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Kié a pénz? – kérdezte a szekszárdi polgármester Mesterházytól

„Harangozó, neked harangoztak!”, „MSZP = afrikai útlevélszolgálat” , vala-
mint „Soha többé bankárkormányt!” feliratú táblákkal, horgászbotra lóga-
tott útlevéllel fogadták a tüntetők Szekszárdon csütörtökön Mesterházy 
Attilát, a baloldali összefogás vezetőjét, aki a helyi szocialista jelölt, Ha-
rangozó Tamás és az MSZP-s uniós képviselő, Gurmai Zita társaságában 
vonult a Babits Mihály Kulturális Központhoz kampányfórumát megtar-
tani. Az őket piros lu�kkal kísérő szimpatizánsok jelentős része egyes in-
formációk szerint a párt Tolna megyei nőtagozatának hívására gyűlt össze.

A Babits Mihály Kulturális Központnál 
a Mesterházy Attila ellen tüntetők előtt 
„Kié a pénz?” címmel tartott sajtótájé-
koztatót Horváth István polgármester, 
a szekszárdi választókerület Fidesz- 
KDNP-s képviselőjelöltje. A politikus 
kijelentette: a szekszárdiak már 44 napja 
türelmetlenül várják, hogy a szocialis-
ták elnöke valljon színt. „Azt kérjük 
Mesterházy Attilától, hogy tisztelje meg 
a szekszárdi és a Tolna megyei embere-
ket, álljon ki a közvélemény elé és adjon 
egyenes választ arra a kérdésre, kinek a 
pénzét őrizgette bukott helyettese, Si-
mon Gábor titkos ausztriai bankszámlá-
ján” – mondta, felhívva a �gyelmet arra 
is, Mesterházynak megvan a lehetősége 
arra, hogy kiálljon az emberek elé és vá-
laszt adjon arra, kié az említett 240 millió 
forint és arra is, hogy hány MSZP-s po-
litikus él még „kettős életet”. „Azt kér-
jük, az MSZP elnöke adjon választ arra, 
hány szocialista vezető politikusnak van 
még titkos hamis afrikai okmánya, titkos 
bankszámlája” – tette hozzá.

„Mi a helyzet a paksi pénzekkel, a 
bajai videóddal? Arról vitatkozzál!” – 
kiabálták a tüntetők a szekszárdi szoci-
alista jelöltnek, Harangozó Tamásnak, 
miután az a helyszínen tévévitára hív-
ta a polgármestert. Horváth István erre 
úgy reagált: az emberek április hatodi-
kán eldöntik, hogy az eltelt időszakban 
elvégzett munkát mire értékelik. „Nem 
szavakkal kell egymással csatázni, ha-
nem tettekkel, és nem a fővárosból kell 
néha leutazni az emberek közé, hanem 
itt kell élni közöttük!” – reagált Szek-
szárd polgármestere Harangozó szava-
ira. Azt is elmondta, a város nagyon 
sok sikert és eredményt ért el az elmúlt 
időszakban, amelyeket a városvezetés 
meg fog védeni, s – mint hozzátette 
– bízik abban, hogy április 6-án a vá-
lasztópolgárok is úgy gondolják majd, 
folytathatják a munkát. Horváth István 
a sajtótájékoztatóján azt is leszögezte, 
nem kíván hamis vitákba belemenni, 
hanem dolgozni akar és az embereket 
szolgálni.  Gy. L.
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Orbán Viktorral is kampányolt Szekszárdon Mesterházy

A Babits Mihály Kulturális Központ 
színháztermében tartották márci-
us 20-án megyei fórumukat a „kor-
mányváltó erők”. Az este során fel-
szólalt Mesterházy Attila, az MSZP 
elnöke, a pártszövetség miniszter-
elnök-jelöltje is.

A széksorokban helyet foglalók – zöm-
mel nyugdíjas hallgatóság – közül ko-
rábban többen csatlakoztak az MSZP 
megyei nőtagozatának felhívásához, 
és csendes, békés sétával, piros sállal 
és lu�kkal biztatták szavazásra szim-
patizánsaikat. A „Nők a változásért” 
feliratú molinó mögött haladt Gurmai 
Zita EP-képviselő, a párt országos nő-
tagozatának elnöke, de csatlakozott a 
menethez Mesterházy Attila is.

A kulturális központ színházter-
mében bemutatkoztak a szövetség 
Tolna megyei képviselőjelöltjei – Ti-
gelmann Péter, Heringes Anita és 
Harangozó Tamás –, majd Mester-
házy Attilát szólították színpadra. 
A miniszterelnök-jelöltről néhány 
perccel ezt megelőzően egy port-
réfilmből kiderült, hogy középisko-
lásként „túl fejlett volt az igazságér-
zete” és hogy hollandiai tanulmányai 
alatt sokat biciklizett.

Az MSZP elnöke a fórumon mint-
egy 500 ember előtt ismertette: a 
gyermekek, a nők, a munkavállalók, 
a kis- és középvállalkozók, valamint 
a nyugdíjasok biztosan jobban járnak, 

ha a baloldali összefogás kormányoz. 
Olyan Magyarországot vizionált, ahol 
250 ezer igazi munkahelyet teremte-
nek, 100 ezer nettó forintra emelik a 
minimálbér összegét és 5 százalékra 
csökkentik az alapvető élelmiszerek 
áfáját, továbbá 100 ezer forintos nyug-
díjig minden 65 év feletti polgárnak 
évente plusz 24 ezer forintot adnak 
gyógyszerekre. Hogy mindezt miből 
terveznék �nanszírozni, arra Mester-
házy a fórumon nem beszélt, hangsú-
lyozta viszont, hogy a kormányváltó 
erők politikája arról is szól, hogy ha-
zajöjjön az a mintegy 120 ezer regiszt-
ráltan külföldön dolgozó magyar, aki 
elhagyta az országot.

Mesterházy Attila – amolyan stand 
up comedy-stílusban – tételesen bírál-
ta az elmúlt négy év politikáját. Hang-
súlyozta egyebek között, hogy „nem 
azért kell a rezsiharc, mert a kormány 
annyira akar segíteni, hanem hogy 
kompenzálja a saját rossz és téves in-
tézkedéseit”. A szocialista politikus 
állítása szerint Orbán Viktor az álla-
madósság elleni harcot is elvesztette: 
„úgy van történelmi csúcson, hogy köz-
ben elvették tőlünk a magánnyugdíj-
pénztári megtakarításunkat, meg-
emelték az áfát és közel 30 új adófajtát 
vezettek be”.

A szocialista politikus a fórum so-
rán többször bírálta a miniszterelnö-
köt, de két alkalommal idézte is Orbán 
Viktort. Előbb egy 16 évvel ezelőtti 

interjút emlegetett fel, amiért a kor-
mányfő szerinte – visszautasítva Mes-
terházy kihívását – most kerüli a nyílt, 
televíziós vitát. Az MSZP elnöke ké-
sőbb Orbán Viktorral kampányolt, 
amikor egy 2006-os beszédét játszot-
ták be. Ebben az akkor ellenzéki po-
litikus arra kérte, biztatta a választó-
polgárokat, hogy vessenek számot, azt 
kapták-e, amit kormány ígért, mert ha 
nem, „akkor vasárnap szavazzanak a 
változásra”. 

A fórum végén Mesterházy úgy fo-
galmazott: félelem és megosztottság 
nélküli Magyarországot akar építeni, 
olyan ország miniszterelnöke kíván 
lenni, ahol a jobboldali szavazók is 
békében, nyugalomban, a nemzet ré-
szeként élhetnek. Vízióját így foglalta 
össze: „április 7-től megszabadulunk 
a félelemtől, és egy új, modern, euró-
pai, szabad, igazságos Magyar Köztár-
saságban fogunk élni.”

 - � -
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Felújították a Csapó Dániel Középiskola tetőszerkezetét

A március 24-ei átadóünnepségen 
Szekszárd polgármestere, Horváth Ist-
ván is részt vett, aki beszédében mél-
tatta a Vidékfejlesztési Minisztérium 
felelősségvállalását az intézménnyel 
kapcsolatban, egyben arra kérte a tárca 
képviselőit, támogatásokkal a jövőben 
is járuljanak hozzá a mezőgazdasági 
képzés ügyéhez. A Fidesz-KDNP kép-
viselőjelöltje hangsúlyozta azt is, hogy 

a diákok számára nagy lehetőség, hogy 
az iskolában megszerzett tudással he-
lyi termékeket állíthatnak elő és a helyi 
piacra termelve a későbbiekben itthon 
találhatják meg boldogulásukat. 

Az eseményen tiszteletét tette dr. Si-
mon Attila István, a VM helyettes ál-
lamtitkára is. Amint azt kifejtette, a 
tavalyi évben a tető állapota miatt bal-
esetveszély állt fenn az intézmény te-

rületén, ez a felújítással végképp el-
hárult. A helyettes államtitkár arról 
is tájékoztatta a sajtót, hogy a beavat-
kozás során a tartógerendák cseréjére, 
valamint a födém megerősítésére ke-
rült sor; közel egy tonna acélt szereltek 
be és tető hőszigetelését is elvégezték. 

Simon Attila Gábor hangsúlyozta, 
hogy a Csapó Dániel Középiskola di-
ákjai olyan szakmákat sajátíthatnak el, 

amelyekre egész életük során támasz-
kodhatnak. Azt is elmondta, a fenntartó 
nem csupán a bajban kíván jó partnere 
lenni az agráriskoláknak: a minisztéri-
um célja a folyamatos együttműködés. 

Horváth István, Simon Attila és Dö-
mötör Csaba a hétfői eseményen kö-
zösen adták át az intézmény felújított 
egységét. 

 Gy. L.

A Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) 
támogatásával valósult meg az az 52 
millió forintos beruházás, amelynek 
során felújítást végeztek a Csapó  
Dániel Középiskola tetőszerkezetén. 
Az intézmény főigazgatója, Dömö-
tör Csaba közölte lapunkkal, hogy az 
iskolát fenntartó minisztérium hazai 
forrásból biztosította az összeget a 
munkálatokra, amelyek magukban 
foglalták a veszélyessé vált tetőszer-
kezet teljes rekonstrukcióját, a ké-
mények elbontását, valamint külső 
felújítást is.
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A Garay János Gimnázium sikeres 
pályázatának eredményeként Már-
ton Balázs 12.A osztályos tanuló a 
Magyar Tehetségsegítő Szervezetek 
Szövetsége által kiírt „Felfedezett-
jeink 2014” pályázatának Borbély  
Szilárd irodalmi különdíját nyerte el 
– közölte szerkesztőségünkkel Heil-
mann Józsefné igazgató. Hozzátet-
te: ugyancsak a Garay gimnázium 
tanulója, Béda Ármin képviseli Ma-
gyarországot csapattagként a Nem-
zetközi I�ú Fizikusok Szervezetének 
kísérleti döntőjében.

Amint az intézmény vezetője hang-
súlyozta, Márton Balázs a különdíj 
révén azon legjobb 25 magyarországi 

tanuló közé került, akik versenyered-
ményeikkel ezt kiérdemelték. 

Márton Balázs a díjat március 22-én, 
az Országos Tehetségnapon vette át 
Budapesten. Felkészítő tanára Kiss 
Hedvig tanárnő. Az intézmény éle-
tében ez az első alkalom, hogy diák-
jai közül valaki e nemes elismerés-
ben részesül.

Heilmann Józsefné arról is tájékozta-
tott: Béda Ármin 11.A osztályos tanu-
ló képviseli Magyarországot egy ötfős 
csapat tagjaként a Nemzetközi I�ú Fi-
zikusok Szervezetének kísérleti döntő-
jében. Ármin angol nyelven mutatta be 
nagy sikerrel prezentációját, így került 
a magyar csapatba. Felkészítő tanára  
Elblinger Ferenc.

Mexikóba kapott meghívást
a Bartina Néptáncegyüttes

A CIOFF Hungary (Folklórfesztivá-
lok Magyarországi Szövetsége) ja-
vaslata alapján, hazánk képvisele-
tében Mexikóba utazhat a Bartina 
Néptáncegyüttes 34 fős csapata. A 
bartinások előtt nem ismeretlen a 
közép-amerikai ország: 2001-ben 
jártak már ott.

A július 19-től augusztus 6-ig tartó 
turné alatt az együttes két világfesz-
tiválon vesz részt: San Pedro Actopan 
és Zacatecas városokban. Az utób-
bi helyszínen rendezik a világ egyik 
legnagyobb, 50 együttest felvonultató 
fesztiválját.

A jelenlegi táncosok és az egyesület 
vezetői nagy energiákkal kezdtek hoz-
zá a szervezéshez. Nem csak szakmai-
lag kell felkészülni, de az útiköltséghez 
szükséges anyagiakat is elő kell teremte-
ni. Ehhez minél szélesebb összefogásra 
van szükség Bartinán belül és kívül is.

Az egyesület elnöksége összeállított 
egy marketingtervet, amelynek végre-
hajtásához a következő hónapokban kéri 
a város vezetőinek és lakosainak a segít-
ségét, hogy a Bartina Néptáncegyüt-
tes – országunk, megyénk és városunk 
kulturális követeként – képviselhesse a 
magyarság kultúráját Mexikóban.

 F. L.

Kukoricafajta-kísérlet és kökénylekvár: jól szerepeltek a szekszárdiak

Szekszárd százötvennyolc alkotással 
szerepel az adatbázisban

A mezőgazdaság, a vidékfejlesz-
tés és az élelmiszeripar új lehető-
ségeinek témáiban hirdette meg a 
diákok számára a Vidékfejlesztési 
Minisztérium Dunántúli Agrár-szak-
képző Központja és a Csapó Dániel 
Középiskola a tanév Csapó Dániel 
Emlékversenyét. A szekszárdi ag-
ráriskola diákjai a háromból két té-
makörben előkelő helyen végeztek.

