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„Az árulást sokfelé szeretik, 
de az árulót sehol. Egy kihul-
lott Fidesz-pribék szánalmas 
vergődése” – így jellemezte 
egy évvel ezelőtt Hadházy 
Ákost, a „trafikügy” kirobban-
tóját Szanyi Tibor, az MSZP 
vezető politikusa. „Hadházy 
közéleti, politikai ámokfutá-
sa most a csúcsra jutott az-
zal, hogy a bukott baloldal 
élére állt és MSZP-s polgár-
mester jelöltként indul az 
önkormányzati választáson” 
– kezdte csütörtöki sajtótájé-
koztatóját Horváth István.

A Fidesz országgyűlési képvi-
selője, választókerületi elnöke 
hangsúlyozta: Hadházy, aki 
egy tavalyi HVG-interjúban 
meggyőződéses konzervatív és 
jobboldali embernek vallotta 

magát, elveit és családi gyöke-
reit meghazudtolva a „bukott 
baloldal élére állt”. Kétarcúsá-
gát megszólalásai is bizonyítják, 
hiszen ezekben a közösségekre 
utal, viszont minden cseleke-
detét egyéni ambíciói, önös 
érdekei vezérlik. Ezt mutatja, 
hogy most a számára korábban 
vállalhatatlan ellenzék élére állt 
– hangoztatta Horváth.

„Nem érdekli, mi zajlik a 
környezetében, ráadásul a 
szavára sem lehet adni. Az 
országgyűlési választást meg-
előzően még azt mondta, ha 
veszít, akkor abbahagyja a po-
litizálást” – folytatta Horváth 
István. 

A választókerületi elnök em-
lékeztetett: Hadházy – aki 2006-
ban szó szerint bekönyörögte 
magát a Fidesz listájára, hogy 

képviselő lehessen – az elmúlt 
években többször bizonyította 
alkalmatlanságát. Választóke-
rületével alig törődött – foga-
dóóráit sem igen tartotta –, de 
a város ügyeivel sem foglalko-
zott. Az elmúlt három évben a 
humánbizottság tagjaként 53 
ülésből mindössze haton vett 
részt, de közgyűlési munkáját 
is passzivitás jellemezte.

Biztosan sokan emlékeznek 
rá – mondta az országgyűlé-
si képviselő –, még a megyei 
napilap is megírta, hogy egy 
lakossági fórumon a mintegy 
százfős hallgatóságot csaholó 
kutyákhoz hasonlította, és azt 
mondta nekik: ő állatorvos, 
de az állatokkal egyszerűbb a 
dolga, mert azok nem szoktak 
össze-vissza beszélni. A fórum 
persze botrányba fulladt... 

Szociális érzéketlenségét és 
kétarcúságát jellemzi, hogy mi-
közben képviselőként támogat-
ta egy önkormányzati ingatlan-
ban működő, fogyatékosokkal 
foglalkozó alapítvány bővítési 
kérelmét, addig magánember-
ként – mivel háza szomszédos 
a nevezett ingatlannal – éveken 
keresztül, több millió forinttal 
zsarolta az alapítványt, hogy „jó 
szomszédként” hozzájáruljon a 
bővítéshez.

„Gyalázatos ez a fajta viselke-
dés, Hadházy alkalmatlan arra, 
hogy polgármester legyen. A 
bukott baloldallal szövetkező 
politikus ugyanis nem a szek-
szárdi embereket akarja kép-
viselni, hanem saját démonait 
kergeti” – összegzett sajtótájé-
koztatója végén Horváth István. 

 SZV

„Démonokat kergető politikai ámokfutó”

Augusztus 25-én a Jobbik 
Magyarországért Mozga-
lom helyi szervezete nyilvá-
nosságra hozta jelöltjeinek 
névsorát és polgármesterje-
löltjét.

A városvezetői tisztségre pá-
lyázó Fenyvesi Csaba prog-
ramjában szerepel a politikai 
elszámoltatás, a közbiztonság 
kérdése, továbbá a munkahely- 
teremtés is. Mint mondta, a te-
rületi sajátosságokat alapul véve 
kívánják programjukat kialakí-
tani, de járdaépítést is akarnak, 
méghozzá a domboldalon.

Szegleti Orsolyát az egyes 
körzetben, Nagy Istvánt a 
kettesben, míg Szabó Györ-
gyöt a hármas körzetben kí-
vánják indítani. Mekl Zsolt a 
négyes, Csike Endre az ötös 
körzet indulója, a hatos tekin-
tetében pedig Fenyvesi Csaba 
polgármesterjelölt készül a 
választásokra. 

A hetes körzetben Simon 
Béla, míg Pásti Attila a nyolcas 
számú kerületben indul. Szek-
szárd kilences számú körzetére 
Jelics Viktóriát, a tízesre pedig 
Szabad Ildikót tették meg je-
löltnek. SZV

Kisebb huzavona után beadta 
a derekát a Gyurcsány Ferenc 
által jegyzett Demokratikus 
Koalíció (DK) is: dr. Hadházy 
Ákos ezzel a Lehet Más a Poli-
tika helyi polgármesterjelölt-
jeként a DK-szimpatizánsok 
szavazataira is számít.

Augusztus 25-én, hétfőn a belvá-
rosban tartott sajtótájékoztatón 
Kurtyán Ferenc városi MSZP-el-
nök vezetésével az Együtt-PM és 
a DK helyi prominensei vázolták 
a választási összefogással kap-
csolatos elképzeléseiket. 

Az MSZP, az Együtt-PM és 
a DK képviselője a sajtóesemé-
nyen bejelentette: egyikük sem 
indít önálló polgármester-jelöl-
tet Szekszárdon, valamennyien 
a korábbi Fidesz-tag Hadházy 
Ákost támogatják. Arról is 
megállapodás született, hogy a 
tíz egyéni körzetből kilencben 
állítanak jelöltet: ezekben a 
választókerületekben az LMP 
nem indít senkit, ám abban, 
ahol Hadházy indul, baloldali 
ellenjelölt nem lesz.

Az LMP korábban úgy foglalt 
állást, hogy az őszi választásokon 
sehol nem kötnek szövetséget 
más pártokkal. SZV

A Szekszárdi Rendőrkapitányság 
augusztus 11-én rendelt el nyo-
mozást, miután egy szekszárdi 
nő feljelentést tett, hogy kilenc 
éves fiával a család egyik kö-
zeli barátja, egy 36 éves férfi az 
elmúlt hónapokban több alka-
lommal „szexuális cselekményt 
végzett és végeztetett” – írja köz-
leményében a rendőrség.

A nyomozás során a vizsgála-
ti osztály kiemelt csoportjának 
munkatársai olyan bizonyíté-

kokat szereztek be, amelyek a 
feljelentés hitelességét alátá-
masztották. 

A rendőrök a szekszárdi férfit 
őrizetbe vették, majd gyanúsí-
tottként hallgatták ki szexuális 
erőszak bűntett elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt. A 
gyanúsított a bűncselekmény 
elkövetését beismerte, a Szek-
szárdi Járásbíróság augusztus 
28-án előzetes letartóztatásba 
helyezte. TRK/SZV

Hivatali vesztegetés gyanúja 
miatt nyomoz a Tolna Megyei 
Rendőr-főkapitányság több 
ember, köztük a Szekszárdi 
Járási Hivatal egyik kormány-
tisztviselője ellen.

A főkapitányság az MTI meg-
keresésére, sajtóinformáci-
ókat megerősítve hétfőn azt 
közölte: adataik alapján meg-
alapozott a gyanú arra, hogy 
a kormánytisztviselő külföldi 
állampolgárok egyszerűsített 
honosítási kérelmének intézé-

sekor hivatali kötelezettségét 
megszegte, amiért készpénzt 
vett át.

Hozzátették, hogy munka-
társaik az ügyben múlt csütör-
tökön nyolc embert fogtak el, 
majd hat gyanúsítottat őrizetbe 
vettek, őket a Szekszárdi Járás-
bíróság előzetes letartóztatásba 
helyezte.

Az ügyben további részlete-
ket a nyomozás érdekeire hi-
vatkozva nem közöltek.

 MTI/SZV

Vesztegetés

Szekszárdi kisfiút zaklattak

Az elmúlt hétvégén harma-
dik alkalommal rendeztek 
Fürdőnapokat a Szekszárdi 
Családbarát Strand-, Élmény- 
és Termálfürdőben.

Az időjárás ugyan nem ké-
nyeztette el a strandolni vá-
gyókat – ez a nyár már csak 
ilyen volt –, a szombati napon 
így is közel négyszáz vendég 
látogatott el a szekszárdi él-
ményfürdőbe, ahol délután 
másodszor választották meg a 
Fürdő Szépét. 

A lányok háromszor mutat-
ták meg magukat a zsűrinek 
és az érdeklődő közönségnek: 
utcai viseletben, koktél- és 
persze fürdőruhában. A ko-
reográfiát Huszár Krisztina 
tanította be, a felvonulások 
szünetében pedig a Mozgás 
Művészeti Stúdió fiataljai tar-
tottak bemutatót.

A zsűritől a legtöbb pontot 
a 18 esztendős Szabó Csillag 
kapta, így a kalocsai diáklány 

fejére került a korona. A szép-
ségkirálynő első udvarhölgyei 
Kazinczi Krisztina és Varga 
Cintia Nóra lettek, mindketten 
szekszárdiak és 23 évesek. A kü-
löndíjat a mindössze 17 eszten-
dős Szakács Bernadettnek ítélte 
oda a zsűri. 

A királynő egy Toyota Aygo 
gépkocsi kulcsait is elnyerte egy 
hétvégére, így akár ezzel is me-
het a szintén díjként felajánlott 
portfólió-fotózásra. A szépség-

verseny díjait a Fürdőnapok 
idei sztárvendége, Vastag Csaba 
adta át.

Fellépőből vasárnapra is 
jutott, hiszen a Mihalovics 
Zsolt-vezette Bogyiszlói Ze-
nekar muzsikált, előttük pedig 
Málinger Anita énekelt. 

