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Januárban a Bartinának gyűlik pénz
Az Alisca Terra forintosítja a szelektíven leadott hulladékot

Az Alisca Terra Kft. „Hulladékból 
adomány” akciójában idén január-
ban a Bartina egyesületnek gyűlnek 
a forintok, az elnyert összeget szak-
mai munkára és viselet vásárlására 
fordítják.

Az Alisca Terra Regionális Hulla-
dékgazdálkodási Kft. 12 hónapos 
kampányában arra ösztönzi a lakos-
ságot, hogy a háztartásban keletke-
zett szemetet szelektáltan vigyék el a 
hozzájuk legközelebb eső hulladék-

udvarba. Az így leadott hulladék 
egy részét aztán a szolgáltató forin-
tosítja, és havonta egy-egy szekszár-
di civil szervezetnek utalja át. Az 
elmúlt esztendőben a ifjúsági fúvó-
szenekar, vízilabdások és kosarasok, 
a siketek és nagyothallók megyei 
szervezete, a vakok és gyengénlá-
tók egyesülete, a Gemenci Sólymok 
jégkorongosai és a Kék Madár Ala-
pítvány részesült pénzadományból. 
Az Alisca Terra Kft. összesen több 
mint egymillió forintot utalt át a ci-
vil szervezeteknek.

Az új esztendő első hónapja a Bar-
tina Néptánc Közhasznú Egyesületé, 
amelynek vezetősége levelet intézett 
tagjaihoz, arra kérve a családokat, 
hogy tegyenek az egyesületért, s 
egyúttal a környezetvédelemért. 
Arra kérnek minden bartinást, hogy 

gyűjtsék külön a papírt, műanyagot, 
háztartási fémet, és adják le az Alis-
ca Terra hulladékgyűjtő udvarában, 
a Bartina nevére. „Összefogás, közös 
munka, csapatszellem, segítőkészség 
– ez jellemez minket a táncos mun-
kában is!” – áll az említett levélben. 
Az elnyert összeget az egyesület 
szakmai munkára és viselet vásárlá-
sára fordítja.

A „Hulladékból adomány” ak-
cióban a következő hónapokban a 
Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus 
Társaskörnek, a Csiga-Biga Mozgás- 
és Képességfejlesztő Alapítványnak, 
az „Esőmanók” Tolna Megyei Autista 
Gyermekekért Közhasznú Egyesü-
letnek és a Szekszárdi Nagycsaládos 
Egyesületnek gyűlik a pénz.

 F. L.
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FELHÍVÁS

A Szekszárdi Települési Értéktár  
Bizottság felhívással él a szekszárdi ma-
gánszemélyek és szervezetek felé, hogy 
éljenek a települési értéktárba felvételre 
történő javaslattételi lehetőségükkel a 
településen fellelhető bármely szellemi 
vagy tárgyi, természeti, közösségi érték 
vagy termék vonatkozásában.
A nemzeti értékekre vonatkozó javas-
latot a következő szakterületenkénti 
kategóriákban vár a bizottság: agrár- és 
élelmiszergazdaság, egészség és élet-
mód, épített környezet, ipari és mű-
szaki megoldások, kulturális örökség, 
sport, természeti környezet, turizmus 
és vendéglátás.

A javaslatokat Szekszárd Megyei  
Jogú Város Polgármestere részére a 
www.szekszard.hu honlapról letölthe-
tő adatlapon kell benyújtani. 
Benyújtás módja:
–  elektronikusan az ertektar@szekszard.

hu email címre való megküldéssel
–  postai úton a javaslat teljes anyagá-

nak elektronikus adathordozón való 
mellékletével egyetemben (7100 
Szekszárd, Béla király tér 8., 7100 
Szekszárd, Pf. 83.)

A benyújtás határideje: folyamatos.
További felvilágosítás: Dr. Bodor 
Adrienn, telefon: 06-74-504-126, 
e-mail: ertektar@szekszard.hu

Kérjük Önöket, legyenek aktív ré-
szesei a Települési Értéktár létrehozá-
sának!

Lakóközösségi információs iroda
Új információs és szolgáltató irodát 
nyitott a Lakható Szekszárdért Köz-
hasznú Egyesület a Hunyadi utca 4. 
szám alatt, a gazdabolttal szemben. Az 
iroda által képviselt és uniós támoga-
tással megvalósult program célja, hogy 
a házgyári technológiával épült, egy 
vagy több épületben, de legalább 200 
lakásból álló lakótelepen a közösségi 
összefogást programokkal segítsék. 

Az egyesület választása a Mészáros 
Lázár utcai lakótelepre esett: a progra-
mokba be kívánnak vonni minden  ezen 
lakótelepen élőt. 

A 14 hónapos projektidőszak alatt 
heti rendszerességgel tematikus klub-
foglalkozásokat tartanak négy korosz-
tály számára, havonta pedig nagyobb 
kulturális és szabadidős rendezvénye-

ket, lakossági fórumokat, hit- és er-
kölcstan órákat, civil szervezeteknek 
szóló előadásokat, valamint tanács-
adásokat szerveznek – mindezt térí-
tésmentesen kínálják.

Az egyesület beszámolt róla: együtt-
működési megállapodást kötöttek a 
programok közös megvalósításáról 
többek között a város önkormányza-
tával, a Szekszárdi Római Katolikus 
Plébániával és több civil szervezettel.
A december 1-jén indult programban 
az ügyfélfogadás január 6-a óta folya-
matos: a Hunyadi u. 4. alatti működő 
irodába várnak minden érdeklődőt. 
Munkatársaik készséggel állnak ren-
delkezésre hétfőn 14-19, kedden 8-12, 
csütörtökön 14-19, pénteken 8-12, 
szombaton 9-13 óráig.

A társaskör közel százötven aktív tagja 
jelent meg a január 19-ei, a Szent István 
Ház nagytermében tartott közgyűlésen.

Az összejövetel kezdetén fényképek vetí-
tésével idézték fel a tavalyi év eseménye-
it: a hagyományokat követve ily módon 
emlékeztek meg a társaskör tavaly elhunyt 
tagjairól is. Ezután a 2013-as taglétszám 
alakulásáról szólt a jelenlévőkhöz Gyurko-
vics János, a társaskör világi elnöke. Meg-
tudhattuk, hogy az egyesületnek 168 női 
és 118 férfitagja van, továbbá 12 új tagot 
is üdvözölhetnek soraikban. A legifjabb 20 
éves, a legidősebb a 91. életévében jár. A 
vezető örömhírekről is beszámolt, hiszen 
több tag gyermekének, unokájának csa-
ládjában volt gyermekáldás vagy esküvő. 

Gyurkovics János méltatta a tagság 
munkáját, egyben kiemelte, hogy fegyel-
mezett, határozatképes gyűlések jellemez-
ték a tavalyi esztendőt is. Horváth Jánosné 
Edit, a társaskör általános elnökhelyettese 
mindehhez hozzátette: sikerült a 2013-as 
költségvetést és az eltervezett programo-
kat maradéktalanul megvalósítani és a 
rendezvények anyagi feltételét biztosítani. 

A társaskör vezetőségének közbenjárá-
sával az Újváros korábbi espereséről, Hor-

váth Károlyról utcát neveztek el és hagyo-
mányosan átadták az egyesület esperesről 
elnevezett díját is, amellyel ezúttal dr. 
Csötönyi Sándornak, az egyesület egyik 
fő mecénásának tevékenységét ismerték 
el. Elmondták: egy feldolgozó-helyiséget 
szeretne kialakítani az egyesület idén, a 
jelenlegi konyha mellett, ugyanakkor az 
épület kazánberendezése és fűtésrend-
szere, valamint klubszobája is felújításra 
szorul. Ezeket a beruházásokat nagyrészt 
saját erőből kívánják finanszírozni. 

Az idei évben a hagyományos ünnepi 
eseményeken túl sor kerül egészségügyi 
rendezvények és az újvárosi vásár lebo-
nyolítására is, de értékes előadások, a 
baptista imaház megtekintése, szekszárdi 
aratónap, nóta- és slágerest is várja a tag-
ságot. A társaskör tagjai februárban részt 
vesznek az Alisca Terra Kft. „Hulladékból 
adomány” kampányában, valamint a kö-
zeljövőben terveznek egy üzemlátogatást 
is a paksi atomerőműben. Gyurkovics 
János a közgyűlésen méltatta a szekszár-
di önkormányzat és a társaskör közötti 
kiváló együttműködést. Mint mondta, a 
város számos esetben támogatja elképze-
léseiket, programjaikat, a polgármester 
pedig szívén viseli működésüket. Gy. L.

Beruházásait nagyrészt saját erőből kívánja
finanszírozni az Újvárosi Társaskör

Legutóbbi számunk impresszuma technikai okokból tévesen jelent meg, 
egy korábbi verzió tartalmával. A Szekszárdi Vasárnap terjesztését 

2014. január 1-től a Magyar Posta Zrt. végzi. Az érintettektől elnézést kérünk.
***

Kérjük kedves olvasóinkat, hogy kézbesítési reklamációkkal 
ne kiadónkat illetve ne a szerkesztőséget keressék, hanem a postát!
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Szekszárd is fellélegezhet: több mint 2,3 milliárdos adósságot vállal át az állam

2002 és 2010 között az előző kor-
mány csődhelyzetbe sodorta a ma-
gyar településeket, melyek adós-
ságállománya a négyszeresére nőtt 
– hívta fel a figyelmet Hende Csaba 
honvédelmi miniszter azon a szek-
szárdi sajtótájékoztatón, amelynek 
központi témája  az önkormányzat 
teljes adósságkonszolidációja volt.  
A magyar kormány Szekszárd ese-
tében összesen 2 milliárd 352 millió 
forintos adósságot vállal át a máso-
dik körben.

