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Mégsem kell matrica a szek-
szárdi és a dunaújvárosi Duna- 
hidak használatához – dön-
tött a kormány legutóbbi 
ülésén. Szó se róla, ha a fő-
városi körgyűrű, illetve a me-
gyei szakaszok tekintetében 
nem is, ám a vidéki megye-
határokat érintő autópályák 
és autóutak kapcsán itt-ott 
azért borzolódtak a kedélyek 
a január elsején életbe lépett 
útdíjrendszer miatt.

Az új útdíjrendszer bejelenté-
sekor a dunaújvárosi Pentele-, 
illetve a szekszárdi Szent Lász-
ló-hídra tévedt földink joggal 
érezhette úgy: bekötőúttól in-
nen, avagy onnan nézvést pár 
száz méterért nem vásárol két 
megyére – Tolnára és Bács-Kis-
kunra – érvényes autópá-
lya-matricát azon szakaszokra, 
amelyekre eddig sem kellett 
kipattintania bugyellárisát. 
(Mint az tudható, az éves, havi, 
heti matricákon túl évi ötezer 
forintért területi alapú „vig-
netta” is beszerezhető, amely 
hatékonyabb, kényelmesebb 
közlekedést biztosít; a megyei 
térképek segítségével pedig a 
gépjármű-tulajdonosok előze-
tesen eldönthetik, melyik út-
szakaszon használhatnak egy-
egy megyei matricát.)

Az útdíjrendszernek akad-
nak hibái – lásd M9-es kérdése 
–, melyeket Gulyás Gergely, az 
Országgyűlés fideszes alelnöke 
is elismert. A Hír TV Péntek 
8 című műsorában nemrég 
úgy fogalmazott: „Hiába van 
egy döntésben elvi igazság, ha 
a végrehajtás vagy a kellő idő 
hiányában, vagy más okból 
nem jó. Ez konfliktushoz ve-
zet”. Arra is kitért: még mindig 
létezik húsz olyan útszakasz, 
amelynek kapcsán vita folyik 
arról, érdemes-e bevezetni a 
matricát. 

Hogy az M9-es ezek közé 
tartozik, a napnál is világosabb. 
A szekszárdi térség országgyű-

lési képviselője, Horváth István 
is egyértelműen jelezte, egyez-
tetést kezdeményez a szakmi-
nisztériummal az M9-es autóút 
fizetőssé tételének visszavoná-
sáról, miután szerinte sem volt 
mindenhol átgondolt a me-
gyei matricák bevezetése. A 
képviselő közölte Tasó László 
közlekedéspolitikáért felelős 
államtitkárral, hogy a helyzet 
problémát jelent a környéken 
élők számára. 

A Fidesz frakcióvezetője, 
Rogán Antal – szintén a Hír 
TV Péntek 8 című műsorában 
– legutóbb arra tért ki: jelenleg 
egyhónapos próbaüzem zajlik, 
amelyet követően értékelik ki 
a tapasztalatokat. Rogán el-
képzelhetőnek tart kisebb mó-
dosításokat, ám hangsúlyozni 
kívánta, hogy a rendszer alap-
elvein semmiképpen sem mó-
dosítana. 

Lapunk a szóban forgó kér-
déskör kapcsán e-mailben és 
telefonon is felkereste a Nem-
zeti Fejlesztési Minisztérium 
sajtóosztályát, ahonnan lap-
zártánkig nem érkezett vá-
lasz. A Szekszárdi Vasárnap 
megkérdezte hát a Kalocsáról 
Szekszárdra dolgozni járó Tóth 
Csabát, miként, illetve meny-
nyiben érintik a változások, te-
kintve, hogy hetente több alka-
lommal is szükséges autójával 
koptatnia az M9-es útszakaszt. 

A megkérdezett közölte: 
2002-es átadása óta használja 
a két megyét érintő új össze-
köttetést, mely nagy segítség 
volt, mivel így nem kellett ke-
rülnie északi, avagy déli irány-
ba. Esetében a kérdéses szakasz 
átlagban heti két alkalommal 
körülbelül 160 kilométer meg-
tételét jelenti, annak díjköte-
lessé tételét pedig kezdettől 
fogva jogtalannak érezte, ám 
– a szabály az szabály – azért 
megvásárolta mindkét megyé-
re a megyematricát. Kizárólag 
az M9-es miatt váltott vignet-
tát, autópályát amúgy ritkán 
használ. „Amennyiben pozitív 

irányban alakul a matrica-ügy 
és visszavonásra kerül, úgy 
természetesen örülnék neki. 
Kérdés azonban, hogy ha így 
alakul, visszakapjuk-e a meg-
váltott matrica díját?” – tette 
fel a költői kérdést Tóth Csaba, 
aki azt sem rejtette véka alá: 
több olyan ismerőse is van, aki 
megyénkbe jár vásárolni, vagy 
ha másért nem is, évente egy-
szer-kétszer horgászni, ám ha 
marad a matrica, akkor le kí-
vánnak mondani hobbijukról, 
hiszen nem éri meg számukra.

„Természetesen mint min-
dennek, ennek a lépésnek is 
léteznek pozitív oldalai. Te-
gyük fel, hogy akik rendszere-
sen járnak Budapestre, ezután 
az éves autópályadíjtól jóval 
olcsóbban, jóval gyorsabban 
közlekedhetnek” – adott han-
got véleményének az érintett, 
aki rögtön hozzá is tette: ez 
az eset is viszonylagos, mivel 
sokan nem tudhatják, hová 
szólítja őket a sors, illetve mely 
szakaszokra kell még az adott 
év további részében heti, vagy 
havi autópálya-matricát válta-
niuk. Tóth Csaba a maga ré-
széről bízik abban: a kormány 
átgondoltan fog eljárni és po-
zitív döntés születik, hiszen a 
díjmentessé tétel mellett nem 
csak az autósok, hanem a tér-
ség polgármesterei is kiálltak.

Lapzártánk után érkezett: Az 
M9-es sztráda kapcsán felme-
rült problémák jelen pillanat-
ban úgy tűnik, a ködbe vesz-
nek. Legfrissebb értesüléseink 
szerint a két megyét összekötő 
hidak esetében ingyenessé vált 
az úthasználat, a két megyét is 
érintő autópályák tekintetében 
pedig az első lehajtóig számítva 
csupán egyetlen megyére érvé-
nyes matricát szükséges vásá-
rolni. Szintén döntés született 
arról, hogy a nagycsaládosok, 
illetve a fogyatékkal élők szá-
mára kedvezmények járnának 
útdíjfizetés tekintetében. 