A hétvége gasztronómiai kí-
nálatát a borok és pálinkák mel-
lett a két hatalmas bográcsban, 
nyílt tűzön készült birkapörkölt 
jelentette. A vasárnapi szomor-
kás időben többen választották 

az élményfürdő szaunáját, ame-
lyet ezúttal díjmenetesen hasz-
nálhattak.

Az idei nyár szeszélyes időjá-
rása ellenére már több mint 50 
ezren keresték fel a szekszárdi 
strandot, amely szeptember 
7-én Családi nappal búcsúztat-
ja a nyarat.

A tervek szerint a szeptember 
8-ai zárás másnapján nyit a vá-
rosi fedett uszoda.
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Harmincéves a Művészetek Háza
A Művészetek Háza – a ko-
rábbi szekszárdi zsinagóga 
– hetvenes évek végére már 
katasztrofális állapotban lévő 
épületét 1971-ben vásárolta 
meg az akkori városi tanács. 
Felújítása 1981-ben indult 
meg az Ybl-díjas Kerényi Jó-
zsef építész tervei alapján; a 
renoválás ’84-ig tartott, ek-
kor adták át kulturális célok-
ra a nagyközönség számára. 
Azóta nívós tárlatokat, hang-
versenyeket hívtak életre fa-
lai között, megtekinthették a 
művészetkedvelők a Munká-
csy-kiállítást, vagy hallhatták 
Kocsis Zoltán koncertjét is – 
hogy csak kettőt említsünk a 
nagyobb attrakciók közül. 

Augusztus 24-én este a három 
korábbi intézményvezető, dr. 
Méry Éva, Baky Péter, Matókné 
Kapási Julianna, valamint a Ba-
bits Mihály Kulturális Központ 
vezetője, Halmai-Nagy Róbert és 
Szekszárd alpolgármestere, Ács 
Rezső köszöntötte a megjelente-
ket, méltatva az épület Szekszárd 
és a megye kulturális életében 
betöltött szerepét.

Amint arra az alpolgármester 
felhívta a figyelmet, a ház 2013 

augusztusában az Agóra-prog-
ram révén teljesen új arculatot 
kapott. „Legyen ez az épület 
a végtelen időkig ápolóhelye 
a haza- és emberszeretetnek, 
hajléka a magyar kultúrának” 
– idézte az 1897-es átadáskor 
elhangzott gondolatot, megje-
gyezve: elődeink mintha tudták 
volna, hogy 100-110 év múlva 
az épület más funkciót fog el-
látni, valóban a kultúrának 
lesz hajléka. Ács Rezső az ün-
nepségen köszönetét fejezte ki 
a korábbi igazgatóknak, mun-
katársaknak az évtizedek alatt 
végzett áldozatos munkájáért.

Dr. Méry Éva elmondta: a 
’84-es átadással a funkcióvál-
tás ellenére is összhang terem-
tődött a ház belseje és külse-
je között. Mint kitért rá, volt 
olyan időszak, amikor hetente 
hangversenyek színesítették a 
programot: megfordult a ház-
ban például Fischer Annie, Ko-
csis Zoltán is. Egy időben 8-10 
esküvőt is tartottak szomba-
tonként, több száz fős rendez-
vényeknek is otthont adott a 
díszes intézmény – emlékezett 
vissza dr. Méry Éva.

„Úgy éreztük, nyitnunk kell a 
kortárs művészetek felé, meg-

őrizve a színvonalat” – erről 
már Baky Péter, a Művészetek 
Házának második igazgatója 
beszélt, aki elmondta: a ház az 
évtizedek során a helyi zene- 
és előadóművészet otthoná-
vá is vált. „Olyan lehetőségek 
adódtak itt a megye számára is, 
amellyel vétek lett volna nem 
élni” – tette hozzá. 

A friss Pro Urbe-díjas Matók-
né Kapási Julianna, aki a 2004-
es, a Babits Mihály Művelődési 
Házzal történt összevonást kö-
vetően lett vezetője az intéz-
ménynek, köszöntőjében emlé-
keztetett: a fúzió megtervezését 
rá és Baky Péterre bízták, aki 
később igazgatóhelyettesként a 
Művészetek Háza programjai-
nak fő szervezője maradt. 

Az intézmény átalakítását 
2009-ben a Babits Művelődési 
Ház átépítésével együtt meg-
célzó pályázat kapcsán megje-
gyezte: addigra már az épület 
padlófűtésének jó része nem 
működött, a beázás is temér-
dek volt, nem beszélve egy, a 
vezetékek elavultsága miatt 
keletkezett tűzről. A 2013 ta-
vaszára Máté János építész által 
újragondolt „ékszerdoboznak” 
Matókné sok sikert kívánt. 

Az utolsó köszöntőben Hal-
mai-Nagy Róbert jelenlegi intéz-
ményvezető emelte ki az érték- 
őrzés, értékteremtés fontosságát. 
Úgy fogalmazott: a múlt megőr-
zése mellett kiemelt célja, hogy 
a pályakezdő, amatőr művészek 
is megtalálják kiállítóhelyüket, 
a színvonalból egy jottányit sem 
engedve. Az épületben korábban 
életre hívott Munkácsy-kiállítást 
példaként felhozva arról is szólt, 
hogy két-három évente nem-
zetközi hírű alkotókat kívánnak 
bemutatni, de egyedi élményt 
nyújtó programokkal is elő sze-
retne állni a Kulturális Központ 
a Művészetek Házában. Emlé-
keztetett: korábban, még a Pécsi 
Művészetek Háza munkatársa-
ként kollegáival a legtöbb példát 
innen vették át a pécsi intézmény 
működtetéséhez, a szekszárdi lé-
tesítmény ugyanis példaértékű-
nek számított az országban.  

A jubileumi ünnepség foly-
tatásában a pécsi székesegyház 
korábbi karnagyával, Jobbágy Va-
lérral fellépett a Szekszárdi Mad-
rigálkórus; Földesi Lajos hege-
dűművésszel adott hangversenyt 
a Szekszárdi Kamarazenekar, amit 
Lozsányi Tamás orgonaművész 
előadása követett. Lévai Márton

30.450 forint adható gyerme-
kenként a munkavállalónak 
iskolakezdési támogatás címen 
2014-ben. Ez a béren kívüli jut-
tatás csak azokat a szülőket illeti, 
akik iskolás gyermeket nevelnek. 

Iskolakezdési támogatásként 
olyan utalvány adható, amely 
az év végéig felhasználható 
tankönyv, taneszköz és ruházat 
vásárlására. Az utalványt köz-
vetlenül a pénztári fizetésnél kell 
felhasználni, utólag nincs lehető-
ség számla elszámolására.

Az utalvány értéke több isko-
lás gyermek esetén többszörö-
ződhet. Feltétele, hogy a támo-
gatásban részesülő alkalmazott 
vagy házastársa gyermekei után 
családi pótlékra legyen jogosult. 
A támogatásban mindkét csalá-

di pótlékra jogosult szülő része-
sülhet még akkor is, ha a szülők 
egy munkahelyen dolgoznak. Az 
a szülő is kaphat iskolakezdési 
támogatást, akinek a gyermeke 
már elballagott az óvodából és 
szeptemberben kezdi az általá-
nos iskola első osztályát.

Az iskolakezdési támogatás a 
kirendelt alkalmazottaknak és a 
társas vállalkozás személyesen 
közreműködő tagjának is adha-
tó. A juttatás után a munkáltató 
fizeti a közterheket: 16 százalék 
személyi jövedelemadót (szja) és 
14 százalék egészségügyi hozzá-
járulást (eho). Ha a támogatás 
meghaladja a 30.450 forintot, a 
többlet után 27 százalékos egész-
ségügyi hozzájárulást kell fizetnie 
a munkáltatónak. SZV/NAV

Beatles a Német Színházban
Enrique Keil: Beatles a fedél-
zeten (Beatles an Board) című 
darabjával nyitja szeptember 
5-én az új évadot a Magyaror-
szági Német Színház.

A szekszárdi teátrum idénybeli 
első bemutatóját jövő pénte-
ken18 órától tartja. A spanyol 
származású szerző zenés da-
rabjában három francia légi-
utas-kísérő igyekszik menteni 
a menthetőt egy olyan járaton, 
ahol minden elromlik, ami csak 
elromolhat. A dalos stewardes-
seket Lotz Kata (Babette), Frank 
Ildikó (Jeanette) és Melissa 
Hermann (Raclette) alakítja, a 
darabot Florin Gabriel Ionescu 
rendezte. Az előadás magyar-

országi ősbemutatóját augusz-
tus közepén, Mecseknádasdon 
tartották.

A DBU társulatából az „Évad 
színésze” díjat 2013/2014-ben 
Raphael Koeb nyerte el. A szak-
mai zsűri (Birgit Durand, Karsai 
György kritikus-színháztörté-
nész, Gergely László rendező) A 
hókirálynő, a MOMO, a Szenti-
vánéji álom és a Gerincbántal-
mak című darabokban nyújtott 
alakításokért ítélte oda a díjat 
Raphael Koeb-nek, aki Kafka: 
Az átváltozás című művének 
színházi adaptációjában Gregor 
Samsának kölcsönözte hangját. 
A társulat tagjainak különdíját 
Robert Martin érdemelte ki.
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Az utóbbi másfél-két hónap-
ban egyesek kongatták a 
vészharangot: akadozni fog 
a tankönyvek kiszállítása, 
nem kapják meg tanévkez-
désre a diákok a szükséges 
köteteket. Szekszárd három, 
általunk találomra kiválasz-
tott oktatási intézményében 
azonban semmilyen jel nem 
utalt hiányosságokra. Az új, 
kísérleti tankönyvek ügyében 
pozitív tapasztalataik vannak 
a tanerőknek. A gimnáziu-
mokban egyébként a kilence-
dikes tankönyvek lényegesen 
olcsóbbak lettek.

