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Jelölve:
az év alpolgármestere
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Szekszárdot is útba ejtette EU-s vá-
lasztási kampánykörútján a szo-
cialisták első embere, Mesterhá-
zy Attila május 20-án. A szocialista 
politikus dr. Harangozó Tamás helyi 
MSZP-prominenssel, a párt frakció-
vezető-helyettesével közösen tar-
tott sajtórendezvényt a szekszárdi 
pártirodában.

Harangozó a tájékoztatót egy felso-
rolással indította, amelyben szerepelt 
egyebek mellett a Béla király tér fel-
újítása, az Agóra-program és az ivó-
vízbázis megújítása is – jelezve, hogy 
e fejlesztések szerinte nem jöhettek 
volna létre, ha nincsenek európai uni-
ós támogatások. Harangozó kijelen-
tette azt is, a szekszárdi beruházások 
„döntő többségét az MSZP-kormá-
nyok idején dolgozták ki,  fogadták 

el és döntötték el”, egy jó részét pedig 
„akkor is építették meg”, míg a fideszes 
városvezetésnek és kormánynak „volt 
szerencséje, lehetősége” több nagybe-
ruházást megépíteni és átadni. 

A politikus hozzátette: léteznek 
olyan beruházások is, amelyek már az 
elmúlt négy évben lettek előkészítve, 
ám „elég nagy késéssel”. 

Az áprilisi parlamenti választá-
son vereséget szenvedett miniszterel-
nök-jelölt, Mesterházy Attila szerint 
a fejlesztések 97%-át uniós források-
ból finanszírozzuk, amelyből a párt-
elnök azt a következtetést vonta le: 
egy „gazdaságilag független ország 
saját maga fejlesztését saját források-
ból tudja megoldani”. Mesterházyék 
kampányszlogenje, az „Európa, de 
okosan”, mint a sajtóeseményen ki-
derült, arra utal: Magyarország he-

lye az unión belül van, „nem szabad 
konfliktusban lennünk az unió többi 
tagállamával.”

Mesterházy Attila „nemzetárulás-
nak”, illetve a „nemzeti érdek eláru-
lásának” nevezte a Jobbik unióellenes 
politikáját, amellyel szemben az MSZP 
„két szélsőség között a józan észre, a 
hatékony nemzeti érdek képviseletére 
tesz kísérletet”. Öt pontban felsorolta 
pártja céljait, amelyek közt az alapve-
tő élelmiszerekre történő egyszámje-
gyű áfakulcs bevezetésről, valamint az 
európai minimálnyugdíjról és a mini-
málbérről is szó esett, valamint a nők 
és férfiak közti bérkülönbség csökken-
téséről is említést tett.

Újságírói kérdésre, mely szerint 
Bajnai Gordon és Gyurcsány Ferenc 
pártjából érkeztek-e a nemrég szkin-
hed-ügybe keveredett szocialista 

Molnár Zsolt elleni támadások, Mes-
terházy úgy reagált: ennyire nem szen-
vedhetnek a szövetségesei farkasvak-
ságban. Azt is kijelentette: „Ha valaki 
úgy gondolja, hogy az MSZP gyalu-
lása, lejáratása jó móka, majd utána 
együtt akarna működni, az az őrült-
ség kategóriája”, ezért nem hisz „ezek-
nek a pletykáknak”. 

„Vigyázzon hogy fogalmaz, mert 
perelnem kell!” – reagált a szocialista 
pártelnök arra az újságírói felvetésre, 
hogy a Blikk információi szerint úgy 
tűnik: Molnár Zsolt zsarolhatóvá vált, 
mivel állítólag őt és Horváth Csaba 
MSZP-s fővárosi képviselőt  egy közös 
nyaralásuk alkalmával készült felvé-
tellel próbálják kellemetlen helyzetbe 
hozni. Molnár a hatóságokhoz fordult 
– mondta Mesterházy. 

 Gy. L.

„Vigyázzon, hogy fogalmaz, mert perelnem kell!” – Szekszárdon járt Mesterházy

Hátrányos helyzetű gyerekeket is várnak a szekszárdi gyermeknapra

A hír igaz, de…

A Babits Mihály Kulturális Központ 
gyermeknap alkalmából 160 jegyet 
ajánlott fel a május 25-i Vargánya 
apó csodái című gyermekszínházi 
előadásra a Tolna Megyei Gyermek-
védelmi Igazgatóság és a fogyatékkal 
élőket képviselő érdekvédelmi szer-
vezetek javára. A gesztus által száz 

gyermekvédelmi gondoskodásban 
élő, halmozottan hátrányos helyzetű 
és hatvan fogyatékkal élő gyermek 
tekintheti meg ingyenesen a Hon-
véd Táncszínház mesedarabját.

A gyerekek Szekszárdról és a megye 
különböző településeinek otthonai-

ból érkeznek a rendezvényre. A vá-
rosi gyermeknapon lehetőségük lesz 
a 16 órakor kezdődő előadás előtt 
néptánc- és mozgásművészeti bemu-
tatókat megtekinteni, kézműves fog-
lalkoztató programokon részt venni, 
de kipróbálhatják ügyességüket a 
történelmi játékokban, barátkozhat-

nak terápiás kutyákkal illetve játékos 
formában ismerkedhetnek az angol 
nyelvvel. Szeretettel várnak minden 
kisgyermekes családot a szervezők 
a szekszárdi gyermeknapra a Babits 
Mihály Kulturális Központba és a 
Szent István térre, május 25-én 10-től 
este 18 óráig.

Esélynapot tartottak a Babitsban

A Babits Mihály Kulturális Központ 
a Tolna Megyei Család, Esélyterem-
tési és Önkéntes Házzal partnerség-
ben Esélynapot tartott május 14-én 
szekszárdi általános iskolák tanulói 
részvételével – közölte munkatár-
sunkkal Radnai Erzsébet program-
felelős.

Mint megtudhattuk, a programon 
közreműködő érdekvédelmi szerve-
zetek (ÉFOÉSZ Tolna Megyei Szerve-
zete, Esőmanók Tolna Megyei Autista 
Gyermekekért Közhasznú Egyesület, 
Mozgássérültek Tolna Megyei Egye-
sülete, Tolna Megyei Siketek és Na-

gyothallók Egyesülete, Vakok és Gyen-
génlátók Tolna Megyei Egyesülete) 
képviselői a fogyatékkal élő emberek 
élethelyzeteit szórakoztató és játékos 
formában, interaktív módon mutatták 
be a gyerekeknek.

A program során a gyerekek próbá-
ra tehették érzékszerveiket – egy kicsit 
másként. Megismerkedtek a jelnyelv-
vel, volt segítőkutya és beszélő segéd-
eszközök bemutatója, kerekes székes 
akadálypálya. 

Beszélgethettek és kérdéseket tehet-
tek fel az értelmi fogyatékosságról és 
játékokon keresztül betekintést nyer-
hettek az autista gyerekek világába.

A Garay János Általános Iskola 3.b 
osztálya köszönetképpen Halász Judit 
„Jól csak a szívével lát az ember” dalát 
énekelte el a szervezőknek és a szerve-
zetek képviselőinek. A programon kö-
zel 140 általános iskolás vett részt, akik 
új és pozitív élményekkel távoztak, és 
talán sikerült megérteniük a rendez-
vény mottóját: „Te is más vagy, te sem 
vagy más…” – számolt be az esemény-
ről a szervező.

Egy, a közelmúltban megjelent 
MTI-hír címsora a szekszárdi ön-
kormányzat cégeinek veszteséges 
voltát tudatta a nagyérdeművel. 
Hát, igen… Ez igaz. Mint ahogy az 
is igaz, hogy amikor tévét vettünk, 
abban a hónapban piszokul veszte-
séges volt családunk költségvetése. 
További igazság, hogy valahol száz-
hatvanezer kilométeres magasság-
ban egy pár rendőrcsizma kering a 
Föld körül, néha pont Szekszárd fe-
lett suhan el és aki épp akkor lefo-
tózza, az megírhatja: ilyen is van, 
jóemberek!

– A szekszárdi önkormányzat jelenleg 
11 cégben kizárólagos, illetve résztu-
lajdonos: ezek a vállalatok 2013-ban 
összesen mintegy 4,9 milliárd forintos 
árbevételt produkáltak – beszélt az el-

múlt év gazdasági eredményeiről Ács 
Rezső, alpolgármester. Hozzátette: a 
mérlegfőösszeg az említett cégekben 
31 milliárd forintot tesz ki, az esz-
közállomány, vagyis a vagyoni rész 
pedig 29 milliárdra rúg. 

Az alpolgármester emlékeztetett: 
a törvényi előírásoknak megfelelően, 
a Szekszárdi Víz -és Csatornamű Kft. 
2013. január 1-jével a teljes víziköz-
mű-vagyont átadta Szekszárd önkor-
mányzatának. Ez a cégnél egyszeri rá-
fordításként jelent meg. Mivel a lépés 
az önkormányzati vagyont egészében 
véve növelte – ha úgy tetszik, megérte 
az egyszeri ráfordítás által keletkezett 
450 milliós veszteség. Tizenegy cég 
összesített eredményeként mutatko-
zott hát meg ez az átmeneti mínusz. 
Ám ha az említett egyszeri rendkívü-
li ráfordítást kivesszük az elszámo-
lásból, kiderül: 105 millió forintos 
nyereséggel zártak az önkormányza-
ti tulajdonban lévő cégek – szögezte 
le Ács Rezső.

Elmondása szerint az önkormány-
zati firmák 2013-ban is stabilan mű-
ködtek, az adózott eredmény nagy 
részét pedig tartalékba helyezte a vá-
ros a következő évek egyik fejleszté-
si forrásaként és előre nem látható ki-
adások fedezeteként. Természetesen a 
közszolgáltatást végző önkormányzati 
cégeket is érintette a rezsicsökkentés, 

bevételük csökkent, ám ez a pénz a la-
kosság zsebében maradt. 

– A város által létrehozott teljesen 
új struktúrájú E.R.Ö.V. Zrt. gyakorla-
tilag hiteltartozás-mentes, annak el-
lenére, hogy az első év a piacszerzés 
és a befektetések éve, tehát amolyan 
tesztüzemként fogható fel. Ez, úgy vé-
lem, egyedülálló eredmény még orszá-
gos viszonylatban is – jelentette ki Ács 
Rezső.