A tanulók dolgozataiban a szántóföldi 
növények és a gazdasági haszonálla-
tok alternatív termesztési-tenyésztési 
gyakorlata, valamint a fajták tulajdon-
ságainak kihasználásában rejlő lehe-
tőségek is felmerülhettek témaként; 
felvázolhatták, miként képzelik el az 
alternatív jövedelemszerzést a vidék-
fejlesztésben, milyen lehetőségeket 
látnak a falusi vendéglátás és a vidé-
ki turizmus terén, illetve a gyógy-, a 

kertészeti és a fűszernövények hagyo-
mányos és tájfajtáinak termesztéstech-
nológiájáról, azok értékesítési lehető-
ségeiről is kifejthették elképzeléseiket. 

A nemes versenyre a Magyar Agrár-
kamara honlapján lehetett jelentkezni, a 
pályamunkákat pedig február 21-ig kel-
lett benyújtani – tudta meg a Szekszár-
di Vasárnap Dömötör Csabától, a Csapó 
Dániel Középiskola főigazgatójától, aki 
arról is beszámolt, hogy a versenyre ér-
kezett dolgozatok bírálatát független 
szakértők végezték és a megfelelőnek 
minősített munkák alkotóit hívták el a 
március 21-ei szóbeli védésre. 

A dolgozatokat témától függően há-
rom bizottság rangsorolta, amely érté-
kelés a szóbeli védés, valamint a szak-
értők bírálatai alapján történt. Az I-III. 
helyezett pályaművek alkotóit tárgyju-
talommal díjazták.

  Gy. L.

Az emlékverseny helyezettjei: 
1. téma: Alternatívák a mezőgazdasá-
gi termelésben. I. helyezett: Szikszai 
Balázs István: A juhász, aki farkast 
kiáltott (Hódmezővásárhely). II. he-
lyezett: Varjú Evelin-Kaufmann Ta-
más: Kukoricafajta-kísérlet a tangaz-
daságban (Szekszárd). III. helyezett: 
Marinov Bence: Házinyulak tartásá-
nak bemutatása saját gazdaságomban 
(Szentlőrinc). Különdíj: Fatér Máté: 
Paradigmaváltás egy diák szemével, 
avagy az első lépések egy kollektív 
agrártársadalom felé (Szekszárd). 
2. téma: Hagyományok, értékek meg-
őrzése – a vidék fejlesztésének lehető-
ségei. I. helyezett: Kolostyák Kamilla: 
Az újra felfedezett köles tájtermeszté-
sének agroökológiai és gasztronómiai 
vonatkozásai (Karcag). II. helyezett: 
Dudás Anikó: Bioregulátorok hatása 

egynyári dísznövényekre (Eger). III. 
helyezett: Petrovszki Myrtill: Gyógy- 
és fűszernövények a mindennapok-
ban (Vác). Különdíj: Masa Nóra: 
Sárgadinnye termesztés a saját gaz-
daságunkban (Hódmezővásárhely). 
3. téma: Élelmiszeripari technológi-
ák bemutatása. I. helyezett: Keresztes 
Noémi: A termék nyomokban „anti-
allergén” anyagot tartalmaz, avagy a 
gluténmentes élet (Kiskunfélegyhá-
za). II. helyezett: Pusker Cintia–Pus-
ker Vivien: Sütőipari termékek só-
tartalom csökkentésének lehetőségei 
(Szombathely). III. helyezett: Cseke 
Zoltán–Jákob Gábor: Csipkebogyó- 
és kökénylekvár-készítés (Szekszárd). 
Különdíj: Dencs Tímea–Szatmári Ta-
más: Édesipar és húsipar találkozása 
a modern gasztronómiában (Kiskun-
félegyháza). 

Az Informatikai és Könyvtári Szö-
vetség március 20-a és 27-e között 
15. alkalommal rendezte meg az 
Internet Fiesta programsorozatot 
a Nemzeti Kulturális Alap támoga-
tásával. A szekszárdi Tolna Megyei 
Illyés Gyula Könyvtár minden év-
ben csatlakozik a rendezvényhez, 
amelynek célja, hogy minél töb-
ben megismerhessék az internet 
nyújtotta lehetőségeket. Előadá-
sokat szerveznek, ingyenes be-
iratkozást és internet-használatot 
kínálnak, egy-egy nap eltekinte-
nek a késedelmi díjak beszedésé-
től – illetve az idei évben ingyenes 
ugrálóvárral is előrukkoltak. 

A rendezvénysorozat keretében, szom-
baton délután került sor a Köztérkép 
(korábban Szoborlap – 2006-ban indult 
blogként, 2010-ben az Év Honlapja – 
Minőségi Díjas személyes kategóriában) 
elnevezésű internetes oldal bemutatko-
zására a Milánóban élő egyik szerkesz-
tő, László Mária (a megyei könyvtár volt 
dolgozója) előadásának keretében.

A www.kozterkep.hu nem kevesebb-
re vállalkozott, mint a világ összes ma-
gyar vonatkozású, közterületen álló 
vagy korábban állott műalkotásának 
(szobor, dombormű, emléktábla stb.) 
feltérképezésére, fotóval, részletes le-
írással ellátott összegyűjtésére. A szer-
kesztők között művészettel foglalkozó 
szakemberek is dolgoznak. 

Jelenleg 19 ezer 416 alkotást tart 
számon az oldal, és annyira aktuális 

az adatbázis, hogy a nemzeti ünnepen 
avatott új, szekszárdi ’48-as emlékmű 
is megtalálható rajta. 

Minden műlapnak az a gazdája, aki 
az alkotást feltöltötte – tájékoztatta la-
punkat az Illyés Gyula Megyei Könyv-
tár munkatársa, Fuchs János, aki el-
mondta, regisztráció útján bárki az 
oldal tagjává válhat és feltölthet arra. 
Jelenleg több mint 1700 taggal rendel-
keznek, közülük úgy 200 tag aktív.

A tagok a honlapon keresztül kapcso-
latba léphetnek egymással a feltöltött in-
formációkat illetően is. A weblap fotókat 
közöl, a köztéri alkotás címét, alkotóját 
(amennyiben ismert), felállítási, elhelye-
zési idejét (amennyiben tudható), az al-

kotás történetét és pontos fellelhetési he-
lyét a Google-térképen. 

A honlap az adott műalkotás 500 
méteres körzetében fellelhető továb-
bi alkotásokat is megtekintésre ajánl-
ja, továbbá mobiltelefonos alkalmazás-
ként önálló városnéző/idegenvezető 
funkcióval is bír. 

A weblap főszerkesztő-tulajdonosa, 
Pál Tamás ragaszkodik az oldal függet-
lenségéhez. 

A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyv-
tár helytörténeti részlege is az ol-
dal segítőjének mondhatja magát. A 
szekszárdi származású László Mária, 
továbbá egy másik helyi szerkesztő, 
Ábrahám Béla munkája folytán Szek-
szárd lényegében 100%-os feldolgo-
zottsággal,  158 köztéri alkotással sze-
repel a honlapon.
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Éltető elem és sportos közeg

A tikiwakáktól a kavakavákig – megnyílt a megyei múzeum legújabb szenzációja

Háromnapos rendezvénysorozatot 
szervezett a víz világnapja (március 
22.) alkalmából az Egyesült Regio-
nális Önkormányzati Víziközmű ZRT. 
(ERÖV): a programok közt volt üzem-
látogatás és sportrendezvény is.

A megye legnagyobb, szekszárdi 
székhellyel működő víziközmű-szol-
gáltatója március 19-én, szerdán – a 
rendezvénysorozat nyitányaként – 
nyílt napot szervezett a cég gyönki 
üzemigazgatóságának bevonásával, 
látványos gépbemutatóval egybeköt-
ve. Egy nappal később az érdeklődő 
közönség az ERÖV szekszárdi víz-
tisztító- és szennyvíztelepén nézhe-

tett körbe és ismerkedhetett meg a 
technológiával.

Március 21-én, pénteken délelőtt az-
tán a szekszárdi fedett uszodába invi-
tálták a város és a környező települések 
általános iskolásait, hogy az addig élte-
tő elemként bemutatott víz egy másik, 
„sportos” oldalát is népszerűsítsék.

Az eseményen Ács Rezső, Szekszárd 
alpolgármestere köszöntötte az érdek-
lődő �atalokat, a sportágukat bemu-
tató pécsi Flamingó Sportegyesület 
szinkronúszóit és a házigazda Szek-
szárdi Sportközpont Nk�. vízilabdása-
it. Az alpolgármester köszönetet mon-
dott az ERÖV ZRt.-nek a víz világnapi 
programsorozat megszervezéséért, s 

egyben arra biztatta a megjelenteket, 
hogy sportoljanak minél gyakrabban, 
vegyék igénybe a fedett uszoda, majd a 
nyári időszakban a népszerű új strand- 
és élményfürdő szolgáltatásait. 

Ács Rezső szerint a megyeszékhelyen 
igen eredményesen működő úszó- és az 
egy éve (újra)alakult vízilabda-szakosz-
tály tagjai, valamint az úszásnak szaba-
didős-gészségmegőrző célból hódolók 
is megérdemlik, hogy európai körül-

mények között sportolhassanak. Ezért 
tűzte ki célul a városvezetés egy új, min-
den igényt kielégítő uszoda építését, 
amelyet két éven belül terveznek tető 
alá hozni – mondta az alpolgármester.

A köszöntő után a pécsi szinkro-
núszók egyéni és csoportos előadás-
sal, a szekszárdi vízilabdás �úk pedig 
egy bemutatóedzést követő kétkapus 
játékkal igyekeztek kedvet csinálni 
sportágukhoz.  - � -

A Csendes–óceáni francia polinéziai 
szigetcsoport felettébb különös vi-
lágába kalauzol el bennünket az az 
egzotikus kiállítás, amely március 
18-án nyílott a Wosinsky Mór Megyei 
Múzeum emeleti termében. A meg-
nyitón múzeum igazgatója, Ódor Já-
nos Gábor elmondta, hogy az intéz-
mény három-négy időszaki kiállítást 
rendez, ezek egyike az Üzenet a tá-
voli szigetvilágból című, friss tárlat.

A régész-néprajzos dr. Antoni Judit 
1994-től 2000-ig idejének jó részét a 
szigetvilág múltjának feltárásának szen-
telte. A sors úgy hozta, hogy kutatásai 
során megismerkedett Alfred Falchetto 
Teururai francia-polinéz származású 
régésztechnikussal és fafaragóművésszel, 
akivel aztán életét is összekötötte. Ké-
sőbb már együtt járták be a világ legna-
gyobb múzeumait Bázeltől Párizson és 
Svájcon át New Yorkig, hogy megismer-
jenek még valamit abból a letűnt életből, 
melynek emlékei a hódítók révén az el-
múlt két évszázadban a világ különbö-
ző múzeumaiban „landoltak” , s amely 
világnak Polinéziában is már csupán a 
nyomai maradtak meg. 

Alfred a Francia Polinéziához tarto-
zó Marquesas-szigetcsoport legnagyobb 

szigetén, Nuku Hiván található Taiohae 
faluban született, édesanyja a Tahitin 
uralkodó család egyik leszármazottja. 
A polinéz fér� remek fotós is: e hobbi-
jának „lenyomatait” is láthatjuk a szek-
szárdi múzeum lépcsőházának falain. 

A művész alkotásainak alapanyaga a 
fa, a kókuszdió, növényi magvak, csont 
és a rostok. Ősi hagyományok szerint 
készült ékszereihez teknősbékapáncélt, 
gyöngyházat, valamint fogas cet fogát 
védetté válásuk miatt nem használ, azo-
kat nagyrészt egyéb alapanyagokkal he-
lyettesíti: mindennek ellenére olyany-
nyira eredetinek tűnő tárgyakat készít, 
hogy azok felveszik a versenyt a 19. szá-
zadi klasszikus műtárgyakkal.

A Wosinsky Mór Megyei Múzeum 
kiállításmegnyitóján személyesen is je-
lenlévő Alfred Falchetto Teururai nevé-
ről dr. Vargyas Gábortól, a Pécsi Tudo-
mányegyetem tanárától megtudhattuk: 
a teururai égből hullott kenyérgyümöl-
csöt jelent, a művész apjának neve pe-
dig, a Falchetto olasz és lombárd erede-
tű ugyan, de ő maga mégis francia volt. 

Amint az dr. Vargyas Gábor szavaiból 
kiderült, a bemutatott tárgyak egy letűnő-
ben lévő természetközeli állapot leképe-
ződései. A szigetvilágot, mely a megjele-
nített eszközök őshazája, jelentős veszély 

fenyegeti, hiszen az egyre emelkedő ten-
gerszint miatt könnyen eltűnhet a víz alatt 
– vázolta a nem éppen rózsás helyzetet. 

A tíz éve hazánkban élő, régésztech-
nikusként és rajzolóként munkálkodó 
művész, aki új hazájában a Polinéziában 
ismeretlen kerámiakészítést is megta-
nulta, fotóin ködös távolba, hullámsírba 
vesző szigetek, az ég és a tenger egymás-
ba olvadó látványa tárul elénk, de a lagú-
nák életébe is bepillantást nyerhetünk.  