Elsőként a Garay János Gimnázi-
um igazgatója, Heilmann Józsefné 
számolt be a könyvek megérkezé-
sének körülményeiről. Amint arra 
rávilágított, lényeges változás nem 
volt a tavalyi könyvszállításhoz 
képest: úgy tavaly, mint az idén 
augusztus közepén érkeztek meg 
a tankönyvek, amelyeket rendben 
el is juttatott az állam a gimnázi-
umba. Egy-egy tankönyv még 
nyilván még nem ért célba, de ez 
elő szokott fordulni és minimális 
az összmennyiséghez képest – kö-
zölte az igazgató.

Egy átlagos tankönyvcsomag 
ára az előző évekhez képest ol-
csóbb lett, vagy stagnál, hiszen 

a kísérleti tankönyvek darabon-
ként 400-500 forintba kerülnek. 
A kötetek ugyanakkor ingyene-
sen is igényelhetők: a soron kö-
vetkező tanévre a Garayban 131 
tanuló részéről merült fel ilyen 
irányú igény. Számukra rész-
ben használt tankönyvekből, 
illetve fejenkénti 12 ezer forin-
tos támogatásból oldottuk meg 
a tankönyvekhez jutást – tette 
hozzá Heilmann Józsefné. Az 
sem mellékes – tudatta – hogy 
az első két évfolyam tanulóinak 
már ingyenes a tankönyv. 

– A kísérleti tankönyvtől mi 
is tartottunk, ám pozitív volt a 
kollégák benyomása – ismertet-
te a véleményeket a gimnázium 
igazgatója. 

A Garay Gimnáziumban 
egyébként idén öt új évfolyam 
indul összesen 126 nebulóval. A 
kilencedikes évfolyamban a kí-
sérleti tankönyvek 9000 forintba 
kerülnek: ahol egy tankönyv ko-
rábban 2500 forint volt, ott most 
500 forintos áron érhető el. 

A Garay János Általános Isko-
lában az alsó tagozat igazgatóhe-
lyettesét, Ballabásné Deli Zsu-
zsannát faggattuk a tankönyvek 
érkeztéről: ő szintén arról számolt 
be, hogy minden probléma nél-
kül zajlott, a tankönyvkiadókon 
múló szokásos apró hiányossá-
goktól eltekintve. Az alsó- és felső 

tagozatnak szánt kötetek döntő 
részét már átvették. 

Itt is – a gimnáziumhoz hason-
lóan – az első és második évfolya-
mosok ingyen jutnak a kötetek-
hez, melyen túl (szociális alapon) 
rengetegen ingyen kapják kézhez 
azokat. Az iskola nemrég felké-
rést kapott az Oktatáskutató és 
Fejlesztő Intézettől (OFI) az új 
tankönyvek tesztelésére. Az első 
és második évfolyamon tanító 
pedagógusok tapasztalataikról a 
fejlesztőknek referálnak, szakmai 
konzultációkon kifejtve vélemé-
nyüket. Ballabásné úgy véli: fon-
tos, hogy ne százféle tankönyv, 
sokkal inkább kevesebb, de jó 
minőségű legyen a piacon. Hoz-
zátette: az elsős kísérleti köteteket 
ő maga és pedagógus kollegái is 
kifejezetten jónak tartják. Gon-
dok – ahogy értesültek – csupán a 
középiskolás kötetek tartalmával 
voltak, amelyet szintén orvosol-
tak már központilag.

Harmadik állomásunk a Ba-
bits Mihály Általános Iskola volt, 

ahol Pappné Kutas Annamária 
igazgató állt rendelkezésünkre. 
Ő is arról számolt be, hogy már 
augusztus 7-én tételesen átvették 
a kötetek döntő részét, méghoz-
zá oly módon, hogy a leszállítást 
rendőrségi logisztikai biztosítás 
mellett a posta végezte. 

– Olyan előfordul, hogy a cso-
magból hiányzik egy-egy könyv, 
de ez a hiányosság a kiadón múlt, 
mivel nem készítette el időre az 
egyes könyveket – jegyezte meg 
az igazgató, majd közölte: volt 
már máskor is ilyen.

Az intézmény egyelőre nem 
rendelt kísérleti tankönyveket. 
Tisztában vannak azok lénye-
gesen kedvezményesebb voltá-
val, azonban – mint az igazgató 
mondta – az iskola „nem volt be-
vállalós”, inkább kivár egy évet, 
amíg a kollégák megismerik az 
új, OFI-s tankönyveket. A rászo-
ruló családok egyébként ingyen 
megkapták a köteteket, akik pe-
dig megvásárolták, azok is ha- 
táridőre, csekken befizették.

Az igazgatótól megtudhat-
tuk azt is, négy évig ugyanaz a 
tankönyvcsalád igényelhető in-
gyenesen. „Akik tavaly elsősök 

voltak, azok jártak a legjobban, 
hiszen ők még vadonatúj tan-
könyvet lapozgathatnak egész 
nyolcadik osztályig, míg az utá-
nuk következők használt köny-
vekből tanulnak” – jegyezte meg 
Pappné, ugyanakkor hozzátette: 
a szülők idén szinte új állapot-
ban adták vissza a tankönyveket.

A Babits Iskola szintén két, 
25-25 fős osztályt indít, angol 
informatika, valamint német 
nemzetiségi nyelvi képzéssel.

 Gy. L.

Tankönyv van – cirkusz nincs
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Vasárnapi tálaló  
– Juhos Markó 
(Szász Étterem) 

Libamájpástétom 
aranymazsolával, Irsai 

Olivérrel (10 főre)

Hozzávalók:
libamáj 0,6 kg
aranymazsola 0,2 kg
3 gerezd fokhagyma
1 kis fej vöröshagyma
só
Irsai Olivér szőlőpálinka 1-1,5 dl

A mazsolákat válogatjuk, 
megmossuk és a pálinkába 
áztatjuk. A libamájat dara-
boljuk, sózzuk, lisztbe for-
gatjuk, amit jól lerázunk. 
Felmelegített serpenyőben 
hirtelen elkezdjük sütni, és 
amint kérgesedett, hozzá-
adjuk a fokhagymát és a vö-
röshagymát, amit akkorára 
vágtunk, hogy sütés után ki 
tudjuk majd szedni. Bele-
tesszük mindezek után még 
a mazsola és a pálinka felét, 
majd lassan készre pároljuk. 
A zsírból kivéve hűtjük, majd 
pépesítjük a pároló levet, a 
maradék pálinkát is hozzáadva 
(nem, nem isszuk meg, pedig 
nagyon finom!). Egy kicsit a 
zsírjából is tehetünk bele. Vé-
gezetül jól kihűtjük és tálaljuk. 
A maradék mazsolát köret-
ként mellé tálaljuk, utolsó 
mozzanatként pedig pálin-
kával permetezzük.

Tizenkét különböző fajta ás-
ványvíz forgalmazását tiltot-
ta meg és kötelezte a gyártó-
kat a termék visszahívására a 
Nemzeti Élelmiszerlánc-biz-
tonsági Hivatal (Nébih).

A Nébih közleménye szerint 
a tételeket a nitrition-kon-
centráció és a pseudomonas 
aeruginosa baktérium enge-
délyezett határértéket meg-
haladó tartalma (ez utóbbi 
semmilyen mennyiségben 
nem megengedett – a szerk.) 
miatt kellett visszagyűjteni. 

Az ásványvizek az elmúlt 
hónapok célellenőrzésein 
buktak meg a hatóságnál. Az 
üzletláncok, együttműködve 
a hatósággal, az érintett ter-
mékeket haladéktalanul le-
vették a polcokról.

Ha valaki vásárolt az alábbi 
termékekből korábban, vigye 
vissza az eladási helyre, vissza-
kapja az árát. 

–  Pannon-Aqua szénsavmen-
tes természetes ásványvíz 1,5 
l (04.04.2015.)

–  One Euro Store Kft. élelmi-
szerüzlet Budapest II. ker. 
Retek u. 18.

–  Saguaro Pannon-Aqua 
szénsavmentes természetes 
ásványvíz 1,5 l (22.05.2015.)

–  Lidl Magyarország Ker. Bt. 
élelmiszerüzlet Hatvan, 
Radnóti tér 19.

–  Saguaro Pannon-Aqua 
szénsavmentes természetes 
ásványvíz 1,5 l (01.05.2015.)

–  Lidl Magyarország Ker. Bt. 
élelmiszerüzlet Hatvan, 
Radnóti tér 19.

–  Aquitas Zafír szén-dioxiddal 
enyhén dúsított ásványvíz 
(28.02.2015.)

–  86.sz. ALDI Hatvan, Aqu-
itas Zafír szénsavmentes 
természetes ásványvíz 1,5 l 
(08.01.2016.)

–  ALDI raktár Biatorbágy, 
Aquitas Zafír szén-dioxid-

dal dúsított ásványvíz 1,5 l 
(15.07.2015.)

–  ALDI raktár Biatorbágy, 
Aquitas Zafír szénsavmen-
tes természetes ásványvíz 1,5 
l (02.12.2015.)

–  ALDI raktár Biatorbágy, 
Aquitas Zafír szénsavmen-
tes természetes ásványvíz 1,5 
l (21.12.2015.)

–  ALDI raktár Biatorbágy, 
Aquitas Zafír szénsavmen-
tes természetes ásványvíz 1,5 
l (25.12.2015.)

–  ALDI raktár Biatorbágy, 
Aquitas Zafír szénsavmen-
tes természetes ásványvíz 1,5 
l víz (16.01.2016.)

–  ALDI raktár Biatorbágy, 
Aquitas Zafír széndioxiddal 
enyhén dúsított természetes 
ásványvíz 1,5 l (28.05.2015.)

–  ALDI raktár Biatorbágy, Sa-
guaro Mizse szénsavmentes 
természetes ásványvíz 1,5 l 
(22.01.2016.)

–  LIDL Magyarország Ker. Bt. 
raktár Szigetszentmiklós

 SZV/Nébih

Vigye vissza, vagy öntse ki!