A szekszárdi polgármesteri hiva-
talban tartott január 15-ei sajtóese-
ményen a honvédelmi miniszter 
kifejtette: új korszak kezdődik a 
települések  életében, hiszen va-
lamennyi önkormányzat február 
végéig megszabadulhat teljes adós-
ságállományától, s ezzel kikerülhet 

abból az adósságcsapdából, amelybe 
a Gyurcsány-Bajnai kormány taszí-
totta őket. 

A tájékoztatón, amelyen Ács Rezső 
alpolgármester mellett többek között 
Csillagné Szánthó Polixéna, a köz-
gyűlés humánbizottságának elnöke, 
valamint a gazdasági és pénzügyi bi-
zottság vezetője, Kővári László is részt 
vett, Hende Csaba hangsúlyozta: az 
Orbán-kormány korábbi, első döntése 
nyomán Szekszárd 3 milliárd 529 mil-
lió forint adósságtól szabadult meg, a 
második körben pedig a fennmaradó 
2 milliárd 352 millió forintos összeget 
vállalja át az állam. A kormányza-

ti döntés nyomán tehát tiszta lappal 
vághat neki a város a 2014-es évnek. 

A 2012-es évben mintegy 1,1 mil-
liárd forintos vagyonnövekedés jelle-
mezte Szekszárdot, továbbá a város-
nak nem volt kifizetetlen számlája, 
amely tény arról tanúskodik, hogy itt 
tehetséges és távlatokban gondolko-
dó városvezetés dolgozik – jegyezte 
meg a miniszter, aki emlékeztetett 
arra is: a baloldali kormányok is-
kolákat, kórházakat zárattak be és 
számos esetben a napi működtetésre 
kellett hiteleket felvennie az önkor-
mányzatoknak. Arról is szólt, hogy a 
korábbi, baloldali városvezetés Szek-
szárd vagyonából kétmilliárd forint-
nyit értékesített, és a tekintélyes ösz-
szeget azonnal „fel is élte”. 

Hende Csaba felhívta a figyelmet 
arra is: a Gyurcsány-Bajnai korszak-
ban a fejlődés reményét, esélyét is 

elvesztették a vidéki települések nyo-
masztó adósságállományuk miatt. 

„Szekszárd a jelenlegi kormány 
alatt a fejlődésre, foglalkoztatási prog-
ramokra fordíthatja pénzét!” – tette 
hozzá az elmondottakhoz a honvé-
delmi miniszter, majd arról is szólt, 
hogy a kormány a jövőben fejlesztési 
elképzeléseket vár a településektől: 
olyan gazdaságfejlesztési terveket, 
amelyeket az Orbán-kormány jó szív-
vel támogatni tud. A kabinet ugyanak-
kor azt szeretné, ha a pályázati pénzek 
legalább 60%-át gazdaságfejlesztési cé-
lokra költenék a települések – mondta. 
A miniszter azt is hangsúlyozta, hogy 

a kormány partnerként tekint a szek-
szárdi emberekre és segíti elképzelése-
ik megvalósulását. Véleménye szerint 
közös érdek a helyi kis- és középvál-
lalkozások, a jól fizető munkahelyek 
helyzetbe hozása, amelyek a fiatalok 
visszatérését is ösztönzik. 

Hende Csaba a sajtótájékoztatón 
örömét fejezte ki a tekintetben, hogy 
Tolna megyében példaértékűen ala-
csony, mindössze 5%-os a munka-
nélküliség, ugyanakkor leszögezte: 
fokozni kell az ez irányban tett erő-
feszítéseket. Hangsúlyozta azt is: az 
ország helyzete biztatóan alakul, s 
bekövetkezett az a gazdasági fordulat, 
amelyet még Brüsszelben is elismer-
nek, hiszen ott 5%-os növekedést jó-
solnak hazánknak.  

A miniszter az elmondottakon túl 
kitért arra is, hazánkban 21 éve nem 
volt ilyen alacsony az infláció, a túl-

zottdeficit-eljárásból is sikerült kike-
rülnie az országnak, továbbá új beru-
házások és foglalkoztatási programok 
indultak, az önkormányzatok pedig 
egyszerűbb pályázatási rendszerben 
intenzívebben kapcsolódhatnak be a 
fejlesztésekbe. Lényeges azonban az is, 
hogy gazdasági szuverenitásunk teljes 
megőrzése mellett az IMF-től függet-
lenül sikerült ezeket az eredményeket 
elérni – fejtette ki Hende Csaba. 

A tájékoztatón Ács Rezső alpolgár-
mester emlékeztetett arra, hogy ami-
kor 2006-ban a Fidesz-KDNP átvette 
a város vezetését, a vagyonfelélést ta-
pasztalták minden területen – 2006-

tól viszont gyarapodott a település, 
hiszen sor került a közműcégek vissza-
vásárlására, s igen fontos fejlesztések 
valósultak meg. 

Szekszárdon jelenleg mintegy 12 
milliárd forintos beruházás kivite-
lezése van folyamatban, amelynek 
egyik fontos eleme, a Béla király tér 
és a Piactér rekonstrukciója mintegy 
2,2 milliárd forintos költséggel jár, 
az Agóra-programban megvalósult 
Babits Mihály Kulturális Központ 
komoly kulturális térré átalakítása 
pedig mintegy 2,5 milliárdos ösz-
szeget tett ki: ezek a beruházások a 
város élhetőségét hivatottak javítani 
– fejtette ki Ács Rezső. A 2015. már-
cius 31-én átadásra kerülő szekszár-
di új ivóvízbázis a kiviteli tervezés 
szakaszában van, megvalósításának 
pedig bruttó 6 milliárd forintos költ-
ségvonzata van.

Ez utóbbi beruházás létszükség-
let, hiszen a régi kutakat diklór-etilén 
szennyeződés veszélyezteti, az új vízbá-
zis viszont az ivóvízellátással kapcsola-
tos problémákat 80-100 évre kezelni 
tudja – mondta el az alpolgármester, 
aki az eseményen megköszönte a kor-
mánynak a teljes adósságátvállalást, 
amelynek révén – ahogy azt hozzátette 
– források szabadulhatnak fel és újabb 
fejlesztések indulhatnak meg a város-
ban, mind infrastruktúra, mind pedig 
a turizmus fejlesztésének terén. 

Ezeket az elképzeléseket már úgy 
tudjuk megvalósítani, hogy ne kelljen 
terhelni a városlakókat – hangsúlyozta 
az alpolgármester, aki egyben felhívta 
a figyelmet arra, hogy 2007 és 2010 kö-
zött az MSZP-kormányzat 2 milliárd 
forint normatív támogatást vont ki a 
város költségvetéséből, ma pedig már 
a működési bevételek meghaladják a 
kiadások összegét. Az elmúlt három év 
bebizonyította, hogy az új városvezetés 
jó döntéseket hozott, s mára stabil ala-
pokon működik a város – tette hozzá 
Ács Rezső. 

Hende Csaba honvédelmi miniszter 
a sajtótájékoztatón a települések terhe-
inek csökkentése kapcsán megjegyez-
te, ezentúl az önkormányzatok csak 
akkor vehetnek fel hitelt, ha a kormány 
hozzájárul, s nem szeretnék, ha olyan 
beruházásokba vágnának bele hazánk 
települései, amelyek nem segítik a gaz-
daság élénkítését. Ilyen volt például a 
40 centis kilátó Bodrogkereszttúron, 
vagy a drégelypalánki kutyawellness – 
utalt a miniszter egyes olyan progra-
mokra, amelyek a Gyurcsány és a Baj-
nai érában uniós és állami pénzekből 
megvalósulhattak. 

 Gy. L.
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NÉMETH EUROTRANS KFT.
NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSSAL

FOGLALKOZÓ BUDAPESTI CÉG,
AZONNALI MUNKAKEZDÉSSEL,
GYAKORLATTAL RENDELKEZŐ

MEMZETKÖZI GÉPJÁRMŰVEZETŐKET
KERES C + E KATEGÓRIÁVAL!

Nyugat – Európa és Anglia viszonylatban fuvarozunk.
Amit nyújtunk:
- Vadonatúj gépjárműpark, 
- Nagyfülkés, klímával, hűtővel felszerelt gépjárművek,
- Kocsi gazdás rendszer, 
- Korrekt, kiszámítható bérezés, 
- Egyedülálló fi zetési rendszer,
-  Kereseti lehetőség:

380.000 Ft–400.000 Ft. között 
- 2–3 hetes kintlét
- AETR rendeletek szerinti munkavégzés
- azonnali munkakezdés

Az állás betöltéséhez szükséges: 
- nemzetközi gyakorlat nyerges szerelvénnyel  
- digitális tachográf kártya
- gki kártya
- C+E kat. Jogosítvány
- PAV alkalmassági bizonyítvány
- darabárus ADR igazolvány előnyt jelent

Jelentkezés a
munka.kamion@gmail.com

email-en elküldött,
szakmai önéletrajzzal,

illetve
a 06 30/222-9129-es 
telefonszámon lehet.

I�úságsegítő iroda várja a jövő terve-
zéséhez segítséget, a tanulással kap-
csolatos kérdésekre választ kereső 
�atalokat immár Szekszárdon is, a 
Vármegyeháza tőszomszédságában.

A dél-dunántúli régió megyei jogú 
városaihoz hasonlóan Szekszárdon, 
a Dózsa György utca 1. szám alatt is 
Kontaktpont i�úságsegítő hálózati iro-
da nyílt. Az iroda január 17-ei megnyi-
tóján az Új Nemzedék Jövőjéért Prog-
ram koordinációjáért felelős miniszteri 
biztos, dr. Mihalovics Péter, Ács Rezső, 
Szekszárd alpolgármestere, továbbá dr. 
Braun Márton Fidesz-KNDP-s országy-
gyűlési képviselő köszöntötte a megje-
lenteket és a sajtó képviselőit. 