 GyL-MJ

A közelmúltban – sok más céghez, 
intézményhez illetve állampolgár-
hoz hasonlóan – szerkesztőségünk-
kel is tudatták, hogy Szekszárd al-
polgármesterét, Ács Rezsőt az Év 
Alpolgármestere címre jelölték. 

Mikor rákérdeztünk, alpolgármester 
uram elmondta, fogalma sincs, kinek 
jutott eszébe őt jelölni, mármint sze-
mély szerint. A Megyei Jogú Városok 
Szövetségének több éves kezdeménye-
zése, hogy megválasztják az év polgár-
mesterét és az év alpolgármesterét Ma-
gyarországon. 

Ács Rezső elmondta, az efféle ja-
vaslatokban benne van a helyi közös-
ségek véleménye, illetve a szövetség 
tájékozodik az illető széleskörű támo-

gatottságáról is. „Esetemben az volt a 
szerencsés körülmény, hogy az önkor-
mányzati közműszolgáltatáson keresz-
tül, illetve ebben a feladatkörben vég-
zett tevékenységemnek köszönhetően 
nemcsak helyben, hanem 49 települé-
sen is meglehetősen sok emberrel va-
gyok kapcsolatban. A jelölés minden-
esetre több mint megtisztelő, hiszen 
Szekszárd a kis megyeszékhelyek közé 
tartozik. Ennek ellenére komoly ered-
ményeink vannak és úgy fest, ezt nem 
csak mi látjuk, ́ odafent´ is észrevették.

Bár már a jelölés is megtisztelő, a 
cím valóságos elnyerése komoly meg-
süvegelése lenne Szekszárd városának, 
hisz nem mi itt helyben választunk – a 
szavazás országos, az elismerés pedig 
egész Szekszárdot illetné.”

A Szekszárdi Vasárnap legutóbbi 
számában némi félrehallás és kap-
kodás következtében tévesen írtuk, 
hogy a város önkormányzati cégei 
a kistérségben 90 ezer embert fog-
lakoztatnak. A valóságban az ön-
kormányzati cégeket szolgáltatásai 
érintenek 90 ezer embert.  A fogla-
koztatottak száma 625 fő. Olvasó-
inktól elnézést kérünk.

 Mészáros József
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Szekszárdi Városfejlesztési Kft, mint Közvetítő Szervezet
pályázatot hirdet

Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése című 
városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával 

megvalósuló 
„Ifjúsági rendezvények” témakörben

mini-projektek támogatására.

Pályázat kódszáma: PA-07/2

A részletes pályázati felhívás és 
dokumentáció elérhető:

- Szekszárd Megyei Jogú Város honlapján 
(www.szekszard.hu) a Közügyek 
tematikus oldalon az Aktualitások alatt

- valamint nyomtatott formában a 
Szekszárdi Városfejlesztési Kft.
irodájában

Részletes felvilágosítás:
Szekszárdi Városfejlesztési Kft.
Mosonyi Eszter
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2.
Tel.: 06-74/673-494; 06-20/288-4299
E-mail: varosfejlesztes@tolna.net

(7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2.)

A kitöltött jelentkezési lapot és a pályázati feltételeket igazoló dokumentumokat (cégkivonat stb.)  
2014. 06. 13-ig lehet személyesen benyújtani a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. irodájában.

DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Szekszárdi Városfejlesztési Kft, mint Közvetítő Szervezet
pályázatot hirdet

Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése című 
városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával 

megvalósuló 
„Hagyományőrző közösségi kezdeményezések” témakörben

mini-projektek támogatására.

Pályázat kódszáma: PA-08/2

A részletes pályázati felhívás és 
dokumentáció elérhető:

- Szekszárd Megyei Jogú Város honlapján 
(www.szekszard.hu) a Közügyek 
tematikus oldalon az Aktualitások alatt

- valamint nyomtatott formában a 
Szekszárdi Városfejlesztési Kft.
irodájában

Részletes felvilágosítás:
Szekszárdi Városfejlesztési Kft.
Mosonyi Eszter
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2.
Tel.: 06-74/673-494; 06-20/288-4299
E-mail: varosfejlesztes@tolna.net

(7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2.)

A kitöltött jelentkezési lapot és a pályázati feltételeket igazoló dokumentumokat (cégkivonat stb.)   
2014. 06. 13-ig lehet személyesen benyújtani a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. irodájában.

DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Szekszárdi Városfejlesztési Kft, mint Közvetítő Szervezet
pályázatot hirdet

Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése című 
városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával 

megvalósuló 
„Kultúra” témakörben

mini-projektek támogatására.

Pályázat kódszáma: PA-05/2

A részletes pályázati felhívás és 
dokumentáció elérhető:

- Szekszárd Megyei Jogú Város honlapján 
(www.szekszard.hu) a Közügyek 
tematikus oldalon az Aktualitások alatt

- valamint nyomtatott formában a 
Szekszárdi Városfejlesztési Kft 
irodájában 

Részletes felvilágosítás:
Szekszárdi Városfejlesztési Kft.
Mosonyi Eszter
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2.
Tel.: 06-74/673-494; 06-20/288-4299
E-mail: varosfejlesztes@tolna.net

(7100 Szekszárd, Bezerédj. u. 2)

A kitöltött jelentkezési lapot és a pályázati feltételeket igazoló dokumentumokat (cégkivonat stb.)
2014. 06. 13-ig lehet személyesen benyújtani a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. irodájában.

DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001

            

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Szekszárdi Városfejlesztési Kft, mint Közvetítő Szervezet
pályázatot hirdet

Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése című 
városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával 

megvalósuló 
„Sport” témakörben

mini-projektek támogatására.

Pályázat kódszáma: PA-06/2

A részletes pályázati felhívás és 
dokumentáció elérhető:

- Szekszárd Megyei Jogú Város honlapján 
(www.szekszard.hu) a Közügyek 
tematikus oldalon az Aktualitások alatt

- valamint nyomtatott formában a 
Szekszárdi Városfejlesztési Kft 
irodájában 

Részletes felvilágosítás:
Szekszárdi Városfejlesztési Kft.
Mosonyi Eszter
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2.
Tel.: 06-74/673-494; 06-20/288-4299
E-mail: varosfejlesztes@tolna.net

(7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2)

A kitöltött jelentkezési lapot és a pályázati feltételeket igazoló dokumentumokat (cégkivonat stb.)  
2014. 06. 13-ig lehet személyesen benyújtani a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. irodájában.

DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001

            

A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei szervezete Június 6.-án délelött 8,00 – 14,00 óráig  
a rendezvényhez kapcsolódó véradást szervez a Vérellátó Centrumba, Béri Balogh Á. u. 5-7. szám alatt!
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Hagyomány • Vigalom • Fieszta

JÚNIUS 6 – 9.JÚNIUS 6 – 9.
PÜNKÖSDÖLÉS 2014PÜNKÖSDÖLÉS 2014

2014. Június 6. péntek
SÁTORSZÍNPAD

17,30  ÜNNEPI MEGNYITÓ :  

 Horváth István, Szekszárd 
 Megyei Jogú Város  Polgármestere  

 SÖRCSAPOLÁS
 BORUDVAR megnyitása

20,00 Soproni Fúvós Qartet 

21,00    Peller Anna

2014. Június 7. szombat
09,00 - tól I. JAKO-pünkösdi páros teniszverseny
 a Haán teniszklubban

SÁTORSZÍNPAD
15,00-16,00   Szekszárdi Junior Stars
16,00-17,00   Szekszárdi Ifjúsági Fúvószenekar
17,00-18,00   Funky Fewer Band

22,00 órakor
SRAMLI KINGS

23,00 órakor 
Continental Showband 

21 órakor
Korda Gyuri és Balázs Klári

21,30 órakor
Bulletproof Band 

20 órakor Fiesta slágerek 
Csordás Tibor rendhagyó koncertje

20,30 órakor  
Pannonia Allstars Ska Orchestra

2014. Június 8. vasárnap
SÁTORSZÍNPAD

10,30-11,30 Tücsök színpad műsora
15,00-16,00 Szekszárdi Jazz Quartett
16,00-17,00  Alisca Brass Band
17,00-18,00  Tücsök színpad músora
18,00  Operettgála „Te rongyos élet”
          Peller Károly és Szendy Szilvi
  
   

2012. Június 9. hétfő
SÁTORSZÍNPAD:

15,00-16,00 Mázai Bányász Fúvószenekar

16,00-17,00 Pecze István trombitaművész
 és a Szekszárdi Big Band szólistái

19,00  Báró & the Blues Step 
 „A blues mindörökké” című koncert

18,00 Operettgála
        Buch Tibor - Mádi Piroska

És még számtalan felhőtlen szórakozást-  
kicsik és nagyok számára egyaránt – 
a csodálatos élményparkunk biztosítja!

2014. június 7 .Szombat 
Prológ/Sajó Péter emlékverseny: egyenkénti indítású idő-

futam, versenytáv: 1450 m. Rajtidőpont: 10 45 óra várható célba 
érkezés: 12 15 óra. Helyszín: rajt-cél Béla tér, útvonal: Béla tér - 

Munkácsy M. u.-Ybl M. u. - Bezerédj u.-Béla tér. 
I. szakasz: tömegrajtos –országúti mezőnyverseny, versenytáv: 

123 km. Rajtidőpont: 16.00 óra, várható célba érkezés: 19.00 óra  
Helyszín: rajt-cél Béla tér. Útvonal: Szekszárd–Harc-medinai elágazás 3x 
(Medinaszőlőhegy-Medina-Szedres-Jánosmajor-Kölesd)-Harc-Szekszárd.

2014. június 8. (vasárnap): II. szakasz, Tarr Kft. Nagydíj,  
tömegrajtos –országúti mezőnyverseny, versenytáv: 89.8 km 

58 km+31.8 (6 x 5.3 km)
Rajtidőpont: 10 óra 30 p. várható célba érkezés: 13.00 óra

Helyszín: rajt-cél Béla tér.  
Útvonal: Szekszárd-Őcsény-Decs-Sárpilis-Várdomb-

Szekszárd/szőlőhegyi körforgalom-Decs-Sárpilis-Várdomb-Szekszárd  

+ 6 x (Béla tér- Bezerédj u.- Ybl M. u.- Munkácsy u.- Alisca u.-csatári 
körf.-Béri Balogh Á. u.-Garay tér-Béla tér)

Alisca Bau-Gála-Kritérium/Pálinkás Csaba emlékverseny, 
Versenytáv: 45 km

Rajtidőpont: 20 óra 15 p. várható célba érkezés: 21 óra 15 p
Helyszín: rajt-cél Béla tér, útvonal: Béla tér- Bezerédj u.-Széchenyi u.-

Garay tér

A rendezők az útvonal módosításának jogát fenntartják!