Torpedó
Nyaraltunk, vízibicikliztünk… 
És eszembe jutott egy történet, 
amit még kölyökkoromban me-
séltek apám haverjai egy baráti 
összejövetelen.

Az egyik szekszárdi nagy-
vállalat lakatosbrigádja egy ba-
latoni nyaralásról hazatérvén 
elhatározta: készítenek ők is egy 
ott látott ördögi, vízen járó szer-
kezetet… Az elhatározást tettek 
követték és a szakik a következő 
év tavaszára megalkották a Tor-
pedó névre keresztelt vízibiciklit.

A járművet szépen lefestették 
és láthatóan minden készen állt 
arra, hogy megtörténjen a vízre 
bocsájtás. Mondani sem kell, 
hogy a szakik a jármű stabili-
tására vonatkozóan nem készí-
tettek semmiféle előszámítást… 
Ahogy az öreg brigádvezető, 
Zoli bá’ mondta: „Itten nem köll 
mérnöki hókuszpókusz, itten 
csak egy a lényeg: a varrat ne 
eresszen!” (Mármint a hegesz-
tési – Gy.L.)

Elérkezett a nagy nap és Tor-
pedót a gyár telephelyének hát-
só udvarában, nagy titokban 
felpakolták az autószerelő Béla 
utánfutójára, majd a csapat el-
indult Fadd-Domboriba, hogy 
megtörténjen a vízre bocsájtás. 

Úgy április derekán lehettünk: 
a víz tíz, tizenöt fokos lehetett.

Alig fél óra húzás-vonás, tolás 
és nyögés után, Torpedó – láss 
csodát! – ott lebegett a Dom-
bori-tó sárgásszürke vizén. A 
pedáloknál Béla, az autószerelő 
foglalt helyet, biztos ami biztos, 
fürdőnadrágban. A fedélzeten – 
kezében hatalmas franciakulcs-
csal – természetesen ott volt Zoli 
bá’, a Torpedó megálmodója is, 
olajfoltos overalljában. Jenő, a 
segédmunkás a partról figyelte 
és irányította a manővert. 

Mint később kiderült, ő járt a 
legjobban.

– Na tekerjé’! – adta ki a pa-
rancsot Zoli bá’, és a jármű szé-
pen elindult előre. 

Pár perc után azonban Béla 
egy bohém ötlettől vezérelve 
visszafelé kezdte tekerni a pedá-

lokat. Torpedó pedig – mérnöki 
hókuszpókuszok híján – orrát 
hirtelen megemelve hanyatt-
bucskázott.

A váratlan manővertől Zoli 
bá’ overallostól, bakancsostul, 
franciakulcsostul felrepült, 
majd nagy ívben a süllyedő Tor-
pedó mögé csobbant. 

A meglepett Béla hasonló mó-
don, csak kisebb ívben pottyant 
a vízbe, ahol kétségbeesve kezdte 
keresni az öreget, aki, hál’ Isten-
nek kisvártatva búvárkacsaként 
dobta fel magát a víz színére.

Eközben Jenő segédunkás – 
mint egyetlen szemtanú – rö-
högve fetrengett a parton.

Hogy Torpedónak mi lett 
a sorsa, csak sejthetjük: va-
lószínűleg darabokra szedve 
végezte valami roncstelepen. 
Bár, a fent említett cég már rég 
megszűnt, én mégis biztos va-
gyok benne, hogy valahol van 
egy sufni vagy gyárudvar, ahol a 
hókuszpókusz nélküli álmokat 
kergető Zoli bácsiknak bőven 
akad dolguk, akár az idők vége-
zetéig is… Gyimóthy
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Pesszimizmusra semmi ok
Magyar Gergely, az Atomerőmű KSC Szek-
szárd NB I-es, A-csoportos, a tavalyi baj-
nokságban ötödik helyet elért csapatának 
vezetőedzője mint szövetségi edző és az 
U-16-os válogatott szakmai irányítója úgy 
látja, hogy a magyar kosárlabda-utánpót-
lás frontján, elsősorban női vonalon, elin-
dultak a kedvező változások.

Elég csak arra gondolni, hogy az U-17 bra-
vúros szerepléssel bronzérmes lett a cseh-
országi világbajnokságon, vagy hogy az ő 
válogatottja is jól teljesített a hazai rendezé-
sű Eb-n a hatodik helyezéssel. Szekszárdnak 
bizony volt köze mindehhez, mert – mint 
ahogy arról már szót ejtettünk – a KSC 
Szekszárd két játékosa, Studer Ágnes és Stu-
der Zsuzsa tevékeny részesei voltak három 
korosztályos válogatott (U-16, U-17, U-18) 
előrelépésének, sikerének.

– Amerika és Oroszország a maga mérete-
ivel, sportági hátterével külön kaszt, de már 
egy Spanyolországgal vagy egy Franciaor-
szággal képesek vagyunk felvenni a versenyt, 
és az elmúlt években előttünk járó cseheket 
is képesek vagyunk egy nagy tornán belül 
akár többször legyőzni – emlékezett vissza 
a nyári világversenyekre Magyar Gergely. 
– Örvendetes módon valami megmozdult 
a honi hátországban, köszönhetően a klub-

edzők és a szülők összefogásának és persze 
a társasági adóból származó forintoknak 
is. Nagyon bízom benne, hogy ez a pozitív 
folyamat érződik majd egészen az U-23-ig, 
s nem kell majd annyi külföldi játékost iga-
zolnia egy-egy csapatnak a magasabb célok 
eléréséhez, mert nő a hazai minőségi válasz-
ték – mondta a szekszárdi vezetőedző.

Ami miatt viszont nincs különösebben fel-
dobva Magyar Gergely, az az, hogy a jelek-
ből ítélve megint egy új csapatot kell építenie 
Szekszárdon – újonnan érkező, tehetséges, 
de A-csoportra még nem kész játékosokból. 
Megértjük a trénert, hisz lassan hároméves 
szekszárdi ténykedése alatt nyaranta mindig 
más lett a keret, új csapatot kell építeni. De 
ez persze – néhány tehetősebb csapatot le-
számítva – egyben a magyar valóság is, tisz-
tában van ezzel Magyar Gergely, s áll elébe az 
új kihívásnak, a szakmailag mindenképpen 
izgalmas feladatnak.

– A játékosmozgások és az erősítések 
alapján úgy tűnik, hogy a 6-8. helyek egyi-
kére lehet csak esélyünk a következő sze-
zonban. A Zele-Singleton-Dusanics trió 
távozása most mindenképpen játékerőbeli 
gyengülésnek tűnik, ám nagyon bízom ab-
ban, hogy az újak, a már velünk dolgozó 
szerb Szandra Boskovics, a 23 éves, szep-
temberben megérkező 195 centis orosz cen-

ter, Anna Konyakina és a Vasasból érkezett 
Fejes Fruzsina viszonylag gyorsan beépül 
az új együttesbe. Remélem, azzal, hogy a 
tavalyi évet súlyos sérülés miatt kihagyó 
Kovalcsik Emesére az idén már teljes értékű 
játékosként számíthatok, továbbra is haté-
konyak lehetünk. Thedoreán Alexandrea is 
képes lehet kiegyensúlyozott teljesítményre 
ebben a bajnokságban a hosszút időt igény-
lő felépülése után. No és nálunk játszanak a 
Studer-lányok, akik már a tavalyi csapatban 
is olykor főszerepet játszottak, s van olyan 
fiatal még a keretben, aki jobb lehet annál, 
mint amit eddig nyújtott. Vagyis pesszimiz-
musra semmi ok. B. Gy.

LABDARÚGÁS. Idegenben, a 
másik Tolna megyei NB III-as 
csapat, a Bölcske otthonában 
lépett pályára a Tolle-UFC Szek-
szárd az NB III. középcsoport-
jában a bajnokság második for-
dulójában és nyert 2-1-re egy jó 
iramú, küzdelmes mérkőzésen. 
Az UFC első gólját a szerb Cso-
vics szerezte, amire még az első 
félidőben válaszolt a hazai csa-
pat. Szünet után a 49. percben 
egy mintaszerű kontratámadás 
során egy dupla Deli-Csovics 
összjáték végén az előkészítő 
Deli segítette a gólvonalon túlra 
a szerb csatár már gólba tartó lö-
vését, ezzel lett 2-1 és ez maradt 
a végeredmény is. 
KÉZILABDA. A házigazda 
nagyatádi Rinyamenti KC, a 
Marcali SZVSE, a tavalyi tor-
nagyőztes Fekete Gólyák KC, a 
Haladás, a Kozármisleny és az 
osztrák Wiener Neustadt első 
osztályú csapata vett részt az 
elmúlt hétvégi felkészülési tor-

nán Somogyban. Az NB I B-s 
bajnokság tavalyi győzteséhez 
illően szerepelt az immáron 
Fauszt Éva nélküli szekszárdi 
csapat, amely a Rinyamenti KC 
és a Haladás 6, illetve 7 gólos 
legyőzésével bejutott a DXN el-
nevezésű kupa döntőjébe, ahol 
13-9-es első félidő után 24-21-
re győzte le a Kozármislenyt. A 
torna legjobb játékosa, az FKGC 
irányító-átlövője, Vasas Edina 
lett, aki a döntőben öt góllal já-
rult hozzá csapata győzelméhez.
TRIATLON. 57 ország 2000 vas- 
embere indult el a Budapest 70,3 
elnevezésű versenyen, amely az 
Ironman-féltáv hivatalos világ-
kupa-fordulója is volt egyben. 
A versenyzőknek (profiknak, 
amatőröknek együtt) 1,8 km-t 
kellett úszniuk, aztán 90 km-t 
kerékpározniuk, majd lefutni-
uk egy 21 km-es félmaratont. 
A mezőnyben a szekszárdi Dy-