Az i�úságsegítő hálózat kiépítését 
a 2012-ben elfogadott Új Nemzedék 
Jövőjéért Program kidolgozása előzte 
meg, amely a �atalok közötti párbe-
széd erősítését tűzte ki célul. 

Dr. Mihalovics Péter, a program mi-
niszteri biztosa a hárommilliárdos, az 

Európai Unió által �nanszírozott pro-
jektről azt mondta: olyan átfogó támo-
gatói programot ajánlanak fel a közok-
tatásban tanuló �atalok számára, amely 
kellő információt nyújt a pályaválasz-
táshoz, a karrierépítéshez. A tervezet 
egyik pillére az intézményfejlesztés 
(azaz a Kontaktpontok létrehozása), a 
másik az i�úsági szolgáltatások bővítése 
(ebbe életmód- és karrier-tanácsadás, 
képzések, sőt, még tematikus táborok 
is beletartoznak), de a nemzedékek kö-
zötti és azokon belüli kommunikáció 
erősítése is fontos elem. 

A program fő vonulatát annak az 
i�úsági életpályamodellnek a kialakítá-
sa és gyakorlatba vezetése adja, mely a 
12 és 20 éves kor közöttieknek segít  – 
egyebek mellett – a pályaválasztásban, 
a továbbtanulásra való felkészülésben.

A szekszárdi iroda megnyitóján dr. 
Mihalovics Péter kifejtette, azt szeret-
nék, hogy a �atalok a hálózat helyi 
irodáin keresztül kapjanak választ saját 
problémáik megoldására. Hangsúlyoz-

ni kívánta ugyanakkor azt is, a megyei 
Kontaktpontok munkatársai járni 
fogják az i�úság által frekventáltabb 
tereket, szórakozóhelyeket, plázákat, 
annak érdekében, hogy kapcsolatot 
teremtsenek az érintett nemzedékkel. 

A szekszárdi iroda átadásán Ács Re-
zső alpolgármester hangsúlyozta: az új 
iroda jól megközelíthető helyen, a város 
központjában található, és megnyitása 
munkahelyeket is teremtett. „Szek-
szárd kiemelt célja, hogy a �atalságot 
megpróbálja visszacsábítani a megye-
székhelyre” – tette hozzá. Megjegyezte: 
a 17-20 év közötti korosztály nem tudja 
eldönteni, milyen irányban szeretne to-
vábbmenni az életben, éppen ezért fon-
tos, hogy megoldásokat, alternatívákat 
kapjanak. Szekszárd kezdi betölteni azt 

a szerepet, amelyet egy megyei jogú 
városnak be kell töltenie – jelentette ki 
Ács Rezső, aki egyúttal örömét fejez-
te ki a tekintetben is, hogy a felkereső 
szolgálat révén elébe mennek a kérdé-
seknek, hiszen a koncepció szakított az-
zal a hozzáállással, hogy sokakat nem 
lehet elérni, hacsak nem keresnek fel 
egy-egy tanácsadó központot. 

Braun Márton képviselő a megnyi-
tón felhívta a �gyelmet arra, hogy a 
Kontaktpont irodák létrehozása ré-
szét képezi egy átgondolt i�úságpo-
litikának. „Ne üljenek fel azoknak a 
híreknek, amelyek szerint a �atalok el 
akarnak menni külföldre” – hangsú-
lyozta a képviselő, hozzátéve: az i�úság 
helyzete napjainkban európai méretű 
probléma.  Gy. L.

Már Szekszárdon is Kontaktpont
segíti a �atalokat
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László-Varga Zsuzsanna, Ács Rezső, Braun Márton és Mihalovics Péter a 
szekszárdi iroda átadásán



2014. január 26. 5

Téli lábbeli akció
január 30-tól a készlet erejéig!

1-et � zet, 1 olcsóbbat
ajándékba vihet!

 
Szekszárd, Augusz I. u. 9-11.

Nyitva: H-P 9-17 óráig,
Szo. 9-12 óráig

Társastánc tanfolyam
felnőtteknek

Február 7-től,
péntekenként

a Szent László TISZK
(volt 505-ös)

„B” tornatermében 19.30-tól 21 óráig.

Tánctanár: Orbán Ferenc
Telefon: 20/980-77-52

E-mail: oferi65@gmail.com
info@gemenctancsportegyesulet.hu

Pap Péter polgármesteri fogadóórát is tart – 
diákoknak

A Szekszárdi Ifjúsági Önkormány-
zat (Szifön), valamint a Polip Ifjúsá-
gi Egyesület szervezésében újfent 
összemérték tudásukat a diákpol-
gármesteri poszt megszerzéséért a 
városi diákönkormányzati vezetők. 

A Béla király téri Civil Információs 
Centrum (CIC) társalgójában január 
15-én lezajlott versenyen a megszokott 
ötfős csapatok helyett ezúttal mind-
össze két-két fő vetette latba minden 
tudományát – ám a jó hangulatból 
mindez nem vont el.

A versenyfeladatok jellegéről Ne-
iner-Vaszilev Eszter Szifön-koordi-
nátor tájékoztatta lapunkat. Megtud-
hattuk tőle, hogy a megmérettetésre 
jelentkező hat csapat két középiskolá-
ból (Garay János Gimnázium és Beze-
rédj István Kereskedelmi és Közgazda-
sági Szakközépiskola), valamint négy 
általános iskolából (Dienes Valéria, 
Babits Mihály, Baka István és Gyakorló 
általános iskola) került ki.

A verseny lebonyolítására 1998 
óta általában szeptemberben kerül 
sor, ám a Polip Ifjúsági Egyesület 
Babits Kulturális Központba költö-
zése, illetve az iroda összesűrűsödött 
programjai miatt ezúttal kitolódott 
az esemény időpontja. Mindezek el-
lenére mégis sikerült kiváló hangula-
tú rendezvényt összehozniuk, s nem 
mellékesen kreatív feladatsort össze-
állítaniuk a rendezőknek a tizenegy 
fős társaság részére. 

A zsűriben Szekszárd humánbi-
zottságának elnöke, Csillagné Szánthó 
Polixéna, Majnai Gábor, az önkor-
mányzat művelődésiosztály-vezetője, 
Bánki Bea, a szekszárdi Új Nemzedék 
Kontaktpont Programiroda vezetője, 
valamint Asztalos Adrienn, az önkor-
mányzat sport- és ifjúsági referense 
foglalt helyet. A műsor levezetését 
Horgász Dezső vállalta magára.

A feladványok közt szerepelt egye-
bek mellett Szekszárd címerének 
emlékezetből való lerajzolása, de egy 
2014/15-ös évre vonatkozó programot 
is össze kellett állítaniuk és prezentál-
niuk a résztvevőknek. A zsűrinek az 
ötletesség, a megvalósíthatóság, az 
előadásmód és a szemléletesség mel-
lett arra is figyelnie kellett, hogy a ren-
delkezésre álló pénzeszközök felhasz-
nálása ne lépjen túl a reális határon. 

A csapatok zökkenőmentesen tel-
jesítettek: sokféle sporttal, egészséges 
életmóddal kapcsolatos programot 
vázoltak fel, de a farsang, a táborozás 
is felbukkant a tervek között. A prog-
ramtervek megvalósítási költsége va-
lamennyi csapatnál a meghatározott 
200 ezer forintos kereten belül maradt. 

Babits Mihállyal és Szekszárddal 
kapcsolatos tesztkérdések is várták a 
versenyzőket. Verset kellett továbbá 
írniuk olyan szavakból, mint például 
gémkapocs, sztratoszféra, Szifön, pol-
gármester – természetesen az ötletes-
séget, az előadásmódot is szem előtt 
tartva. 

A feladványok sorát polgármesteri 
fogadóóra is színesítette, amelynek so-
rán egy-egy problémát felvető, szituá-
ciós feladatot kellett a jelölteknek adott 
időn belül megoldani. Végül a Garay 
János Gimnázium tanulói, Pap Péter 
és Fábián Nikoletta kerültek ki győz-
tesen a megmérettetésből, 56 ponttal. 
Az új diákpolgármester Pap Péter lett, 
a titkári feladatokat pedig Fábián Ni-
koletta látja majd el 2015 decemberéig.

Neiner-Vaszilev Eszter elmondta: 
Péter már régóta a Szifönben képvi-
selteti magát és eleve esélyesnek tűnt 
a posztra, de a többiek is szépen tel-
jesítettek. 

Az eseményen jelen volt az előző évi 
ifjúsági önkormányzati polgármester, 
az egykori garays Rábóczki Bettina is, 
aki jelenleg a Szegedi Tudományegye-
temen végzi tanulmányait. 

 Gy. L.
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Junior Stars-nagykoncert

A város kulturális életében kiemelkedő 
szerepet betöltő Szekszárd Junior Stars 
Big Band január 31-én, 19 órai kezdettel 
tartja immár hagyományos éves nagy-
koncertjét a Babits Mihály Kulturális 
Központ Agóra rendezvénytermében. A 
tavaly megújult és a 21. század igényei-
nek maradéktalanul megfelelő, modern 
kulturális létesítmény tökéletes helyszíne 
a színvonalas zenei rendezvénynek.