A művész alkotásai között az ősöket 
ábrázoló „tikik”, valamint számos, a szi-
get mindennapi életéhez tartozó létfon-
tosságú eszköz, törzsi ékszer is megta-

lálható. Kókuszdióedények, egyetlen 
fadarabból faragott asztal, fogascet fo-
gaiból készített díszek, fehér kagyló-
ból, sötétbarna teknőspáncélból készí-
tett diadémok is gazdagítják a kiállítást 
– hogy csak néhányat említsünk. A ki-
állított tárgyak között egy hosszúkás 
fatál (tanoa) is helyet kapott, amelyet 
egy bódító hatású ital, a kava készíté-
sénél használnak, de tikiwakának, vagy 
más néven ’au ’au-nak nevezett csóna-
korrdísz is a kiállítás része, ahogy egy 
moai kavakava (ős�gura), vagy a to’ oto 
’o pi’o, vagyis a főnöki bot, a tekintély 
szimbóluma is megjelenik.  Gy. L. 
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Pártlista
2014

1. Magyarországi Cigánypárt
2.  A Haza Nem Eladó 

Mozgalom Párt
3. Seres Mária Szövetségesei
4.  Független Kisgazda-Földmunkás  

és Polgári Párt
5. Új Dimenzió Párt
6.  FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség 

Kereszténydemokrata Néppárt
7.  Sportos és Egészséges 

Magyarországért Párt
8. Lehet Más a Politika
9.  Jólét és Szabadság Demokrata 

Közösség
10. Új Magyarország Párt
11. Magyar Munkáspárt
12.  Szociáldemokraták  

Magyar Polgári Pártja
13.  Közösség a Társadalmi  

Igazságosságért Néppárt
14. EGYÜTT Párt
15. Zöldek Pártja
16. Összefogás Párt
17.  Magyar Szocialista Párt  

Együtt-A Korszakváltók  
Pártja Demokratikus Koalíció 
Párbeszéd Magyarországért Párt 
Magyar Liberális Párt

18.  Jobbik Magyarországért  
Mozgalom

Országgyűlési képviselők 2014. évi választása 
A VÁLASZTÁSON INDULÓ EGYÉNI JELÖLTEK
VÁLASZTÓKERÜLETI JEGYZÉKE 

TOLNA megye

Egyéni választókerület: 01 Szekszárd
Jelölt neve  Támogató szervezet
1. Bátori Mihály Krisztián  MCF
2. Both Norbert  SEM
3. Dr. Hadházy Ákos Ányos LMP
4. Dr. Harangozó Tamás Attila   MSZP EGYÜTT 
 DK PM MLP
5. Horváth István FIDESZ KDNP
6. Horváth Krisztián  SMS
7. Jurás Zsolt  SZOCIÁLDEMOKRATÁK
8. Kovács Irma Tünde  MAGYAR CSELEKVŐ PÁRT
9.  Molnár Attila  ÚDP
10. Reiter Antal Józsefné  KTI
11. Sárközi Jánosné  MCP
12. Ürmös M. Attila  JOBBIK
13. Vas Jácint  ÚMP
14. Vass Szilvia A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT
TOLNA megye 01 OEVK-ban összesen: 14

Egyéni választókerület: 02 Dombóvár
Jelölt neve  Támogató szervezet
1. Banainé Kömüves Anita  ZÖLDEK
2. Dömötörné Solymár Orsika  LMP 
3. Konyár Melinda  MKSZU
4. Lécz György  FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT

5. Marton Janka  AQP
6. Monostori János JOBBIK
7. Nyerges Attiláné  A HAZA NEM ELADÓ 
 MOZGALOM PÁRT
8. Orsós István  EGYÜTT 2014
9. Orsós Istvánné  MAGYAR CSELEKVŐ PÁRT
10. Potápi Árpád János  FIDESZ KDNP
11. Tigelmann Péter  MSZP EGYÜTT DK PM MLP
TOLNA megye 02 OEVK-ban összesen: 11

Egyéni választókerület: 03 Paks
Jelölt neve  Támogató szervezet
1. Bencze János  JOBBIK
2. Dávid István  SZMP
3. Eszenyi Gábor KTI
4. Ferenci Richárd  SMS
5. Gajnok Rómeó HATMAP
6. Harmat Gabriella  LMP
7. Heringes Anita  MSZP EGYÜTT DK PM MLP
8. Hingl János Zsolt  SZOCIÁLDEMOKRATÁK 
9. Hirt Ferenc  FIDESZ KDNP
10. Köhler Nóra  SEM
11. Kulcsár Virág Mónika  MDU
12. Orbán Attila  FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT
13. Rafael Gyula  MCP
14. Sárköziné Rafai Nikoletta MAGYAR CSELEKVŐ PÁRT
15. Tamási Gabriella  REND, SZABADSÁG, JÓLÉT PÁRT
16. Váczi Ferenc 
 A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT
TOLNA megye 03 OEVK-ban összesen: 16

TOLNA megye összesen: 41

Új kisbuszt kapott Németországtól a szekszárdi német színház

Csepelre vezet majd az első útja 
a Magyarországi Német Színház 
(DBU) új kisbuszának, amelynek kul-
csait Heinek Ottó, a Magyarországi 
Németek Országos Önkormányzatá-
nak elnöke pénteken adta át Frank 
Ildikónak, a színház igazgatójának.  
A jármű a régi, 350 ezer kilométert 
futott kisbuszt váltja le.

Az összesen 55 ezer eurós projekt – 
amely egy a jelmezek és díszletek szál-
lítását biztosító utánfutó beszerzését is 
tartalmazza – a Németországi Szövet-
ségi Köztársaság támogatásával való-
sulhatott meg (mindezt egy kis matri-
ca is jelzi majd a szélvédőn). Mint azt 
Heinek Ottó lapunknak elmondta, a 
határon túli németeket támogató né-
met belügyminisztérium éves szinten 
mintegy 350-400 ezer eurós pályázati 
forrást biztosít hazánknak, s bár ilyen 
jellegű kulturális célokra általában 
nem ad pénzt, most mégis úgy ítélték 
meg, hogy a fejlesztés elengedhetetlen 
ahhoz, hogy a színház betöltse orszá-
gos szerepét. A 8+1 személyes kisbusz-
ra három helyről kértek árajánlatot, a 

fehér Mercedes Sprinter végül Kecske-
métről került Szekszárdra.

Az idén 30 esztendős DBU előadá-
sainak több mint fele vidéki helyszínen 
zajlik, ráadásul évente két nagy turnét 
is szerveznek: ezeken bejárják az or-
szág nyugati és keleti tájait, és minden 
nap tartanak bemutatót – tudtuk meg 
Frank Ildikótól. Legközelebb április 
14-én utaznak, ekkor Csepelen lépnek 
fel a Momo című darabbal. Az új buszt 
ezen az úton használják majd először, 
de a tervek szerint idén egy stuttgarti 
fesztiválon is színpadra lépnek.

A 2013/14-es színházi évad negye-
dik, utolsó premierjére készül a DBU 
társulata. A Momo, a Metadolce és a 
Szentivánéji álom után április 5-én 
Ingrid Lausund: Gerincbántalmak 
című kortárs darabját láthatja a kö-
zönség. A Cristian Ban-rendezte előa-
dás arról szól, miként viselkedik a be-
osztott a főnökkel szemben és a háta 
mögött. Ki milyen megaláztatást bír ki 
a legmeggyőzőbben? Kinek a gerince 
mutatja a legnagyobb elhajlási szöget? 
Gerincbántalma ellenére ki tud még 
egyenes derékkal járni?

Frank Ildikó elmondta, hogy éven-
te közel 150 előadásuk van, és zöm-
mel teltház előtt játszanak. A német 
nyelv ismerete sem feltétlen követel-
mény, hiszen darabjaik magyar szink-
ronnal vagy felirattal is élvezhetőek. 
A direktor szívfájdalma ugyanak-

kor, hogy a publikum legkisebb része 
szekszárdi. Jó alkalmat kínálhat a me-
gyeszékhely közönségének „megszó-
lítására” a május 31-re, a Babits Mi-
hály Kulturális Központba tervezett 
első Színházi Bál.  

 F. L.
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150 méteres körzeten belül tilos a kampány

Március 25-én esküt tettek az ápri-
lis 6-ai országgyűlési képviselő-vá-
lasztás szavazatszámláló bizottsá-
gai (SZSZB) tagjai a Babits Mihály 
Kulturális Központban. Az esemé-
nyen Ács Rezső alpolgármester 
mellett a Helyi Választási Iroda (HVI) 
részéről Parrag Katalin, valamint dr. 
Kajos Nikolett aljegyző tájékoztatta 
a tudnivalókról a választott és dele-
gált bizottsági tagokat.

A kulturális központ színháztermé-
ben a szavazatszámláló bizottságok 
tagjainak eskütételét Szekszárd al-
polgármestere, Ács Rezső vezette 
le. A hivatalos ceremóniát követő-
en emlékeztetett arra, hogy számos 
újdonságot, fontos adatot kellett 
elsajátítaniuk a szavazatszámláló 
bizottságok tagjainak. Amint kitért 
rá, Szekszárdon a választások rend-
szerint nyugodt légkörben zajlanak; 
arra kérte a jelenlévőket, hogy eskü-
jükhöz híven, lelkiismeretesen ve-
gyenek részt munkában.

Elsőként Szekszárd aljegyzője, dr. 
Kajos Nikolett fejtette ki a jelenlévők-

nek a választással kapcsolatos fonto-
sabb tudnivalókat. Amint az kiderült, 
számos szabály változott a korábbiak-
hoz képest: e változásokról a Nemze-
ti választási Iroda kézikönyvében is 
tájékozódhatnak az érdeklődők, de a 
www.valasztas.hu oldalon is megte-
kinthetők az új elemek. 

Ahogy arról lapunk a tájékozta-
tón értesült, március 17-én a szava-
zatszámláló bizottság megválasztotta 
tagjait, póttagjait. Az is kiderült, hogy 
az egyes bizottságok elnökére, elnök-
helyettesére az alakuló ülésen tehetnek 
javaslatot a tagok, határozatképesség-
re pedig legalább három tag jelenlé-
te szükséges. A bizottság három tag-
jának folyamatosan jelen kell lennie a 
szavazóhelyiségben, továbbá az elnök-

nek vagy helyettesének mindenképpen 
a helyszínen kell tartózkodnia. 

A helyi választókerületben harminc-
kilenc szavazókörbe kell kiszállítani az 
anyagokat; fontos tudni, hogy arra is 
van mód, hogy a választást megelőző 
napon a szavazóhelyiségeket ellenőriz-
zék. Ezekben legalább két szavazófülke 
és egy hordozható, kartonlapból ösz-
szeállított fülke is rendelkezésre áll a 
választópolgár számára, bennük egy-
egy nemzeti színű szalaggal rögzített 
tollal. A legalább két szavazóurna mel-
lett minimum egy mozgóurnát is el-
helyeznek a szavazókörökben, minde-
zen kívül tájékoztató táblák, egyéni és 
pártlistás szavazólapot ábrázoló plakát 
is fogadja majd a szavazópolgárokat. 

Lényeges elem, hogy a szavazó-
helyiségben, valamint a szavazókö-
rök 150 méteres körzetén belül nem 
lehet semmiféle kampányeszközt, 
kampányplakátot, kampányjelké-
pet elhelyezni: az ilyen, közterüle-
ten elhelyezett eszközök eltávolítása 
ugyanakkor nem a szavazatszámláló 
bizottság feladata, azonban a szabály-
talanságot jelezhetik. 

A választás reggel 6 és este 19 óra 
között zajlik, amelynek elindítása előtt 
a tagok megosztják a feladatokat egy-
más között, így a személyi igazolvány, 
a lakcímkártya ellenőrzését, továbbá a 
névjegyzék kezelését, az egyéni és a lis-
tás, valamint a nemzetiségi  szavazó-
lapok lepecsételését és a borítékok át-
adását. Ha nincs meg az öt fő, úgy a 
helyi választási iroda vezetője egészí-
ti ki adott szavazókörben a szavazat-
számláló bizottságot. 

Érdekesség, hogy reggel 6 órától este 
19 óráig a sajtó képviselői külön en-
gedély nélkül végezhetik munkájukat 
a szavazókörökben, ám a névjegyzék-
be nem tekinthetnek bele, csupán arról 
kérhetnek információt, hogy hányan 
mentek el szavazni. A tagok olyan jel-

legű ruházatot nem viselhetnek, amely 
alkalmas lehet egy szervezetre való 
asszociációra, s azt sem örökíthetik 
meg, ki volt szavazni és ki nem. 

Az urnák lezárása reggel 6 órakor a 
SZSZB és az első szavazó választópolgár 
érkeztével történik meg. Ellenőrző lapot 
kizárólag a mozgóurnához kell tenni, 
amelyet valamennyi tag köteles kitölteni. 

A választáshoz a választópolgárnak 
érvényes személyazonossági igazolványt 
és lakcímkártyát, vagy személyazonosító 
igazolványt szükséges magával vinnie. A 
névjegyzékben csupán az a személy sze-
repelhet, aki a szavazóköri névjegyzék-
ben, vagy aki a mozgóurnát igénylő vá-
lasztópolgárok névjegyzékén szerepel. 