namic TC öt különböző kor-
osztályú versenyzője is ott volt. 
Közülük a 30-34 évesek között 
induló két vasember, ifjabb 
Czencz Péter és Módos László 
nagyszerű időket produkáltak 
és ezzel kvalifikálták magukat a 
jövő évi Ironman világbajnok-
ságra. Czencz Péter 4:08:13-as 
összidejével a második helyet 
szerezte meg, Módos László pe-
dig 4:22:19-cel a nyolcadik lett 
az amatőr kategóriában. Továb-
bi szekszárdi indulók eredmé-
nyei: A 40-44: 100. Lukács Ákos 
(5:17:36), 196. Szilágyi Péter 
(6:00:000). A 50-54: 66. Kárpáti 
József (6:13:000). A 60-64: 6. id. 
Czencz Péter (5:50:24).
ÍJÁSZAT. Gyulán kettős szek-
szárdi sikerrel zárult a törté-
nelmi- illetve vadászíj-kate-
góriában rendezett országos 
bajnokság a szakágakban jel-
eskedő Alisca Nyilai verseny-

zőinek jóvoltából. A gyermek 
leány kategóriában a klub 
szárnybontogató tehetséges 
versenyzője, Barta Nikolett 
úgy nyert a történelmi kategó-
riában, hogy meglőtte az első 
osztályú szintet. A  másik szek-
szárdi elsőség a felnőttek között 
tradicionális vadászíj-verse-
nyen született, köszönhetően 
a remek formában versenyző 
Horváth Tamásnak.
KERÉKPÁR. A Pécs Kupa ver-
senysorozat hatodik fordulójá-
ban a különböző korosztályok-
ban az alábbi eredményeket 
érték el a szekszárdi versenyzők 
a 78 km-es távon zajló viadalon: 
Elit: 2. Nagy Olivér (SZSZKE), 
3. Fábián Ábel (SZSZKE). U-17: 
2. Ács Vince (SZKE), 4. Schnei-
der Sebestyén (SZSZKE). U-19: 
4. Tornyai Richárd (SZSZKE), 
6. Balogh Tamás (SZKE). Seni-
or (50 év felett): 1. Balás Attila 
(SZSZKE),  Senior (50 év alatt): 
3. Balázs Tibor (SZSZKE).
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Európai nagycsapattá vált a Szekszárdi AC
Jövő héttől beindul a szek-
szárdi pingpong-nagyüzem: 
az immáron „kontinentális-
sá” váló Szekszárdi Női Asz-
taltenisz Klub kedden a kö-
zép-európai Szuperligában 
az osztrák Linz AG-t fogadja, 
pénteken Lengyelországban 
kezdi meg szereplését az eu-
rópai elit nyolccsapatos me-
zőnyében, a Bajnokok Ligá-
jában, vasárnap pedig már a 
hazai bajnokság, az Extraliga 
nyitányaként a Soltvadkertet 
fogadja.

A klubnál, mint azt hét közben 
megtudtuk, változás állt be a 
szakmai munka irányításában. 
A szakmai igazgatói titulus 
megszűnik, a helyébe lépő ve-
zetőedzői címet a jövőben a 
klubhoz másfél éve érkezett, 
eddigi pályafutása során jobbá-
ra utánpótlás-neveléssel foglal-
kozó volt NB I-es játékos, Türei 
Ferenc tölti be. 

Az eddigi szakmai vezető, a 
szekszárdi asztalitenisz meg-
teremtésében elévülhetetlen 
érdemeket szerző edző, Sáth 
Sándor a jövőben szakmai ta-
nácsadóként segíti az egyesület 
munkáját.

– Sanyi bácsi nem vonult 
vissza, nem megy nyugdíjba: a 

háttérben most is ott lesz és szá-
mítok is a véleményére, egy-egy 
összetettebb, bonyolultabb kér-
désben a meglátásaira – mondta 
a 47 éves új szakmai vezető, aki 
a szekszárdi klub legfőbb mecé-
nása, dr. Varga József kifejezett 
kérésére érkezett Szekszárdra: 
itt szeretne élni a sportágban 
ma Magyarországon nem sok 
helyen adódó lehetőségekkel. 
Ez a váltás az ő edzői előmene-
telében is sokat jelenthet – per-
sze, ha tud élni ezekkel.

– Tény, hogy ilyen feltételek, 
amilyeneket Varga doktor itt 
Szekszárdon rövid idő lefor-
gása alatt megteremtett, csak a 
Statisztikánál, legföljebb Kecs-
keméten léteznek, s itt most el-
sősorban a szakosztályok egé-
szére, benne a minőségi képzés 
lehetőségére gondolok – jegyez-
te meg Türei Ferenc.

Ami az első csapatot illeti, 
nehéz a magyar mezőnyben a 
jelenlegi szekszárdinál jobbat 
mondani. A két kínaival, az ak-
tuális felnőtt Európa-bajnok Li 
Fennel és az éljátékos Nie Wei-el, 
valamint az egyik legismertebb 
magyar játékossal, Lovas Petrá-
val megerősített SZAC a bajnoki 
cím egyik nagy esélyese a várha-
tóan a Postással és a Budaörssel 
folytatott versenyfutásban. 

De mire lesz elég ez a keret 
a Bajnokok Ligájában, illetve a 
Szuperligában? Roppant fontos 
a nemzetközi megmérettetés, az 
ezzel járó ismertség, a médiában 
való megjelenés a főszponzor 
Tolnagro és a főtámogató Paksi 
Atomerőmű Zrt. számára is.

– Nagy dolog, hogy nemzet-
közi porondon bizonyíthatunk 
– reagált a felvetésre a vezető 
edző. – A Bajnokok Ligájában, 
Európa legjobb nyolc csapa-
ta között azért még ezzel az 
erősítéssel is kicsik vagyunk: 
az elkészített rangsor alapján 
a hetedikek. Lengyel ellenfe-
lünknél például olyan kínai 
játszik majd, aki a pillanatnyi 
világranglista 7. helyezettje, a 
mi ázsiai játékosaink pedig a 
14. (Li Fen) és a 29. (Nie Wei) 
helyen állnak. A Szuperligában 
viszont már szeretnénk megha-
tározóak lenni. Ebben a soro-
zatban pontosan nem ismerjük 
az erőviszonyokat, itt nálunk 
is gyengébb összetételű csapat 
szerepel, megadva a lehetőséget 
a magyar játékosoknak is.

– Úgy hírlik, hogy hamarosan 
nem csak kínai játékosa, hanem 
edzője is lesz a csapatnak – ve-
tettük fel Türei Ferencnek.

– Jövő héten megérkezik 
hozzánk Kanadából és le is te-

lepszik Szekszárdon az a kínai 
edző, aki már korábban dolgo-
zott a magyar férfiválogatottnál, 
még Pázsy Feriék idejében. Úgy 
gondoljuk, hogy gyerekeink 
korszerű képzésében egy au-
tentikus ázsiai edző folyamatos 
jelenléte, részvétele különleges 
előnyöket jelenthet. A másik 
kínai játékosunk, Ni Wei is 
szekszárdi lakos lesz, amellett, 
hogy játszik, bekapcsolódik a 
szakosztály munkájába, míg Li 
Fen csak a fontosabb meccsek 
előtti napokban érkezik majd 
meg Szekszárdra. A nemzetközi 
szinten szereplő Extraligás csa-
pat mellett indítunk két csapa-
tot is az NB I A-csoportban és 
gőzerővel beindul a háromtagú 
edzői stáb (a kínai szakember, 
Stróbl Dániel és jómagam) a 
további gyerektehetségek fel-
kutatása, klubhoz irányítása és 
felkészítése terén. Először Szek-
szárdon és vonzáskörzetében 
nézünk körül, és ezután bővül 
a horizont. Meggyőződésem, 
az e téren való mielőbbi siker a 
legfőbb értelme ennek az egész 
szekszárdi asztaltenisz-kibonta-
kozásnak – zárta mondandóját 
a Szekszárdi női Asztalitenisz 
Klub új szakmai vezetője, Türei 
Ferenc.

 B. Gy.

Városi kispályás bajnokság
– címvédőként indul a Várköz

A Szekszárdi Sportközpont 
Nonprofit Kft. idén is meg-
rendezi Szekszárd Városi 
Férfi Kispályás Labdarúgó 
Bajnokságot. A Sportcent-
rum 20x40 m-es műfüves 
pályáira kiírt bajnokság is-
mét őszi-tavaszi rendszer-
ben zajlik majd. Az őszi idény 
szeptember 11-től novem-
ber 6-ig, míg a tavaszi 2015. 
április 6-tól június 11-ig tart, 
a mérkőzéseket hétfőn és 
csütörtökön rendezik.

A bajnokságra minden 
amatőr férfi kispályás labda-

rúgócsapat nevezhet, amely a 
kiírásban foglaltakat magára 
nézve kötelezőnek tartja, to-
vábbá a bajnokságra írásos 
nevezését szeptember 5-én 
12 óráig beküldi a Szekszárdi 
Sportközpont NKft. címére 
(7101 Szekszárd, Keselyűsi 
u. 3., Pf.: 214., e-mail: titkar-
sag@sportcsarnokszekszard.
hu, fax: 74/510-161), vala-
mint a csapatonkénti 55 ezer 
forintos költségtérítési díjat 
befizette. Ezen összeg tartal-
mazza az őszi-tavaszi pálya-
használati díjat, az öltözők 
használatát.  

A bajnokságban csak 15. 
életévüket betöltött játékosok 
szerepelhetnek, de nem vehet 
részt olyan labdarúgó, aki NB 
III-as vagy magasabb osztályú 
felnőtt, valamint a MLSZ által 
szervezett országos utánpótlás 
korosztályú bajnoki mérkőzé-
sen a 2013/2014-es szezonban 
pályára lépett. 

A határidő után érkező ne-
vezéseket a szervezőbizottság 
a sorsolásnál már nem tudja 
figyelembe venni. A sorsolást 
szeptember 5-én 17 órakor, a 
városi sportcsarnok emeleti 
tárgyalójában tartják.