A 2000-ben alakult Szekszárd Junior 
Stars Big Band nemcsak a tolnai megye-
székhely kulturális életének meghatáro-
zó szereplője, de a Dél-Dunántúli régió 
egyik legnépszerűbb big band-zenét 
játszó együttese is, amely fennállása óta 
egyre növekvő sikereket ér el, sajátos, 
egyéni hangot képviselve. Önálló hang-
versenyeit szinte mindig teltház előtt 
játssza, repertoárjában a professzionáli-
san újrahangszerelt jazz standard kom-
pozíciók mellett saját szerzemények is 
szerepelnek. A zenekar nem csupán egy 
munkaközösség, hanem összeszokott 
baráti társaság, amely nemcsak a közön-
séget ajándékozza meg igényes zenével, 
hanem önmagának is zenél. Az együttes 
fontosnak tartja a zenei ifjúság képzését, 

így tagjai között tudhat sok fiatalt is, akik 
kiváló szólókkal készülnek az idei nagy-
koncertre.

A Szekszárd Junior Stars Big Band 
fennállása óta az ország számos pontján 
adott már koncertet: megfordultak töb-
bek között a Nemzeti Színház és a Mű-
vészetek Palotája színpadán is. A zenekar 
az előző évekhez hasonlóan 2013-ban is 
koncertekben, eseményekben és elisme-
résekben gazdag évet zárt. Az együttes 
állandó vendége Szekszárd meghatározó 
fesztiváljainak és rendezvényeinek, és az 
idén több alkalommal koncerteztek a 
környező településeken és országszerte is.

A gondosan összeállított program 
és a modern big band-hangzás nagy 
elismerést vált ki a műfajt kedvelő 
hallgatóságból. A zeneileg kimagasló 
teljesítményt pedig nemcsak a kö-
zönség jutalmazza tapssal, hanem a 
szakma is elismeri. A zenekar 2006-
ban megkapta a Demján Sándor és a 
Vállalkozók Országos Szövetsége által 
alapított Prima-díjat és állandó ven-
dége az évente megrendezésre kerülő 
Budapesti Big Band Találkozónak. 
A big band-zenekarok és a jazzmű-

faj kedvelőinek egyik legjelentősebb 
eseményén, 2013 őszén a zenekart a 
szakmai zsűri ismét Arany Diplomá-
val tüntette ki. Ez a legmagasabb mi-
nősítés, amit egy amatőr big band-ze-
nekar kaphat az A-kategóriában.

A Szekszárd Junior Stars Big Band 
szeretettel várja január végi koncertjé-
re nem csak a jazzkedvelőket, de min-
den kedves érdeklődőt.

 F. L.

Művészeket, hagyományőrzőket és mecénást díjaztak

A magyar kultúra napján, január 
22-én került sor Tolna könyvtárá-
ban „A Tolna megyei művészetért” 
plakettek átadási ünnepségére. 
Az idei díjazottak között van faze-
kasmester, vers- és prózamondó, 
festőművész, fegyverkovács – és 
pénzintézet-vezető is.

Az idei díjazottak:
Nagy Zoltán fazekas – hagyományőr-
ző kézműves tevékenységéért.
Nagy Zoltán a fazekasmesterséggel 
1977 óta foglalkozik, Sárszentlőrincen 
él. Az alapvető szakmai ismereteket 
Mezőtúron szerezte meg, aztán körbe-
járta az idős mestereket – Korondon, 
Tiszafüreden, Hódmezővásárhelyen és 
Makón –, hogy további tapasztalatokat 
szerezzen. Edényeket, kerámiaképeket 
és alakos kályhacsempéket is készít, 
visszanyúlva a magyar illetve a hucul 
néphagyományokhoz. Eddig közel 
hatvan kiállításon mutatta be alkotá-
sait. Munkásságát többek között Babó 
Antal-díjjal is elismerték. 

Orbán György vers- és prózamon-
dó – egész estés előadásaiért, hazai és 
határainkon túli fellépéseiért.

Orbán György a szekszárdi kulturá-
lis közélet ismert alakja, nagyrendez-
vények moderátora, műsorközlője, 

versmondója. Közönség elé először 16 
éves korában lépett, az első komolyabb 
sikert 1996-ban aratta, a Baka István 
Szekszárdi mise című kisregényéből 
készült monodrámával. Azóta körül-
belül kétszáz egész estés előadást ját-
szott, egyedül vagy másodmagával, az 
ország több városában, illetve a hatá-
rainkon túli magyarlakta területeken. 
Tanárként dolgozik, de volt könyvtá-
ros, rádiós és tévés is. Megjelentek sa-
ját és másokkal közös cd-i is. 

Hopp-Halász Károly festő, művé-
szetszervező – alkotói és kulturális 
szervezői tevékenységéért. 

A festő Pécsett érettségizett 1965-
ben, festészet-díszítőfestő szakon, 
s azóta a maga útját járta. Pakson 

él, de világlátott művész, a modern 
képalkotás ismert alakja. Munkái 
számos hazai és külföldi magán- és 
közgyűjteményben megtalálhatók. 
Pakson 1979-ben megalapította a 
Fiatal Alkotók Körét, 1980-ban a Vi-
zuális Kísérleti Alkotótelepet. A mo-
dern képtár elindítása is az ő nevé-
hez fűződik, az intézményt 15 éven 
át vezette az atomvárosban. Szakmai 
elismerései közül a legrangosabbnak 
a Munkácsy-díj számít, amit 2006-
ban vehetett át. 

Fazekas József fegyverkovács – ha-
gyományőrző tevékenységéért, egy 
ritka mesterség életben tartásáért.

Autodidakta módon megtanulta a 
kovácsolást, kard és késkészítést, amit 

1989-től főállásban végez. Főként da-
masztacél pengéket készít. Országos 
hírnevét a Balassi-kardnak köszön-
heti. Ennek az irodalmi díjnak, ennek 
a közel egyméteres ívelt szablyának 
az elkészítését 1997 óta nála rendelik 
meg. Emellett szervezője a budapesti 
nemzetközi késkiállításnak, alapító 
elnöke a Magyar Késmíves Céhnek, 
kiadója és szerkesztője a Késmíves 
magazinnak. Munkásságát elismerték 
már Balassi Bálint-emlékéremmel és 
Perczel-díjjal is. 

Brauer János szponzor – művészet-
pártoló tevékenységéért, kulturális 
programok támogatásáért. 

Az általa irányított, bonyhádi szék-
helyű Hungária Takarékszövetkezet a 
Tolna megyei kulturális élet jelentős 
szponzora. Támogatja a bonyhádi 
Tarka Marhafesztivált, a Szekszárdi 
Pünkösdi Fesztivált, a Magyar Művé-
szetért Alapítványt és közel száz civil 
szervezet működését. A takarékszö-
vetkezeti fiókokban kiállításra kapnak 
lehetőséget a helyi amatőr képzőmű-
vészek, már húsz éve. Sportegyesüle-
tek működését, továbbá a bonyhádi 
könyvtár és a zeneiskola, valamint az 
iregszemcsei színjátszók munkáját is 
segíti a takarékszövetkezet. 

 Gy. L.

„A Tolna megyei művészetért” 
plakettet 2000-ben alapította három 
civil szervezet – a Bárka szalon (kép-
zőművészek), a Kézjegy klub (írók) 
és a Keresztény Értelmiségiek Szö-
vetsége (értékmentők) –, művészek 
és művészetpártolók jutalmazására. 
A plakettet (amely Mözsi-Szabó Ist-
ván grafikájának felhasználásával 
készült és a kultúra madarát tartó, 
útjára bocsátó kezet ábrázol) évente 
öten kapják meg. Az eddigi kitünte-

tettek között van Mözsi- Szabó István 
festőművész, Baky Péter festőművész, 
Szatmári Juhos László szobrászmű-
vész, Kis Pál István költő, Acsádi Ro-
zália költő, László-Kovács Gyula 
költő, a Bartina Néptánc Együttes, 
a Tűzvirág Táncegyüttes, továbbá 
mint szponzor a Paksi Atomerőmű, 
a Gemenc Volán, a Tam-Bau Kft. 
és az Elektrolit Kft. A plakett alapí-
tói 2019-ig összesen száz elismerést 
adnak át.
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A Dúzsi-pincészet az idén egy ca-
bernet-világfajtákból összeállított, 
Görögszó termőhelyről (mely egyben 
a bor neve is) származó borral dom-
borított: Franciaországban, a borok 
rangsorában, nagy aranyat elért 
Grand-Prix díjasként bekerült a 16 

legjobb bor közé. Újdonságnak szá-
mít és sikeresnek ígérkezik Dúzsiék 
pinot noir alapú cuvée-je, amelyben 
van syrah, merlot, cabernet france 
és cabernet sauvignon is; a tradíciót 
pedig a kékfrankos alapú, a múltból 
visszahozott Óvörös képviseli. 

Ifjabb Dúzsi itthon hasznosítaná nemzetközi tapasztalatait

A neves szekszárdi borász, idősb’ 
Dúzsi Tamás nagyobbik fia a csalá-
di örökség, a mesterségbeli tudás 
továbbvitelére, mi több, továbbfej-
lesztésére készül. 

A fiatalember ehhez minden megsze-
rezhető tudomány birtokában akar 
lenni. Nem elégedett meg azzal, hogy 
a budapesti Corvinus szőlész-borász 
szakmérnöki karán pallérozódjék, s 
az elméletet összevesse a gyakorlattal: 
a Leonardo-program keretében szak-
mai tanulmányokat végzett például 
Németországban, ahol többek közt 
Geisenheimben is megfordult szövet-
kezeti és magánborászatoknál. A fiatal 
borász frenetikus élménynek titulálta 
azt, amikor a városbéli Schloss Jo-
hannisbergben egy amolyan „aha-él-
mény” során közelebb került a rajnai 
rizling titkának megfejtéséhez. 