A szavazólapokat előre lebélyegez-
ni nem lehet – tette hozzá az aljegyző, 
aki azt is közölte: ha a választópolgár a 
névjegyzék aláírást megtagadja, nem 
szavazhat. Amennyiben nem kívánja 
a választásra jogosult a fülkét igénybe 
venni, a szavazóhelyiségben külön asz-
talnál is leszavazhat. A tagok a válasz-
tópolgárt pártatlanul tájékoztathatják, 
segítséget nyújthatnak számára a sza-
vazás módjáról, írásképtelen választó-
polgároknál ugyanakkor a választó he-
lyett két szavazatszámláló tag írhatja alá 
a jegyzéket. A látássérültek számára ki-
alakított, Braille-írással ellátott szava-
zósablont előzetesen igényelni kell. 
Fontos tudni azt is, rontott szavazólap 
helyett csupán egy alkalommal adha-
tó új: ha a választó a másodikat is el-
rontja, nem adhatnak ki számára újat. 
A választópolgárnak ugyanakkor nem 
kötelező borítékba raknia a szavazóívet. 

A két tag által kiszállított mozgóurna 
tekintetében a választás napját megelő-
zően 16 óráig, míg a választás napján 15 
óráig adható be kérelem a bizottsághoz. 
A kérelmezőnek meg kell jelölnie, hogy 
egészségi állapot, fogyatékosság vagy 
fogva tartás miatt igényel mozgó urnát. 
Amennyiben a választópolgárnak az ál-
landó lakhelye és tartózkodási helye 
nem egyezik meg, az állandó lakcímére 
szállítják ki a mozgó urnát, tartózkodási 
helyére (pl. idősek otthona) semmikép-
pen. Arra ugyanakkor lehetőség nyílik, 
hogy átjelentkezéssel a mozgóurnás sza-
vazók a 19. szavazókörben szavazhassa-
nak le, amely helyszínről Szekszárd egész 
közigazgatási területére kiviszik az ur-
nát. Egy személy akkor nem szavazhat, 
ha személyazonosságát és lakcímét, vagy 
személyi azonosítóját érvényes igazol-
vánnyal nem képes igazolni, vagy nem 
szerepel a névjegyzékben.

A jelenlévőket arról is tájékoztatta az 
aljegyző, hogy ha például haláleset tör-
ténik a szavazókörben, fel kell függesz-
teni a szavazást. A le nem bélyegzett 
szavazólapok nem számítanak bele az 

érvénytelen szavazólapokba: azokat kü-
lön kell kezelni – erről már Parrag Ka-
talin beszélt, aki azt is elmondta: a lebé-
lyegzett, de érvénytelen szavazólapokat 
ugyanúgy, ahogy az érvényeseket, lega-
lább kétszer át kell számolni. Arra is fel-
hívta a �gyelmet: Szekszárdon 14 egyé-
ni jelölt lesz, az egyéni, a pártlistás és 
a nemzetiségi szavazólapok számlálása 
pedig egyazon módon történik. 

Új lehetőségként adódik, hogy a 
SZSZB tagok a jegyzőkönyvet le is 
fényképezhetik. Ha valaki jeleket raj-
zol a szavazólapra, attól még érvényes-
nek kell tekinteni azt, amennyiben tol-
lal helyesen behúzta az ikszet, vagy 
keresztet a szavazólapon. 

Az a választópolgár, aki a szavazás 
napján lakóhelyétől távol, de Magyar-
ország területén tartózkodik, átjelent-
kezéssel szavazhat. A választópolgár 
lakóhelye szerinti választási iroda az 
átjelentkezőt a kérelem alapján törli a 
lakcíme szerinti szavazóköri névjegy-
zékből, egyidejűleg felveszi azon tele-
pülésnek a település szintű lakóhellyel 
rendelkező választók számára kijelölt 
szavazókörének névjegyzékébe, ahol a 
választópolgár szavazni kíván. Az át-
jelentkezéssel a választópolgár a lak-
címe szerinti országgyűlési egyéni vá-
lasztókerület szavazólapján szavazhat. 
A választópolgár legkésőbb 2014. áp-
rilis 4-én (péntek) 16.00 óráig kérheti 
az átjelentkezést, illetve visszavételét a 
lakcíme szerinti névjegyzékbe.

Az átjelentkezés személyesen ajánlott 
levélben, a www.valasztas.hu honlapon, 
vagy ügyfélkapus regisztráció esetén a 
www.magyarorszag.hu honlapon kér-
hető. A kérelemnyomtatvány igényel-
hető a választási irodán. Gy. L. 
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2014. április 2.
(szerda) 18 órától 

Szekszárd és az
idegenforgalom

címmel pódiumbeszélgetés a 
Babits Mihály Kulturális

Központban.

A beszélgetés résztvevői:
Horváth István polgármester,
Ács Rezső alpolgármester,

Ruppert Ignác
nemzetközi borászati szaktanácsadó 

és a legnagyobb hazai beutaztató 
cégek szakemberei.

* * *
Moderátor: Mészáros József,

a Szekszárdi Vasárnap
főszerkesztője.

Minden érdeklődöt
szeretettel várunk!
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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

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 43.
Tel.: 06-70/366-4768

Csak, ha olcsón

szeretne

vásárolni!

Nyitva:
H-P.: 8.00-17.00-ig, Szo.: 8.00-12.00-ig

E-mail: lecoszto@tolna.net
web: www.mc-mester.hu
www.mcbarkacsbolt.hu

Új termékünk!
Polikarbonát lemez!

Akác növénykaró kapható!

– huzalszeg 1850 Ft/5kg,
– gipszkarton csavar 1690 Ft/1000 db,
– forgácslap csavar 5x100 960 Ft/100 db,
– fenyő-, dió-, bükk, tölgy szegély
   és profi l lécek,
– balsafa termékek széles választékban!

Szekszárdi közjegyzői irodába
jogi szakvizsgával

rendelkező munkatársat
keresek. 

A pályázatokat, a kézzel írt 
önéletrajzokat a Szekszárd, 
Pf. 353. címre várom, 
2014. április hó
15. napjáig.

MŰSZAKI VIZSGA,
OLAJCSERE

MINDEN TÍPUSRA
GUMISZERELÉS

AUTÓMENTÉS
AUTÓKÖLCSÖNZÉS

KAROSSZÉRIA JAVÍTÁS
AUTÓKÖLCSÖNZÉS

Szekszárd, Honvéd u. 7.
Telefon: 74/314-880

www.bontottautoalkatresz.hu

AUTÓ-NAGY
(a kórháztól 500 m-re)

A HIRDETÉS
FELMUTATÓJA

10%
KEDVEZMÉNYT 

KAP
A MUNKADÍJBÓL!

A TOLNATEJ Zrt. munkatársat keres
műszerész munkakörbe.

Elvárások:
▶ legalább középfokú elektronikai vagy mechatronikai végzettség

Előnyt jelent:
▶ technikusi minősítés,

▶ angol vagy német nyelv ismerete,
▶ termelő üzemben szerzett gépbeállítói, karbantartói tapasztalat.

Jelentkezni lehet 2014. április 7-ig a Tolnatej Zrt. székhelyén
(7100 Szekszárd, Keselyűsi út 26.), vagy 74/528-240/106-os telefonszámon.

ELADÓ 
Szekszárdon a Mikes utcában

I. emeleti 68 m2-es lakás. 
Irányár: 9.500.000,- Ft 

és ELADÓ
a Palánki-hegyen 

400 négyszögöl zártkerti
ingatlan tanyával.

Irányár: 600.000,- Ft
Érdeklődni: 06-70-370-1166
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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 március 31-től április 4-ig.
7100 Szekszárd Rákóczi u 1. (bejárat a Mátyás K. utca felől)

március 31. április 1. április 2. április 3. április 4.

„A”
Karalábéleves Májgombócleves Brokkolileves Tarhonyaleves Csontleves

Kárpáti ragu,
párolt rizs

Töltött paprika,
sós burgonya

Sertés� ekken,
petrezselymes 

burgonya,
csemege uborka

Vadas
pulykaragu,

tészta

Rakott
burgonya,

savanyúság

„B”
Karalábéleves Májgombócleves Brokkolileves Tarhonyaleves Csontleves

Fűszeres
pirított csirke,
bugaci saláta

Csabai
sertéskaraj,

franciasaláta

Zöldség-
szendvics,
gyümölcs

Rántott
csirkemell,

tavaszi saláta,
joghurtos öntet

Halfasírt,
vajas zöldköret

„C”
Gulyásleves Májgombócleves Lencsegulyás Tarhonyaleves Csontleves

Kakaós kalács,
mandarin

Tökfőzelék,
sertéspörkölt

Mákos metélt,
gyümölcs

Zöldbabfőzelék,
natúr szelet

Milánói
makaróni,
gyümölcs

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

Sajtóközlemény

Intézményünk, a 
Szekszárdi I. Béla 
Gimnázium Európai 
Uniós pályázat ke-
retében lehetőséget 
kapott, hogy tovább-
fejlessze meglévő 

tehetségsegítő tevékenységét. 
Ennek eredményeként intéz-
ményünkben lehetővé vált kü-
lönböző tehetség-területeken a 
tehetséges tanulók fokozott se-
gítése, tehetségük fokozottabb 
kibontakoztatása.

Az intézmény 10 millió Ft-os
 támogatást nyert a 

TÁMOP-3.4.4/B-11/2 
„Országos tehetségsegítő 

hálózat létrehozása–
(Magyar Géniusz Integrált 
Tehetségsegítő Program)” 

pályázaton.
A projekt 2012. novemberében 
indult és 17 hónapon át tartott.

TÁMOP-3.4.4/B-11/2-2012-0033
Az I. Béla Gimnázium tehetségsegítő
hálózatának fejlesztése
www.ujszechenyiterv.gov.hu

A pályázat eredményeként gim-
náziumunk:
•  tehetségsegítő hálózatot ho-

zott létre, három iskola közre-
működésével

•  együttműködést alakított ki te-
hetségsegítő tanáccsal

•  a tehetséggondozásban részt-
vevő pedagógusainak módszer-
tani továbbképzést, hazai és 
külföldi szakmai tanulmányu-
takat szervezett

•  sportegyesületekkel együttmű-
ködve stratégiai tervet dolgozott 
ki tehetséges sportolóink számára 

•  tehetséges tanulói számára ta-
nácsadást biztosított

•  elősegítette tehetséges tanuló-
ink önszerveződését, közösség-
gé formálódását.

Az érdeklődők a gimnáziumról és 
innovációiról a www. ibela.hu–n 
bővebben tájékozódhatnak.

Hajós Éva igazgató
Szekszárd, Kadarka u.25-27.
ibelagimnazium@gmail.com

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Szekszárdi Vagyonkezelő Kft., 7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2. 

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

Gyermektáborok

▶ festői környezet
▶ vízpart
▶ különleges növényvilág

▶ sportolási lehetőség
▶ kényelmes szállások
▶ erdei kirándulás

Nyaralóházak
▶ nyugalmas környezet
▶ privát szféra
▶ aktív-passzív pihenés
▶  helyi és környékbeli 

programok
▶ gyógyfürdők

Fadd-Dombori SötétvölgyBalatonszepezd

Erdei kikapcsolódás

Sötétvölgyi Erdészház

ÜDÜLÉS



10 2014. március 30.

KÉRJÜK KEDVES OLVASÓINKAT, A MEGFEJTÉST NE KÜLDJÉK BE! KERESZTREJTVÉNYÜNK PUSZTÁN SZÓRAKOZTATÁSUKAT SZOLGÁLJA!
Március 23-ai rejtvényünk megfejtése: Muszorgszkij, Egy kiállítás képei

A medvehagyma március-má-
jus környékén virágzik. Hagymá-
ja buzogány alakú, megnyúlt, 
fehér színű, amelyből két hosz-
szú (fokhagyma illatú) levél bújik 
ki, virága hófehér színű. Gyakran 
összetévesztik a mérgező gyöngy-
virággal.

Hogyan különböztethető meg:
▶  levél illata: a medvehagyma fok-

hagyma illatot áraszt, melyet leve-
lének megdörzsölése után érezhe-
tünk, míg a gyöngyhagyma levelei 
szinte szagtalanok.

▶  levél alakja: a medvehagyma leve-
le hosszúkás, kihegyesedő, hosszú 
nyelű, 3-4 cm széles. A gyöngy-
virág levele 6-8 cm széles, fényes 
fonákja van. 

▶  föld alatti rész: a medvehagymá-
nak hagymája, a gyöngyvirágnak 
pedig tarackjai (rizóma) vannak.

▶  virág: a medvehagyma virágzata 
a szár csúcsán fejlődik és kis, fe-
hér, csillag alakú virágokból áll. 
A gyöngyvirág virágai a virágszár 
mentén egymás felett nyílnak, ha-
rang alakúak és bódító mézédes 
illatúak. 

Sajnos sokszor előfordul, hogy a 
szedés feltételeiről nem tájékozód-
nak az emberek, azonban más-más 
szabályozás szabályok vonatkoz-
nak rá a védett, illetve a nem védett 
területeken. 
▶  Védett területen történő gyűjtés-

hez (szedéshez) a természetvé-
delmi hatóság (Szekszárd MJV 
Önkormányzatának jegyzője), 
illetve a terület erdőgazdálkodó-
jának engedélye (Gemenci Erdő- 
és Vadgazdaság, 6500 Baja, Szent 
Imre tér 2.) szükséges, és e két en-
gedély csak együtt érvényes.

▶  Nem védett területen, ahol a te-
rület állami tulajdonban van, az 
egyéni szükségletnek (2kg/fő/nap) 
megfelelő mennyiség gyűjtését a 
terület erdőgazdálkodója köteles 
tűrni, a nagyobb mennyiség gyűj-
tése itt is az erdőgazdálkodó enge-
délyéhez kötött. Ha magántulaj-
donban lévő erdőben szeretnénk 
gyűjteni, szedni, akkor is a terület 
erdőgazdálkodójának engedélye 
szükséges. 

Kérjük, a fenti szabályokat szíves-
kedjenek �gyelembe venni mielőtt 
medvehagyma gyűjtésre, szedésre 
indulnak.