 Gyimóthy L.

Döntöttek: nem kell matrica  
a Pentele- és a Szent László-hídra

Léteznek a megyékre vonat-
kozó, a Nemzeti Útdíjfizeté-
si Szolgáltató Zrt. (NÚSZ) 
honlapján (www.nemzeti-
utdij.hu) található térképek, 
melyek a megye közigazga-
tási határán belül húzódó 
gyorsforgalmi úthálózatot 
szemléltetik: a díjköteles sza-
kaszokat mindig piros vonal-
lal jelzik, míg a díjmentes zó-
nákat zölddel. A térképekből 
az is kiderül, melyek az adott 
megye közigazgatási határán 
belül található valamennyi 
gyorsforgalmi úti csomópont, 
de arra is felhívják az utazni 
kívánó figyelmét, melyek a 
megye közigazgatási határá-
hoz legközelebb lévő csomó-
pontok. 

Adott megye használa-
tára érvényes matricával a 
legutolsó, kiemelten jelölt 
csomópontig szabad a pá-
lyahasználat, mely után 
csupán a szomszédos me-
gyére érvényes matricával, 
illetve a teljes úthálózatra 
jogosító matrica birtokában 
megengedett a „továbbgör-
dülés”. Azon gépjárműhasz-
nálók, akik idén januárban 
matrica nélkül furikáznak, 
még megúszhatják a 14 875 
forintos pótdíj befizetését, 
amennyiben legkésőbb feb-
ruár végéig a NÚSZ Zrt. 
ügyfélszolgálatánál a díj 
megfizetése mellett (1470 
Ft) az adott szakaszra érvé-
nyes megyei vagy országos 
éves matricát váltanak ki. 

A 2014. december 31-e 
előtt vásárolt 10 napos, va-
lamint havi matricák a le-
járat idejéig, a 2014-es éves 
matricák 2015. január 31-
ig érvényesek. Kibédi-Varga 
Lajos, a NÚSZ Zrt. szóvi-
vője korábban aláhúzta: 
a megyei matricák nem a 
megváltástól számított egy 
évig, hanem egységesen, 
2016. január 31-ig lesznek 
érvényesek.

A Századvég friss közvéle-
mény-kutatása szerint a két 
héttel ezelőtti párizsi terrortá-
madás ismertsége kifejezetten 
magas Magyarországon: az 
ezer felnőtt megkérdezettnek 
mindössze három százaléka 
nem hallott róla. A vizsgálati 
eredmények alapján a magyar 
lakosság több mint kétharma-
da (70 százaléka) túl enyhének 
tartja a magyarországi beván-
dorlási törvényeket, és szigoríta-
ná a szabályozást. Az emberek 
többsége politikai irányultság-
tól függetlenül enyhének érzi 
a bevándorlási szabályokat: a 
baloldaliak 56, a középen állók 
65, a bizonytalan választópol-
gárok 59 százaléka szigorítaná 

a szabályozást, csakúgy, mint 
a jobboldaliak 85 százaléka 
- írták. A január 12. és 17. kö-
zött telefonon felvett, kérdőíves 
közvélemény-kutatás szerint 
továbbá a megkérdezettek 61 
százaléka úgy vélte, az Európai 
Unió nem tudja megvédeni az 
európai polgárokat a párizsihoz 
hasonló támadásoktól. Mind-
két kérdésben 23 százalék volt 
azoknak az aránya, akik a több-
séggel ellenkező véleményen vol-
tak: ennyien nem támogatnák a 
bevándorlással kapcsolatos ma-
gyarországi szabályozás szigorí-
tását, illetve ennyien gondolják 
úgy, hogy az unió meg tudja 
védeni a lakosságot a terrortá-
madásoktól.  (mti)

„Veszélyt jelentenek 
az illegális bevándorlók”

A Jobbik szerint valós ve-
szélyt jelentenek a Magyar-
ország határait illegálisan 
átlépő bevándorlók – erről 
Szabó Balázs, a párt városi 
elnöke, önkormányzati kép-
viselője beszélt múlt pénteki 
sajtótájékoztatóján.

A politikus Toroczkai Lász-
lónak, Ásotthalom polgármes-
terének adataira hivatkozva 
elmondta: három év alatt a 
zöldhatáron érkező beván-
dorlók száma húszszorosára 
nőtt, naponta átlagosan 200-
300 külföldit állítanak meg a 
határ közelében. Szabó Balázs 
szerint aggályos, hogy az ille-
gális bevándorlók zömét – a 
határőrség felszámolása miatt 

– csak jócskán Magyarország 
területén belül tartóztatják fel, 
majd a debreceni és a balas-
sagyarmati menekülttáborok-
ba szállítják. 

A Jobbik politikusa szerint 
ezek a táborok nyitottak, vagyis 
a sokszor papír nélkül, isme-
retlen szándékkal érkező me-
nekültek ki-be járkálhatnak. 
Szabó Balázs pártja véleményét 
tolmácsolva elmondta: a prob-
léma kezelésére határvadász 
egységeket kell létrehozni a 
leginkább veszélyeztetett terü-
leteken, a táborokat zárttá kell 
tenni, lakóterületen kívül kell 
felépíteni. 

Korábbi híresztelések szerint 
minden megyében létrehozná-
nak menekültek befogadására 

alkalmas intézményeket. Az 
ügyben Szabó Balázs Horváth 
István országgyűlési képviselő 
segítségét kérte, aki tájékoztatta 

is őt a Pintér Sándorral folyta-
tott megbeszéléséről, melyben 
a belügyminiszter cáfolta a hírt.

 -fl-

Elkezdődött az influen-
zajárvány az országban. 
Az Országos Epidemioló-
giai Központ (OEK) jelen-
tése szerint az év harma-
dik hetében 16 400 ember, 
az egy héttel korábbinál 
40 százalékkal több beteg 
fordult orvoshoz influen-
zaszerű tünetekkel.

Idén leginkább az influ-
enza A-típusa fertőz, ezt 
azonosították a szekszár-
di Bezerédj István közép-
iskolában közelmúltban 
történt tömeges megbete-
gedés alkalmával is.