A tudásszomj miatt ifjabb Dúzsi 
Tamás alapképzése – az említett kül-
földi gyakorlatok okán – a tervezett 
3 és félnél egy évvel hosszabbra sike-
rült. A fiatal borász a kevés külföldi 
hallgató egyikeként, ösztöndíjasként 
bejutott a francia borászati mester-
képzésre a Montpellier-i egyetemre 
is. Az első év a nagyváros egyetemén 
telt el, a második pedig már a por-
tugáliai Lisszabonban, ahová még az 
év elején is visszatért egy kis időre. 
Ma már a diplomamunkáját írja, s 
ha megvédi – persze aligha történ-
het másként –, megkezdi a munkát a 
méltán híres szekszárdi családi pin-
cészetben. De már most tudatja: azt a 
kapcsolati tőkét, amelyre nemzetközi 
szakmai barangolásai közben szert 

tett, szeretné a magyar borászat, de 
legfőképpen a szekszárdi borvidék 
javára hasznosítani. Persze, csak ha 
hagyják.

Dúzsi Tamás nem akar egy részte-
rületre szakosodni, maga a szőlészet 
legalább annyira izgatja, mint a borá-
szat, de a marketingből sem óhajt ki-
maradni. Hiszi, hogy az éppen ötven 
éven esztendeje szőlészkedő-borász-
kodó édesapa óriási tudásához képes 
lesz – ahogy ő fogalmaz – innovatív 
módon hozzátenni valamit.

Diplomamunkája is ennek jegyében 
készül.

– A legjelentősebb nemzetközi 
borászati szervezetek azt szeretnék 
elérni, hogy a szakma kíméletesebb 
növényi eredetű derítőszerekre álljon 
át a jelenleg használt állati származású 
szerekről. Ha növényi alapon történne 
meg a fehérje-stabilizáció, nem vesz-
nének el bizonyos aromák a borból. 
Tudományos berkekben igen nagy a 
mozgás ebben a témában. Engem is 
nagyon érdekel a dolog, mert minden-
nek a gyakorlatban való hasznosítására 
nagy lehetőséget látok. Természetesen 
magam is bontottam fel laboratóriumi 

körülmények között e célra bizonyos 
növényeket, s a tapasztalataimat a dip-
lomamunkában összegzem – meséli 
Dúzsi Tamás.

Tamás beleszeretett Portugáliába – 
nem csak szakmailag, hanem magá-
nemberként is. 

– Persze szakmai szempontból a 
csúcs Franciaország, de nekünk, ma-
gyaroknak a borászat szempontjából 
Portugália lehet a követendő, s velük 
látok esélyt kölcsönös előnyökön ala-
puló üzleti kapcsolatok kialakítására is 

– veti közbe. – Amiért irigylem őket: 
terület szempontjából nagyjából akko-
rák, mint mi vagyunk, de a termőte-
rületük negyven százalékkal nagyobb 
a magyarországinál! A legfontosabb, 
hogy ezen a téren közelítsünk feléjük 
– fogalmazta meg véleményét a fiatal 
szakember, akinek nem egyszer volt 
része komoly sikerélményben kül-
földön, amikor a magyar borkultúrát 
bemutatandó, saját boraikból tartott 
kóstolót.

Talán ennek is lehetett köze ahhoz, 
hogy beválasztották a syrah szőlőfajta 
egyik franciaországi világversenyének 
a bírálóbizottságába, valamint tag-
ja lett a portugál családi vállalkozók 
szövetségének is, így autentikusnak 
számít majd itthon a nyugati típu-
sú gazdaszövetkezések témájában. 
Meggyőződése egyébként, hogy ebben 
régóta várt és szükséges az előrelépés 
hazánkban.

– A Magyarországon általában 
jellemző tápanyagokban gazdag ta-
laj, a szőlőnek kedvező klimatikus 
viszonyok adottságával nem nagyon 
rendelkeznek a jelentősebb borter-
melő országok. Ez a titka annak, 
hogy kiváló gyümölcsös borokat 
lehet nálunk termelni, amelynek 
értékei legfőképpen a roséborok-
ban mutatkoznak meg. E téren úgy 
érzem, sikerült a mi pincészetünk-
nek is maradandót alkotnia, hiszen 
immár folyamatosan kapjuk az ara-
nyakat, a különdíjakat Cannes-ban, 
a világ egyik legnagyobb roséfeszti-
válján. A tekintélyes provance-i ku-

tatóintézet egyik neves professzora 
pedig zsűritagként a borunkról szól-
va kifejtette: ennek a fajtának szín-
ben, ízvilágban, illatosságban abba 
az irányba kellene elmennie, amit 
mi képviselünk.

Mint arról a fiatal borász beszámolt, 
a kutatóintézet említett képviselője 
nem csak hogy kérte Dúzsiéktól a sze-
mélyes találkozást, hanem kóstolót is 
tartott Provence-béli termelőknek a 
szekszárdi borászat roséiból. 

A nem mindennapi elismerés a 
magyar borászatnak is szólt és an-
nak bizonyítéka is, hogy roséügyben 
igen jók a lehetőségeink – tette hozzá 
Dúzsi Tamás, aki egyébként a kék-
frankossal való elmélyült foglalko-
zást tartja az egyik legfontosabb ma-
gyar borászati feladatnak – s ebben 
érdemel véleménye szerint vezető 
szerepet Szekszárd.

A fiatal borász Szekszárdon emellett 
leginkább az úgynevezett „piacos bo-
rok” készítésére fektetné a hangsúlyt. 
Mint mondja: lehetnek ezek a rosé 
mellett könnyedebb avagy éppen tes-
tesebb vörösborok, amelyekből a bor-
vidéken tudnának kiváló minőségben 
egyre nagyobb mennyiséget termelni 
– ha a piac ezt igényelné. 

– Most talán végleg hazatérek – 
zárta a beszélgetést ifjabb Dúzsi, aki 
abban is reménykedik, hogy sikerül 
portugál és kínai, lehetőleg fiatal turis-
tákat csábítania Magyarországra – de 
elsősorban Szekszárdra.

 B. Gy
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Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2. 
Telefon: 74/314-580, 
web: www.diaketkeztetes.net

PTE Illyés Gyula Kari Étterem étlap január 27-től január 31-ig.
7100 Szekszárd Rákóczi u 1. (bejárat a Mátyás K. utca felől)

január 27. január 28. január 29. január 30. január 31.

„A”
Húsos 

borsóleves
Hamis 

gulyásleves Zöldborsóleves Daragaluska 
leves Karalábéleves

Nudli, lekvár Rakott kar� ol
Hawaii 

csirkemell,
burgonyapüré

Pásztor-
tarhonya,

savanyúság
Milánói 

sertésborda

„B”
Gyümölcsleves Hamis 

gulyásleves Zöldborsóleves Daragaluska 
leves Karalábéleves

Fűszeres pirí-
tott csirke,

vitaminsaláta,
joghurt öntet

Gyros,
pita,

tzatziki

Csülökpörkölt,
sós burgonya,

savanyúság

Dubarry 
pulykamell,
párolt rizs

Pirított 
szárnyasmáj,

tört burgonya,
savanyúság

„C”
Húsos 

borsóleves
Hamis 

gulyásleves Csirkegulyás Daragaluska 
leves Karalábéleves

Sajtos tészta
Sárgaborsó 

főzelék,
vagdalt

Diós-mákos 
kalács

Paradicsomos 
káposzta,

natúr szelet
Lecsós virsli,

tarhonya

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

gyártósori szerelőket /betanított munka/,
3 műszakos munkarendben.

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

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

A Jürgenhake Mo. Kft. felvételre keres
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ART-CASH
ZÁLOG–ÉKSZER

HA ÖNNEK TÖBB KELL

 

www.artcash.hu

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

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

7100 Szekszárd, Széchenyi u. 23.
Telefon: 74/315-994
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KÉRJÜK KEDVES OLVASÓINKAT, A MEGFEJTÉST NE KÜLDJÉK BE! KERESZTREJTVÉNYÜNK PUSZTÁN SZÓRAKOZTATÁSUKAT SZOLGÁLJA!
Január 19-ei rejtvényünk megfejtése: Madéfalvi veszedelem, Nyirő József

EVANGÉLIUM

ELEKTORNIKAI 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

UROLÓGIAI
MAGÁNRENDELÉS:
Dr. PAPP FERENC

urológus főorvos

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

csütörtök 17.00–19.00-ig

Bejelentkezés:
06-30/698-6490

BŐRGYÓGYÁSZATI
MAGÁNRENDELÉS

Dr. Karagity Eliza
bőr- és nemigyógyász szakorvos

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

rendelési idő:
csütörtök 16–19h

BEJELENTKEZÉS:
30/576-3382

REUMATOLÓGIAI MAGÁNRENDELÉS
Dr. NEMES ADRIENN

reumatológus főorvos

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

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

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

vállízületi fájdalom, izületi
gyulladás, csontritkulás.

„Az Isten gyülekezetének, amely Ko-
rinthusban van, a Krisztus Jézusban 
megszentelteknek, azoknak, akiket ő el-
hívott és saját népévé tett; mindazokkal 
együtt, akik a mi Urunk Jézus Krisztus 
nevét, az ő Uruk és a mi Urunk nevét 
bárhol segítségül hívják: kegyelem nék-
tek és békesség Istentől, a mi Atyánktól 
és az Úr Jézus Krisztustól.” (1Kor 1, 2-3)

Az ökumenikus imaheti alkalmaink 
lezárulnak ezen a vasárnapon. Pál első 
korinthusi levelének első fejezete  állt a 
hátterében a napi témáknak, a kapcso-
lódó bibliai szakaszoknak.  Mint alapige 
és mint liturgiába illesztett üdvözlés is 
sokszor felcsendült a címbeli mondat.  
Ihletett köszöntési forma ez – ahogy Pál 

írja – mindazoknak, a mi Urunk nevét 
bárhol segítségül hívják. Azok számára, 
akik különböző helyeken, talán külön-
böző szavakkal, de ugyanazt a Krisztust 
hívják segítségül. Őt vallják életük meg-
váltójának, közösségeik megszentelője-
ként, hitük éltetőjének.