NAGYSZÍNPAD:

NAGYSZÍNPAD:

20 órakor – Dj Dominique dj varázs
21 órakor Calypso Band 
Záró buli a sátorban

17 órakor Geri-Betli Gábor 
„A vén tengerész” című koncertje

22 órakor Triász – Sipos Péter, 
Kálmán György, Jankai Béla

19,00 Szűcs Antal Gábor 
gitár és hegedűpárbaj

NAGYSZÍNPAD:

ÉLMÉNYPARK:

23,00 Utcabál
Latin ritmusok  

a Lobo Latino zenekarral

19,00 Grácia hegedűtrió

20,30 Takács Tamás Dirty Blues Band

NAGYSZÍNPAD:

ALISCA BAU 40. GEMENCI NAGYDÍJ
Nemzetközi Kerékpárverseny

20,00 Kaczor Feri 
 Ígérd meg kislány című előadása

21,00 Jolly és Suzy 
 Virágoskert az én szívem

22,00 Unique
 Utazás a csillagtengereken



6 72014. május 25. 2014. május 25.

Sommelier-képzés Szekszárdon

A felsőfokú vendéglátóipari és szőlész-borász képesítés mellett már 
középfokú vendéglátóipari végzettséggel is lehet jelentkezni – az új 

OKJ-feltételek szerint – a szekszárdi Garay Pince által szervezett és a 
Garay Étteremben hamarosan induló sommelier-tanfolyamra.

A képzést az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program támogatja, 
így a tanfolyam költségét ugyan meg kell előlegezni, de bizonyos 
feltételek esetén és a sikeres bizonyítvány birtokában a befizetett 

tandíj teljes egészében visszaigényelhető.
Bővebb információ a www.m-studium.hu honlapon és a 06-
30/385-8917-es telefonszámon kérhető. A jelentkezési lap le-
tölthető a fenti honlapról, vagy személyesen átvehető a Garay 

Étteremben.

Három esztendő telt el azóta, hogy 
a Tolna megyei Miszla község-
ben egy különleges kulturális köz-
pont nyitotta meg kapuit festők, 
fotó- és grafikusművészek, szob-
rászok előtt. A barokk jellegű kúri-
ában minden adott az ihletettség-
hez, a művészi kiteljesedéshez: a 
Tolnai-dombság nyugalmat árasz-
tó környezetében tevékenykedhet-
nek az alkotók, akiknek munkáiból 
nemzetközi képzőművészeti szim-
pozion nyílott május 17-én az Agó-
ra Művészetek Házában.

A harmadik alkalommal életre hívott 
nemzetközi tárlatot Antall István, a 

Magyar Rádió irodalmi szerkesztője 
nyitotta meg, aki úgy fogalmazott: 
Miszlán „a világ egy faluvá zsugo-
rodott, a falu azonban mindig egy 
világegyetem volt”. A települést mél-
tatva az újságíró  megjegyezte: a falu 
a Kölcsey szellemében létező Szat-
márcsekéhez hasonlóan már igen 
korán „száműzte a provincializmus 
sötétségét” és nyitott volt a világ felé. 
Miszlán – tette hozzá – manapság 
európai rangú képzőművészet van 
jelen és a hangulat, a természet adja 
az ihletet.

A képzőművészek egyedi techni-
káinak sokrétűségét méltatva kifej-
tette, egyesek a mélynyomást az erő-

teljes képi világgal házasítják, míg 
mások a grafikai magatartást lé-
nyegítik belső tájjá, megint mások 
munkáiban pedig a racionalitás for-
dul át hirtelen az emberi vonások 
felé. Akad ugyanakkor olyan mű-
vész is, akinek képei a fantázia és a 
tájak világa közt lavíroznak, vagy ép-
pen vak tereket láttatnak, s „a csend-
ben ott van a kiáltás” – fogalmazott 
a Gondolatjel című neves rádiós mű-
sor munkatársa. 

A kiállítás megnyitóján Orbán 
György előadóművész mutatta be 
a Miszlai alkotóközpontot és Csák 
László csongrádi népzenész szólalta-
tott meg autentikus népi hangszereket. 

Az alkotásokról tizenkét hazai és 
nemzetközi művész világlátása köszön 
vissza: az erdélyi, baróti származású 
Incze Mózes, a grafikus- és festőmű-
vész Nádas Alexandra, a temesvári 
Alexandru Jakabházi grafikusművész, 
Simon Debóra, Várhelyi Tímea, a nyír-
egyházi festőművész, Szakszon Imre, a 
román Onisim Colta illetve Nagy Gá-
bor Munkácsy-díjas festőművész al-
kotásaiban gyönyörködhetnek az ér-
deklődők.

A Baky Péter festőművész-rendez-
te nem mindennapi tárlat június 28-
ig látogatható.

 Gy. L. 

Miszla, ahol „egy világ zsugorodott faluvá” FELHÍVÁS
Szekszárd Megyei Jogú Város  

Önkormányzata Közgyűlésének Humán 
Bizottsága nyílt pályázatot hirdet  

kultúraközvetítő, kultúra-  
és értékteremtő feladatokat ellátó, 

Szekszárdon élő polgárai, Szekszárdon 
működő civil közösségei és a szekszárdi 

intézmények számára

Kulturális Támogatási Keret

elnyerésére a Humán Bizottság 2014. évi 
bizottsági keretében e célra biztosított 

összeg erejéig.

A Kulturális Támogatási Keret összesen: 
1.100.000.- Ft

A támogatásra pályázhatnak:
a)  a Tolna Megyei Civil Információs Cent-

rumnál regisztrált szekszárdi székhelyű 
önszerveződő közösségek,

b) oktatási-nevelési, művelődési intézmények,
c) magánszemélyek.

A pályázat célja
2014. évi szekszárdi kulturális rendezvé-
nyek, rendezvénysorozatok lebonyolításá-
hoz, valamint a városon kívüli kulturális, 
művészeti eseményeken történő részvétel-
hez, szerepléshez támogatás nyújtása. 

Tartalmi követelmények:
1.  A rendezvény tartalmával, minőségével 

a város hírnevét öregbíti, vagy a város 
kulturális életét méltón reprezentálja. 

2.  A rendezvény az országos vagy nemzet-
közi kulturális mozgalmak új területeire 
kapcsolja be a város művelődési és alko-
tó közösségeit. 

3.  A rendezvény a város kulturális tradíci-
óinak méltó örököse. 

4.  Az adott rendezvény rétegigényeket 
szolgál ki. 

Pályázni kizárólag a pályázati adatlap 
kitöltésével lehet, melyet egy eredeti, aláírt 
példányban kell benyújtani. Formanyom-
tatvány hiányában a bizottság nem foglal-
kozik a pályázattal. 

Önkormányzati támogatásban csak az 
részesülhet, akinek nincs köztartozása, il-
letve az önkormányzattól korábban kapott 
támogatás felhasználásáról elszámolt, az 
önkormányzat felé egyéb tartozása sincs és 
az összeférhetetlenség nem áll fenn. (Erről 
szóló nyilatkozatot kitöltötte.)

Meghatározott támogatási célok meg-
valósításához minimum 20 eFt, maximum 
120 eFt igényelhető. Az igényelt támogatás 
önmagában nem lehet a felsorolt tevékeny-
séghez szükséges pénzeszközök kizáróla-
gos forrása (legalább 30 %-os önrésszel 
kell rendelkezni). 

A pályázat elnyerését támogató ajánlá-
sok mellékelhetők. 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
1. Pályázati adatlap
A pályázatnak tartalmaznia kell jelen fel-
hívás mellékletét képező pályázati adat-
lapban meghatározott adatokat az alábbiak 
szerint:

a) a pályázat címét
b) a pályázó nevét
c)  a pályázó adatait (név, adóazonosító jel, 

számlavezető pénzintézet neve, pályá-
zó bank számlaszáma, székhelye, pos-
tai címe, TM CIC regisztrációs száma; 
a vezető neve, beosztása, telefonszáma, 
e-mail címe; a kapcsolattartó neve, be-
osztása, telefonszáma, e-mail címe)

d) a pályázat célterületét 
e) a pályázat rövid ismertetését
f)  a pályázat várható eredményét, célcso-

portok ismertetését
g)  a pályázó eddigi tevékenységének is-

mertetését
h)  a pályázott tevékenység, rendezvény 

helyszínét, időpontját
i)  a pályázott tevékenység, rendezvény 

részletes leírását
j)  a tevékenység, rendezvény várható 

eredményét
k)  ajánlók adatait
l)  a pályázat pénzügyi elemeit 

m)  igényelt támogatási összeget
n)  nyilatkozatokat a köztehermentesség-

ről, összeférhetetlenségről
o) közzétételi kérelmet 

2. Nem indulhat pályázóként
•  A közpénzekből nyújtott támogatások át-

láthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény 6. § (1) bekezdés alapján nem 
indulhat pályázóként és nem részesülhet 
támogatásban:

a)  aki a pályázati eljárásban döntés- 
előkészítőként közreműködő vagy 
döntéshozó,

b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c)  az a)-b) pont alá tartozó személy kö-

zeli hozzátartozója,
d)  az a)-c) pontban megjelölt személy 

tulajdonában álló gazdasági társaság,
e)  olyan gazdasági társaság, alapítvány, 

egyesület, egyház vagy szakszervezet, 
illetve ezek önálló jogi személyiséggel 
rendelkező olyan szervezeti egysége, 
amelyben az a)-c) pont alá tartozó 
személy vezető tisztségviselő, az alapít-
vány kezelő szervének, szervezetének 
tagja, tisztségviselője, az egyesület, az 
egyház vagy a szakszervezet ügyintéző 
vagy képviseleti szervének tagja,

f)  az egyesület, egyház vagy szakszervezet, 
illetve ezek önálló jogi személyiséggel 
rendelkező azon szervezeti egysége

fa)  amely a pályázat kiírását megelőző 
5 évben együttműködési megál-
lapodást kötött vagy tartott fenn 
Magyarországon bejegyzett párttal 
(a továbbiakban: párt), 

fb)  amely a pályázat kiírását megelőző 
5 évben párttal közös jelöltet állított 
országgyűlési, európai parlamenti 
vagy helyi önkormányzati válasz-
táson, 

g)  akinek a részvételből való kizártságá-
nak tényét a honlapon közzétették.