Látogatási tilalmat ren-
deltek el kedden a Balassa 
János kórház szülésze-
ti-nőgyógyászati és újszü-
löttosztályán. A zárlatra az 
egyre terjedő influenzajár-
vány miatt van szükség. 
Az intézmény infektológus 
főorvosa, dr. Almási István 
elmondta: megelőző intéz-
kedésről van szó, a kórház-
ban pillanatnyilag nincse-
nek influenzás betegek, a 
látogatási tilalomra a bent 
fekvők biztonsága érdeké-
ben van szükség.  -fl-

700 milliót kapott Szekszárd
Magyarország kormánya a 
szekszárdi önkormányzat 
működésének támogatásá-
ra 700 millió forintos forrást 
biztosított – jelentette be a 
2014-es esztendő utolsó vá-
rosházi sajtótájékoztatóján 
Ács Rezső polgármester és 
Horváth István, a térség or-
szággyűlési képviselője.

Az eseményen Ács Rezső alá-
húzta: 2013-ban az önkormány-
zat a közfeladat ellátás és a köz-
szolgáltatások biztonságosabbá 
tétele érdekében próbált segí-

teni a 100 %-os tulajdonában 
lévő önkormányzati cégeken, 
ez esetben a Szekszárdi Víz-
mű Kft-n. 2007-ben, amikor a 
jobboldali önkormányzat a két 
közszolgáltató céget, a hulla-
dékszállítást, valamint a vízmű-
szolgáltatást visszavásárolta, ez 
utóbbihoz külső forrásokat volt 
szükséges igénybe venni. A 
most érkezett támogatás igen 
lényeges, hiszen tehermentesí-
teni tudja a város a Szekszárdi 
Vízmű Kft.-t hiteleitől. 

Horváth István a kormányza-
ti támogatásról szólva utalt arra, 

hogy a város a következő öt év-
ben is nagy lehetőségek előtt áll, 
a szóban forgó összeggel pedig 
a kabinet elismerte, hogy Szek-
szárd a jó gazda gondosságával 
alakította ki önkormányzati cé-
gek működését, amikor 2007-
ben visszavásárolta az említett 
közműszolgáltatókat. 

A Szekszárdi Vízműnél végre-
hajtott fejlesztések következté-
ben keletkezett adósság a várost 
tovább nem terheli, így még 
több pénz fordítható városfej-
lesztésre – tette hozzá Horváth 
István.  Gy. L. 

– Az állami szociális tűzi-
fa-osztásban – nagyváros lévén 
– Szekszárd ugyan nem vehet 
részt, mégis létezik a városban 
ilyen jellegű, saját program.

– Főleg a hidegebb napokon 
jelezték, hogy Szekszárdon 
több család is van, amelyik nem 
rendelkezik megfelelő mennyi-
ségű tüzelővel. Ez nem lehet 
gazdasági kérdés, ezért kértük 
a szociális irodát, hogy mérjék 
fel azon szekszárdi családok kö-
rét, melyeknek szükségük lehet 
ilyen segítségre – tájékoztatta 

lapunkat Ács Rezső polgár-
mester. Hozzátette: eleddig 133 
családot írtak össze. 

– Hála Istennek – és itt a sze-
mélyes kapcsolat is sokat számít 
– nagyon jó a viszonyunk a Ge-
menci Erdő- és Vadgazdaság-
gal, amely ebben a programban 
messzemenőkig partnerünk 
volt, mellénk állt. A város egy-
részről vásárol olcsó tűzifát, 
amely akár fűrészüzemből, akár 
erdőből származik, de kedvező 
feltételekkel meg tudjuk vásárol-
ni - ezt azoknak a családoknak 

ajánljuk fel, ahol nincs olyan 
ember, aki részt tudna venni 
– fizikailag – a fagyűjtésben. 
Nekik házhoz szállítottuk a tü-
zelőt. Azonban több mint ötven 
családban él olyan munkaképes 
férfi-nő-fiatal, akik képesek arra, 
hogy egy, a számukra biztosított 
területen begyűjtsék a fát. Ők azt 
a fát vihetik haza, amelynek a 
begyűjtésében részt vettek. Ösz-
szességében több mint 100 köb-
méterről beszélünk, meglátjuk, 
hogy ez meddig lesz elegendő. 
 MJ
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Vince-napi vesszővágásra, 
-áldásra, pincejárásra várta az 
érdeklődőket az Istifán gödrei 
pincesorra a város legnagyobb 
múlttal bíró szakmai szerveze-
te, az immár 38 éve működő 
Dicenty Dezső Kertbarát Kör 
január 17-én délután.

Az ünnepség több tucat résztve-
vőjét Ferenc Vilmos köszöntötte, 
aki elmondta, hogy ezen alkal-
makat Szekszárdon a kékfrankos 
ünnepeként tartják számon. A 
kertbarát kör elnöke szerint ez 
a szőlőfajta termésként és bor-
ként is bizonyított már a tolnai 
megyeszékhelyen. Ezt igazolja, 
hogy a tavalyi kékfrankos-bor-
versenyen nem csak a két nagya-
ranyérmes tétel volt szekszárdi, 
hanem az érmes nedűk 80 száza-
léka is erről a borvidékről szár-

mazott. Ferenc Vilmos szerint 
hazánkban, de talán a világon is 
egyedülálló az a kezdeményezé-
se a szervezetnek, hogy a boros 
ünnepekhez egy-egy bort, illet-
ve szőlőfajtát kötnek, ezzel téve 
egyedivé őket. A 15 éves hagyo-
mányra visszatekintő Vince-na-
pi rendezvény most is vesszővá-
gással folytatódott. A levágott 
vessző alapján Ferenc Vilmos 
megállapította, hogy a fa és bél 
aránya, valamint a szín megfe-
lelő, vagyis a vessző érett, azt 
fagykár nem érte. Ugyancsak 
a hagyomány szerint a levágott 
veszőt vízbe rakva lehet haj-
tatni, és az előbújó rügyekből 
megjósolható, milyen termés 
várható. A vessző szempontjá-
ból tehát jó évnek ígérkezik az 
idei, de a kertbarát kör elnöke 
azért óva intette a kistermelő-

ket attól, hogy az enyhe időben 
elkezdjék a metszést. Szerinte 
ugyanis az időjárás hasonlít a 
2012-esre, amikor az enyhébb 
december és január után febru-
árban komoly fagyok jöttek, és 
több helyen is jelentős károkat 
okoztak.

Jutott a finom kékfrankosok-
ból a torkokba is, hiszen a Vin-
ce-napi ünnepség része a pince-
járás is. Idén a Ribling pincében 
gyűltek össze a termelők egy-
más borát kóstolni. Ezúttal is a 
pécsi kutatóintézet vezetője, dr. 
Kozma Pál értékelte a kékfran-
kosokat, aki szerint a kedvezőt-
len időjárás ellenére szép borok 
születtek, amit a megfelelően 
megválasztott szüreti idő és a 
jól alkalmazott borászati tech-
nológiák segítettek elő.