Szekszárd MJV Önkormányzatának 
Polgármesteri Hivatala

Városüzemeltetési és Városfejlesztési 
Igazgatóság

FELHÍVÁS 
Elkezdődött a medvehagyma-szezon!

A Babits Mihály Kulturális
Központ pályázatot hirdet
hangtechnikus munkakör

betöltésére!
•  Határozatlan idejű  

közalkalmazotti jogviszony.
• Teljes munkaidő, heti 40 óra
•  Fizetés közalkalmazotti bértáb-

la szerint
Pályázati feltételek:

•  Kizárólag érettségi bizonyítvány 
és - vagy villanyszerelői  
szakmunkás végzettség

•  hangmesteri OKJ-s végzettség 
(542130201005101)

•  hangtechnikusi munkakörben 
szerzett 1 éves szakmai tapasztalat

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

dokumentumok másolatai.
A munkakör legkorábban  

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

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

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

vagy
•  Személyesen: 7100 Szekszárd, 

Szent István tér 10.

Szekszárdi
nevezetességek

Ezzel a címmel rendezi következő kiállítá-
sát a Szekszárdi I.Béla Gimnázium Kollé-
giumának Galériája. A maratoni bemuta-
tó sorozat nyolcadik részében a városunk 
néhány nevezetességét örökítették meg 
az alkotók, nevezetesen: Ábrahám Béla, 
Bágyi Zsuzsanna, Cseh Gábor, Juhász Il-
dikó, Kerekesné Varga Veronika, Ódryné 

Horváth Krisztina és Stekly Zsuzsa,
a művészet szemüvegén át láttatva váro-

sunk múltjának és jelenének néhány mél-
tán híres vagy túl korán elfeledett pontját.
A kiállítást Kubanek Miklós nyitja meg 

április 3-án, csütörtökön 15 órakor.
Közreműködik: Mester Annamária és 

Szombat Szabina verssel valamint Nemes 
András tanár úr, a zenélő kollégistákkal. 

A tárlat május 7-ig látogatható.

Könyvbemutató
Április 5-én, szombaton 15 órakor a 

belvárosi plébánia közösségi házában 
A LÉLEK ÚTJAIN c. kötete kapcsán

Bíró László püspökkel beszélget
Simon Erika

Közreműködik: Orbán György 
előadóművész.

A műsor moderátora: Czigány György
A kötet a helyszínen megvásárolható 

és dedikáltatható.
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FELHÍVÁS ÓVODAI BEIRATÁSRA
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata Közgyűlésének 28/2014.
(II.20.) számú határozata alapján ér-
tesítjük a Kedves Szülőket, hogy a 
2014/2015. nevelési évre Szekszárd 
város óvodáiba a beíratás

2014. április 28-án (hétfő)
8.00-17.00 óráig

2014. április 29-én (kedd)
8.00-17.00 óráig

lesz a következő helyszíneken:

I. Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kinder-
garten Szekszárd, Kölcsey ltp. 15. (tel.: 
74/528-900)
Hozzátartozó épületek:
• Kölcsey ltp. 15.
•  Wosinsky Mór ltp. 4.  

(német nemzetiségi nevelés)
• Bajcsy-Zsilinszky u. 6.
Működési (felvételi) körzete: a melléklet 
szerinti 1. számú óvodai körzet.
II. 2. Számú Óvoda (tel.: 74/511-255) 
Szekszárd, Mérey u. 37-39.
Hozzátartozó épületek:
• Mérey u. 37-39.
• Kadarka u. 100. 
Működési (felvételi) körzete: a melléklet 
szerinti 2. számú óvodai körzet.

III. Gyermeklánc Óvoda (tel.: 74/512-
251) Szekszárd, Perczel Mór u. 2.
Hozzátartozó épületek:
• Perczel Mór u. 2.
• Szent-Györgyi Albert u. 11. 
• Óvoda u. 5. 
Működési (felvételi) körzete: a melléklet 
szerinti 3. számú óvodai körzet.
IV. Wunderland Kindergarten Szek-
szárd, Wesselényi u. 19. a Német Nem-
zetiségi(német nemzetiségi nevelés)Ön-
kormányzat Óvodája (tel.: 74/510-982)
V. Pécsi Tudományegyetem Szekszárd, 
Mátyás király u. 5. Illyés Gyula Gya-
korlóiskola, (tel.: 74/528-338) Alapfo-
kú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda 
VI. Szent József Katolikus Általános 
Iskola Szekszárd, Garay tér 9. Katho-
lische Grundschule és (tel.: 74/311-
421) Szent Rita Katolikus Óvoda
Hozzátartozó épület:
• Szent-Györgyi Albert u. 9.
VII. „Az Én Ovim” Óvoda és Bölcsőde 
Szekszárd, Mérey u. 9. (tel.: 74/412-489)
VIII. Szekszárdi Waldorf Óvoda, 
Szekszárd, Rákóczi u. 132. Általános 
Iskola és Alapfokú (tel.: 74/311-104)
Művészeti Iskola
A beíratáshoz szükséges:
–  a gyermek személyazonosítására al-

kalmas, a gyermek nevére kiállított 

személyi azonosítót és lakcímet iga-
zoló hatósági igazolvány, 

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

–  a gyermek orvosi igazolása.
Lehetőség szerint a szülő vigye ma-
gával beíratandó gyermekét. 
–  Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 

a 2014. év folyamán ötödik életévét 
betölti és eddig nem járt óvodába.

Abban az évben, amelyben a gyermek 
az ötödik életévét betölti, a nevelési év 
kezdő napjától napi 4 órát köteles óvo-
dai nevelésben részt venni.
Amennyiben a szülő beíratási kötele-
zettségének nem tesz eleget, szabály-
sértési eljárás indítható ellene.  
Amennyiben a gyermek óvodaköte-
lezettségét külföldön teljesíti, a szülő 
írásban köteles erről értesíteni a gyer-
mek lakóhelye szerint illetékes jegyzőt.
–  Beíratható az a gyermek, aki harmadik 

életévét 2014. augusztus 31. napjáig 
betölti, illetőleg 2014. december 31. 
napjáig tölti be, és felvételét az óvodai 
férőhelyek száma lehetővé teszi. 

–  A 2015. január 1-től augusztus 31-ig 
harmadik életévüket betöltő gyer-
mekek szülei is ezen időpontban 
kérjék gyermekük előjegyzését.

–  A körzeti feladatot ellátó óvoda kö-
teles felvenni a körzetéhez tartozó 
gyermeket, a gyermek felvételét csak 
helyhiány miatt utasíthatja el. 

A működési (felvételi) körzettel nem 
rendelkező óvoda a város egész lakóte-
rületéről fogadja a gyermekeket. 
Az óvodai felvételről az óvodák a be-
íratást követő egyeztetés után, 2014. 
május 28-ig értesítik a szülőket. 
Az elutasító határozat ellen a kéz-
hezvételtől számított 15 napon belül 
nyújtható be jogorvoslati kérelem az 
óvodában az óvoda fenntartójához 
címezve.
A beíratással kapcsolatos részletes és 
egyéb sajátos tudnivalókat, a beíratás 
általánostól eltérő időpontját, valamint 
az óvoda nyitvatartási idejét az óvodák 
a helyszínen közzéteszik. 
Integráltan nevelhető sajátos nevelési 
igényű gyermek óvodai felvételével 
kapcsolatban érdeklődjenek a válasz-
tott óvodában.
Kérjük a Kedves Szülőket, hogy gyer-
meküket a meghirdetett napokon 
írassák be az óvodába, illetve kérjék 
az előjegyzésbe vételt. 

Dr. Göttlinger István s.k.
aljegyző

ÉRTESÍTÉS BÖLCSŐDEI ÉS CSALÁDI NAPKÖZIS BEIRATÁSRÓL

A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, 
Bölcsőde és Családi Napközi értesí-
ti a Kedves Szülőket, hogy a bölcső-
dei és a családi napközis csoportjá-
ba a beíratás.

2014. április 28-án (hétfő)
8.00 – 17.00 óráig
2014. április 29-én (kedd)
8.00 – 17.00 óráig
lesz a 2. Számú Óvoda 7100 Szekszárd, 
Mérey u. 37-39. helyszínen. A bölcső-
de és a családi napközi működési (fel-

vételi) körzete Szekszárd város egész 
területe.
A beíratáshoz szükséges
dokumentumok:
• a gyermek lakcímkártyája
• a gyermek egészségügyi könyve
•  ha a gyermek tartós beteg vagy étel-

allergiás, akkor arról szakorvosi vé-
lemény fénymásolata

•  ha a gyermek sajátos nevelési igényű, 
akkor a szakértői vélemény másolata

•  munkáltatói nyilatkozat a szülő/k 
munkaviszonyáról 

•  Magyar Államkincstártól családi 
pótlékra vonatkozó igazolás

•  a rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményről határozat

•  házi gyermekorvosi igazolás, hogy a 
gyermek egészségi állapota alapján 
bölcsődében, családi napköziben 
gondozható.

Beíratással kapcsolatos részletes infor-
máció kérhető a 74/511-255 és a 
06-20/591-5775 telefonszámon.

Kiállítás és vásár
kortárs alkotók

műveiből
A Bárka Művészeti Szalon tagja-
inak festménykiállítása. 
Helyszín: Szekszárdi Baka István 
Általános Iskola - Szekszárd, Béri 
Balogh Ádám utca 89.
Időpont: 2014. április 1. kedd 
(nincs megnyitó).
A kiállítás megtekinthető 2014. 
május 2-ig, munkanapokon 8-17 
óráig.

Tolna megye történelme
A Bárka Művészeti Szalon tagjai-
nak festménykiállítása.
Helyszín: Civil Információs Cent-
rum, Szekszárd, Béla tér 6. (volt 
GYIK, ZUG, stb.)
Időpont: 2014. április 3. (csütör-
tök) 17 óra.
A kiállítást megnyitja Lönhárd 
Ferenc a Bárka Művészeti Szalon 
elnöke.
Közreműködnek a Garay gimnázi-
um diákjai: Mészáros Kinga, Kör-
nyei Attila, Sziegl Benedek, a Gár-
donyi Kvartett és a CLUB TRIO: 
Bótai Gyula gitár, Hucker Béla dob 
és Hucker Ferenc szintetizátor. 
A kiállítás megtekinthető egy hó-
napig a CIC nyitvatartási idejében.

Aranytó u.  Luther tér
Árpád u. Mátyás király u.
Augusz Imre u. Mészáros Lázár u.
Bajcsy-Zsilinszky u.  Nyámándpuszta
Balassa u.  Ózsák puszta
Bárányfok Pető� Sándor u.
Béketelep u. Pollack Mihály ltp.
Berzsenyi u. Pollack Mihály u. páratlan oldala 
Bogyiszlói út Pollack Mihály u. páros oldala 2-72. számig
Borrév Rákóczi u. páratlan oldala 1-47. számig
Csaba u.  Sport u. 
Damjanich u. Széchenyi u. páros oldala 2-38. számig

Garay tér Szent István tér 
Hunyadi u. Szentmiklósi út
Józsefpuszta Szluha György u.
Kendergyár Tavasz u.
Keselyűs Tinódi u.
Keselyűsi út Toldi u.
Kinizsi u. Tompa u.
Kiskorzó tér Tormay Béla u.
Korsófölde u. Wosinsky Mór ltp. 
Kölcsey ltp. Zrínyi u. páratlan oldala 1-47. számig
Liszt tér  Zrínyi u. páros oldala 2-42. számig 

1. számú óvodai körzet
Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten, Kölcsey ltp. 15.
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ASZTALITENISZ. Jelt adott magáról a 
hazai női extra ligában bronzváromá-
nyos Szekszárdi Női Asztalitenisz Klub 
a legkisebbek korosztálya. Az újoncok 
országos csapatbajnokságán a Kozári 
Tamara, Fáth Panna, Varga Janka, Szi-
lasi Flóra összetételű szekszárdi csapat 
többek közt a nagy hírű fővárosi Pos-
tás SE sima 4-0-ás legyőzésével lett 
harmadik, miután a végső győztes, a 
toronymagasan esélyes Statisztika első 
számú csapatától vereséget szenvedett. 
Türei Ferenc utánpótlásedző tanítvá-
nyai az újonc korcsoportban a vidék 
legjobb csapatának számítanak ezzel a 
harmadik hellyel – merthogy fővárosi 
házidöntőre került sor a Statisztika I. és 
a Statisztika II. között, amit természe-
tesen az első számú csapat nyert meg.
ATLÉTIKA. 13 aranyérmet, 15 ezüstöt és 
11 bronzot szereztek a Szekszárdi Seni-
or Atlétikai Klub versenyzői a főváros-
ban megtartott fedettpályás országos 
atlétikai és dobóbajnokságon. A fér�ak 
közül a több dobószámban jeleskedő, a 
65 évesek között induló Ruzsinka István 

három aranyérmet is szerzett, a rövid-
távfutó Szabó János kettőt, míg a szin-
tén a futószámokban szereplő Melegh 
Imre és dr. Soós László egy-egy aranyat 
szerzett a Syma csarnok rekortánján. A 
nőknél Oláh Annamária triplázott ara-
nyak tekintetében: a 70 évesek között 
versenyző veterán atlétahölgy három 
dobószámban (súlylökés, diszkoszve-
tés, kalapácsvetés) is a legjobbnak bi-
zonyult. László Zsuzsanna (60) a 3000 
m-es síkfutás a súlylökésben lett első. A 
március 25-30. között Budapesten zajló 
Senior Fedettpályás Világbajnokságon 
hatan indulnak különböző versenyszá-
mokban a Szekszárdi Senior Atlétikai 
Klub képviseletében.
LABDARÚGÁS. Két vereség után pon-
tot szerzett a Tolle UFC Szekszárd az 
NB III középcsoportjában, hazai kör-
nyezetben a 15. helyen álló Maglódi 
TC ellen. A szekszárdi csapat Márk 
Attila révén már a 3. percben gólt 
szerzett, és megvoltak a lehetőségei 
a további találatok elérésére is, de a 
helyzetkihasználással hadilábon állt a 
csapat a mérkőzés folyamán. Egy szer-
zett gól nem volt elég az élmezőnyhöz 