•  Az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 50.§ (3) bekezdése alapján 
nem részesülhet támogatásban az, akinek 
esedékessé vált és még meg nem fizetett 
adótartozása, valamint járulék-, illeték- 
vagy vámtartozása (köztartozása) van.

•  Az államháztartásról szóló törvény végre-
hajtásáról szóló 368/2012. (XII.31.) Kor-
mány rendelet 76. § (3) bekezdése alapján 
nem részesülhet támogatásban az, aki az 
előző években kapott támogatás felhasz-
nálásáról a támogatási szerződésben fog-
lalt határidőig nem számolt el.

3. A pályázónak csatolni kell
A pályázati adatlapban megtalálható alábbi 
nyilatkozatok csatolandók:
a)  a közpénzekből nyújtott támogatások át-

láthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény szerinti összeférhetetlenség, 
illetve érintettség fennállásáról vagy hi-
ányáról szóló nyilatkozat,

b)  közzétételi kérelem a közpénzekből 
nyújtott támogatások átláthatóságáról 
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) 
bekezdése szerinti érintettségről (ameny-
nyiben a törvény hivatkozott rendelkezé-
sében foglaltak fennállnak a pályázónál), 

c)  civil szervezet esetében az egyesülési 
jogról, a közhasznú jogállásáról, vala-
mint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 
törvény értelmében a 2013. évről szó-
ló beszámoló (pénzügyi kimutatás 
és eredménylevezetés, közhasznúsági 
melléklet) letétbe helyezését bizonyító 
postai feladóvény másolata.

d)  nyilatkozat arról, hogy a pályázó köztar-
tozással nem rendelkezik.

A finanszírozás módja
Egyösszegű, utófinanszírozású, vissza nem 
térítendő támogatás. 

Elszámolható költségtípusok
A pályázatban rögzített cél megvalósításához 
szükséges személyi és dologi költségek köre. 
A nyertes pályázó az elnyert támogatási 
összegről a támogatási megállapodásban 
rögzített módon köteles tételesen, a pályá-
zó nevére kiállított, hitelesített számla-
másolatokkal elszámolni. 

Hiánypótlás
A pályázónak egy alkalommal (az erre vo-
natkozó felszólítást követő egy héten belül) 
van lehetősége hiánypótlásra, amely nem 
vonatkozhat a pályázat tartalmi elemeinek 
megváltoztatására. 

Ha a hiánypótlást a megadott határidőn 
belül a pályázó nem teljesíti teljes körűen, 
az a támogatás iránti pályázat elutasítását 
eredményezi.

A támogatási döntés ellen a pályázó  
jogorvoslati lehetőséggel nem élhet. 

A pályázat benyújtásának módja
•  egy eredeti aláírt példányban, kizárólag 

a pályázati adatlapon nyújtható be (a 
pályázati adatlap sem tartalmában, sem 
alakjában nem változtatható),

•  Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata Közgyűlésének Humán Bizott-
sága részére címezve,

•  személyesen vagy postai úton,
•  borítékon jól láthatóan fel kell tüntetni a 

pályázati felhívás címét, a pályázó nevét 
és címét.

A pályázat benyújtásának helye 
Polgármesteri Hivatal Szekszárd, 
Béla király tér 8. (Humánszolgáltatási Igaz-
gatóság Humán Osztály)
Postacím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. 
A pályázat benyújtásának határideje: 
2014. június 5.

A pályázat elbírálásának módja
A pályázatok elbírálásáról Szekszárd Megyei 
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
Humán Bizottsága dönt a pályázat benyújtá-
sának határidejétől számított 30 napon belül.
A pályázatok eredményéről a pályázó írás-
beli értesítést kap a döntéstől számított 30 
napon belül.
A Humán Bizottság döntése Szekszárd 
város honlapján (www.szekszard.hu), va-
lamint a Szekszárdi Vasárnapban kerül 
közzétételre. 

A Humán Bizottság fenntartja magának 
azt a jogot, hogy a pályázótól visszavonja a 
támogatást, amennyiben azt nem a pályá-
zatban leírt célokra használja fel, illetőleg a 
támogatással nem számol el. 

A nyertes pályázókkal Szekszárd Megyei 
Jogú Város Önkormányzata támogatási 
megállapodást köt. 

A pályázati adatlap letölthető a  
www.szekszard.hu honlapról, illetve át-
vehető a Polgármesteri Hivatal Ügyfél-
szolgálati Irodáján. 

Felvilágosítást a közművelődési és civil 
kapcsolatok referense nyújt telefonon vagy 
személyesen (telefon: 74/504-119, Humán 
Osztály).

 Szekszárd Megyei Jogú Város
 Önkormányzata Közgyűlésének
 Humán Bizottsága 
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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 május 26-tól május 30-ig.
7100 Szekszárd Rákóczi u 1. (bejárat a Mátyás K. utca felől)

május 26. május 27. május 28. május 29. május 30.

„A”

Tárkonyos 
pulykaraguleves

Csurgatott 
tojásleves Csirkeraguleves Húsleves Daragaluska leves

Gránátos kocka,
savanyúság,

gyümölcs
Csikóstokány,

tészta Pizzás leveles Rakott zöldbab Pásztortarhonya,
savanyúság

„B”

Magyaros 
burgonyaleves

Csurgatott 
tojásleves Csirkeraguleves Húsleves Daragaluska leves

Rántott csirke-
comb, sárgarépás 

burgonyapüré,
gyümölcs

Sült csirkeszárny,
bohém saláta

Zöldséges
tésztasaláta

Roston pulykamell,
vitaminsaláta,

joghurtos öntet

Sajttal-brokkolival 
töltött karaj,

zöldséges rizs

„C”

Tárkonyos
pulykaraguleves

Csurgatott 
tojásleves

Fokhagyma 
krémleves Húsleves Hamis halászlé

Aranygaluska,
vaníliasodó,
gyümölcs

Tökfőzelék,
sertéspörkölt

Rántott hal,
céklás

burgonyasaláta

Paradicsomos 
káposzta,
főtt hús

Túrós csusza

A tökéletes mosoly ma már
bárki számára elérhető!

Nem csak tinédzsereknek! ;)

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

Kerékpározz!

A PTE Illyés Gyula Gyakorlóiskola a KEOP „Fenntarthatóbb életmódot és fogyasz-
tási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek” A kom-
ponense keretében nyert pályázaton 10.100.029 Ft-ot. Az iskola célként tűzte 
ki, hogy 50 férőhelyes kerékpártárolót építtet az iskolás és óvodás gyermekek 
számára. A projekt keretében zuhanyzók felújítására is sor kerül. A kampány 
során felhívjuk a fi gyelmet a környezetvédelemre, a fenntartható közlekedés 
fontosságára, a kerékpáros közlekedés pozitív környezetvédelmi hatásaira. 2014 
szeptemberében egy kerékpáros nap keretében avatjuk fel a beruházást.

KEOP -6.2.0/A/11-2011-0168

www.ter�eszetesalter�ativa.hu

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

AZ ÚJ PTK-HOZ KAPCSOLÓDÓ, A SZÁMVITELT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOKRÓL.

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

Időpont: 2014. június 6., (péntek) 9.00–16.15 óra
Előadó: Dr Auner Tamás, ügyvéd 

Kredit pontok: 
Mérlegképes könyvelők (nem számvitel) 8 pont 

Adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők 0 pont
Az MSZSZE és MKVK tagjainak 7.000 Ft/fő + áfa

Kívülálló érdeklődőknek 10.000 Ft/fő + áfa részvételi díj. 
Részvételi díjat csak kredit pontot igénylőknek, illetve kívülállóknak kell � zetni.

Jelentkezni 2014. június 4., (szerda) 16 óráig az alábbi helyen:
http://www.szamviteli-egyesulet.hu/oktatasra_jelentkezes

E-mail: csekegy@t-online.hu

Várjuk az érdeklődő szakembereket!
MSZSZE Tolna megyei Szervezet 

Elnöksége
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KÉRJÜK KEDVES OLVASÓINKAT, A MEGFEJTÉST NE KÜLDJÉK BE! KERESZTREJTVÉNYÜNK PUSZTÁN SZÓRAKOZTATÁSUKAT SZOLGÁLJA!
Május 18-ai rejtvényünk megfejtése: Honoré de Balzac, Goriot apó

Felhívás bölcsődei beiratásra!
A Városi Bölcsődében 2014. május 26-27-én 7.30-17 óra között bölcsődei beiratást tartunk.

Várjuk azon szekszárdi szülők jelentkezését, akik gyermeküket 2014. szeptember 1-je és 2015. május 31-e 
között szeretnék bölcsődébe beszoktatni.

Bölcsődei felvételhez szükséges:
–  a gyermek személyazonosítására 

alkalmas, a gyermek nevére kiállí-
tott személyi azonosítót és lakcímet 
igazoló hatósági igazolvány,  

–  a szülő személyi azonosítót és lak-
címet igazoló hatósági igazolványa, 

– a gyermek orvosi igazolása.
Jelentkezési lap kitöltése:
a helyszínen kapott nyomtatványon, 
vagy letölthető honlapunkról az  
eszterlanc-bolcsode.honlapom.hu
Speciális esetben a jogosultság in-
doklásaként a bölcsődei felvételi ké-
relemhez csatolni kell – a felvételi ok-
ról szóló hivatalos igazolást (orvosi, 
védőnői, gyermekvédelmi, szakértői 
javaslatot).

A bölcsődei ellátásra való jogosult-
ságot a szabályozza:
15/1998 (IV.30)NM rendelet

34. § A családban nevelkedő, a szülők 
munkavégzése, betegsége vagy egyéb 
ok miatt ellátatlan gyermek nappali 
felügyeletét, gondozását, nevelését 
napközbeni ellátás keretében kell 
biztosítani.
36. § (1) Bölcsődébe a gyermek húsz-
hetes korától harmadik életévének, 
fogyatékos gyermek az ötödik élet-
évének betöltéséig, illetve annak az 
évnek a december 31-éig vehető fel, 
amelyben a gyermek a harmadik élet-
évét, a fogyatékos gyermek az ötödik 
életévét betölti.
(2) Ha a gyermek a harmadik élet-
évét betöltötte, de testi vagy szellemi 
fejlettségi szintje alapján még nem 
érett az óvodai nevelésre és óvodai 
jelentkezését a bölcsőde orvosa nem 
javasolja, bölcsődében gondozható 
negyedik életévének betöltését követő 
augusztus 31-ig.