A városi kispályás bajnokság 
júniusban véget ért 2013/2014-
es szezonját a már ősszel is el-
sőként fordult Várköz csapata 
nyerte. A rendőrök korábban 
csak ezüstéremig jutottak, 
először értek fel a csúcsra a 
15 csapatos mezőnyben. Az 
ezüstérmes Lajvér-Ferropatent 
óriásit hajrázott, hiszen a hato-
dik helyről kapaszkodtak fel a 
dobogó második fokára, míg a 
tavaly veretlenül bajnoki címet 
nyerő Kis Dankó megtartotta 
bronzérmes pozícióját. 

 -fl-

A 16 éves
Studer Ágnes
palánkra tör
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KÉRJÜK KEDVES OLVASÓINKAT, A MEGFEJTÉST NE KÜLDJÉK BE! KERESZTREJTVÉNYÜNK PUSZTÁN SZÓRAKOZTATÁSUKAT SZOLGÁLJA!
Augusztus 24-ei rejtvényünk megfejtése: Böszörményi Géza, Szívzűr

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

HORVÁTH ISTVÁN
polgármester
Augusztus hónapban 
nem tart fogadóórát. 
Polgármesteri Hivatal 
I. em., polgármesteri 
tárgyaló.

DR. GÖTTLINGER IST-
VÁN aljegyző
Minden szerdán 10–12 
óráig. Polgármesteri 
Hivatal, I. em. 40. sz. 
iroda.

DR. HAAG ÉVA
alpolgármester
II. sz. választókerület. 
Augusztus hónapban 
nem tart fogadóórát.

ÁCS REZSŐ
alpolgármester
III. sz. választókerület
Július hónapban nem 
tart fogadóórát.

DR. HORVÁTH KÁLMÁN 
képviselő  
I. sz. választókerület. 
Augusztus hónapban 
nem tart fogadóórát.

DR. TÓTH GYULA
képviselő
IV. sz. választókerület. 
Augusztus hónapban 
nem tart fogadóórát.

KŐVÁRI LÁSZLÓ
képviselő
V. sz. választókerület. 
Augusztus hónapban 
nem tart fogadóórát.

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ 
POLIXÉNA képviselő
VI. sz. választókerület
Augusztus hónapban 
nem tart fogadóórát.

LEMLE BÉLÁNÉ
képviselő
VII. sz. választókerület. 
Augusztus hónapban 
nem tart fogadóórát.

MÁTÉ PÉTER
képviselő
VIII. sz. választókerület 
A hónap második hétfő-
jén 17–18 óráig.

DR. HADHÁZY ÁKOS 
képviselő
IX. sz. választókerület
Időpont-helyszín egyez-
tetés: 30/5514-653

DR. FAJSZI LAJOS
képviselő
X. sz. választókerület. 
Augusztus hónapban 
nem tart fogadóórát.

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

ILOSFAI GÁBOR képviselő
Augusztus hónapban 
nem tart fogadóórát.

DR. TÓTH CSABA ATTI-
LA képviselő
A hónap harmadik hétfő-
jén 17–18 óráig. Polgár-
mesteri Hivatal fszt. 4.

ZAJÁK RITA képviselő
A hónap utolsó hétfőjén 
17–18 óráig. Polgármes-
teri Hivatal fszt. 4.

AGÓRA MOZI

Szeptember 1-3. 19:00
THE EXPENDABLES - A 
FELÁLDOZHATÓK 3. Színes 
szinkronizált amerikai ak-
ciófilm. Korhatár: 16 éven fe-
lülieknek! Hossz: 97 perc.

Szeptember 1-3. 17:00
A GALAXIS ÖRZŐI 3D Szí-
nes szinkron+feliratos amerikai 
akciófilm. Korhatár: 12 év alatt 
szülői kisérettel! Hossz: 122 perc.

Szeptember 4-6. 17.00 órakor
POSTÁS PAT - A MOZIFILM 
(3D) Színes szinkronizált angol 
amerikai animációs film. Kor-
határ: Nincs korhatár. Hossz: 
88 perc.

Szeptember 5 - 6 15.00 órakor
BOGYÓ ÉS BABÓCA 3. 
Színes szinkronizált magyar 
animációs családi. Korhatár: 
Nincs korhatár. Hossz: 70 perc.

Szeptember 5 - 6 19.00 órakor
22 JUMP STREET 
- A TÚLKOROS OSZTAG 
Színes szinkronizált amerikai 
akciófilm. Korhatár: 16 éven fe-
lülieknek! Hossz: 112 perc.

Filmvetítés: hétfőtől szombatig, 
vasárnap szünnap! 
Az előadásokra jegyek már kap-
hatók a Babits Mihály Kulturá-
lis Központ jegypénztárában és 
a www.ticketportal.hu oldalon.
Jegyárak: hétfőnként egysége-
sen 850 Ft, további napokon: 
1000 Ft (2D), 1200 (3D), a diák 
és nyugdíjas jegy 900 Ft (filmtől 
függetlenül).

Telefonszám: 74/529-610. 
www.szekszardagora.hu

A műsorváltozás jogát fenn-
tartjuk!

FELHÍVÁS
Az Állampolgári Részvétel Hete szervezői felhívják a civil szerveze-

tek és intézmények figyelmét a szeptember 22-26. között  
megrendezendő eseményre, melyre várják a szervezetek, intézmé-
nyek jelentkezését, akik kitelepülhetnek, bemutatkozhatnak, fellép-

hetnek, illetve önálló programelemmel is készülhetnek.
További információ kérhető: Pócs Margit (06-30/632-32-66; 
74/504-119). Jelentkezni lehet Gaálné Hoffercsik Dóránál,  

a mentalmuhely@gmail.com e-mail címen.

KarikaToura: szeptember 6.
A kerékpáros túra ötvözi a Ge-
menci erdő és a Szekszárdi domb-
ság nyújtotta látványelemeket!
Távok:
30 km: Szekszárd – Bárányfok - 
Keselyűs – Szekszárd
60 km: Szekszárd – Fadd – Ger-
jen – Keselyűs - Szekszárd
120 km: Szekszárd – Fadd – Gerjen – 
Keselyűs – Báta – Szálka – Szekszárd
Szintidő nincs, az ellenőrző pon-
tok nyitva tartásához mérten, azok 
érintésével lehet végighaladni az 
útvonalon, a célba pedig zárásig 
(17:00-ig) be kell érni! A túra táv-
tól függően forgalmasabb útszaka-
szokat is érint, ezért fokozottabb 
figyelmet kérünk a résztvevőktől!
Általános információ:
A túra napján 8:00-10:00-ig van 
lehetőség nevezésre a rendez-
vényközpontban.
Előnevezési határidő: 2014. 
szeptember 3. (szerda) 17:00-ig 
a nevezési díj befizetésével.

E-mailben az ifu@ifu.hu, vagy 
postai úton az Ifjúsági Unió Szek-
szárd, 7101 Szekszárd 1 Pf.: 196/1. 
levélcímre lehet előnevezni.
Az előnevezési díjat kérjük a 
71800037-11143615 számú 
bankszámlaszámra átutalni.
Egységes részvételi díj: 800 Ft/fő.
Kedvezményes részvételi díjak 
előnevezés esetén: családoknak 
(min. 2 szülő részvétele esetén): 
1300 Ft/család; MTSZ, TTT, 
TFSZ tagoknak (igazolvány fel-
mutatásával): 650 Ft/fő.
Egyéb előnevezők: 700 Ft.
IFU tagoknak ingyenes a részvétel!
Információ a főszervezőnél:
Szauer Szilárd – 06-30/537-
9001, szilard@ifu.hu
Rendező: Ifjúsági Unió Szekszárd
A túrával kapcsolatban a változta-
tás jogát fenntartjuk! A túrán min-
denki saját felelősségére vesz részt!

„Amit az idő elrontott, megújította a köz!”
Várjuk Önt és családját a felújított Remete-csurgó megáldására,

átadására, birtokbavételére 
(tombola sorsolás, baráti beszélgetések, ének, zene).

2014. szeptember 7. 16.00 óra
Szekszárd, Remete tér

Összefogással legyen a tér a kisközösségek találkozási helye!

A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Területi Nyugdíjas
Alapszervezete és a Szekszárdi Nyugdíjasok

Területi Érdekszövetsége 
értesíti tagjait, valamennyi nyugdíjast és nagycsaládost, 

hogy kedvezményes áron 150,-Ft/kg megrendelhető 
ALMA: téli tárolásra alkalmas (GOLDEN, JONAGOLD),

őszi fogyasztásra alkalmas (GÁLA).
Megrendelést felveszünk: szeptember 1 - 5-ig 

a VÖRÖSKERESZT SZÉKHÁZÁBAN 
naponta 8.00-10.00-ig Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1., 
valamint a Nyugdíjas Területi Érdekszövetségnél

Szekszárd, Hunyadi u. 4. sz. alatt 
hétfői, csütörtöki napokon 8.00-10.00 óráig.

Telefonszám: 06-70/933-8361

Pótfelvételi
a zene- és
művészeti
iskolába

A Garay Általános Iskola és 
AMI Liszt Ferenc Zeneisko-
lája pótfelvételi meghallgatást 
tart a 2014/2015. tanévre. A 
meghallgatás időpontja és 
helye: szeptember 1. (hétfő) 
15-18 óráig, Széchenyi u. 38.
A 2014/2015-ös tanévben ismét 
indítunk kiselőképzős (Elő-
képző 1) foglalkozásokat, az 
augusztus 31-ig 6. életévüket 
betöltő gyermekek számára. 
Hetente 2x45 percben, játékos 
formában ismerkedhetnek a ze-
nei alapelemekkel, új dalokkal, 
körjátékokkal, ritmushangsze-
rekkel. További információ a 
74/511-028-as telefonszámon.
A művészeti iskola pótfelvételt 
hirdet továbbá - ugyancsak 6 
éves kortól - képzőművészeti, 
dráma és színjátszás, valamint 
táncművészeti (moderntánc 
és társastánc) tanszakaira. A 
felvételik helye és időpontja: 
szeptember 1. (hétfő) 15-18 
óráig, Garay János Általános 
Iskola, Zrínyi u. 78. További 
információ a 74/512-085-ös 
telefonszámon.