 Fekete László

Január 22-én Szent Vincére, 
egy zaragozai diakónusra 
emlékezünk, aki a Dio- 
cletianus császár utolsó nagy 
keresztényüldözésének esett 
áldozatul 304-ben. Neve la-
tinul győzedelmest jelent, de 
a népies etimológia szerint: 
Vin-Cent, vagyis százszoros 
bor. Innen eredhet az egyik 
legismertebb népi jóslat: „ha 
megcsordul Vince, tele lesz a 
pince”. 
E szerint amennyiben ezen 
a napon esik az eső, sok 
borra lehet számítani. Nos, 
a szombati rendezvény 
résztvevői még nem tud-
hatták, de Vince napján 
megnyíltak az ég csatornái, 
így Szekszárdon jó évnek 
nézünk elébe...

A január 16-án tartott 
Mészöly Miklós vers- és 
prózamondóverseny ered-
ményei: 1. helyezett: Fábi-
án Nikoletta; 2. helyezett: 
Bomba Soma (Garay János 
Gimnázium); 3. helyezett: 
Wagner Zita (PTE Gya-
korló Általános Iskola), 
a Szekszárdi Városi Vers-
mondó Műhely tagja.

Vince-nap: a kékfrankost ünnepelték
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Szilasi László és Kis Pál István az idei díjazott

Nagy érdeklődés kísérte a Mé-
szöly Miklós Emléknap idei 
programjait: a január 19-én 
délelőttre, az Agóra Művésze-
tek Házába meghirdetett ese-
mények a díjazottakra, illetve 
Mészöly szellemének felidézé-
sére fókuszáltak, míg a délutá-
ni irodalmi rendezvények az 
Irodalom Háza Mészöly Mik-
lós Emlékmúzeumban pedig 
inkább a kötetlen beszélgeté-
sekre helyezték a hangsúlyt. A 
Mészöly Miklós Emlékplakett 
idei díjazottja Kis Pál István 
lett, a Mészöly-díjat Szilasi 
László kapta.

A Művészetek Házában a Mé-
szöly-emlékplakettel korábban 
kitüntetett Pócs Margit, az em-
léknap szervezője üdvözölte a je-
lenlévőket az alkotó születésének 
94. évfordulója alkalmából, őt dr. 
Haag Éva, Szekszárd város alpol-
gármesterének a Mészöly-kultusz 
filozófiáját, gondolatvilágát mél-
tató köszöntője követte.

Az alpolgármester úgy fo-
galmazott: lényeges, hogy a fi-
atalok megtanulják, mit jelent 
a mészölyi hagyaték, hiszen az 
író életében jelentős hangsúllyal 
bírt a változás, a fejlődés, amely 
a szülőföld szeretetével párosult. 

Aláhúzta: a Porkoláb-völgyben 
kialakítandó Mészöly-alkotóház 
felépítésében az önkormányzat 
bizalma töretlen, egyben meg-
köszönte a szervezőknek, közre-
működőknek az idei program-
sorozat lebonyolítását. 

A városunk neves szülöttéről 
elnevezett egyesület elnöke, az 
MTA BTK Irodalomtudomá-
nyi Intézetének tudományos 
tanácsadója, Szörényi László 
irodalomtörténész a rendez-
vényen abbéli véleményének 
adott hangot: az ünnepelt író 
munkásságával kezdődik jelen-
korunk modern magyar irodal-
ma. „Szekszárd valóban boldog 
város, hiszen ilyen kincset őriz-
het”. Később arról beszélt: az 
emlékezéssel és a Művészetek 
Házában nemrég kiállított, az 
egykor Mészöly Miklós és fele-
sége, Polcz Alaine tulajdonába 
tartozott képzőművészeti alko-
tásokban való gyönyörködéssel 
egyfolytában valami újat tanul-
hatunk, amely aztán beépül az 
író kánonjába. Kukorelly End-
re író-költő arról ejtett néhány 
szót, hogy Mészöly milyen ha-
tással bírt fiatal kollégáira. Úgy 
vélekedett: nincs olya poszt-
modern költő hazánkban, aki 
nem az ő köpönyegéből bújt 

volna elő, az író szövegei pedig 
– ahogy fogalmazott – „nagy 
testvérként figyelnek bennün-
ket, miközben olvassuk.” 

Szkárosi Endre Mészöly-díjas 
író beszédében emlékeztetett a 
két és fél éve Szekszárdon életre 
hívott Mészöly Magasiskolá-
ra, amely a kultusz hátterét is 
képezi. Utalt arra is: szekszár-
di barátaival úgy látták jónak, 
hogy a helyszín ne csupán egy 
elenyésző számú ember számá-
ra létrehozott összejövetellé, 
hanem a kultúra szolgálatába 
álló táborrá váljék, ahol mester-
ségbeli, módszertani, esztétikai 
tanítás folyik az ifjú író-költőge-
neráció számára. 

Baranyai László író köszön-
tő soraiban már azt emelte ki: 
Szekszárd valamennyi, a kultú-

rával foglalkozó intézménye ki-
vette részét a magasiskola kiala-
kításából, így a PTE Illyés Gyula 
Kar, a szekszárdi PAD Irodalmi, 
Művészeti és Kulturális Egyesü-
let, vagy éppen a Wosinsky Mór 
Megyei Múzeum. Arról is em-
lítést tett: a Mészöly Egyesület 
egy idei pályázaton 600 ezer 
forintos támogatást nyert el. A 
magasiskola több napos alkotó-
táborában a résztvevők megta-
nultak kíméletlenül bánni saját 
szövegeikkel: írásaik anyagsze-
rűbbeké váltak, rájöttek: szétfo-
lyó mondataikat a bennük lévő 
túlfolyás okozza – erről már H. 
Nagy Boglárka beszélt.

A Mészöly Miklós Emlék-
plakett idei díjazottja Kis Pál 
István szekszárdi író lett, aki dr. 
Haag Évától vehette át az elisme-
rést. Gacsályi József méltatta az 

alkotót: felhívta a figyelmet arra, 
hogy a Csepelről származó, jó 
sorsa által Szekszárdra került, 
s szekszárdivá vált alkotó sokat 
tett Mészöly megismertetéséért, 
létrehozva egy stábot, korábban 
portréfilmet is készített az íróról. 
Mindezen túl Kis Pál István di-
ákjaival folyamatosan felszínen 
tartja a mészölyi életművet, mi 
sem bizonyítja ezt jobban, mint 
a Szögek a diófában című 2013-
as kötete, mellyel „hitet tett az 
életmű mellett”. 