A gyermekvédelmi törvény 42/A. §-a 
értelmében a felvételnél előnyben kell 
részesíteni azt a rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményre jogosult gyerme-
ket, akinek szülője vagy más törvényes 
képviselője igazolja, hogy munkavi-
szonyban vagy munkavégzésre irányu-
ló egyéb jogviszonyban áll.
A gyermek felvételét a szülő hozzá-
járulásával kezdeményezheti a védő-
nő, gyermekjóléti szolgálat, védőnő, 
Gyámhatóság is.
A beiratást követően, június 2-3-án 
BÖLCSŐDEI NYÍLT NAPOK ke-
retében, a szülők és kisgyermekek 
látogatást tehetnek a csoportokban.

CÍMÜNK:
VÁROSI BÖLCSŐDE
Szekszárd, Perczel Mór u.4.
Tel: 74/512-062
E-mail: bolcsi1@invitel.hu

Adószámunk: 18855836-1-17
„Két dolgot adjon az ember 
gyermekeinek útravalóul, 
gyökereket és szárnyakat”. 

Kérjük adója 1%-ával támogassa 
alapítványunkat, hogy azok a gyö-

kerek szárnyakká alakuljanak. 
Célkitűzésünk, hogy a szekszárdi 

Városi Bölcsőde ellátásában 
részesülők, a fejlődésüket sokrétűen 

biztosító, személyi és tárgyi 
környezetben részesüljenek. 

Az Eszterlánc Alapítvány 
kuratóriuma köszöni, eddigi 

felajánlásaikat, kérjük támogassa 
célkitűzéseinket továbbra is.

AGÓRA MOZI
Május 26-28., 17 órakor 
GOZILLA Színes, szinkronizált 
amerikai akciófilm 3D, 12 év alatt 
szülői kísérettel.

Május 26-28., 19 órakor 
ROSSZ SZOMSZÉDSÁG Színes 
szinkronizált amerikai vígjáték 2D, 
16 éven felülieknek ajánlott, 96 perc.

Május 29-31., 17 és 19 órakor (pén-
teken és szombaton 15 órakor is)
X- MEN – AZ ELJÖVENDŐ MÚLT 
NAPJAI Színes, szinkronizált ame-
rikai fantasztikus akciófilm 3D, 12 
év alatt szülői kísérettel.

Filmvetítés hétfőtől szombatig, vasár-
nap szünnap! Jegyárak: 1000 Ft (2D) és 
1200 Ft (3D) A műsorváltoztatás jogát 
fenntartjuk! www.szekszardagora.hu

MEGHÍVÓ
Szeretettel hívjuk a szabadegyetem 
II. évfolyamának 5. előadására és 

örömtréning ízelítőjére
Téma: „Az öröm, mint az élet sója”

Avagy a pozitív viszonyulás
„egész-ség” teremtő hatása

Előadó: Pócs Margit örömtréner
Közreműködnek:

Mesével Trapp Margaréta,
Örömzenével Környei Attila gitáron
Időpont: 2014. május 28. (szerda) 

17.00 óra
Helyszín: Babits Mihály Kulturális 
Központ (Szekszárd, Szent István 
tér 10.) Csatár terem (I. emelet)
Az ingyenes est háziasszonya:

Horváth Erika, a Mentálhigiénés 
Műhely alelnöke. Információ: 
+36/20-473-0644, 74/511-721 

www.mentalmuhely.hu

A szavazással kapcsolatos legfontosabb tud-
nivalók:
A választópolgár a lakcíme szerinti szavazó-
körben szavazhat (lásd alább: szavazókörök 
címe és utcajegyzéke az összesen 39 szavazó-
körről) a szavazóhelyiségben vagy – megha-
tározott esetben - mozgóurnával.
Felhívjuk minden választópolgár figyelmét 
arra, hogy mielőtt elindulna szavazni, elle-
nőrizze okmánya érvényességét.

A szavazáshoz szükséges iratok: A válasz-
tópolgárnak igazolnia kell a személyazo-
nosságát, valamint lakcímét vagy személyi 
azonosítóját. A választópolgárnak az alábbi 
érvényes okmányokkal kell rendelkeznie:
•  a személyazonossági igazolására: érvényes 

személyazonosító igazolvány (régi típusú, 
vagy kártya formátumú, vagy ideiglenes)/ve-
zetői engedély/ útlevél/ ideiglenes útlevél; ÉS

•   a lakcím igazolására: lakcímet igazoló ható-
sági bizonyítvány („lakcímkártya”) lakcím-
bejelentésről szóló átvételi elismervény/a régi 
könyvecske alakú személyazonosító igazolvány, 
amennyiben tartalmazza a lakcímet/VAGY

•  a személyi azonosító igazolására: lakcím-
kártya/hatósági bizonyítvány, illetőleg iga-
zolás a személyi azonosító jelről, régi típusú 
személyazonosító igazolványba beragasztott 
zöld színű 11 számjegyű személyi azonosító.

A mozgóurna iránti kérelmet benyújtani a sza-
vazás napján az illetékes Szavazatszámláló Bi-
zottsághoz: 2014. május 25-én 15.00 óráig lehet.

Országgyűlési Egyéni Választókerületi 
Választási Iroda és a Helyi Választási Iroda
Vezetője: Dr. Göttlinger István 74/504-180
Helyettese: Dr. Kajos Nikolett 74/504-166, 
74/504-103
Címe: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
E-mail: jegyzo@szekszard.hu
Választással kapcsolatos információnyújtás: 
Választási Információs Szolgálat
Parrag Ferencné Tel: 74/504-162; 74/504-100

SZAVAZÓKÖRÖK CÍME ÉS
UTCAJEGYZÉKE

1. sz. szk.: Szekszárd Zrt. - Rákóczi u. 132. 
Bagóvölgy, Bodzás, Bor u., Dülő u., Faddivölgy, 
Fukszvölgy, Gárdonyi Géza u., Gulyásvölgy, 
Gyertyányos, Hidaspetre, Jedlik Ányos u., Jobb-
parászta, Lisztesvölgy, Lőtéri köz, Malom oldal, 
Mocfa, Német völgy, Palánk, Palánki hegy, Pa-
lánki út, Pásztor u., Rákóczi u. páros 122/A-vé-
gig, Roboz Zoltán u., Rózsamáj u., Saul-völgy, 
Selyem u., Sió u., Sötétvölgy, Szalai völgy, Szá-
szipuszta, Szentmiklósi út, Zápor u., Zápor köz
2. sz. szk.: Kadarka u.-i óvoda - Kadarka u. 110. 
Balparászta, Borkút, Dr. Berze Nagy János u., 
Ezerjó köz, Ezerjó u. páros 20-végig, Ezerjó u. 
páratlan 17-végig, Kadarka köz, Kadarka u. 
páros 86-végig, Kadarka u. páratlan 103-végig, 
Muskotály u., Parászta u., Rákóczi u. páros 94-
120-ig, Székely Bertalan u., Tolnai Lajos u.
3. sz. szk.: Garay János Általános Iskola és Af. 
Művészo. Int. - Zrínyi u. 78.
Baka u., Batthyány u. páros 26-44-ig, Bat-
thyány u. 25-végig, Bólyai J. u., Borostyán u., 
Horváth Károly u., József Attila u., Nyár u., 
Patak u., Rákóczi u. páratlan 79-végig, Rózsa 
u., Wigand János tér, Zrínyi u. páros 80-vé-
gig, Zrínyi u. páratlan 85-végig.

4. sz. szk.: Garay János Általános Iskola és Af. 
Művészo. Int. - Zrínyi u. 78.
Árpád u. 42-végig, Batthyány u. 1-24-ig, Ber-
zsenyi u. páros 12, Berzsenyi u. páratlan 23-vé-
gig, Damjanich u. páros, Damjanich u. páratlan 
27-végig, Hrabovszky u., Kapisztrán u., Kiss Já-
nos u., Liszt Ferenc u., Pázmány tér, Pollack Mi-
hály u. 69-től végig, Rákóczi u. páratlan 49-77-
ig, Sipos Márton, dr. Szakály Ferenc u., Zrínyi 
u. páros 54-78-ig, Zrínyi u. páratlan 49-83/B-ig.
5. sz. szk.: Garay János Általános Iskola és Af. 
Művészo. Int. - Zrínyi u. 78.
Aranytó u., Avar út, Bárányfok, Béketelep, Bern 
u., Bogyiszlói út, Borrév, Epreskert u., Józse-
fpuszta, Kendergyár, Keselyűs, Keselyűsi út, 
Korsófölde u., Margaréta u., Mátyás király u. pá-
ratlan 59-végig, és Mátyás király u. páros 68-tól 
végig, Nyámándpuszta, Ózsák puszta, Páskum 
u., Pipacs u., Rosner Gyula u., Sport u., Szarkaláb 
u., Totév ipartelep, Vásártér, Wopfing u.
6. sz. szk.: I. Béla Gimnázium Kollégiuma 
- Kadarka u. 29. 
Bakony u., Bikavér u., Bottyán-hegy, Boty-
tyán-hegyi ltp., Bükk u., Előhegy, Előhegyi u. 
páros 6-végig, Esze Tamás u. páros 24-végig, 
Esze Tamás u. páratlan 9-végig, Ezerjó u. páros 
2-18-ig, Klapka György 22-végig, Mecsek u.
7. sz. szk.: I. Béla Gimnázium Kollégiuma 
- Kadarka u. 29. 
Előhegyi u. páros 2-4-ig, Előhegyi u. páratlan, 
Ezerjó u. páratlan 1-15-ig, Fürt u., Kadarka ltp., 
Kadarka u. páros 52-80-ig, Kadarka u. páratlan 
29-67-ig, Rákóczi u. páros 84-92/E-ig, Rizling u.
8. sz. szk.: I. Béla Gimnázium Kollégiuma 
- Kadarka u. 29.
Bartók Béla u., Cserhát u., Illyés Gyula u., 
Kodály Zoltán u., Présház u., Szüret u., Tanya 
u., Vendel István u., Zöldkert u.
9. sz. szk.: Babits Mihály Általános Iskola - 
Kadarka u. 17. 
Csonka u., Dorogi köz, Esze Tamás u. páros 
2-22-ig, Esze Tamás u. páratlan 1-7/C., Kadar-
ka u. páros 2-50-ig, Kadarka u. páratlan 1-27-ig, 
Klapka Gy. ltp., Klapka Gy. utca 1-20-ig, Kos-
suth Lajos u., Pince u., Rákóczi utca páros 2-74/
B-ig, Szent László u. páratlan, Táncsics Mihály 
köz, Táncsics Mihály utca, Vak Bottyán u..
10. sz. szk.: Babits Mihály Általános Iskola 
- Kadarka u. 17. 
Akácfa u., Csapó Dániel u., Cserfa u., Hársfa u., 
Jelky András u., Katona József u., Kőrösi Cs. S. 
páratlan 11/A-13/B-ig, Leopold Lajos u., Létay 
Menyhért u., Madách Imre u., Nefelejcs köz, 
Nefelejcs u., Semmelweis u., Ujfalussy Imre u.
11. sz. szk.: PTE IGY Gyakorlóiskola 
- Mátyás király u. 5. 
Árpád u. 11-40-ig, Balassa u., Berzsenyi u. 
páros 2-10/B-ig, Berzsenyi u. páratlan 1-21-
ig, Csaba u., Damjanich utca páratlan 3-25/
A-ig, Mátyás király u. páros 2-64-ig, Mátyás 
király u. páratlan 1-55-ig, Petőfi Sándor u., 
Pollack Mihály ltp., Pollack M. u. 1-68-ig, Rá-
kóczi u. páratlan 1-47-ig, Szluha György u., 
Tavasz u., Tompa u., Tormay Béla u., Zrínyi 
u. páros 2-46-ig, Zrínyi u. páratlan 1-47-ig.
12. sz. szk.: Szent László Szakképző Iskola 
Kollégiuma - Augusz Imre u. 15.
Augusz Imre u., Kiskorzó tér, Kölcsey ltp., 
Liszt tér, Tinódi u.