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Comenius Általános

Iskola pedagógus státuszba
testnevelés és biológia /

vagy német /vagy 
technika/ vagy ének/ 

vagy rajz szakos
kollégát keres.

Bérezés pedagógus
bértábla szerint.

Jelentkezés módja: 
interneten, a comenius@
terrasoft .hu címen, ön-
életrajz megküldésével.
Jelentkezési határidő: 
szeptember 3. (szerda)

EVANGÉLIUM

„Nektek pedig még a hajatok szálai 
is mind számon vannak tartva.”
 Máté evangéliuma 10.30

A vasárnapi gyülekezeti istentisz-
telet bevezetéseként a gyermekek-
nek szoktam elmondani egy rövid 
történetet. Megszokták, hogy min-
dig viszek magammal valamilyen 
kisebb-nagyobb dolgot, valami-
lyen érdekes szemléltető eszközt. 
Ezen a vasárnapon egy átlátszó 
tasakban egyetlen hajszálat vit-
tem közéjük. Amikor megkérdez-
tem, mi van a tasakban, azt vála-
szolták, hogy semmi. „De bizony 
van benne valami, csak nézzétek 
meg jobban!” – próbálkoztam. 
„Levegő!” – kiáltott fel egyikük. 
„Az is van benne, de nem erre 
gondoltam.” Ekkor egy szemüve-
ges kislány, alaposabban megvizs-
gálva, halkan ezt kérdezte: „Egy 
hajszál?” „Így van! Egy hajszál.” 
Egy ilyen kis dolgot szinte senki 
sem venne észre, hiszen valameny-
nyien a nagy dolgokat keressük, 
várjuk és látjuk. Valamiképpen 
hozzászokott a szemünk ahhoz, 
hogy csak a jól láthatókkal törőd-
jünk. Ami elsőre nem észrevehető, 
afelett átsiklik a tekintetünk. Jézus 
szerint azonban „mennyei Atyánk” 
tekintete nem ilyen. Ő még hajunk 
szálait is számon tartja. 

Talán az utóbbi időkben mi is 
feltettük azokat a kérdéseket, me-
lyeket a tanítványok mondtak Jé-
zusnak. „Mit együnk? Mit igyunk? 
Mivel ruházkodjunk?” Mit teszek 
majd, ha nem lesz elég a fizetés, a 
nyugdíj? Ha a gyerek kinövi a ci-
pőjét? Hogyan szerzek újat? Miből 
indítom el majd az iskolába? Miből 
fizetem ki a számlát? És így tovább. 
Jézus azonban – miközben kicsit 
megdorgálja a tanítványait – biz-
tatja őket. Felhívja a figyelmüket 
arra, hogy Isten gondviselésében 
meg lehet bízni. Nemcsak minket 
ismer, hanem ismeri helyzetünket, 
körülményeinket, jó és rossz dönté-
seinket is. Egy másik alkalommal, 
amikor tanítványairól a félelme-
ikről beszél, emlékezteti őket arra, 
hogy hajuk szálai is mind számon 
vannak tartva. A mennyei Atya 
számára a legkisebb is fontos, a 
legkisebb is számít. 
Milyen bizalomra taníthat ben-
nünket egyetlen hajszál is. Egy 
hajszál, ami nem sokat számít, 
nem sokat ér nekünk. Istennél 
azonban számon van tartva. 
„Bízzatok!” – bátorít Jézus. Bíz-
zunk abban a hatalmas Istenben, 
aki még a legkisebbet is számon 
tartja! Ámen.
 Kovács Zoltán
 metodista lelkész
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KIADÓ ÜZLETHELYISÉGEK

Szekszárd belvárosában épülő új, többfunkciós
Piactéren 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

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

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

30/660-88-01, 20/52-86-276

Sárszeg Áfész és Pannon Market ZRT Igazgatósága és 
Felügyelőbizottsága értesíti Tisztelt részvényeseit, hogy 
2014.09.01. és 2014.11.30. között osztalékot fi zet. Szek-
szárdon az Arany János utca 23-25. épületben a 202-es 

teremben hétfőn, szerdán 8 órától 12 óráig. 
Vidéken a következő településeken történik a 

kifi zetés a jelzett időpontokban 9 órától 15 óráig.

09.02. Decs, Fő út 2.

09.04. Őcsény, Fő út 34.

09.09. Zomba, Fő tér 3.

09.11. Harc, Vörösmarty tér 5.

09.16. Sióagárd, Rákóczi u. 3.

09.19. Medina, Kossuth L. u. 53.

09.23. Tengelic, Kossuth L. u 2.

09.26. Szedres, Széchenyi u. 46.

09.30. Tolna, Alkotmány u. 70/b, 

Harmónia Üzletház.

Kérjük a részvényeket mindenki hozza magával.

ELEKTRONIKAI HULLADÉK

INGYENES átvétele
„Védje környezetét, 

teremtsen munkahelyet!”
SZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!

ÁTVEVŐHELY:
Szekszárd, Rákóczi u. 19.

KT-Dinamic Nonprofi t Kft.
Rahabilitációs Foglalkoztató

Tel.: 74/315-103

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. augusztus 1-31-ig tart.

Szekszárd,
Béri B. Ádám 

utca 78.

UROLÓGIAI
MAGÁNRENDELÉS:
Dr. PAPP FERENC

urológus főorvos

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

csütörtök 17.00–19.00-ig

Bejelentkezés:
06-30/698-6490

BŐRGYÓGYÁSZATI
MAGÁNRENDELÉS

Dr. Karagity Eliza
bőr- és nemigyógyász szakorvos

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

rendelési idő:
csütörtök 16–19h

BEJELENTKEZÉS:
30/576-3382

REUMATOLÓGIAI MAGÁNRENDELÉS
Dr. NEMES ADRIENN

reumatológus főorvos

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

Rendelési idő: szerda 16–19 óra
Bejelentkezés: tel.: 06-20/997-0376

munkanapokon 8-17 óráig.
Nyak-, hát-, derékfájás, isiász,

gerincproblémák, kéz-, térd- és
vállízületi fájdalom, izületi

gyulladás, csontritkulás.

KERES
Középkorú, leinformálható 

értelmiségi férfi gyakori 
szekszárdi  

munkavégzés miatt, 
heti 2-3 alkalomra 
kiadó szobát keres.

Ajánlatokat a Szekszárdi 
Vasárnap e-mail címére
(szekvas@gmail.com)

várunk.
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 nyomdai előkészítés – tördelés: Kiss Eszter.

KÖZLEMÉNY
a 2014. október 12-én (vasárnap) tartandó

helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásról

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

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

Helyi Választási Bizottság:
Cím: 7100 Szekszárd, Béla ki-
rály tér 8.
Tagok: dr. Molnár Péter tag, dr. 
Takács Zita tag, dr. Horváth E. 
Írisz tag, Nagy István póttag, 
Takler András póttag.

Választási Információs
Szolgálat: 
Információt nyújtók:
Parrag Ferencné –
Tel.: 74/504-162
Rózsáné dr. Balogh Vivien – 
Tel.: 74/504-156
Cím: 7100 Szekszárd, Béla ki-
rály tér 8. fszt. 3-as iroda.
Ügyfélfogadási idő: hétfőtől 
csütörtökig 800- l630-ig, pén-
teken 800- l400 óráig. Telefon: 
74/504-162, 74/504-179.
E-mail: valasztas@szekszard.
hu vagy parrag.kati@szek-
szard.hu

Az alábbi fontosabb jogszabá-
lyok határozzák meg a helyi 
önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választásá-
nak lebonyolítási szabályait:
• Magyarország Alaptörvénye
•  a Magyarország helyi önkor-

mányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény

•  a helyi önkormányzati kép-
viselők és polgármesterek 
választásáról szóló 2010. évi 
L. törvény

•  a választási eljárásról szóló 
2013. évi XXXVI. törvény 
(Ve.)

•  a központi névjegyzék, va-
lamint egyéb választási nyil-
vántartások vezetéséről szóló 
17/2013. (VII.17.) KIM ren-
delet

•  helyi önkormányzati képvi-
selők és polgármesterek 2014. 
október 12. napjára kitűzött 
választása eljárási határidői-
nek és határnapjainak meg-
állapításáról szóló 2/2014. 
(VII.24.) IM rendelet

•  a helyi önkormányzati kép-
viselők és polgármesterek 
választása, valamint a nemze-
tiségi önkormányzati képvi-
selők választása költségeinek 
normatíváiról, elszámolási és 
belső ellenőrzési rendjéről 
szóló 3/2014. (VII.24.) IM 
rendelet

•  a helyi önkormányzati kép-
viselők és polgármesterek 
választása, valamint a nemze-
tiségi önkormányzati képvi-
selők választásán a választási 
irodák hatáskörébe tartozó 
feladatok végrehajtásának 
részletes szabályairól és a vá-
lasztási eljárásban használan-
dó nyomtatványokról szóló 
4/2014. (VII.24.) IM rendelet

A helyi önkormányzati kép-
viselők és polgármesterek vá-
lasztásakor az alábbi választá-
si szervek működnek:
•  Szekszárdon 39 szavazat-

számláló bizottság (SZSZB)
•  Helyi Választási Bizottság - 

7100 Szekszárd, Béla király 
tér 8.

•  Területi Választási Bizottság – 
7100 Szekszárd, Szent István 
tér 11-13.

•  Nemzeti Választási Bizottság 
(NVB) - Budapest

A képviselőjelölt állításhoz 
szükséges ajánlások száma 
Szekszárd vonatkozásában:

Vk. V.polgárok Szükséges
      száma  ajánlások
     száma
1. sz. vk. 2.598 fő 26 db
2. sz. vk. 2.764 fő 28 db
3. sz. vk. 2.815 fő 29 db
4. sz. vk. 3.023 fő 31 db
5. sz. vk. 2.909 fő 30 db
6. sz. vk. 2.526 fő 26 db
7. sz. vk. 2.869 fő 29 db
8. sz. vk. 2.854 fő 29 db
9. sz. vk. 3.071 fő 31 db
10. sz. vk. 2.931 fő 30 db

Polgármester jelöléshez szük-
séges ajánlások száma Szek-
szárd vonatkozásában: 300 db.