A 2015-ös év Mészöly-díjasa 
Szilasi László lett „A harmadik 
híd” címmel tavaly boltokba ke-
rült regényével. Szilasi művének 
lényegét Szörényi László tárta a 
hallgatóság elé, aki szerint a kö-
tet halálról, a születésről és az 
üdvösségről is szól. A történet 
egy osztálytalálkozóval indul, 
ahonnan az elbeszélés szétfosz-
ló álmokra, ifjúkori bűnökre és 
örömökre, hősi tettekre, gyen-
geségekre tolódik át, a szerep-
lők pedig el is hallgatják, el is 
beszélik, mi is történt velük 
30 év alatt. „Elképesztően erős 
Mészöly-szagot érezni a regény 
olvasása közben” – jellemezte 
Szörényi a díjazottat. A regény 
címét adó „harmadik híd” – 
ahogy arra kitért – Szeged egy-
kor Temesvár felé vezető vasúti 
hídja, amely egy olyan nem lé-
tező „valami”, amely „vagy fel-
épül, vagy nem”. 

Szilasi László az eseményen 
utalt Mészöly Miklóssal való 
egykori találkozására, akivel 
„tömör, súlyos, a hallgatáson alig 
túllépő” beszélgetésük során a 
magyar irodalom „19. századisá-
gáról” ejtettek szót. „Újra és újra 
vissza kell térnem Mészölyhöz, 
Vörösmartyhoz” – jegyezte meg 
a díjazott, aki nagy megtisztelte-
tésnek érzi, hogy idén ő vehette 
át a rangos kitüntetést. 

A délután egyebek mellett 
a Mészöly Miklós Bezerédj 
utcai szülőházánál találha-
tó emléktábla koszorúzásával 
folytatódott, majd az Irodalom 
Házában az érdeklődők beszél-
gethettek a díjazottal.

 Gyimóthy L.
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Újra mesél városunknak az obsitos
Ahogyan arról már múlt heti 
számunkban hírt adtunk, film 
készül hamarosan Szekszárd-
ról, a szekszárdiakról. Az ob-
sitos kocsmája címet viselő 
családi nagyjátékfilm egy 
mai történetet mesél el, ám 
a cselekmény alakulását át-
szövi a múlt: megelevenedik 
az obsitos katona, Háry János 
legendás alakja is. A szekszár-
di önkormányzat üdvözli a 
film elkészítését.

Szekszárd neves szülötte, Garay 
János 1843-ban vetette papírra 
Az obsitos című humoros el-
beszélő költeményét, amelyben 
egy ősrégi irodalmi típust, a 
hetvenkedő katonát helyezett 
át magyar környezetbe. Az el-
beszélés szerint a kocsmában az 
iddogáló parasztlegények egyre 
nagyobb kíváncsisággal figyelik 
a „nyugalmazott” obsitos elbe-
széléseit. Háry János, a napóle-
oni háborúkat megjárt vén baka 
meredek nagyotmondásait cso-
dálattal hallgatják. Az öreg vitézt 

a dicsőség vágya  és a bor is fűti 
szóbeli kalandozásai közben...

Most újra filmen bukkan fel az 
obsitos: éppen Szekszárdon, ahol 
egykor az a bizonyos kocsma áll-
hatott, amelyben Háry anekdo-

tázgatott. Kindl Gábor producer 
filmje az itthon még kevésbé 
ismert közösségi finanszírozás 
(crowdfunding) segítségével ké-
szül Szekszárdról, szekszárdiak-
kal – nem csak szekszárdiaknak.

 „Szekszárd város közgyűlésé-
nek humánbizottsága nevében 
üdvözlöm a filmkészítés tervét, 
magánemberként pedig én is 
ott leszek a támogatók között” 
– közölte kérdésünkre Csillagné 
Szánthó Polixéna, a bizottság el-
nöke. „Köszönet a filmért Kindl 
Gábornak és a stáb tagjainak. 
Örülök, hogy a filmet szekszár-
diak (is) készítik és szekszár-
diaknak szól, hiszen pontosan 
beleillik az önkormányzat azon 
elképzelésébe, hogy a várost 
tanulmányaik miatt elhagyó fi-
atalokat a diploma megszerzése 
után hazacsábítsa. Azt gondo-
lom, ez a film elsősorban a szek-
szárdiaknak és az innen elszár-
mazottaknak, róluk szól majd, 
a nagyot mondó katona alakja 
ugyanis ott él a szekszárdiak 
szívében.  Háry János itt anek-

dotázott, és a történetek most 
újraszületnek az obsitos kocs-
májában” – tette hozzá Csillagné 
Szánthó Polixéna.

Szekszárdon egyébként utca 
is viseli Háry János nevét, a kö-
zelmúltbéli névváltozásokat kö-
vetően pedig az erre merőleges 
egykori Népfront utcát Obsitos-
ra keresztelték. Fekete

Kiosztották a Tolna megyei művészetért plakett
„A Tolna megyei művésze-
tért” plakettet 2000-ben ala-
pította három civil szervezet 
– a Bárka szalon (képzőmű-
vészek), a Kézjegy klub (írók) 
és a Keresztény Értelmiségiek 
Szövetsége (értékmentők) –, 
művészek és művészetpárto-
lók jutalmazására. A plakett 
Mözsi-Szabó István grafikájá-
nak felhasználásával készült 
(a kultúra madarát tartó és 
útjára bocsátó kéz). Évente 
öten kapják meg.  

Bakó László kőszobrász
Köztéri alkotásaiért és gro-
teszk műveiért.

Alapvetően kőszobrokat ké-
szít, de fával, üveggel és bronz-
zal is dolgozik. Várdombon él. 
Az első, számon tartott alkotá-
sát 1965-ben zsűriztette. Közte-
reken mintegy tíz szobra áll, a 
legutóbbit – mely Szent Lászlót 
ábrázolja – Bátán avatták. Kö-
zel húsz egyéni és körülbelül 
ugyanannyi csoportos kiállí-
táson mutatkozott be az évek 
során. Kaposváron is ismert 
alkotó, az ottani groteszk pá-

lyázatok résztvevője és díjazott-
ja. Munkásságát többek között 
Közjóért-díjjal is elismerték.

Csuhaj Tünde tojásdíszítő
Domborműves tojásaiért, ha-
zai és külföldi bemutatkozá-
saiért.