13. sz. szk.: Bezerédj István Szakképző - 
Szent László u. 8-12.
Benedek apát u., Erkel Ferenc u., Kandó Kálmán 
u., Kőrösi Cs. S. u. páros 4-32-ig, Kőrösi Csoma 
Sándor u. páratlan 1-11-ig, 13 és 15-végig
14. sz. szk.: Bezerédj István Szakképző - 
Szent László u. 8-12.
Hermann Ottó u. páros, Hermann Ottó u. 
páratlan 1-29-ig, és 35-végig.
15. sz. szk.: Bezerédj István Szakképző - 
Szent László u. 8-12.
Fürdőház u., Hermann Ottó u. páratlan 31-33/A-
ig, Kiskadarka u., Mérey utca, Szent László u. páros.
16. számú szavazókör: Babits Mihály Kul-
turális Központ - Szent István tér 10.
Szent István tér páros, Wosinsky Mór ltp.
17. sz. szk.: Babits Mihály Kulturális Köz-
pont - Szent István tér 10.
Bajcsy-Zsilinszky utca, Kinizsi utca, Luther 
tér, Mészáros Lázár utca, Toldi utca.
18. sz. szavazókör: Vendéglátó Szakképző 
- Hunyadi u. 7.
Ady Endre u., Csokonai 17-végig, Holub József 
u. 1-4-ig és 10-20-ig, Hunyadi u., Mikes u.
19. sz. szk.: Garay János Gimnázium - Szent 
István tér 7-9.
Babits Mihály u., Bartina köz, Bartina u., Bá-
lint köz, Eszperantó pihenő, Kablár köz, Kál-
vin tér, Kisbödő, Kisbödő u., Kisbödő-hegy 
u., Puskás Tivadar köz, Puskás Tivadar u., 
Nagybödő, Nagybödő u., Séd köz. + lakcím 
nélküliek és az átjelentkezettek.
20. sz. szk.: 2. sz. Óvoda - Mérey u. 37-39. 
Balremete, Benedekvölgy, Bethlen Gábor u., 
Bocskai köz, Bocskai u., Bodza u., Borzsák 
Endre u., Dicenty Dezső u., Diófa u., Ferenc 
szurdik u., Hosszúvölgy, Hosszúvölgy u., Jobb-
remete, Kápolna tér, Kerékhegy, Kerékhegy u., 
Remete u., Rövidvölgy, Szücsény-szurdik.
21. sz. szavazókör: Garay János Gimnázi-
um - Szent István tér 7-9.
Béla király tér, Béri Balogh Ádám utca párat-
lan 1-19/C-ig, Bródy köz, Dózsa György u., 
Flórián u., Garay u., Garay tér, Ibolya u., Kál-
vária u., Kilátó u., Lehel u., Móricz Zsigmond 
u., Vincellér u., Vörösmarty u..
22. sz. szk.: Garay János Gimnázium - Szent 
István tér 7-9.
Csokonai u. 3-13, Jókai u., Perczel M. u., 
Szent István tér páratlan, Találka tér.
23. sz. szk.: Garay János Gimnázium, Szent 
István tér 7-9.
Bezerédj u., Halköz, Munkácsy u., Széchenyi 
u. páros 2-60-ig, Széchenyi u. páratlan, Vár 
köz, Ybl Miklós ltp, Ybl Miklós u..
24. sz. szk.: Garay János Gimnázium - 
Szent István tér 7-9.
Arany János u., Bakta köz, Bem u., Benczúr 
u., Bercsényi u., Háry János u., Obsitos u., 
Szabó Dezső u., Dr. Szentgáli Gyula u., Szé-
chenyi u. páros 62-64-ig, Wesselényi u. páros.
25. sz. szk.: Wunderland Óvoda - 
Wesselényi u. 19.
Alkotmány u. páros 2-12-ig, Alkotmány u. 
páratlan 1-19-ig, Wesselényi u. páratlan.
26. sz. szk.: Wunderland Óvoda - 
Wesselényi u. 19.
Alkotmány u. páros 14-végig, Alkotmány u. 
páratlan 21/A-végig, Béri Balogh Ádám u. 
páros 2-56-ig, Béri B. Á. u. páratlan 21/A-37-

ig, Bezons park, Dobó ut u. ca, Vasvári u. pá-
ratlan 1-29-ig.
27. sz. szk.: Dienes Valéria Általános Iskola 
- Szent-Györgyi Albert u. 6. 
Dines Valéria u. páros, Holub József u. 9, 
Szent-Györgyi Albert u. 1-10-ig.
28. sz. szk.: Dienes Valéria Általános Iskola 
- Szent-Györgyi Albert u. 6. 
Csengey Dénes u. páros 40-48., Dienes Valé-
ria u. páratlan végig, Dr. Hadnagy Albert u., 
Holub József u. 5-8-ig, Kisfaludy u., Mattioni 
Eszter u., Mészöly Miklós u., Tartsay Vilmos 
lakótelep 1-29-ig, Vasvári u. páratlan 31-vé-
gig, Vasvári u. páros, Viola u.
29. sz. szk.: Dienes Valéria Általános Iskola 
- Szent-Györgyi Albert u. 6. 
Barát János u., Sárvíz u., Szent-Györgyi Al-
bert u. 11-végig, Tartsay ipartelep, Tartsay 
Vilmos lakótelep 30-végig, Tartsay Vilmos u.
30. sz. szavazókör: Dienes Valéria Általá-
nos Iskola - Szent-Györgyi Albert u. 6. 
Alkony u., Béri Balogh Ádám u. páros 58-vé-
gig, Búzavirág u., Csengey Dénes u. páros 
50-végig, Csengey Dénes u. páratlan, Halas 
u., Honvéd u., Jácint u., Orgona u.
31. sz. szk.: Baka István Általános Iskola - 
Béri Balogh Á. u. 89.
Allende u., Béri Balogh Ádám u. páratlan 39-
89-ig, Fáy András u.
32. sz. szk.: Baka István Általános Iskola - 
Béri B. Á. u. 89.
Béri Balogh Ádám u. páratlan 91-végig.
33. sz. szk.: Baka István Általános Iskola - 
Béri B. Á. u. 89. 
Alisca u. páros 44-végig, Alisca u. páratlan 
1-7-ig, Cseri János u., Május 1. u.
34. számú szavazókör: Baka István Általá-
nos Iskola - Béri B. Á. u. 89.
Alisca u. páros 2-28-ig, Barátság u., Bródy 
Sándor u., Kurta u..
35. számú szavazókör: Baka István Általá-
nos Iskola - Béri B. Á. u. 89.
Alisca u. páros 30-42-ig, Alisca u. páratlan 
9-végig, Holdfény u., Rozsnyai Mátyás u.
36. sz. szk.: Baka István Általános Iskola - 
Béri B. Á. u. 89.
Bakta, Csalogány u., Dr. Hirling Ádám u., 
Napfény u., Napfény köz.
37. sz. szk.: Baka István Általános Iskola - 
Béri B. Á. u. 89.
Árok u., Baranyavölgy, Cinege u., Cinka, 
Cinka u., Csatári u., Csatár, Csobolyó u., Csö-
tönyivölgy, Faluhely, Gesztenyés, Gyűszű-
völgy, Hébér u., Istifán gödre u., Ivánvölgy, 
Kacor u., Kalász u., Kisbaranya, Nagybara-
nya, Levendula u., Porkolábvölgy, Sárköz u..
38. sz. szk.: Baka István Általános Iskola - 
Béri B. Á. u. 89.
Árnyas u., Bátaszéki út, Csap u., Csend u., Cso-
pak u., Dr. Nagy István u., Dr. Tóth Lajos u., Ebes 
u., Ebespuszta, Gemenc u., Kerámia u., Kuruc 
u., Lajos király u., Magyar Sándor u., Otthon u., 
Puttonyos u., Tüzér u., Vadász u., Vitéz u.
39. sz. szk.: Gyermeklánc Óvoda - Óvoda u. 5.
Almás, Barázda u., Domb u., Fagyöngy u., 
Görögszó, Gubacor, Gurovica, Harang u., 
Harmat u., Hegyalja u., Hollós László u., Ker-
tész u., Liget u., Lugas u., Major u., Mester u., 
Muskátli u., Óvoda u., Strázsahegy, Szekér u., 
Szérű u., Szilas u., Szilfadűlő, Szőlő köz, Szőlő 
u., Szőlőhegy, Szőlőhegy u., Szőlőhegy Újte-
lep, Tóthvölgy, Tüske u., Venyige u., Vessző 
u., Völgy u., Zengő u., Zöldfa.
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LABDARÚGÁS. Megmaradt a két pont 
előnye a Bajai LSV-el szemben a Tolle 
UFC Szekszárd labdarúgócsapatának 
az NB III. középcsoportjában, miután 
a 28. fordulóban Baján 0-0-ra végző-
dött a két csapat mérkőzése. Az UFC a 
nyolc győzelme mellé a nyolcadik dön-
tetlent is megszerezte (az eddig elvesz-
tett meccsek száma ebben a bajnokság-
ban 12), így 32 ponttal – két fordulóval 
a zárás előtt – a 9. helyen áll a csapat. 
A hétvégén a 7. helyezett Gyula látogat 
Szekszárdra (ellenük ősszel vendégként 
nyert 2-1-re az UFC), az utolsó forduló-
ban Dabason zárja a 2013-2014-es sze-
zont a szekszárdi focicsapat.
KÉZILABDA. Mint az az erőviszonyok 
alapján várható volt, a Szekszárdi Fe-
kete Gólyák KC női együttese veretle-
nül megnyerte az NB I. B-ben, azaz a 