való felzárkózáshoz szükséges három 
bajnoki ponthoz, mert az ellenfél már 
a 23. percben egy jogosan megítélt 
büntetőből kiegyenlített, s 1-1 lett a 
végeredmény is. AZ UFC húsz forduló 
elteltével hét győzelemmel, öt döntet-
lennel és nyolc vereséggel, összegyűj-
tött 26 ponttal, 28-35-ös gólkülönb-
séggel a 8. helyen áll a bajnokságban.
KOSÁRLABDA. Nem sikerült bejut-
nia az Atomerőmű KSC Szekszárd 
női NB I-es, A-csoportos csapatának 
a Magyar Kupa elődöntőjébe. Az esé-
lyek nem voltak rosszak, mert azzal 
az MTK-val sorsolták össze, amelyet 
a bajnokság alapszakaszában eddig 
lejátszott 4 meccsből háromszor le-
győzött Magyar Gergely együttese. A 
Székesfehérváron lejátszott mérkő-
zésen az MTK nyújtott egységesebb, 
s ezáltal eredményesebb játékot, és 
az utolsó negyedben végérvényesen 
a maga javára fordította a meccset. 
(A fővárosi kék-fehérek azt is elbír-
ták, hogy egyik meghatározó pont-
szerzőjük, Dragana Svitlica a meccs 
utolsó öt percére kipontozódott. A 
KSC-ben a most is ponterős Scseki-

csen és Zelén kívül szinte mindenki 
a tőle megszokott játéktól messze 
elmaradt. Így a végeredmény: MTK 
Budapest – KSC Szekszárd 63-58. A 
Magyar Kupát női kosárlabdában 
2014-ben a Pécsi EAC csapata hódí-
totta el, miután a döntőben legyőzte 
az Euroleasing Sopront.
KÉZILABDA. Túl van egy újabb ide-
genbeli mérkőzésén az NBI B nyugati 
csoportjában listavezető Szekszárdi Fe-
kete Gólyák KC, amikor is az FTC II. 
csapatának otthonában volt jelenése. 
A Ferencváros �ataljai sem a védeke-
zésben, sem a támadásban nem tudtak 
felnőni ahhoz a feladathoz. A gyengén 
védekező Szekszárd ellen sem tudták 10 
gól alá hozni a már az első félidő végé-
re kialakult különbséget. FTC II.-FGKC 
28-38, a félidőben: 10-20. A közelgő 
Budaörs elleni, idegenbeli, a bajnoki 
címről döntő, két hét múlva esedékes 
csúcsrangadó tükrében tekintve a mér-
kőzésre, Tabajdi edző a támadójátékkal, 
annak színvonalával elégedett volt, ám 
az egyéni és a csapatvédekezéssel már 
kevésbé, amin a hátralevő két hétben 
mindenképpen javítani kell.

SPORTMIX

Négy országos bajnok került ki
a szekszárdiak íjászok közül

Négy országos bajnoki címet és öt 
dobogós helyezést szereztek a szek-
szárdi íjászklubok képviselői az év 
első jelentős versenyén, az elmúlt 
hétvégén lezajlott országos terem-
bajnokságon Kecskeméten, ame-
lyen az utánpótlás-korosztályokban 
is a szakági bajnoki cím volt a tét.

Két országos elsőséget szerzett a Tolnai Tá-
jak Íjász Egyesület (TTÍE) és ugyanennyit 
gyűjtött be az Alisca Nyilai Íjász Egyesület 
is. Utóbbiak nevéhez fűződik valameny-
nyi szekszárdi dobogós helyezés, emellett 
az ob.-re kilenc utánpótlás-versenyzővel 
kvali�káló aliscás íjászklub egy negyedik 
és egy hatodik helyezést is jegyez. 

Kezdjük a „névsorolvasást” 2014-es 
friss szakági bajnokokkal. A felnőttek me-
zőnyében valóra váltotta több éve dédel-
getett álmát, a felnőtt terembajnoki cím 
megszerzését a női csigás kategóriában 
Alexandra Manea, a TTÍE meghatározó 
válogatott versenyzője, akinek ez a győze-
lem még hiányzott az éremkollekciójából. 
Alexnek most is akadt nagyon komoly ri-
válisa a �náléban a 10x3 + 10x3-as soro-
zatban, de 555 pontot lőtt össze, tíz pont-
tal többet, mint az ezüstérmes.

Ugyanebben a kategóriában szüle-
tett TTÍE másik bajnoki aranya is: Sza-
ka Zsombor gyerek csigás kategóriában 
lett országos bajnok. Csigás specialista 
mivoltát azzal is igazolta TTÍE, hogy 
az i�knél Mezei Ádám László a hato-
dik, Kerner Bálint pedig egy ob.-n ér-
tékesnek számító nyolcadik helyen vég-

zett. I�ú Bóka László a felnőttek között 
szerzett ötödik helyével újfent igazolta, 
hogy e kategóriában a hazai szűkebb 
elithez tartozik. Megjegyzendő, a TTÍE 
volt válogatottja nem készült fel úgy 
erre a versenyre, mint máskor szokott, 
az idén inkább a pályára koncentrál.

Az aliscások a történelmi kategóriák-
ban vágták ki a rezet az idei év első ran-
gos megméretésen, jelezve, hogy már 
kopogtat az ígéretes új generáció. Zsók 
Szabolcs a gyermek barebow-kategóri-
ában lett országos bajnok, a kadet-kor-
osztály történelmi versenyszámában 
pedig a már tavaly is szép sikerekkel 
büszkélkedő Bükszegi Norbert győzött. 

Két ezüstöt is produkált a klubnál 
az i�úság: Barta Nikolett a serdülők-
nél, Barta Viktória a gyermek korosz-
tályban lett országos második. 

Izgalmas versengés után, az úgyneve-
zett szétlövésben szerezte meg a bronzot a 
serdülőknél a csigás kategóriában Bencze 
Gábor. A történelmi kategóriában a gyer-
mekeknél Zsók Tamás szerzett egy ne-
gyedik helyet, Ambrus Csongor pedig a 
vadászre�ex kategóriában indult a serdü-
lők mezőnyében, és a szintén értékes ha-
todik helyen zárta a küzdelmet.

Volt ok az örömre, hisz a klub tör-
ténetének legeredményesebb országos 
terembajnokságát tudhatják maguk 
mögött az aliscások. Versenyzőiket 
Müller György és Domonkos Erzsé-
bet edzők, valamint Bakó Dénes, Bo-
ros Zoltán és Ambrus Károly instruk-
torok készítették fel. B. Gy.

Elkezdődött a versenyidény az or-
szágúti kerékpározásban: gyors 
egymásutánban három versenyen 
is rajthoz álltak a két szekszárdi ke-
rékpárosklub képviselői (nyílt Tolna 
megyei hegyi bajnokság, Pécs Kupa 
nyitánya, tihanyi Félsziget Kupa). 

A végeredmény – 15 arany, 13 ezüst 
és 11 bronz – jelezte: úgy a Szekszárdi 
Szabadidős Kerékpáros SE (SZSZKE), 
mind a Szekszárdi Kerékpáros SE 
(SZKE) legjobb versenyzői tényezők 
szeretnének lenni a kezdőktől a junio-
rokig a kiemelt hazai versenyeken.

Jó jel, hogy a tihanyi Félsziget Ku-
pán a 61,4 km-es versenyt az U-19-
es korosztályban az idei megyei hegyi 
győztes, Fábián Ábel (SZSZKE) nyer-
te klubtársa, Tornyai Richárd előtt, s 
ott volt az első ötben a másik szekszár-
di klub, az SZKE képviselője, a fen-
tebb említett versenyeken jól teljesítő 
Balogh Tamás is. Az SZKE meghatá-
rozó versenyzője, Istlstekker Zsolt az 
U-17-es-korosztályban, a Pécs Kupán 
a hegyi mezőnyversenyben és az egyé-
ni időfutamban is nyerni tudott.

A pécsi tv-torony lábánál lezajlott he-
gyi versenyben és a Feked Nagydíj egyé-
ni versenyen egy kivétellel szekszárdi ke-
rékpáros végzett az első három helyen. 

Végeredmények az említett verse-
nyekről a szekszárdi kerékpárosok sze-
replésének tükrében.

Nyílt Tolna megyei hegyi bajnokság 
– U-11 korosztály (6,5 km): 1. Bán Be-

nedek (SZSZKE). U-13: 1. Fábián Za-
lán, 2. Forró Lajos (mindkettő SZSZKE) 
3. Kiss Balázs (SZKE), U-15 (16,5 km): 
Schneider Sebestyén, 2. Fábián Csongor 
(mindkettő SZSZKE). U-19 (16,5 km): 
1. Fábián Ábel, ...3. Nagy Olivér, 4. Ta-
kács Krisztián (mindhárom SZSZKE).

Pécsi tv-torony hegyi mezőverseny 
(6 km) – U-17: 1. Istlstekker Zsolt, 2. 
Ács Vince (mindkettő SZKE), 3. Sch-
neider Sebestyén (SZSZKE). U-19: 
1. Balogh Tamás (SZKE), 2. Takács 
Krisztián (SZSZKE). Abszolút kategó-
ria: 5. Nagy Olivér (SZSZKE), 6. Istls-
tekker Zsolt (SZKE).

Feked Nagydíj, egyéni időfutam 
verseny (10 km) – U-17: 1. Istlstekker 
Zsolt, 2. Ács Vince (mindkettő SZKE), 
…4. Schneider Sebestyén, 5. Fábián 
Csongor (mindkettő SZSZKE). U-19 
(20 km): 1. Takács Krisztián (SZSZ-
KE), 2. Balogh Tamás (SZKE). Elit ka-
tegória (20km): 4. Fábián Ábel (SZSZ-
KE), …7. Nagy Olivér (SZSZKE).

Félsziget Kupa országúti mezőny-
verseny, Tihany – U-13 (15,8 km): 
1. Fábián Zalán (SZSZKE), 2. Kiss 
Balázs, 3. Bán Benedek (mindkettő 
SZKE), 4. Forró Lajos (SZSZKE), 5. 
Mészáros Bence (SZKE). U-15 (15,8 
km): 2. Fábián Csongor, 3. Schneider 
Sebestyén (mindkettő SZSZKE). U-17 
(24,8 km): 5. Istlstekker Zsolt, 6. Ács 
Vince (mindkettő SZKE). U-19 (61,4 
km): 1. Fábián Ábel, 2. Tornyai Ri-
chárd (mindkettő SZSZKE), … 5. Ba-
logh Tamás (SZKE). B. Gy.

Olykor kisajátították a dobogót
a szekszárdi kerékpárosok
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Az asztalitenisz diákkupa állása

A 2013/14. évi diákkupa verseny IV. fordulója 
2014. március 22-én Bátán került megrendezés-
re. A verseny sajnálatos módon, az eddigi legala-
csonyabb részvétellel zajlott, összesen 11 fő le-
ány és 16 fő �ú vett részt.
A forduló eredményei:
Fiú I. korcsoport: 1 fő versenyző nevezett, így a 
Fiú II korcsoportban versenyzett, a kiírásnak meg-
felelően.
I.  Kizakisz Nikosz Wunderland Óvoda Szekszárd (megj.: 

a Fiú II. csoportot megnyerve lett I. helyezett)
Fiú II. korcsoport 
I. Kiss Krisztián Alsónána Ált. Isk.

II. Kakuk Róbert Alsónána Ált Isk.
III.  Hegedűs MárkWossinsky Mór Ált. Isk. Tolna
IV.  Balogh Patrik Hunyadi János Ált. Isk. Báta
Fiú III. korcsoport
I.  Hegedűs Márk Hunyadi János Ált. Isk. Báta
II.  Varga Miklós Baka István Ált. Isk. Szekszárd 
III.  Gyalus Bence Baka István Ált. Isk. Szekszárd 
IV.  Székely Zoltán Hunyadi János Ált. Isk. Báta
Fiú IV. korcsoport
I.  Balogh Tamás Hunyadi János Ált. Isk. Báta
II.  Hegedűs Zsolt Hunyadi János Ált. Isk. Báta
III.  Balogh Attila Hunyadi János Ált. Isk. Báta
IV.  Tass Péter Garay János Gimnázium Szekszárd
Leány I. korcsoport

I.  Andrási Jázmin Hunyadi János Ált. Isk. Báta
II.  Dinovics Bettina Hunyadi János Ált. Isk. Báta
Leány II. korcsoport
I. Faddi Korina Alsónána Ált. Isk.
II.  Katona Henrietta Babits Mihály Ált. Isk. Szekszárd
III.  Dinovics Barbara Hunyadi János Ált. Isk. Báta
IV.  Tantos Timea Hunyadi János Ált. Isk. Báta
Leány III. korcsoport
I.  Scha�er Ramóna Hunyadi János Ált. Isk. Báta
II. Puskás Petra Alsónána Ált. Isk.
III.  Romanov Rita Wossinsky Mór Ált. Isk. Tolna
IV.  Babai Kata Gyakorló Ált. Isk. Szekszárd
Leány IV. korcsoport
Sajnos, nem érkezett versenyző ebben a versenyszámban.