Művészi igényű kézműves 
termékeket készít 25 éve. Szek-
szárdi alkotó. Kezdetben bati-
kolt, sárközi mintás tojásokkal 
foglalkozott, majd áttért a fehér 
csipkézésre, s végül a színes 
domborművekre. Tyúk-, fá-
cán-, lúd-, hattyú-, emu-, nan-
du- és strucctojással is dolgozik. 
A vastagabb tojáshéjakba több-
rétegű, részletgazdag, szemet 
gyönyörködtető domborműve-
ket vés. Munkáit kiállításokon 
és kézműves vásárokon láthatja 
a közönség. Bemutatkozott már 
Svájcban, Németországban, 
Ausztriában, Franciaországban 
és Hollandiában is.  

Könyvné Szabó Éva bőrműves
Hagyományőrző kézműves te-
vékenységéért, mesterség-be-
mutatóiért. 

Simontornyán élő népi ipar-
művész. Elsősorban a honfogla-
lás-kori motívumvilágot idéző, 
veretes tarsolyairól, valamint 
díszes bőrtáskáiról és vise-
let-kiegészítőiről ismert alkotó. 
A Tolna Megyei Népművészeti 
Egyesület aktív tagja, rendsze-
res résztvevője a Mesterségek 
Ünnepének a budai várban. 
Munkáit kiállításokon is lát-
hatta már a közönség. A sport 
világában is ismert: ő készíti, 
tíz éve a WBO profi bokszgálák 
bajnoki bőröveit. Oktat és ese-
tenként élő mesterség-bemuta-
tókat is tart.

Komjáthi Tamás zenész
Fellépéseiért, kortárs költők 
verseinek megzenésítéséért.

Gitáros énekesként, zenés 
irodalmi műsorok szereplő-
jeként, rendezőjeként ismert. 
Kortárs költők – köztük Tolna 
megyeiek – verseinek megzené-
sítője. Ismert alakja volt a het-
venes években a szekszárdi Kí-
sérleti Színpadnak, a Mosolygó 
Kaptafa Hangászkarnak, majd 
vendégrendezője a Garay gim-

názium diákszínpadának. Ze-
nélt a Bartina Néptánc Együt-
tesben és a Német Színházban. 
Mostanában a Komjáth(i)yak 
formációval szerepel legtöbb-
ször. Fellépett már a Nemzeti 
Színházban, a Művészetek Pa-
lotájában és a budai várban is.  

Mözsi Bartók Béla Női Kar
A hazai és külföldi fellépése-
kért, a kórusmuzsika népsze-
rűsítéséért.

Az 1972-ben alapított együttes 
fő célja, hogy minél több em-
berrel megismertesse a magyar 
és az egyetemes kórusmuzsikát. 
Tolnán és környékén a közéleti 
események rendszeres résztve-
vője a női kar. Minősítő hang-
versenyekre 1974 óta járnak. 
Legutóbb 2012-ben kaptak Gála 
kórus minősítést. Európa 11 or-
szágában léptek már fel, összes-
ségében – itthon és külföldön 
– több mint négyszázszor álltak 
közönség elé. A Schmidt Zoltán-
né vezette mözsi kórus számos 
elismerésben, többek között Pro 
Urbe-díjban is részesült. 

 SZV

A Babits Mihály Kulturális 
Központ február 1-től vasár-
nap is várja látogatóit. Az in-
tézmény nyitva tartása úgy 
változott, hogy moziba és a 
Művészetek Háza kiállítása-
ira a hét valamennyi napján 
ellátogathatunk.

A Babits Mihály Kulturális 
Központ nyitva tartási rendje 
2015. február 1-től az alábbiak 
szerint változik:

A Babits Mihály Kulturális 
Központ központi épületé-
nek (Szekszárd, Szent István 
tér 10.) évközi nyitvatartási 
rendje:

• hétköznapokon 8-20 óráig
• szombaton 8-18 óráig
• vasárnap zárva

A Művészetek Háza (Szek-
szárd, Szent István tér 28.) 
nyitva tartása:

• hétfőn zárva
•  keddtől péntekig  

10-19 óráig
•  szombaton és vasárnap 

10-17 óráig

A mozi és a jegypénztár 
nyitva tartása (Szekszárd, 
Szent István tér 10.):

•  a hét valamennyi napján 
14-20 óráig

•  munkaszüneti napokon 
zárva

A Piac Közösségi Tér nyitva 
tartása (Szekszárd, Piac tér)

• hétfőn és vasárnap zárva
•  keddtől szombatig napon-

ta 14-20 óráig

A nyitva tartási idő a rendezvényektől függően módosulhat.

HELYESBÍTÉS

Előző lapszámunkban, a Ma-
gyar Máltai Szeretetszolgálat 
szekszárdi szervezete karácso-
nyi ajándékosztásáról szóló cik-
künkben tévesen közöltük az 
adománygyűjtéssel kapcsolatos 
adatokat. Helyesen: a szolgálat 
hat nap alatt 730 kg lisztet és 380 
kg cukrot kapott. Az érintettek-
től elnézést kérünk. 
 SZV

* * *

A Doni-áttörés emléknapjáról 
készült beszámolónkból ki-
maradt, hogy a II. világhábo-
rús emlékműnél koszorúzók 
között voltak a Horthy Miklós 
kormányzó úr által 1920-ban 
alapított Történelmi Vitézi 
Rend szekszárdi szervezeté-
nek tagjai is. Az érintettektől 
elnézést kérünk. 
 SZV

PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS

a Szekszárd, Székely Bertalan 
u. 3/A I. emelet 8. szám alatti 
műteremlakás határozott idő-
re szóló bérlésére.
A műteremlakás bérlésére 
pályázhat minden olyan al-
kotóművész, aki már igazol-
hatóan önálló művészi tevé-
kenységet tud felmutatni és 
csatlakozott a Magyar Mecé-
nás Programhoz.
Műteremlakás személyesen 
megtekinthető előre egyezte-
tett időpontban: Károlyi Kál-
mán, 06-20/370-9592, karolyi.
kalman@vagyon.t-online.hu

A pályázatbeadással kapcso-
latos további információ:
Soós Ildikó
Tel.: 06-26/500-071
E-mail: ildiko.soos@alkoto-
muveszet.hu

FELHÍVÁS
Ha szereplőként, statisz-
taként, finanszírozóként, 
stábtagként szeretne részt 
venni az Obsitos (Az obsitos 
kocsmája) című játékfilm-
ben, akkor látogasson el a 
Pécsi Tudományegyetem 
Illyés Gyula karára február 
2-án (hétfőn) 17 órakor. A 
találkozón részt vesznek a 
stáb tagjai, akik első kézből 
adnak információkat a film 
készítéséről. 
Előzetes regisztráció: 
info@azobsitoskocsmaja.hu