második vonal nyugati csoportjában a 
bajnokságot. Tabajdi Ferenc együtte-
se az utolsó fordulóban Pilisvörösvárra 
látogatott: a hetedik helyezett otthoná-
ban is nagy fölényben kézilabdázva 16 
gólos vereséget mért a házigazdára (40-
24). Ezúttal is a legerősebb összetételé-
ben futott ki a pályára a csapat: Vasas 
Edina és Fauszt Éva volt leginkább ele-
mében, a két játékos egyaránt 11 góllal 
terhelte meg az ellenfél hálóját. Ezen a 
meccsen is lehetőséget kaptak a fiatalok 
(Tancz, Csajkó, Grénus, Nagy Sz., Len-
gyelfalusy, Horváth Zs. – közülük Csaj-
kó akcióból 3 gólt ért el). Az FGKC a 
bajnokság 26 mérkőzéséből 25-öt meg-
nyert, a második Budaörs ellen végzett 
döntetlenre, még az őszi mérkőzésen. A 
csapat a bajnoki címmel automatikusan 

jogot szerzett arra, hogy ősztől az élvo-
nalbeli bajnokságban induljon – ha eh-
hez június végéig elő tudja teremteni a 
szükséges pénzt.
AMERIKAI FOCI. Megvan a második 
győzelme is a Szekszárdi Bad Bones-nek 
a Divízió II.-ben. (Amint arról már be-
számoltunk, az első mérkőzésüket ha-
zai környezetben 31-28-ra megnyerték 
a Budapest Eagles ellen). Egy hónapot 
kellett várni az újabb meccsre, amit a 
Haladás Crushers otthonában játszott 
le a szekszárdi csapat. A sáros, roppant 
nehéz pálya különös alkalmazkodást 
követelt a fiúktól, akik most is jól véde-
keztek, majd két touchdown-t is produ-
kálva 14-8-ra megnyerték az újabb baj-
nokijukat. Lapzártánk után, szombaton 
ismét hazai pályán játszik a Bad Bones, 

az ellenfél egy rutinos csapat, a Buda-
pest Hurricanes lesz, az ő legyőzésük-
höz még az eddigieknél is jobb teljesít-
mény kell. 
KOSÁRLABDA. Megkezdte felkészü-
lését a jövő évi felnőtt Európa-baj-
nokságra a kibővített keretű magyar 
női kosárlabda-válogatott Farkas Sán-
dor szövetségi kapitány irányításával. 
A válogatottakkal készül az Atom-
erőmű KSC Szekszárd középjátéko-
sa, ebben az évben a csapat legjobb 
játékosa, Zele Dorina is. Az egyelő-
re a külföldön játszók és a sérült, ko-
rábbi válogatottak nélküli keretben 
természetesen most is benne van az 
ex-szekszárdi, tavaly nyáron a Diós-
győrhöz igazolt Bálint Réka is, akivel 
egyébiránt tárgyal a szekszárdi klub az 
esetleges visszatéréséről.

SPORTMIX

A csoport legerősebbjét is megverték gyermek vízipólósaink Jámbor Attila: Nem csak számolnak velünk, hanem már tartanak is tőlünk

A harmadik forduló mérkőzéseivel 
Ajkán folytatódott vasárnap a Du-
nántúli Vízilabda Liga gyermekbaj-
nokságának rájátszása. A szekszár-
di csapat idei harmadik győzelmét 
aratta.

Jól kezdte az alsóházi rájátszást a Szek-
szárdi Sportközpont Nkft. 2001/2002-
es születésű fiúkból álló együttese. 
Sóvári Gábor edző tanítványai márci-
usban Budapesten esélyt sem adtak a 
szentendrei HKLSE gárdájának (14-0), 
első győzelmüket aratva a gyermek III-
as korosztály 2013/14-es szezonjában. 
A szekszárdiak az elmúlt hónapban 
Sopronban is kitettek magukért: a Bu-
dafóka SE elleni sikerrel (11-3) jelez-
ték, hogy a mindössze a fél éve komoly 
edzésmunkát végző együttessel igenis 
számolni kell.

Május 18-án, vasárnap a csoport ta-
lán legerősebb csapata, az Ajka ottho-
nában folytatódott a rájátszás, ahol 

a szekszárdiak három alapemberük 
(Péri, Fábián, Görgei) nélkül szálltak 
vízbe. A jó erőkből álló soproniak el-
len is helyt álltak, a 11-4-es vereség-
gel végződött mérkőzésen Sóvári edző 
mindenkinek játéklehetőséget adott. 
A korábban már legyőzött Szentendre 
ezúttal erősebb kerettel érkezett, ezért 
a tartalékos szekszárdiaktól még érté-
kesebb a 10-6-os siker. A nyolc pont-
tal a harmadik helyen álló csapat jó és 
eredményes játékkal megerősítette po-
zícióját. 

A bajnokság záró fordulójára júni-
us 8-án, Szekszárdon kerül sor, ahova 
a szülők és barátok mellett minden ér-
deklődőt, szurkolót várnak.  F. L.

A szekszárdi sportélet egyik leg-
újabb, legdinamikusabb sportfor-
mációja, a Sió-parton bázist kialakító 
Szekszárdi Kajak-kenu SE a maratoni 
szakág elmúlt hétvégi, Győrben meg-
rendezett korosztályos magyar baj-
nokságán öt elsőséget szerzett.

Ha kivesszük az összevetésből a kenu-
sokat és a parasportolóknak indított 
futamokat, akkor elmondhatjuk, hogy 
a kajakos számok tíz százalékban szek-
szárdi versenyző nyert. Jámbor Attila 
vezetőedző (tolnai színekben egykori 
maratoni páros világbajnokunk, egyé-
ni vb.-bronzérmes), semmi kétség, 
komoly eredményeket szeretne pro-
dukálni – bizonyítva önmagának és az 
őt, illetve a szakosztályt támogató he-
lyi szponzoroknak is.

– Szisztematikus munka kell to-
vábbra is, nem szabad siettetni a dol-
gokat egyetlen versenyzőnk esetében 
sem! De persze nagyon örülök a mos-
tani átütő sikereknek, annak, hogy 
minden alsó korosztályban elöl va-
gyunk – értékelte az országos bajnok-
ságon nyújtott teljesítményt Jámbor 
Attila. – Erős csapatunk van, nem csak 
számolnak velünk, de már tartanak is 
tőlünk, óriási motiváció ez a gyere-
keknek. De egykori versenyzőként is 
tudom: a neheze még csak most jön, 
hiszen a korosztályok előrehaladtával 
is folyamatosan bizonyítani kell, s ez 
egyre nagyobb fizikai, illetve szellemi 
erőfeszítést követel a versenyezőktől.

A klubalapító nem teljesen elége-
dett, noha 2013-hoz képest jóval több 
bajnoki címet és pontszerző élme-
zőnybeli helyezést értek el: egy évvel 
ezelőtt 56 ponttal zártak, most pedig 
92 pontot szereztek.

Az edző szerint minden korosztály 
kiválóan teljesített, de mégis maradt a 
csapatban némi hiányérzet. 

– Balogh Zsófia például rögtön a 
rajt után borult, így kiállásra kénysze-
rült, verseny közben borult a kölyök-
válogatott Nagy Viktória és így végül 
a 12. helyen ért célba. Mercz Marcell-
nek és Takács Márknak pedig az ára-
dás-okozta hordalékkal gyűlt meg a 
baja, így előbbi hetedikként, utóbbi 
hatodikként ért célba a saját futamá-
ban. Látva szomorúságukat, nagyon 
tudtam sajnálni őket –mondta Jám-
bor Attila, aki bizonyára már a követ-
kező edzésen megtett mindent annak 
érdekében, hogy a gyerekek a későb-
biekben könnyebben fel tudják dol-
gozni az ilyesfajta kudarcokat.

A Szekszárdi Kajak-kenu SE a 
most beindult, október közepéig tar-
tó évadban szinte minden számotte-
vő versenyen részt vesz, beleértve a 
pályaversenyeket is. Merthogy a klub 
nagyon szeretne az úgynevezett síkvi-
zeken, a kisebb távokon is figyelemre 
méltó eredményeket elérni, cáfolva, 
hogy a Jámbor-féle kajak-kenu klub 
csak a hosszú távokon ér el a figye-
lemre méltó eredményeket.

– A mintegy ötven aktív verseny-
zőnk jó részénél már látszik, hogy a 
maratonon vagy éppen a rövidebb 
távokon lehetnek eredményesebbek, 
de nem történt még meg a teljes spe-
cializáció. Akik a maratonon most in-
dultak, azok közül sokan ott lesznek 
a pályaversenyeken is, úgy gondolom, 
meglehetősen jó esélyekkel – jegyezte 
meg a vezetőedző.

Az idei felnőtt és egyben korosztályos 
Magyar Maratoni Kajak-kenu Országos 
Bajnokságon bajnok lett a Szekszárdi 

Kajak-kenu SE versenyzői közül Bodnár 
Balázs a majd’ 130 induló serdülő fiú kö-
zött. A serdülő lányok páros futamában 
nyerni tudott a Korsós Zsófia-Balogh 
Zsófia páros. Egyértelműen kijelenthe-
tő, hogy Korsós Zsófia volt a hétvége leg-
eredményesebb szekszárdi versenyzője, 
miután egyéniben harmadik lett. Kö-
lyök fiú III. korosztályban Müller Dáni-
el eddigi kemény munkája meghozta a 
gyümölcsét: bajnok lett, köszönhetően 
annak, hogy taktikusan versenyzett és 
hatalmas hajrájának köszönhetően el-
sőnek ért célba.