Kegyelem és békesség – a régi görög 
és zsidó hátterű környezet számára is 
ismerő módja a köszönésnek, de át-
formált, Isten igéjévé lett, így valahogy 
hittel átitatott ez az üdvözlési forma. 
Kegyelem és békesség, – a sorrend is ez, 
mert az a békesség amiről Pál szól, nem 

a fegyverszünet, nem a hamis mosolyok, 
nem a megfélemlítettek csendje, hanem 
az a békesség, amelyet csak Isten kegyel-
me tud megteremni az életünk mélyén. 
Kegyelem és békesség – ez a kettő aján-
dékként a miénk, közös kincse ma is a 
Szekszárdon élő keresztényeknek.

Az imaheti alkalmak végén jó visz-
szaemlékezni, hogyan csendültek fel 
ezeken a koraesti órákon a különböző 
felekezetek tipikus üdvözlési formái. Ha 
egyszer valami közös mondatot kellene 
találni, azt hiszem, érdemes lenne ezt 
használni, mert benne van közös kin-
csünk,  jókívánságunk, és Urunk áldása: 
kegyelem néktek és békesség!

 Sefcsik Zoltán
 evangélikus lelkész

Kegyelem néktek és 
békesség

Gyermekmegáldás
Február 2-án, vasárnap ünnepeljük azt az eseményt, hogy Mária és József Jézust bemutatták a jeruzsálemi

templomban. Ezen a napon szeretettel várjuk a kedves szülőket, kisgyermekeikkel, 
mert szeretnénk értük imádkozni és külön áldásban részesíteni őket.

Időpont: 2014. február 2. (vasárnap) 8.45 óra. Helye: Belvárosi templom (Béla király tér).
 Nagyon örülünk, ha együtt imádkozhatunk gyermekükért. Laci atya
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„Gyerünk és akkor nyerünk !”
Német Lista – a legjobb választás

Dr. Józan – Jilling Mihály
Tolna Megyei Német Önkormányzat

elnök

Heinek Ottó
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

elnök

Kedves Honfitársaink!
Hosszú évek után a magyarországi németek 2014 tavaszán végre saját jogon juttathatnak képviselőt a Magyar Országgyűlésbe! 
A Német Lista lehetőség, hogy a német nemzetiség sorsát ne csak pártpolitikai érdekek határozzák meg a magyar parlamentben. 
A magyarországi németek képviselője minden demokratikus párttal együtt fog működni. Azért fog dolgozni, hogy

az oktatásügyben

▶  biztosítsák a kétnyelvű és tisztán anyanyelvű oktatás lehető legtöbb iskolában történő bevezetésének anyagi és személyi 
feltételeit és a többnyelvűség, a kulturális sokszínűség az iskolai élet természetes elemeivé váljanak;

▶  a német nemzetiségi óvodák és iskolák, mint jövőnk legfontosabb zálogai a kis településeken is fennmaradjanak;
▶  a szakképzésben is bevezetésre kerüljön a kétnyelvű oktatás;
▶  a felsőoktatásban megfelelő számú államilag finanszírozott hely és ösztöndíj biztosítsa a nemzetiségi gimnáziumok végzősei 

számára a szülőföldjükön való tanulás lehetőségét;
a civil társadalom, mint a fejlett polgári demokrácia egyik alappillére

▶  megfelelő állami támogatásban részesüljön;
▶  a nemzetiségi egyesületek, szervezetek működését kiszámítható normatív támogatás segítse;
▶  a szervezetek hosszabb távra tervezhető és igazságosan felosztott program – és projekttámogatásokat kapjanak;
▶  a nemzetiségek képviselőinek valós beleszólásuk legyen a döntésekbe;

a nemzetiségi önkormányzatok 

▶  a települési önkormányzatok egyenrangú partnereivé váljanak;
▶  visszakapják együtt döntési és egyetértési jogaikat az oktatás, a kultúra és a pénzügyek területén;
▶  kulturális és oktatási intézmények fenntartóivá válhassanak az ehhez szükséges feltételek megteremtése révén; 
▶  feladataiknak megfelelő támogatásban részesüljenek.

Kedves Honfitársaink!
Mi, magyarországi németek évszázadok óta otthon vagyunk a Kárpát-medencében. Magyarország a hazánk. Ezer szállal 
kötődünk ugyanakkor őseink szülőföldjéhez, a német nyelvű országokhoz is. A testvérvárosi, testvérközségi kapcsolatok, 
a diákcserék sokasága, anyanyelvünk, kulturális értékeink megőrzéséért végzett munkánk támogatása mind- mind erősítik 
önazonosságunkat. A német nyelvű országok gazdasági, kulturális és szociális teljesítménye minket is büszkeséggel tölt el, 
miközben példaként is szolgál számunkra csakúgy, mint anyaországaink európai elkötelezettsége.

Nekünk magyarországi németeknek Magyarország a hazánk, de Európa is az otthonunk: A nyelvi és kulturális sokszínűség 
és az egyenjogúság Európája. A demokratikus értékek Európája. Képviselőnknek ezért 

▶  hazánk európai integrációjának erősítéséért;
▶  az általunk lakott régiók európai programok általi támogatásáért;
▶  nemzetiségeknek szóló EU támogatási programok kiírásáért is dolgoznia kell.
Közös céljaink megvalósításához az Önök támogatására van szükségünk! Kérjük, vetessék fel magukat németként a 
nemzetiségi névjegyzékre és támogassák szavazatukkal a magyarországi németek listáját!
A regisztráció az Országos Választási Iroda által kiküldött regisztrációs lap kitöltésével és leadásával történhet.
Amennyiben csak egy példány jutott el postán egy háztartásba, úgy lehetőség van a regisztrációs lap fénymásolására. Ebben 
a településükön működő Német Nemzetiségi Önkormányzat és/vagy a helyi Polgármesteri Hivatal is tud segítséget nyújtani.
A kitöltött nyomtatványok az alábbi módon adhatóak le:
1. Személyesen a helyi Polgármesteri Hivatalban . 
2. A helyi Polgármesteri Hivatal Választási Bizottságának címzett levélben. 
3. Elektronikusan , interneten keresztül. 
A regisztrálást követően a regisztrált személy igazolást kap arról, hogy felvették a regisztrációs névjegyzékbe.

Amennyiben a regisztrációhoz további információkat vagy segítséget szeretnének kapni, úgy kérjük, forduljanak  
bizalommal a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Szekszárdi Irodájához (Szekszárd, Garay tér 4. 
Tel.: 74/419-948, fax: 74/510-264, e-mail: LDUSZEK@t-online.hu)!
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Folytatódik a jégkorong megalapozása a szekszárdi fedettben

Nem feltétlenül örülnek az eny-
he télnek a gazdálkodók mellett 
például a szekszárdi jégkorongo-
zók sem, miután a mediterránba 
hajló november szemernyi esélyt 
sem adott a jégpálya tervezettnél 
korábbi megnyitására. Most már 
azért fohászkodnak a 3. éve jég-
korongszakosztályt működtető 
Gemenci Sólymok, hogy legalább 
a március legyen télies, és így ab-
ban a hónapban még üzemeljen a 
szekszárdi fedett.

A klub anyagi körülményei a társa-
sági adóból (TAO) befolyó pályázati 
pénznek köszönhetően elfogadha-
tóak: cirka ötmillióból végezheti a 
sportág városi alapozását. (A jégko-
rong ugye az öt kiemelten támoga-
tandó sportág egyike.) S ha figyelem-
be vesszük a működéshez szükséges 
dologi kiadásokat – hiszen a pálya-
használatért az egyesületnek is fizet-
nie kell –, marad kényelmesen annyi, 
hogy az U-10-es, U-12-es és serdülő 
korú leigazolt gyereket ellássák a 
meglehetősen drága felszerelésekkel 
– ezzel lényegében levéve a terhet a 
szülők vállásról.

Jelenleg két korosztálynak, az 
U-10-nek és az U-12-nek tartunk 
szervezett edzéseket azokon a napo-
kon, amikor rendelkezésünkre áll a 
csarnok – mondta el Sáfrány Zsolt, 
a Gemenci Sólymok szakosztályve-
zetője, edzője. – Mindkét korosztály 
részt vesz a városok közötti bajnok-
ságban. Az U-12-ben január 12-én 
mi voltunk a házigazdák, Kaposvár 

és Pécs hasonló korosztályos csapa-
taival mérkőztünk meg. A jövő hé-
ten Kaposvárra utazunk, aztán pedig 
Veszprémbe, s közben azért hétkö-
zi edzőmérkőzéseket is játszunk. 
Ugyanakkor február 10-én az U-10-
nek is lesz egy négyes tornája itt 
Szekszárdon, ők szintén részt vesz-
nek a városokban zajló mérkőzésso-
rozaton. Ebben sehol sem hirdetnek 
győztest, hiszen ebben a korban még 

a részvétel az igazán fontos – vázolta 
a programot az egyesületi vezető.

Az itteni U-14 és U-16-os korosz-
tályban momentán nincsenek any-
nyian, hogy valamilyen bajnokságba 
benevezzék őket, de edzési lehetősé-
get – sportági megmaradásukat elő-
segítendő – nekik is biztosít a klub. 
El tudnak majd menni a serdülő- és 
ifikorú szekszárdi jégkorongozók 
egy veszprémi tornára, s szervezés 

alatt van egy szekszárdi színhelyű 
torna is. 