Sportági bázissá nőheti ki magát a szekszárdi kajak-kenu klub

Minden jel arra utal, hogy utánpót-
lás-fronton új szekszárdi sikersport-
ág van kibontakozóban. Négy éve 
tette meg az első lépéseket az ügy 
érdekében a szekszárdi illetőségű, 
tolnai színekben  maratoni kajako-
zásban Szakály Viktorral világbajno-
ki címig jutó, egyéniben vb.-bronzot 
is begyűjtő Jámbor Attila (képünkön). 

– Már régebben felmerült bennem, 
amikor elhaladtam a Sió mellett, hogy 
a vízfelület a palánki híd lábánál szin-
te kínálja magát egy valamire való 
vízisport-egyesület számára – mondta 
el a kezdetekkel kapcsolatban „Jám-
bi”, azaz Jámbor Attila. Ahogy hangot 
adott ebbéli elképzelésének, azonnal 
felizzott a szunnyadó parázs azokban a 
szekszárdiakban, akik a közel harminc 
éve megszűnt helyi kajak-kenu sport 
újjáéledésében reménykedtek.

Jámbor Attilának nem kellett különö-
sebben sokat kilincselnie a palánki Sió-
híd lábánál önmagát kínáló területért és 
azért sem, hogy alapminimumnak szá-
mító hajószámmal, kis öltözővel illetve 
hajótárolóval 2010-ben hódító útjára in-
duljon a Szekszárdi Kajak Kenu SE. 

A nehéz gazdasági helyzet dacá-
ra a kezdettől máig megmaradt, meg-
határozó szponzorok – a városi ön-
kormányzat, a Tarr K�., a Szekszárdi 
Vízmű K�. és a Bát-Grill K�. – mel-
lé folyamatosan újak csatlakoztak; a 
bizalom Jámbor Attilának is szólt. Az 
egykori versenyző elszántságának, 
szimpatikus szerénységének, akinek, 
mint kiderült, megvan a kellő peda-
gógiai érzéke is a gyerekekhez. Ilyen 
versenyzői múlttal a háta mögött pe-
dig mesterségbeli tudását aligha von-
hatja bárki is kétségbe…

Ahol ennyi feltétel együtt van, ott 
inkább előbb mint utóbb, az ered-
mények is jelentkeznek. Az  aktuális 
korosztályos, országos kölyökváloga-
tottban idén tavasszal állandó keret-
tagként ott lesz négy szekszárdi (Ádám 
Alexa, Nagy Viktória, Mercz Marcell 
és Takács Márk), ketten pedig (Mercz 
Maja és Czemmel Bálint) ideiglenes 
meghívottként, újabb felfedezettként 
lesznek jelen az edzőtáborban – rajtuk 
múlik az állandó kerettagság kiharco-
lása. Jámbor Attila örömmel nyugtázza 
a fentieket, de nem győzi hangsúlyoz-
ni: neki és a klubnak legalább annyi-
ra fontos az a további mintegy félszáz 
versenyző, aki a szekszárdi klubot al-
kotja és akikkel életet varázsolnak a Si-
óra a napi penzumok teljesítése során.

– Alapvetően versenysport-irányult-
ságúak vagyunk. Szeretnénk minden-
kinek megadni azt a lehetőséget, hogy 
kihozza magából a maximumot, s ez 
többnyire nem jelenti azt, hogy az ille-
tőből garantáltan bajnok vagy a korosz-
tálya legjobbja lesz. Annyi minden törté-
nik addig, amíg feketén-fehéren kiderül, 

milyen felszínre hozható kvalitások rej-
lenek egy-egy négy-öt évet becsülettel 
végigdolgozó gyerekben. A legfonto-
sabb, hogy öntudatosan, nagy szorga-
lommal végezzék az egyre nagyobb ter-
heléssel járó edzésmunkát, s ezzel együtt 
is megmaradjon a kajakozás sikerélmé-
nye  – jegyzi meg a vezetőedző, akinek 
segítőtársa szintén kajakos múltú párja, 
Inger Nikoletta. A magas létszám miatt 
szükség lesz még egy szakavatott tréner-
re, ezt a feladatot a klub várhatóan házon 
belül oldja meg: van egy versenyzőjük, 
aki már 16 évesen ott volt az indulásnál 
és inkább edzőként szolgálná a sportágat 
az elkövetkezendő években.

Szeretnék, ha tovább nőne a ver-
senyzők száma, éppen egy nagyjából 
15 fős csoportot terveznek még ebben 
a szezonban elindítani, ehhez 2003 és 
2005 között született �úcskákat-lány-
kákat keresnek.

A vízisporttelep évről évre szépül: a 
növekvő hajószám miatt egy új hajótá-
roló is épült, szert tettek egy új motor-
csónakra, s már a vízreszállás is méltó 
módon történik a nemrégen elkészült 
pontonbeszálló révén, valamint ké-
szül egy méretes, a sportágnál tényleg 
nélkülözhetetlen kültéri fedett kondi-
cionáló. A páros hajók mellett a hőn 
óhajtott négyesből is van már több a 
tárolóban, hisz ennyi gyerekből előbb-
utóbb össze kell hogy álljanak a későb-
bi eredményesség szempontjából nem 
elhanyagolható csapathajók. De hon-
nét erre az apanázs, miközben a mű-
ködés költségeit is biztosítani kell?

– Ideális körülmények között dolgoz-
hatunk most – mondja elégedettségét 
nem titkolva Jámbor Attila. – Jólesik, 
hogy a Magyar Kajak-kenu Szövetség 
is felfedezett bennünket, és országjá-
ró körútjaik során példaként említenek 
bennünket. Kaptunk egy szép összeget 
műhelytámogatásként, amit az infra-
struktúra megerősítésére fordítottunk, 
sőt, a Sió túlsó partján, a kolpingisko-

la tangazdasága mellett telket is vásá-
roltunk a további terjeszkedés miatt. A 
szponzori pénzeket így a működésre a 
versenyeztetésre tudjuk fordítani. De 
igyekszünk magunk is hozzájárulni a 
bevételeink növekedéséhez például az-
zal, hogy megpályáztuk a Szent László 
Középiskola tagintézményeiben a min-
dennapos testnevelés megvalósítását. 
Ebből a pénzből vettük azt a buszt, ami-
vel utazunk és szállítjuk a hajókat. To-
vábbi bevételeket tervezünk a későbbi-
ek során víziturisztikai szolgáltatások 
megszervezéséből – teszi hozzá Jám-
bor Attila.

Ahogy (heteken belül) beindul a 
kajakos versenyidény és szinte kéthe-
tenként követik egymást a versenyek, 
továbbra is szükség lesz a gyerekeket 
elkísérő szülők önzetlen segítségére is, 
akik közül a tehetősebbek nem csak a 
szállításban segítenek, hanem az ideá-
lis edzésfeltételek megteremtésében is. 
Többen például saját hajót vásároltak 
gyerekeiknek, s így több versenyzőnek 
jut a raktáron levő több tucatból egy-
egy csoportedzés során.

Nem kis szó, hogy a több mint száz 
hazai klub összevetésekor a felnőtt- il-
letve juniorkorú versenyzőkkel még 
nem rendelkező Szekszárdi Kajak-ke-
nu SE már a harmincadik, utánpótlás 
tekintetében pedig a tizenhetedik he-
lyen áll. Bizsergetően izgalmas kérdés: 
mi lesz akkor, ha a srácok és a lányok 
szakosodnak a síkvízi rövidebb, vagy 
a maratoniig terjedő hosszabb távok-
ra? Ha a fentebb említett, országosan 
kiválasztott kölyökkategóriás hatokon 
kívül a láthatóan tehetséges, de később 
beérő gyerekek is bemutatkoznak va-
lamelyik országos versenyen?

Jámbor szándékosan nem beszél 
még erről, nem akar elkiabálni sem-
mit, de a tekintetéből kiolvasható: a 
kölyökkategória fölött is lehet még az 
idén meglepetésembere a mindössze 
négy éves szekszárdi klubnak. B. Gy.
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AGÓRA MOZI
Április 1-2., 17 órakor
POFÁZUNK ÉS VÉDÜNK Színes, 
szinkronizált amerikai akció-vígjáték
2D, 16 éven felülieknek, 99 perc.

Április 1-2., 19 órakor
A TÚLÉLŐ Színes szinkronizált ame-
rikai háborús �lmdráma 2D, 16 éven 
felülieknek, 121 perc.

Április 3-5. és 7-9., 17 órakor
MŰKÖDIK A KÉMIA Színes, szink-
ronizált amerikai �lm 2D, 16 éven 
felülieknek.

Április 3-5. és 7-9., 19 órakor
(szombaton 14.45-kor is)
NOÉ Színes, szinkronizált amerikai 
�lmdráma 3D, 12 éven alatt szülői 
kísérettel, 134 perc.

Filmvetítés hétfőtől szombatig, vasár-
nap szünnap!

Jegyárak: 1000 Ft (2D) és 1200 Ft (3D)
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

www.szekszardagora.hu

ÁPRILIS 2., SZERDA 18.00 ÓRA – 
AGÓRA MŰVÉSZETEK HÁZA
Fehérnépecske bugyiharisnyában, avagy 
alkalmi mesék idegbeteg felnőtteknek. 
Vidám székely irodalmi show Muszka 
Sándorral és Orbán János Dénessel. 
Jegyár: 1.000 Ft Jegyek kaphatók a Babits 
Mihály Kulturális Központ jegypénztá-
rában és a ticketportal.hu oldalon.

ÁPRILIS 3., CSÜTÖRTÖK 18.00 ÓRA  – 
AGÓRA MÁRVÁNYTEREM

„Keresztút” - Kiss Albert fotóriporter kiál-
lítása. Megnyitó időpontja: 2014. április 3. 
csütörtök 18.00 óra. A kiállítás megtekint-
hető: 2014. április 26-ig 9.00-18.00 óráig 
az intézmény nyitvatartási idejében.

ÁPRILIS 5., SZOMBAT 8.00-12.00 óráig 
–160 LAKÁSOS ELŐTTI AGÓRA TÉR 
BA-ZSI - Babits zsibvásár. Kitelepülés 
árusoknak: 7.00-8.00 óráig. Helyfogla-
lás: kizárólag előzetes szerződéskötéssel 
és �zetéssel a központ információján!

A Babits Mihály Kulturális Központ programja

A Wosinsky Mór Megyei Múzeum és kiállítóhelyeinek április havi programja
WOSINSKY MÓR MEGYEI MÚZEUM
7100 Szekszárd, Szent István tér 26.
Tel/fax: 74/316-222, honlap: www.
wmmm.hu. Nyitva: vasárnap és hétfő 
kivételével 10-16 óráig. Belépődíj: fel-
nőtt 600,- Ft, nyugdíjas, diák 300,- Ft.

Állandó kiállítások:
•  A tolnai táj évezredei az őskortól a 

honfoglalásig
•  Megelevenedett képek. Egy kisváros 

a századfordulón
•  Örökségünk. Tolna megye évszázadai
•  Pincemúzeumi kiállítás: népi gyermek-

játék és fegyvergyűjtemény (Csak előre 
bejelentett csoportok látogathatják!)

Időszaki kiállítás:
Alfred Falchetto Teururai faragóművész 
„Üzenetek a távoli szigetvilágból”. Polinéz 
fotók és tárgyak című kiállítása. Megte-
kinthető: 2014. július 15-ig.
Múzeumpedagógiai programok:
Múzeumi órák általános és középis-
kolás tanulóknak
Vetítéses előadások és/vagy tárlatveze-
tések a kiállításokban:
•  Őskor – neolitikum.
•  A rómaiak Pannoniában.
•  A honfoglaló magyarság.
•  Törökkori emlékek, különös tekintet-

tel a palánki földvárra.
•  Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc.
•  Tolna megye keresztény emlékei.
•  Szekszárd története, különös tekin-

tettel a századforduló időszakára.
•  A Sárköz története és néprajza.

Múzeumi foglalkozás óvodásoknak
Minden hónap utolsó hetében 10 és 11 
órakor kezdődik előzetes időpont egyez-
tetés alapján. 
Áprilisban: A csirke és a kacsa című 
kis�lm megtekintése, kártya, puzzle, 
színező lapok. Az alábbi témák közül 
igény szerint bármelyikre lehet jelent-
kezni előzetes időpont egyeztetés alap-
ján (74/316-222, 21-es mellék).
Múzeumi barangoló Mamut Marci-
val sorozat (Óvodásoknak és kisisko-
lásoknak ajánljuk)
•  Múzeum-őr. Mit őriznek a múzeumok?

•  Mamuttól a cserépbográcsig. Milyen 
kincseket rejt a föld?

•  Mesélő kövek. Templomok, várak, 
várkastélyok.

•  „… ihol jönnek a törökök”. A szultán 
birodalmának határán.