A választással kapcsolatos 
legfontosabb határidők: 
•  A Nemzeti Választási Iroda 

megküldi a választási érte-
sítőket a választópolgárok 
részére: 2014. augusztus 15. 
után.

•  Választási kampányidőszak: 
2014. augusztus 23-tól 2014. 
október 12-én 19.00 óráig.

•  Ajánlóívek igénylése legko-
rábban: 2014. augusztus 25.

•  Jelölt részére ajánlóívek át-
adása: 2014. augusztus 25-től.

•  Jelöltet ajánlani csak ajánlóí-
ven lehet: 2014. augusztus 25. 
és 2014. szeptember 8. között.

•  Jelöltet bejelenteni a HVB-
nál: 2014. szeptember 8-án 
16.00 óráig.

•  Jelöltek sorrendjének sorso-
lása: 2014. szeptember 8. 16 
óra után.

•  Kompenzációs lista bejelen-
tése a HVB-nél: 2014. szep-
tember 9-én 16 óra.

•  Szavazókörök beosztása, címe 
megtekinthető a polgármes-

teri hivatal ügyfélszolgálati 
irodájában: munkaidőben a 
www.szekszard.hu honlapon 
folyamatosan.

•  A választási bizottságok 
megbízott tagjainak bejelen-
tése (pártok, független jelölt 
által): 2014. szeptember 26. 
16.00 óráig.

•  Mozgóurna iránti kérelem 
benyújtása a választás előtt a 
HVI-hez: 2014. október 10-
én 16.00 óra.

•  Szavazóköri névjegyzékek le-
zárása: 2014. október 10. 16 
óra.

•  Szavazás: 2014. október 12. 
6-19 óra.

•  Szavazóhelyiséget magában 
foglaló épületnek a szava-
zóhelyiség megközelítését 
szolgáló bejáratától számított 
150 méteres távolságon belül 
– közterületen – választási 
kampánytevékenység nem 
folytatható: 2014. október 
12-én.

•  Választási gyűlés nem tartható. 
Politikai reklámot nem lehet 
közzétenni: 2014. október 12-
én.

•  Választási plakátot az, aki 
elhelyezte vagy akinek az ér-
dekében elhelyezték, köteles 
eltávolítani: 2014. november 
11-én 16.00 óráig.

Mozgóurna iránti igény a 
www.valasztas.hu oldalon on-
line kitölthető, vagy személye-
sen a Helyi Választási Irodától 
kérhető a fenti határidők figye-
lembe vételével.

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

 dr. Göttlinger István
 HVI vezető

KÖZLEMÉNY
a 2014. október 12-én (vasárnap) tartandó

nemzetiségi önkormányzati képviselők választásról

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

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

Helyi Választási Bizottság:
Cím: 7100 Szekszárd, Béla ki-
rály tér 8.
Tagok: dr. Molnár Péter tag, dr. 
Takács Zita tag, dr. Horváth E. 
Írisz tag, Nagy István póttag, 
Takler András póttag.

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

Cím: 7100 Szekszárd, Béla ki-
rály tér 8. fszt. 3-as iroda
Ügyfélfogadási idő: hétfőtől 
csütörtökig 800- l630-ig, pén-
teken 800- l400 óráig. Telefon: 
74/504-162, 74/504-179.
E-mail: valasztas@szekszard.
hu vagy parrag.kati@szek-
szard.hu

Az alábbi fontosabb jogsza-
bályok határozzák meg a 
nemzetiségi önkormányzati 
képviselők választásának le-
bonyolítási szabályait:
• Magyarország Alaptörvénye
•  a helyi önkormányzati kép-

viselők és polgármesterek 
választásáról szóló 2010. évi 
L. törvény

•  a választási eljárásról szóló 
2013. évi XXXVI. törvény 
(Ve.)

•  a nemzetiségek jogairól szóló 
2011. évi CLXXIX. törvény

•  a központi névjegyzék, va-
lamint egyéb választási nyil-

vántartások vezetéséről szóló 
17/2013. (VII.17.) KIM ren-
delet

•  a nemzetiségi önkormányzati 
képviselők választása eljárási 
határidőinek és határnapja-
inak megállapításáról szóló 
5/2014. (VII.24.) IM rendelet

•  a helyi önkormányzati kép-
viselők és polgármesterek 
választása, valamint a nemze-
tiségi önkormányzati képvi-
selők választása költségeinek 
normatíváiról, elszámolási és 
belső ellenőrzési rendjéről 
szóló 3/2014. (VII.24.) IM 
rendelet

•  a helyi önkormányzati kép-
viselők és polgármesterek 
választása, valamint a nemze-
tiségi önkormányzati képvi-
selők választásán a választási 
irodák hatáskörébe tartozó 
feladatok végrehajtásának 
részletes szabályairól és a vá-
lasztási eljárásban használan-
dó nyomtatványokról szóló 
4/2014. (VII.24.) IM rendelet

A nemzetiségi önkormány-
zati képviselők választásakor 
az alábbi választási szervek 
működnek:
•  egy kijelölt szavazatszámláló 

bizottság
•  Helyi Választási Bizottság - 

7100 Szekszárd, Béla király 
tér 8.

•  Területi Választási Bizottság – 
7100 Szekszárd, Szent István 
tér 11-13.

•  Nemzeti Választási Bizottság 
(NVB) - Budapest

A nemzetiségi önkormány-
zati képviselőjelölt állításhoz 
szükséges ajánlások száma 
Szekszárd vonatkozásában:

A Nemzeti Választási Bizottság 
az alábbi nemzetiségek vonat-
kozásában állapította meg a 
települési nemzetiségi önkor-
mányzati képviselők választá-
sának lehetőségét:

•  Népszámláláskori létszám: 
horvát:  33 
német:  1275 
roma:  659 
román:  40 
szerb:  27

•  Kitűzéskori létszám: 
horvát:  3 
német:  226 
roma:  69 
román:  0 
szerb:  0

•  Szükséges ajánlások száma: 
horvát:  5 
német:  12 
roma:  5 
román:  5 
szerb:  5

•  Megválasztható képviselők 
száma:  
horvát:  3 
német:  4 
roma:  3 
román:  3 
szerb:  3

A választást akkor lehet meg-
tartani, ha legalább annyi jelölt 
van, mint a megválasztható 
képviselők száma. 

A választással kapcsolatos 
legfontosabb határidők: 
•  A Nemzeti Választási Iroda 

megküldi a választási értesítő-
ket a választópolgárok részére: 
2014. augusztus 15. után.

•  Választási kampányidőszak: 
2014. augusztus 23-tól 2014. 
október 12-én 19.00 óráig.

•  Ajánlóívek igénylése legko-
rábban: 2014. augusztus 25.

•  Jelölt részére ajánlóívek át-
adása: 2014. augusztus 25-től.

•  Jelöltet ajánlani csak ajánlóí-
ven lehet: 2014. augusztus 25. 
és 2014. szeptember 8. között

•  Nemzetiségi jelöltet bejelen-
teni a HVB-nál: 2014. szep-
tember 8-án 16.00 óráig.

•  Jelöltek sorrendjének sorsolása: 
2014. szeptember 8. 16 óra után.

•  Nemzetiségi megfigyelő  be-
jelentése: 2014. szeptember 
26.  16.00 óráig.

•  Nemzetiségi szavazóköri név-
jegyzékbe vétel: 2014. szep-
tember 26. 16 óra.

•  Mozgóurna iránti kérelem 
benyújtása a választás előtt a 
HVI-hez: 2014. október 10-
én 16.00 óra.

•  Névjegyzékek lezárása: 2014. 
október 10. 16 óra.

•  Szavazás: 2014. október 12. 
6-19 óra.

•  Szavazóhelyiséget magában 
foglaló épületnek a szava-
zóhelyiség megközelítését 
szolgáló bejáratától számított 
150 méteres távolságon belül 
– közterületen – választási 
kampánytevékenység nem 
folytatható: 2014. október 
12-én.

•  Választási gyűlés nem tart-
ható. Politikai reklámot nem 
lehet közzétenni.: 2014. októ-
ber 12-én.

•  Választási plakátot az, aki 
elhelyezte vagy akinek az ér-
dekében elhelyezték, köteles 
eltávolítani: 2014. november 
11-én 16.00 óráig.

Mozgóurna iránti igény a 
www.valasztas.hu oldalon on-
line kitölthető, vagy személye-
sen a Helyi Választási Irodától 
kérhető a fenti határidők figye-
lembe vételével.

Felhívjuk a nemzetiségi vá-
lasztópolgárok figyelmét, hogy 
szavazni minden nemzetiségi 
választópolgárnak egy kijelölt 
szavazókörben van lehetősége 
a nemzetiségi önkormány-
zati képviselők tekintetében, 
mely a következő címen ke-
rült található meg: Szekszárd, 
Szent-Györgyi Albert u. 6. 
(Dienes Valéria Általános Is-
kola földszint)
Felhívjuk a választópolgárok és 
a jelölő szervezetek figyelmét, 
hogy a határidők jogvesztőek.

 dr. Göttlinger István
 HVI vezető
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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!

Borászatok figyelem! Itt a lehetőség!
Hideg és

melegvizes
magasnyomású mosók,

hordó és tartálymosó 40%
állami támogatással!

Díjmentes gépbemutató,
vásárlás esetén

díjmentes beüzemelés!

7100 Szekszárd, Bor u. 2. • Tel.: 74/529-320 • Fax: 74/529-321 • 30/650-8592 • www.cphautomat.hu

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

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

www.szaszoptika.hu

Iskolakezdési akció!
Gyermek szemüvegkeret 

lencsékkel már
19.900 FT – tól!

Részletekért keressen
bennünket!