Mivel az alulról érkezőkkel egyre 
„sűrűsödik” ez a korosztály, az ilyen 
korúak közt zajló bajnokságok egyi-
kébe is nevezzünk csapatot – jegyez-
te meg Sáfrány Zsolt.

A „sűrűsödés” annak is köszön-
hető, hogy szépen kezd beindulni a 
szekszárdi korisuli. A legkisebbekkel 
Sáfrány Zsolt foglalkozik; akik pedig 
már képesek maguk megállni a jég-
en, azokat a téli sportok szerelmese, 
Nagy István testnevelő-edző tanítja, 
Simon Dávid játékos pedig kiválaszt-
ja azokat a gyerekeket, akik valódi 
korcsolyatudással bírnak, például 
ismerik a fékezést, a kanyartechni-
kát, illetve akik már járhatnak a ho-
kiedzésekre.

Mindeközben persze az edzők is 
folyamatosan tanulnak, amihez kitű-
nő lehetőséget teremt az ország első 
számú klubjával, a Sapa Fehérvárral 
tavaly indult szakmai együttműkö-
dés. Az ottani jégkorongakadémia 
edzője, Bedő Botond hetente tart 
bemutatóedzést Szekszárdon, és az 
ittenieknek lehetőségük van a szé-
kesfehérvári klub edzéseinek látoga-
tására is, hogy olyan tapasztalatokat 
szerezzenek, amilyenre az iskolapad-
ban nem lehet szert tenni.

 B. Gy.
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Kosaras skalpvadászat
Két nagyon fontos győzelem van 
a 21 évesnél alig magasabb átla-
géletkorú Atomerőmű KSC Szek-
szárd női kosárlabdacsapatának 
tarsolyában a hetek óta folyó női 
kosárlabda-bajnokságban: a Za-
laegerszegi NKK után – amelyet 
még a 2013-at záró utolsó baj-
noki meccsen győztek le – az 
MTK elleni meccset is behúzták 
a lányok, méghozzá idegenben. 

Mind a két csapat ellen jön a 
visszavágó, s ha csak az MTK-
val vívandó, lapzártánk után 
sorra kerülő hétvégi hazai mecs-
cset is megnyeri Magyar Gergely 
együttese, akkor akár az alap-
szakasz második helye is megle-
het. A rájátszás első körére már 
latolgathatjuk: képes lesz-e Ma-
gyar Gergely együttese valami-
lyen közönségcsalogató skalpot 
begyűjteni a szlovák–magyar 
közös bajnokságból a magyar 
bajnokságba hamarosan vissza-
térő elitcsapatok (Sopron, PEAC, 
PINK Pécs 424, Diósgyőr) ellen? 

Az NBI A csoportjában, a je-
lenlegi ötcsapatos mezőnyben 

az amerikai profi ligából ászo-
kat szerződtető UNIT Győr oly-
annyira kiemelkedik, hogy nem 
kérdés az alapszakaszgyőzelme. 
Úgy is húsz ponttal nyernek, ha 
az utolsó negyedben már csak a 
csapat kispadosai kapnak na-
gyobb szerepet.

A szekszárdi csapatnál feltét-
lenül örvendetes és perspektí-
vát felmutató jelenség, hogy az 
idehozott és a saját nevelésű, 
korosztályos válogatottakba is 
meghívót kapott fiatalok telje-
sítménye kezd stabilizálódni. 
Gyorsaságban, összeszokottság-
ban, no és a felállt védelem elleni 
figuratív támadójátékban is fe-
lülmúlta a fentebb már említett 
csapatokat a KSC Szekszárd, pe-
dig amazokban több az idősebb, 
érettebb, tapasztaltabb kosaras.

Védekezésben még nagy a 
mérkőzéseken belüli hullámzás, 
s hiányzik a kellő koncentráció, 
a keménység és az agresszivitás 
is. Még a győztes meccseken is 
ingadozik a játékosok teljesít-
ménye, ami az A-csoportban az 

összességében gyengébben táma-
dó, hajrára elfáradó mostani el-
lenfelek ellen még talán belefér... 
Ezzel együtt is képes volt és az 
alapszakasz befejezésig újra ké-
pes lehet megnyerni a meccseket 
a mostani riválisok ellen szek-
szárdi csapat. 

A rájátszás a fenti csapatok 
érkezésével már más kávéház. 
Jó lenne az elkövetkező napok-
ban tetten érni ezen a téren elő-
relépést, s a remek védőmunkát 
bemutató amerikai lány, Samika 
Singleton tudatossága, tökéletes 
koncentrációja, Dusanics har-
cossága a többiekre is átragadna.

Az a hőn óhajtott bravúrgyő-
zelem az elit bármely tagja ellen, 
amire már rég vágyik a szek-
szárdi publikum, olyat követel 
ezügyben, amit folyamatosan 
kivitelezve ebben a bajnokság-
ban még nem sűrűn láttunk a 
lányoktól. 

De semmi kétség: a szándék 
megvan, dolgoznak rajta. 

 B. Gy.

Február első hétvégéjén a szekszár-
di városi sportcsarnok ad otthont a 
XI. Kárpát Meditop Kupa nemzetkö-
zi női kézilabda tornának.

A Kárpát-medencei magyarság sport-
kapcsolatát erősítő eseményt 1996-
ban hívta életre a Meditop Gyógy-
szeripari Kft. 

A rangos tornának minden alka-
lommal más-más város adott ott-
hont, a tavalyi jubileumi, 12 csapatos 
viadalnak Dabas és Budapest volt a 
házigazdája.

Február 1-jén és 2-án a szekszárdi 
városi sportcsarnokban hat határon 
túli és határon inneni magyar női ké-
zilabdacsapat randevúzik. 

Az A-jelű hármasban a házigazda 
Szekszárdi Fekete Gólyák KC mel-
lett a felvidéki Gúta és a vajdasági 
Ada együttese, míg a B-csoportban a 
Győri Audi ETO KC második csapa-
ta mellett az erdélyi Sepsiszentgyörgy 
és a felvidéki Naszvad gárdája kapott 
helyet. 

A csoportmeccseket február 1-jén 
9 és 18 óra között bonyolítják – az 
ünnepélyes megnyitót az első mér-

kőzést követően, 10.30 órakor tart-
ják –, míg a helyosztók másnap, 
február 2-án, vasárnap 9 órától 
kezdődnek. A döntőt követően 14 
órától bemutató mérkőzést játszik 
az Euro-Novex Utánpótlás SE Tápi-
ószele és a Szekszárdi FGKC serdülő 
lánycsapata.

A torna – melynek fővédnöke 
Orbán Viktor miniszterelnök, véd-
nökei Semjén Zsolt miniszterel-
nök-helyettes, dr. Fazekas Sándor 
vidékfejlesztési miniszter, Borkai 
Zsolt MOB-elnök, dr. Simicskó Ist-
ván sportért felelős államtitkár és 
Tarlós István, Budapest főpolgár-
mestere, házigazdája pedig Horváth 
István, Szekszárd polgármestere 
– vasárnap 15 órakor ünnepélyes 
eredményhirdetéssel zárul.

Az ingyenes esemény rendezője a 
Dominique Carpenter Rendezvény-
szervező Kft., kiemelt támogatói: 
Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata, Extractum Pharma, 
Emberi Erőforrások Minisztériu-
ma, Euro-Rubber. Médiatámogató: 
Hír TV.

 F. L.

Erdélyi, felvidéki és vajdasági női 
kéziseket is várnak a szekszárdi kupára

A rájátszással 
folyatódik a teremkupa

Január 25-én, szombaton a rájátszás első 
fordulójával folytatódik a Szekszárdi 
Sportközpont XXI. Téli Kispályás Te-
remlabdarúgó Kupa a városi sportcsar-
nokban.

A két csoportban 16 csapatot felvonul-
tató hagyományos torna alapszakaszát 
követően mindössze két együttes maradt 
hibátlan: az A jelű nyolcasban élen álló To-
magro és a B-csoportot vezető Kis Dankó 
együttese mind a hét találkozóját meg-
nyerte. Előbbi szerezte a legtöbb gólt is, 
szám szerint 111-et, köszönhetően többek 
között a soraiban futballozó Rikkers Péter-
nek, aki 54 találattal vezeti a góllövőlistát. 
Az alapszakasz végén a csoportok első 
négy gárdája a felsőházi rájátszásban foly-
tatja a küzdelmet a végső győzelemért, míg 
a további nyolc együttes a 9-16. helyekért 
méri össze erejét. A helyosztókat és a finá-
lét a kiírás szerint február 15-én rendezik.

Az alapszakasz végeredménye, A-cso-
port: 1. Tomagro 21, 2. Szekszárdi UFC 
U-21 15, 3. Agro-Tipp 15, 4. Ferropatent 
Zrt. 15, 5. Szilfa 9, 6. Balassa Művek 6, 7. 
Bátaapáti SE 3, 8. Fradi Büfé 0 ponttal. 
B-csoport: 1. Kis Dankó 21, 2. PR-Trans 
18, 3. Kölesdi SE 15, 4. K. Brasilok 12, 5. 
Hano-Vill 9, 6. Kontra 6, 7. Sióagárdi SE 
3, 8. Dynamo 0 ponttal.  F. L.
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AGÓRA MOZI
Január 27-29., 17 órakor
WALTER MITTY TITKOS ÉLETE 
Színes szinkronizált amerikai ro-
mantikus film, 2 D, 12 év alatt szülői 
kísérettel.

Január 23-25. és 27-29., 19 órakor
JACK RYAN: ÁRNYÉKÜGYNÖK 
Színes szinkronizált amerikai ak-
ció-thriller 2 D, 16 éven felülieknek.