•  A céhláda kincsei. Mesterek és mester-
ségek.
•  Tájak, népek, viseletek. A Sárköz.
Műhelytitkok sorozat (Általános isko-
lásoknak ajánljuk)
•  Kincsek a homokban. Hogyan dolgo-

zik a régész? 
•  Időutazás az őskortól a honfoglalásig
•  A restaurálás rejtelmei. Hogyan lesz a 

töredékből egész?
Fedezd fel! sorozat (Általános iskolá-
soknak ajánljuk)
•  Vitézek, katonák, fegyverek. A fegyver-

történeti kiállítás
•  Kísérleti régészet (pl. „régészkedés”, 

kőeszközök csiszolása, fúrása, búza 
őrlése, fonás, szövés…) 

•  Nagyszüleink játékai. A múzeum gyer-
mekjáték gyűjteménye

MűvészKEDDj! sorozat minden hónap 
utolsó keddjén (Felső tagozatosoknak 
és középiskolás tanulóknak ajánljuk)
•  Pecsétviasz eredeti múzeumi pecsé-

tekkel
•  Iniciálé készítése
•  Ex libris készítés és kiállítás 
Évszakok. Die Jahreszeiten német 
nyelvű sorozat (Óvodásoknak és ki-
siskolásoknak ajánljuk)
•  Tél – Jégkorszaki barátunk, a Mamut
•  Tavasz – Mattioni Eszter: Tavasz című 

festménye
•  Nyár – Élet a Gemenci erdőben
•  Ősz – Szüret és betakarítás
Interaktív programok terápiás kutyá-
val sorozat (Óvodásoknak és kisisko-
lásoknak ajánljuk)
•  Hűséges, mint a kutya. Hogyan lett a 

kutya az ősember társa? 
•  Bizonytalan, mint a kutya vacsorája. 

Az állatok táplálkozása
•  Nyomok a homokban. Állatok lábnyomai 
•  Ugatja, mint kutya a holdat. Az álla-

tok kommunikációja
•  Ebcsont beforr. Az állatok testfelépítése

•  Belejött, mint kiskutya az ugatásba. 
Érzékelés az állatvilágban

•  Nemcsak egy tarka kutya van a vilá-
gon. Az állatok fejlődése

•  Kutya – macska barátság. Vadászat és 
vadászkutyák

Régi ésszel – gyermekkézzel tematikus 
sorozat
Minden hónap második szerdáján 10-16 
óráig tart előzetes időpont egyeztetés alap-
ján. Április 9. Ismerkedés a húsvéti népszo-
kásokkal, rajzolás írókával (kicával) tojás-
festés Dr. Lehel Péterné, a Népművészet 
Mestere vezetésével. Ára: 300 Ft/gyermek.
Április 1. Fordított nap a múzeumban
Az érdeklődők a nap folyamán 10-16 
óra között megismerhetik a látogatók 
elől elzárt területeket a pincétől a rest-
aurátorok műhelyén át a padlásig. Beje-
lentkezés szükséges.
Múzeumi esték
EZERARCÚ KULTÚRÁK témakörben 
április 16-án, szerdán 15 órától Prof. Dr. 
Bárdi László: A tibeti civilizáció című előa-
dása a múzeum könyvtárában. A részvétel 
ingyenes. (A januárra tervezett, de betegség 
miatt elmaradt előadás újabb időpontja).
MÚZEUMI MOZAIK. Képek, �lmek, 
események sorozat 
Múzeumandragógiai sorozat minden 
hónap első hétfőjén 15 órától 
(Főiskolai hallgatóknak, felnőtteknek és 
nyugdíjasoknak ajánljuk) 
Április 7. hétfő, 15 óra: Magyarország 
története 11-12. rész: A Legendák és 
igaz történetek a XV. század elejéről és 
a Zsigmond magyar király és német-ró-
mai császár című �lmek vetítése
Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület 
Szekszárdi Klubja programjai
– Április 10. csütörtök, 7 óra
Kirándulás Keszthelyre (Helikon Kastély-
múzeum megtekintése tárlatvezetéssel, 
majd a Hintómúzeum, Vadászati Múze-
um és Történelmi Modellvasút kiállítás, 
Pálmaház, séta a belvárosban), Szigligetre 
(vár), Badacsonyörsre (Folly arborétum)
Április 15. kedd, 17. és 24. csütörtök, 
7 óra (3 x megyünk)
Kirándulás a horvátországi Dél-Bara-
nyába és a Drávaszögbe idegenvezetővel: 

Eszék (Vár, Főtér, templom, városnéző 
séta) - Kopács (természetvédelmi terü-
let: Kopácsi-Rét; hajókirándulás a Drá-
ván) – Tökös-Tikves (Tito kastély park-
ja) - Hercegszőlős (Savoyai Jenő egykori 
pincéje) – Kiskőszeg (Hármas-határ, II. 
világháborús emlékmű). 
Bővebb felvilágosítás valamint Múzeumpe-
dagógiai programajánló füzet a múzeum-
ban kérhető (Szekszárd, Szent István tér 26. 
Tel.: 74/316-222, 21-es mellék, Andrásné).

BABITS MIHÁLY EMLÉKHÁZ
7100 Szekszárd, Babits Mihály u. 13.
Tel.: 74/312-154. honlap: www.wmmm.hu
Nyitva: vasárnap és hétfő kivételével  
10-16 óráig. Belépődíj: felnőtt 600,- Ft, 
nyugdíjas, diák 300,- Ft.
Állandó kiállítások:
•  A költő relikviái szülőházában, csa-

ládjának egykori otthonában
•  Dienes Valéria Emlékszoba
•  Baka István Emlékszoba
Múzeumi óra:
•  Babits Mihály és Szekszárd

IRODALOM HÁZA – MÉSZÖLY 
MIKLÓS MÚZEUM
7100 Szekszárd, Babits Mihály u. 15.
Tel.: 74/410-783. honlap: www.wmmm.hu
Nyitva: vasárnap és hétfő kivételével 
10-17 óráig. Belépődíj: felnőtt 600,- Ft, 
nyugdíjas, diák 300,- Ft.
Állandó kiállítás:
•  Mészöly Miklós emlékkiállítás
Múzeumi óra:
•  Mészöly Miklós és Szekszárd

MEGYEHÁZI KIÁLLÍTÁS
7100 Szekszárd, Béla tér 1. (Vármegye-
háza) Inf. tel.: 74/410-783. 
Honlap: www.wmmm.hu. 
Technikai okok miatt határozatlan  
ideig zárva!
Állandó kiállítás:
•  Tájak, települések, emberek. 19. szá-

zadi tudástár és történelmi játszóház.
• A régi Vármegyeháza világa
• Liszt Ferenc Emlékkiállítás
•  Mattioni Eszter festményei és hímeskövei
• Esze Tamás emlékszoba
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VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

A POLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK 
FOGADÓÓRÁJA

2014. március
HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Az időpontot később közöljük.
Polgármesteri Hivatal I. em., 
polgármesteri tárgyaló.

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

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
Március 11-én (kedd) tartotta.
Garay J. Általános Iskola és AMI 
(Zrínyi u.)

ÁCS REZSŐ alpolgármester
A hónap harmadik hétfőjén 14–15 
óráig. Polgármesteri Hivatal I. em. 
36. sz. iroda. III. sz. választókerület
Március 6-án (csütörtök) tartotta.
I. Béla Gimnázium és Informatikai 
Szakközépiskola
Szekszárd, Kadarka u. 25-27.

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

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

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

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

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

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

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselő
IX. sz. választókerület 
Bejelentkezés a 30/551-4653-as számon.
Baka István Általános Iskola.

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

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

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

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

ZAJÁK RITA képviselő
A hónap utolsó hétfőjén 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fszt. 4.

Foglaljon időpontot – intézze gyorsabban ügyeit

Tavaly több mint 41 ezren keres-
ték fel a NAV szekszárdi központi 
ügyfélszolgálatát. A nagy érdek-
lődés miatt érdemes előre időpon-
tot foglalni az interneten, így elke-
rülhető a sorban állás, és kevesebb 
időbe telik az ügyintézés.

A NAV 2012 áprilisában vezette be 
az internetes ügyfélszolgálati idő-
pontfoglalást, melynek segítségével 
az ügyfelek egyes adóügyeiket előre 
egyeztetett időpontban intézhetik. 
Ügyintézési időpontok foglalására a 
leggyakrabban intézett ügytípusok 
esetében van lehetőség: adókártya, 
adóigazolás, jövedelemigazolás,  il-
letőségigazolás igénylése, ügyfélka-
punyitás, egészségügyi szolgáltatási 

járulékkal kapcsolatos ügyintézés. 
Időpontot foglalni legfeljebb két hétre 
előre, és legkorábban a foglalás utáni 
második napra lehetséges. 

A NAV honlapján először ki kell vá-
lasztani, hogy mely ügyfélszolgálatot 
választja az ügyfél, majd meg kell ad-
nia az intézendő ügy típusát, ezután 
választhatja ki a számára kedvező, sza-
bad időpontot. Ha az ügyfél megadja 
e-mail címét, elektronikus visszaiga-

zolást kaphat az időpontfoglalás rész-
letes adatairól. Nemcsak személyesen, 
hanem meghatalmazott, illetve képvi-
selő által is lehet időpontot foglalni.

Bővebb tájékoztatás kérhető tele-
fonon a NAV Általános Tájékoztató 
Rendszerén a 06-40/42-42-42-es tele-
fonszámon, valamint ügyfélszolgála-
tainkon. A legfontosabb tudnivalók a 
NAV honlapján, a www.nav.gov.hu-n 
is megtalálhatók.

Szekszárd,
Béri B. Ádám 

utca 78.

Műanyag
ajtó-ablak

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

KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS

ZSOLT Árnyékolás
Telefon: 06–74/314–443

06–30/505–52–49
Az akció 2014. március 1-31-ig tart.

A Mentálhigiénés Műhely Önkéntes 
Központ Nyugdíjas Tagozata

2014április 8-án 13 órakor
egésézségvédő előadást tart

a Babits Mihály Kulturális Központ 
földszinti termében.

Előadó: Dr. Nagy József szülész 
nőgyógyász Főorvos.

Előadás címe: Amit rákszűrésről 
tudni kell.

Szeretettel várunk minden kedves 
érdeklődő nyugdíjast!

ELEKTRONIKAI HULLADÉK

INGYENES átvétele
„Védje környezetét, 

teremtsen munkahelyet!”
SZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!

ÁTVEVŐHELY:
Szekszárd, Rákóczi u. 19.

KT-Dinamic Nonpro� t Kft.
Rahabilitációs Foglalkoztató

Tel.: 74/315-103

VÉRVÉTEL VÁRAKOZÁS
NÉLKÜL SAJÁT OTTHONÁBAN!
+36-30/590-2404
Bíró Aranka egészségügyi szakasszisztens
*A szolgáltatás érvényes laboratóriumi
beutalóval vehető igénybe!
A szolgáltatásért térítési díjat kell � zetni!
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Jézus  Krisztus  a  te  győzelmed!  Ingyenes  gyógyulási  lehetőség!
Szekszárd, Mátyás király u. 4., minden vasárnap 17 óra. Látogasson el közénk, vagy hallgassa élőben az interneten!

Jézus Él Alapítvány Telefon: 30/913-7333, www.ksze-szekszard.hu    A részvétel ingyenes!
Kérjük, támogassa adója 1%-val alapítványunk munkáját! Adószám: 18000720–1–17

KERTÉSZETI ABC!
Szekszárdon, a Mikes utcai

Hajóházba!

AKTUALITÁSOK:
◆  Csonthéjasok aktuális növényvédő szerei
◆  Totális gyomirtók
◆ Zsákos szerves trágyák, virágföldek, műtrágyák 
◆  Fűmagok hatalmas választékban
◆  Általános és speciális tápoldatok 
◆  Vetőmagok

Csak pár percre a jelenlegi szekszárdi piactól
a Mikes utcában!

Nyitva:
Hétfőtől péntekig: 7.30 – 16.30 óráig,

szombaton: 7.30-tól – 12.00 óráig! 

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

Szekszárd, Hunyadi u. 5.
Tel: 74/512-666

Nyitvatartás:
H-P: 8-17 • Szo: 8-12-ig

Vásároljon jó minőséget
olcsón

a Vetőmag Üzletházban!

Növényvédőszer
AKCIÓ!

5.000Ft feletti kézpénzes
vásárlás esetén

6% kedvezmény! 

MINŐSÉGI VETŐMAGOK
ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN,

KEDVEZŐ ÁRON!

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

www.szaszoptika.hu

▶ DIGITÁLIS SZEMMÉRÉS

▶ SZEMÜVEG KÉSZÍTÉS

▶ KONTAKTLENCSE 

ILLESZTÉS

SZEMORVOS
MAGÁNRENDELÉS

Főorvos
DR. VÁNYAI

NATÁLIA

Női Tavaszi Nyári Cipővásár!

Szekszárd, Ady Endre Kollégium
Augusz Imre u. 15.

Április 5. Szombat 9-11-ig

Egyes termékek 2900 Ft-tól.
Széles problémás fájós lábakra.

Bütykös kalapács ujjas láb nem akadály.

AUTÓBUSZOS KIRÁNDULÁSOK
IDEGENVEZETŐVEL!

PLITVICEI TAVAK
– 04.26., 05.24. –  10.900 Ft/fő
KASSA – 05.02. –  9.900 Ft/fő
MINIMUNDUS – 05.03. –  10.900 Ft/fő
POSTOJNAI CSEPPKŐBARLANG
– 05.10. –  10.900 Ft/fő
MELK ÉS MARIAZELL
– 05.17. –  11.900 Ft/fő
BÉCS, LAXENBURGI KASTÉLY
– 05.31. –  7.900 Ft/fő
OPATIJA FÜRDŐTÚRA
– 06.28., 07.26., 08.16. –  10.900 Ft/fő
ERDÉLY – félpanzióval
– 05.28-06.01. –  59.900 Ft/fő/5 nap
RÖVID NYARALÁS a Krk szigeten
– félpanzióval
– 06.18-21. –  49.900 Ft/fő/4 nap,
– 06.21-25. –  59.900 Ft/fő/5 nap

BOMBAÁRAK!


