lévő, megüresedett
bérlakások határozott időre szóló
bérleti jogának megszerzésére.

Pályázható lakások:
Kizárólag Nyugdíjasok számára

– Idősek Garzonházában (Szekszárd, Mikes u. 1. sz.)
3 db 23 m2 szociális garzonlakás

Kizárólag állami gondozottak számára
– Szekszárd, Szentmiklósi u. 3. I� úsági Ház

2 db 15 m2 alapterületű komfortos szociális bérlakás

Pályázat benyújtásának határideje:
2014. március 14. 12.00 óra

Részletes felvilágosítás:
Szekszárd, Bezerédj u. 2., Tel.: 74/319-468, 510-422

Szekszárd,
Béri B. Ádám 

utca 78.

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
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Iroda, bemutatóterem: Szekszárd, Béri B. Á. u. 50/b
(Kecskés Ferenc utcai sarok)

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

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

ibvier bt.

ÉLEZÉST VÁLLALUNK!

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

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,

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

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

A villamos kapcsolódobozok gyártásával 
foglalkozó DKC Ungheria Kft

felvételt hirdet
karbantartó, géplakatos

munkakör betöltésére, tolnai telephelyére.

FELADATOK: 
• Lézervágó-lyukasztó, lemezhajlító,

prés- és egyéb megmunkáló gépek javítása,
• Folyamatos megelőző karbantartások, 

ellenőrzések elvégzése

ELVÁRÁSOK: 
• Szakirányú iskolai végzettség

(géplakatos, gép technikus)
• Tapasztalt, többéves gyakorlattal

rendelkező pályázók jelentkezését várjuk

KEZDÉS: Azonnal

JELENTKEZÉS:
Önéletrajzzal a klara.kovacs@dkcungheria.

com email címre, vagy levélben a
7130 Tolna, Belterület 970/110 címre.

SÍ és SNOWBOARD
KÖLCSÖNZÉS

KIÁRUSÍTÁS

cipők.

Egyes női csizmák
és hótaposók

SAPKÁK, SÍNADRÁGOK 

akár 50%
engedménnyel

VB Sportbolt
7100 Szekszárd, Széchenyi u. 47.

Tel.: 74/415-501

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