Háry történeteiből Haugh 
Béla, a szekszárdi állami 
főgimnázium néhai tanára írt 
könyvet „Vitéz Háry János hős-
tettei” címmel. Az 1914-ben a 
Franklin-társulat gondozásá-
ban megjelent kötetben össze-
gyűjtött anekdotákat Garay 
Ákos rajzai illusztrálják. Háry 
alakját eleveníti meg Kodály 
Zoltán Magyar Állami Opera-
házban 1926-ban bemutatott 
daljátéka is. 1941-ben Bán 
Frigyes, majd 25 évvel később 
Szintár Miklós készített a vén 
obsitos történetéből filmmu-
sicalt, majd 1983-ban Richly 
Zsolt és Jankovics Marcell – 
Kodály zenéjére építve – egész 
estés rajzfilmben jelenítette 
meg Háry János alakját.

Tizenkilenc helyi és kiskö-
zösségi médium, rádió és 
televízió összesen mintegy 
60 millió forint támogatás-
ban részesült a Cseh Tamás 
Program médiatámogatási 
alprogramja keretében.

A győztes pályázók 260 ezer 
és négymillió forint közötti 
összegeket nyertek. A Cseh 
Tamás Program negyedik, 
médiatámogatási alprogram-
jára összesen 59,876 millió 
forintot osztanak szét. A tá-
mogatásra méltónak tartott 
rádiók között van városunk 
Antritt rádiója is.

A magyar könnyűzene tá-
mogatását célzó Cseh Tamás 
Program tavaly májusban in-
dult, nyolc alprogramból áll, 
2014-ben 500 millió forint, 
idén és a következő két évben 
100-100 millió jut a támogatott 
pályázatok koordinálására. 

 MTI/SZV

Szekszárdon a walesiek
Egy nemzetközi projekt kap-
csán került Szekszárdra Anita 
Davies, a walesi Swansea vá-
rosában működő, két megyét 
összefogó látássérült-szerve-
zet vezetője. Mivel az itt töl-
tött egy délután kevésnek bi-
zonyult arra, hogy a walesi és a 
Tolna megyei szervezet kicse-
rélje tapasztalatait – annál is 
inkább, mert nyilvánvaló volt, 
hogy van mit tanulni egymás-
tól –, Anita Davies ígéretet tett 
arra, hogy hosszabb időre ellá-
togat a megyeszékhelyre. Erre 
az elmúlt év végén került sor.

„A walesi vendégek hétfős kül-
döttséggel érkeztek hozzánk és 
a tapasztalatcsere, a szakmai 
munka mellett egymás megis-
merése, barátok szerzése volt a 
célunk” – tudtuk meg Kovács 
Lászlónétól, a látássérültek me-
gyei egyesületének elnökétől.

A walesi vendégekre ittjár-
tukkor nagy hatást gyakorolt a 
„fehér bot” nemzetközi napjá-
ról való megemlékezés: hallot-
tak már ugyan a világnapról, 
de náluk nem alakult ki ennek 
„megülésének” a hagyománya. 
Nagy örömmel vettek részt a 
bonyhádi és szekszárdi ünnep-
ségen: mély benyomást tett rá-
juk, hogy felénk a látássérültek 
„nincsenek magukra hagyva” és 
hogy az ünnepségen részt vet-
tek az önkormányzat képviselői 
és a megyei szemészfőorvos is.

Kovács Lászlóné arról is beszá-
molt: újdonság volt a vendégek 
számára az is, hogy Magyarorszá-
gon a fogyatékkal élők megszólít-
ják a fiatalokat érzékenyítő órák, 
foglalkozások formájában. Hogy 
minderről többet megtudjanak, 
részt vettek az Illyés Gyula karon 
tartott érzékenyítő foglalkozáson, 
ellátogattak megváltozott mun-

kaképességűeket foglalkoztató 
munkahelyre és megismerked-
tek a Kék Madár Alapítvány te-
vékenységével is. A fogyatékosok 
nappali foglalkoztatójának láttán 
a walesiek megjegyezték: náluk 
ilyen jellegű intézmény önkor-
mányzati fenntartásban nem mű-
ködik, csak igen drága magán- 
intézmények vannak.

Jó példa azonban Walesben 
is van bőven – tájékoztatott Ko-
vács Lászlóné. Ha például újabb 
ember kell a megszaporodott 
feladatok miatt, a látássérültek 
ottani szervezete foglalkoztathat 
pályakezdő diplomást, amihez 
ott biztosítják az anyagi forrást.

A küldöttséget dr. Haag Éva, 
Szekszárd alpolgármestere és 
Csillagné Szánthó Polixéna, az 
önkormányzat humánbizottsá-
gának elnöke is fogadta. A két 
szervezet a jövőben is tartja a 
kapcsolatot: a szekszárdiakat már 
meghívták Walesbe, de a másik 
fél részéről is újabb látogatás vár-
ható városunkban. B. Gy.
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A POLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK 
FOGADÓÓRÁJA 2015. január

ÁCS REZSŐ polgármester
Január 19. (hétfő) 16-18 óráig
Polgármesteri Hivatal I. em., pol-
gármesteri tárgyaló.

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

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület Január 20. 
(kedd) 16-17 óráig. Garay J. Álta-
lános Iskola és AMI (Zrínyi u. 78.)

FERENCZ ZOLTÁN képviselő  
I. sz. választókerület Január 27. 
(kedd) 16-17 óráig. Garay J. Álta-
lános Iskola és AMI (Zrínyi u. 78.)

GYURKOVICS JÁNOS képviselő  
III. sz. választókerület Január 21. 
(szerda) 17–18 óráig, I. Béla Gimná-
zium és Informatikai Szakközépisko-
la (Kadarka u. 25-27.)

DR. TÓTH GYULA képviselő
IV. sz. választókerület A hónap harma-
dik hétfőjén 16–17 óráig, Babits Mihály 
Általános Iskola (Kadarka u. 17.)

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 órá-
ig, Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

DR. MÁTÉ ISTVÁN képviselő
VII. sz. választókerület
A hónap utolsó keddjén 17-18 óráig, 
Országos Nyugdíjas Polgári Egyesü-
let klubhelyiség (Mészáros L. u. 7.)

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

PAP MÁTÉ képviselő
IX. sz. választókerület A hónap első 
hétfőjén 16-17 óráig. Baka István 
Általános Iskola (Béri B. Á. u. 89.)