Ádám Alexát az idén sem tudták le-
taszítani trónjáról, szokásához híven 
nyert a kölyök III. korcsoportban, ke-
mény volt és verhetetlen, ami elmond-
ható Müller Bencéről is, aki gyermek 
I. korosztályban ismét országos bajnok 
lett. Bence kiválóan küzdött és öröm 
nézni, hogy fiatal kora ellenére milyen 
jó technikával evez már most. Ács 
Anna gyermek II. korosztályban ezüs-
térmet szerzett, hatalmasat hajtott és 

tavalyhoz képest három helyet lépett 
előre, valamint váci riválisát most elő-
ször sikerült igazán megszorongatnia. 
Őt a július végi bajnokságon talán le is 
tudja győzni – reménykedik Jámbor-
né Inger Nikoletta, aki nem csak edzi 
a gyerekeket, hanem a klub pénzügyi 
feladatainak ellátásában is segédkezik.

Bronzérmes lett a serdülő VI. kor-
csoportban a Szekeres Zsolt-Korsós 
Zoltán páros, akik soha ilyen jól még 
nem versenyeztek. Itt is óriási me-
zőny gyűlt össze, amelyben a másik 
szekszárdi páros, Czemmel Bence és 
Nagy Kristóf az értékes 6. helyezést 
érték el. Pontszerző 5. helyezést ért el 
a hatalmasat fejlődésen átesett Hor-
váth Ádám a kölyök IV. korosztály-
ban, valamint serdülő fiúk egyéni szá-
maiban 8. lett Nagy Kristóf, aki eddigi 
legjobb teljesítményét nyújtotta a hét-
végi versenyen. Ugyanez mondható el 
Czemmel Bálintról is, aki szintén 8. 
lett kölyök III. korcsoportban.

 B. Gy.
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A közelmúltban Tolnán megrende-
zett kétnapos országos verseny után 
kisebb-nagyobb rendszerességgel 
eljutnak a különböző minősítő ver-
senyekre a szekszárdi székhelyű 
Gemenc Táncsport Egyesület ver-
senyzői. Legutóbb Budapesten értek 
el szép eredményeket a XXI. Bem 
Kupán: egy felsőbb minősítést és 
két bronzérmet is szereztek a klub 
versenyzői, akik alkalmasint a Bu-
dapesti Tánc Sportegyesület (BTSE) 
versenyzőivel alkottak párost.

Mózsik Zsolt - Hauszmann Stefánia 
ifjúsági korosztályban, C-kategóri-
ában standard táncok versenyében 
3. helyezést értek el, ezzel átléptek 
a B-kategóriába. Az Agócs Dániel 
(BTSE) - Wenhardt Kata (GTSE) ve-
gyespáros a junior II. korosztályban, 
E-kategóriában standard táncok ver-
senyében szintén 3. helyezést értek el.
A sporttáncosokat Orbán Ferenc 
(GTSE), Orbán Ferencné (BTSE) és 
Szalkai Szabó Gábor (Szentes) készí-
tették fel.  B. Gy.

A Szekszárdi Sportközpont NKft. 
vízilabda szakosztálya várja fiúk és 
lányok jelentkezését 12 éves korig. Ér-
deklődni Sóvári Gábor edzőnél lehet 
a 06-20/615-1769-es telefonszámon.
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VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

A POLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK 
FOGADÓÓRÁJA 2014. május

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

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
Május 13 . (kedd) 16-17 óráig
Garay J. Általános Iskola és AMI 
(Zrínyi u.)

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.

A Mentálhigiénés Műhely
Önkéntes Központ
Nyugdíjas Tagozata

A Mentálhigiénés Műhely
Önkéntes Központ
nyugdíjastagozata

2014. június 3-án (kedden)
9 órától 15 óráig egészségnapot tart.

Az egészségnapon lesz: vércu-
korszint-, koleszterinszint- és 

vérnyomásmérés, látásvizsgálat, 
életmód-tanácsadás, testzsírmérés, 
gyógynövény- és illóolaj-bemutató, 

ortopédiai szaktanácsadás.
A méréseket egészségügyi szakembe-
rek, védőnők és önkéntesek segítik.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata által létrehozott 
Klímaalap pályázatai elérhetők a 

www.zoldtars.hu honlapon.
A pályázatok benyújtásának
határideje: 2015. május 31.

A Magyar Vöröskereszt Tolna
Megyei Szervezete a Pünkösdi

Fesztiválhoz kapcsolódóan 
 VÉRADÁST SZERVEZ!

IDEJE: 2014. június 6. (péntek) 
8.00-14.00 óráig 

Helye: Véradó Állomás Szekszárd, 
Béri B. Á. u. 5-7.

A főszervező felajánlásával
minden vért adó egy korsó sörre

szóló tikettet kap!
Önzetlenségét előre is köszöni a 

MAGYAR VÖRÖSKERESZT
Tolna Megyei Szervezete

A véradásra kérjük hozza magával 
személyigazolványát és TAJ kártyáját.

A Magyar Vöröskereszt Tolna 
Megyei Szervezete

a Tolnai Tesco Áruházban
 VÉRADÁST SZERVEZ!
IDEJE: 2014. május 29-én

(csütörtök)15.00-18.00 óráig 
Helye: Véradó Állomás Szekszárd, 

Béri B. Á. u. 5-7.
Önzetlenségét előre is köszöni a 

MAGYAR VÖRÖSKERESZT
Tolna Megyei Szervezete.

A véradásra kérjük hozza magával 
személyigazolványát

és TAJ kártyáját.

A Tolna Megyei Felnőtt
Diabetesesek Egyesületének

következő előadása
2014. május 27-én 13.30. órakor

Szekszárdon a Kórház Lila
épületében lesz.

Horváth Beatrix előadásának témái
- Kérdések és válaszok a 2-es típusú 

diabéteszről
- Miért mérjen hungarikummal? 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

ÖNKÉNTESEK NAPJA 
A Mentálhigiénés Műhely

(Önkéntes Központ Szekszárd), a Szekszárdi Civil Kerekasztal és 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

szeretettel meghívja a civil szervezeteket és önkénteseket
az Önkéntesek Napjára és a Hála-Gálára

Helyszín: Szekszárd, Garay tér
Időpont: 2014. május 31.

A programot megnyitja, Csillagné Szánthó Polixéna,
a humánbizottság elnöke.

Program:
10.10 Civil szervezetek, önkéntes kezdeményezések bemutatkozása, Szívesség Szol-
gálat szervezése, kézműves foglalkozások a téren. Napközbeni fellépők: 10.10 Ba-
bits Mihály Általános Iskola Német Nemzetiségi Kamara kórusa, Gárdonyi 
Kvartett, 10.45 Szekszárdi Mozgásművészeti Stúdió Közhasznú Egyesület, 

11.30 Cifra Harmonika Zenekar, 11.50 Szekszárdi FITT Fiatalok Sportegye-
sülete, 12.15 Art Contact Mozgásszínház, 13.00 „Ifjú Szív” Magyarországi 
Német Nemzetiségi Néptáncegyüttes, 13.20 Hungarica Consort, 13.45 Tü-

csök Zenés Színpad, 14.15 „Segíts rajtam!” Hátrányos Helyzetűekért Alapít-
vány, 15.00 Ifjúsági Fúvószenekar

16.00-17.00 óra Hála-Gála 
Szomjú-díj ünnepélyes kiosztása az Év Önkénteseinek

Közreműködők: „Mondschein Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus, 
2. Számú Óvoda és Bölcsőde, Tücsök  Zenés Színpad, 

„Ifjú Szív” Magyarországi Német Nemzetiségi Néptáncegyüttes, 
Szekszárdi Mozgásművészeti Stúdió 

17.00 óra Finálé, galambröptetés
Köszönet a kitelepülő szervezeteknek, támogatóinknak

és önkéntes segítőinknek

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Virágos hét
2014. május 24-től 31-ig

A jó idő, a tavasz a nagytakarítás
és a virágültetés időszaka.

Nem kell mást tennie, mint 
a különválogatott papír-, műanyag- 

és egyéb, a hulladékudvarban leadha-
tó hulladékot összeszedni és elhozni 

Szekszárdon, a Damjanich utcai 
hulladékudvarba,

ahol VIRÁGOT adunk
a leadott hulladékért cserébe.

Szombattól szombatig!
Ne feledje! Kössük össze  
a kellemest a hasznossal! 
Bővebb felvilágosítás:
Alisca Terra Regionális

Hulladékgazdálkodási Kft.
7100 Szekszárd, Epreskert u. 9.

Telefon: 74/528-850
Fax: 74/528-851

E-mail: titkarsag@aliscaterra.hu
www.aliscaterra.hu

IDŐPONT: május 29. (csütörtök) 18:00 - 19:30
HELYSZÍN: Baka István Általános Iskola 
bejárata előtti területen.

Beszéljük, vitassuk meg közösen a lakókör-
zetét érintő eddig elvégzett felújításokat, 
beruházásokat, valamint a körzetben fel-
merülő problémákat, gondokat. Jelenlétére 
és véleményére számítunk!

 Horváth István polgármester,
 Ács Rezső alpolgármester

MEGHÍVÓ
SZABADTÉRI

POLGÁRMESTERI
FOGADÓÓRÁRA

Szekszárd,
Béri B. Ádám 

utca 78.

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

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

ELADÓ
VW Golf III. 1,6-os, klímával, sok extrával, jó állapotban!

Érd.: 06-70/946-37-26



2014. május 25.16

Gázolaj kiszállítás egyedi árakkal és feltételekkel.
Gázolaj autópálya matrica, telefon feltöltés, kenőanyag, shop termékek az üzemanyag kútnál.

Korrekt-Kút Kft. Szekszárd, Keselyűsi út 120.
Nyitva: minden nap 6.30–19 óráig. (+36 20) 9231-567

SZERVÍZ MÁR SZEKSZÁRDON IS!

7100 Szekszárd, Bor u. 2. • Mobil: 30/9562-794 • Tel.: 74/529-320/209 • szerviz@cphautomat.hu

Kärcher háztartási és

ipari berendezések

garanciális és azon túli szervize.

Alkatrészek, tartozékok

teljes kínálata!

órák a Szekszárdi
Óra-Ékszerben,

a Széchenyi u. 26-ban,
bevezető áron!

Dán dizájn, limitált,
örök élet garancia.

szemüvegek

papucsok, saruk

futócipők és
ruházat
VB Sportbolt

7100 Szekszárd, Széchenyi u. 47.
Tel.: 74/415-501