Január 30-31., 17 órakor (pénte-
ken 15 órakor is)
NIKO, KISTESÓ NAGY BAJBAN

Színes szinkronizált finn animációs 
film 2 D, 6 éven felülieknek, 79 perc

Január 30-31., 19 órakor
HERKULES LEGENDÁJA Színes 
szinkronizált amerikai film, 3 D, 12 
év alatt szülői kísérettel.

Vasárnap szünnap.
Jegyárak:  1000 Ft (2D) és  

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

A Babits Mihály Kulturális Központ
programjai

Gerse József emlékhangverseny ja-
nuár 31-én, pénteken 18.00 órakor 
az Agóra  Művészetek Házában.
Vendégművész: Fábián Éva (népdal- 
énekes). Közreműködik: Lányi Péter 
(zongora), Lozsányi Soma (orgona), 
a Liszt Ferenc Pedagógus Kórus (kar-
nagy: Simon Péter) és a Garay János 
Gimnázium kórusa (karnagy: Nasz-
ladi Judit). Műsorközlő: Csötönyi 
László. Jegyár: 1000 Ft, nyugdíjas és 
diák: 500 Ft.

Családi Matiné - farsangi játszóház 
február 8-án, szombaton 9.00-13.00 
óráig az Agóra Rendezvényteremben. 
Kézműveskedés, farsangi álarckészítés, 
játszósarok, arcfestés, farsangi fánk sü-
tés és kóstolás.
10.30 órakor Csernik Szende lábbá-
bos, székely mesemondó interaktív 

előadása. Belépő: 1000 Ft, 3 éves kor 
alatt 400 Ft. Váltócipő használata 
ajánlott!

Társastánc- tanfolyam indul 
kezdőknek!
Február 18-tól, keddi napokon, 
18.30 órától kezdő társastánc- tan-
folyam (10 alkalom, 2x45 perc) in-
dul a Babits Mihály Kulturális Köz-
pontban. Latin és standard táncok: 
rumba, szamba, cha-cha-cha, jive, 
keringő, tangó. A tanfolyamot veze-
ti: Hitter Zsolt. 

Részvételi költség: 12.000 Ft/fő, vagy 
18.000 Ft/házaspár, melyet a jelentke-
zéskor egy összegben kell befizetni. 

A csoportot 12 pár esetén indítjuk, 
de várunk egyéni jelentkezéseket is! 

További információ: 74/529-615, 
vagy info@babitsmuvhaz.hu.

FIVOSZ Club Szekszárdon – 
Minden kezdet nehéz!

A Fiatal Vállalkozók Országos Szövet-
sége szervezésében Szekszárdon, janu-
ár 31-én 18 órakor első alkalommal 
kerül megrendezésre a FIVOSZ Club. 

A cím kettős jelentéssel bír: szeret-
nénk Tolna megyében aktív közös-
séget építeni a fiatal vállalkozókkal, 
ugyanakkor segítséget nyújtani az 
induló vállalkozók számára a kezdeti 
nehézségek leküzdésében.

Az esemény rövid előadásokkal kez-
dődik, amelyet vacsora és kötetlen be-
szélgetés követ. Az esemény során le-
hetőség nyílik tapasztalatcserére fiatal 

vállalkozókkal, könyvelői és ügyvédi 
szakmai tanácsadásra is. Az esemény-
re meghívást kapnak más megyékben 
tevékenykedő FIVOSZ-tagok, illetve 
megyei vezetők is, akik az est folyamán 
megosztják a résztvevőkkel tapasztala-
taikat, továbbá lehetőség nyílik a térsé-
gi kapcsolatépítésre is.

Az esemény nyílt, várunk minden 
FIVOSZ iránt érdeklődő vállalkozót 
és vállalkozni vágyót!
Helyszín: Zrínyi Sörkert Étterem kü-
lönterme (Szekszárd, Zrínyi utca 1.)
Időpont: 2014. január 31. 18.00 óra.
Fogyasztás: önköltségű. 
Belépés: 
ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Jelentkezés:
e-mailben: tolna@fivosz.hu
Létszám: korlátozott.

Közlemény
Útlezárás a Bocskai utcában. Ezúton tájékoztatjuk a 

Tisztelt Lakosságot, hogy a 
Szekszárd, Bocskai utca 22. szám előtt útbeszakadás történt, így az utca 

jelenleg mindkét irányból zsákutca.
Az utca sérült részének helyreállítását 2014. január 20-án megkezdték. 
Előreláthatólag ezt követően mintegy 15 nappal a lezárást feloldják és 

már közlekedésre alkalmas lesz az úttest.
Kérjük a Bocskai utcában élők és közlekedők türelmét, valamint a lezárás 

figyelembevételét, illetve betartását!
Városüzemeltetési és Városfejlesztési Igazgatóság

Meghívó Léleképítőre
2014. január 27-én, hétfőn 18 órakor
Szekszárdon a Garay János Gimná-
zium dísztermében Dr. Bunyevácz 
Zsuzsa „A magyarság múltja és jö-
vője” címmel Nimród és Ábrahám 
fiairól, valamint az új világrend tízpa-
rancsolatáról tart Léleképítő előadást.
Minden érdeklődőt tisztelettel hív 
és vár a Léleképítő házigazdája, 
dr. Tóth Csaba Attila.

A BELÉPÉS DÍJTALAN
Ezt követően február 3-án és március 17-én lesz 

Léleképítő Haáz Sándorral, illetve dr. Freund Tamással.

A Szekszárdi Nyugdíjasok Területi 
Érdekszövetsége és a Tolna Megyei 

Vöröskereszt Nyugdíjas Alapszervezete 
értesíti tagjait, hogy 

2014. január 27-én, hétfőn, reggel 
6 órától akciós kedvező árakon 

füstöltáru árusítást tartunk a készlet 
erejéig. Ezzel együtt még száraztészta, 

étolaj, ételízesítő, őrölt paprika, valamint 
tojás árusítás is lesz a 

Hunyadi u. 4. szám alatt.
Szeretettel várunk minden nyugdíjas és 
nagycsaládos vásárlót. Az árusítás folya-
mán a tagdíjakat is lehetséges rendezni. 

A tagsági igazolványt kérjük, valamennyi 
tagunk hozza magával.

A Szekszárdi Nyugdíjasok Területi 
Érdekszövetsége és a Tolna Megyei 

Vöröskereszt Nyugdíjas Alapszervezete 
értesíti tagjait, hogy a

,,Szociális üdülés nyugdíjas pályázók 
számára” elnevezésű pályázathoz segít-
séget nyújtunk a Hunyadi u. 4. sz. alatt, 

hétfőn: 8-12 óráig, 
csütörtökön: 8-10 óráig. 

Tagsági igazolványát, kérjük, valameny-
nyi tagunk szíveskedjék magával hozni. 
Kérjük továbbá tagjainkat, hogy üdülési 

szándékukat 2014. február 15-ig 
szíveskedjenek jelezni.

Kósz Istvánné elnök

Pszichológia mindenkinek címmel folytatódik a Kristály Lélekvédő Egyesület 
eladássorozata. Következő előadásunkra 2014. január 29-én 17 órától  

a Szekszárdi Zeneiskola Nagytermében kerül sor, melynek címe: 
„Egy hajszálon múlott!” - A krízis arcai. 

Előadó: Dr. Ujlaki László rezidens pszichiáter.
Az előadás ingyenes, a hallgatóságot egy kis büfével várjuk szeretettel.
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VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

SÍ és SNOWBOARD
KÖLCSÖNZÉS

KIÁRUSÍTÁS

cipők és nadrágok.

Egyes 
SÍNADRÁGOK és KABÁTOK,

női csizmák és hótaposók

akár 50%
engedménnyel

VB Sportbolt
7100 Szekszárd, Széchenyi u. 47.

Tel.: 74/415-501

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

A POLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA
2014. január/február

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 fi zetni!

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) 

bekezdése alapján 
pályázatot hirdet

a Polgármesteri Hivatal 
Közigazgatási Igazgatóságának 

Önkormányzati Osztályára 
jogi és bizottsági referens

munkakör betöltésére.

A részletes pályázati felhívás a 
www.szekszard.hu honlapon, 

a Közügyek/Állás menüpontban 
tekinthető meg.

FELHÍVÁS
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Közgyűlése 

következő rendes ülésén 
több társadalmi 

egyeztetésre bocsátott 
rendelet-tervezetet tárgyal. 

Az ülés időpontja és a rendelet-
tervezetek a város honlapján 

megtekinthetők, és a
rendelet@szekszard.hu e-mail 
címre eljuttathatják az ezzel 
kapcsolatos észrevételeiket.

Dr. Göttlinger István
aljegyző
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Targoncavezető, emelőgép kezelő, földmunka-rakodó és szállítógép kezelő
tanfolyamok indulnak februárban,

az ÁTKÉPZŐ BT. szervezésében.

Jelentkezés: ÁTKÉPZŐ Bt. • 7100 Szekszárd, Arany J. u. 17-21.
 Nagy Géza 06 20/985-96-99

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

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

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

Kínálatunk:
Védőlábbelik, csizmák, papucsok, védőöltözetek,

munkaruhák, hallásvédők, légzésvédők,
védőkesztyűk, fej- és arcvédők,

védőszemüvegek, bőrvédő készítmények,
leesés elleni védőeszközök,

táblák, feliratok, piktogrammok.

TOLNA, DEÁK F. U. 94.
Telefon: 74/457-227

Nyitva tartás: H-P 8.00–12.00 és 13.00–17.00,
Szombat: 8.30–11.00

Februárban a
Tüske Pince

Boraival
randevúzunk!

Borrandevú a Mango Étteremben!

A borokat és a hozzájuk tartozó menüsor
megtekinthető a

www.mangoetterem.hu/aktualis oldalon.

ibvier bt.

ÉLEZÉST VÁLLALUNK!

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

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,

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

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