GOMBÁS VIKTÓRIA RITA képviselő
X. sz. választókerület A hónap máso-
dik hétfőjén 17–18 óráig. Szőlőhegyi 
Óvoda, Könyvtár-épület (Óvoda u. 5.)

RÁCZ ZOLTÁN képviselő
Január 21. (szerda) 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

MEZEI LÁSZLÓ képviselő
A hónap első szerdáján 17–18 óráig
MSZP iroda (Mikes u. 24.)

SZABÓ BALÁZS GYÖRGY képviselő
A hónap második keddje 17–18 
óráig. Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

KEREKES LÁSZLÓ képviselő
A hónap negyedik szerdáján 17–18 
óráig, Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

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 referens 

munkakör betöltésére.
A részletes pályázati felhívás 
a www.szekszard.hu honla-

pon, a Közügyek/Állás 
menüpontban tekinthető 

meg.

Állások a Babitsban
Babits Mihály Kulturális Köz-

pont a „Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi 

XXXIII. törvény 20/A. § alap-
ján pályázatot hirdet techni-

kus/mozigépész  
munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan 

idejű. Foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő.  

A munkavégzés helye:  
Szekszárd, Szent István tér 10. 

Babits Mihály Kulturális 
Központ pályázatot hirdet 

közművelődési szakember 
munkakör betöltésére is.  

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan 

idejű. Foglalkoztatás helye: 
Szekszárd, Piac tér 1.

A pályázatok benyújtási határ-
ideje: 2015. február 5.  

A pályázatok benyújtásának 
módja: elektronikus úton, 

Kissné Hóner Magdolna részé-
re az info@szekszardagora.hu 
e-mail címre. A teljes pályázati 
kiírás a www.szekszardagora.hu  

honlapon olvasható.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Költöznek az okmányirodák

A Tolna Megyei Kormányhivatal 
Bonyhádi Járási Hivatalának Okmá-
nyirodája 2015. január 22-én költözés 
miatt zárva tart. A költözést követő 
naptól az okmányiroda az alábbi cí-
men áll az ügyfelek rendelkezésére:
Bonyhádi Járási Hivatal Okmá-
nyirodája – Bonyhád, Szabadság 
tér 1. 2015. január 26-tól a Tolna 
Megyei Kormányhivatal Tamási Já-
rási Hivatalának Okmányirodája az 
alábbi, új helyen várja az ügyfeleket: 
Tamási Járási Hivatal Okmányiro-
dája – Tamási, Szabadság utca 54.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Nem elérhetőek a földhivatali adatbázisok

A Földmérési és Távérzékelési Intézet az EKOP 1.2.13 projekt – Integrált Nem-
zeti Ingatlan Kataszter (INIK) – megvalósulásaként 2015. január 21-től január 
26-ig terjedő időben tölti be Tolna megye járási földhivatalainak adatbázisát a 
központi rendszerbe. Ezen időszak alatt a földhivatali adatbázisok nem lesznek 
elérhetőek megyénkben. Semmilyen ügyintézés, adatszolgáltatás, ügyiratkezelés, 
iktatás nem végezhető sem az ingatlan fekvése szerinti illetékes járási földhiva-
talnál, sem az országban más járási földhivatal illetékességi területén. A tolna 
megyei adatbázis vonatkozásában az ügyfélfogadás kizárólag az ügyfelek szóbeli 
tájékoztatására terjedhet ki. A Tolna Megyei Kormányhivatal Földhivatalának 
illetékességi területéhez tartozó ingatlanok vonatkozásában tulajdoni lap máso-
lat, térképmásolat, földhasználati lap másolat kiadására a kormányablakokban 
sem lesz ezen időszak alatt lehetőség. Sikeres adatbetöltés utáni várhatóan teljes 
körű ügyintézésre a járási földhivatalokban: 2015. január 27-én lesz lehetőség.

Ritter Péter: a gyerekek nem tapsolnak udvariasságból
A Prima-díjas szekszárdi Hol-
ló együttes tavaly ünnepelte 
fennállásának harmincadik 
évfordulóját. Ritter Péter ze-
nekarvezető beszélt a Szek-
szárdi Vasárnapnak a rangos 
elismerésig vezető útról.

– Azt már 1981-ben elhatároz-
tuk, hogy zenekart alapítunk, 
de aztán sorban behívtak min-
ket katonának, így még évekbe 
telt, amíg össze tudtunk állni. 
1983-ban kezdtünk együtt mu-
zsikálni, de ahhoz, hogy hivatá-
sos zenekar lehessünk, elenged-
hetetlen volt az ORI (Országos 
Rendezőiroda) engedélye, amit 
1984-ben kaptunk meg – be-
szélt a kezdetekről Ritter Péter, 
az együttes vezetője.

Az, hogy a Holló elsőre meg-
kapta az engedélyt, kisebbfajta 
csodának számított a nyolc-
vanas években. A vizsga sike-
re, vagy éppen sikertelensége 
karrierekről, sorsokról döntött 
akkoriban, nem véletlen hát, 
hogy nagy izgalommal érkez-
tek a budapesti Vörösmarty téri 
ORI-központba a Holló együt-
tes tagjai, és nagyon örültek, 
amikor megkapták a működési 
engedélyt. Ezzel eldőlt a három 
fiatalember sorsa: azt csinálhat-
ták, amit a legjobban szerettek, 
amihez a legjobban értenek.

– Azóta nincs megállás, átla-
gosan évi 150-160 előadást ad-
tunk a harminc év alatt – foly-
tatta Ritter Péter. – Kezdetben 
főként énekelt verseket adtunk 

elő, amelyeket a magyar és a 
környező népek zenéinek fel-
használásával zenésítettünk 
meg. Eleinte csak felnőtteknek 
szóló műsoraink voltak, csak 
az engedély megszerzése után 
kezdtünk el gyerekeknek szóló 
dalokat játszani, gyermekműso-
rokat készíteni. Több évtizedes 
tapasztalat alapján kijelent-
hetem, hogy a gyerekek a leg-
jobb és egyben a legkritikusabb 
közönség. Ők nem tapsolnak 
udvariasságból, csak akkor, ha 
igazán tetszik nekik, amit halla-
nak. Ugyanakkor nagyon lelke-
sek, önfeledtek, együtt „élnek” 
a műsorral, és ez nagyon inspi-
ráló – mondja a zenekarvezető.

A megzenésített verseket az-
tán a saját szerzemények kö-
vették. A komponálásból álta-
lában a zenekar minden tagja 
kiveszi a részét, a fő „verselő”, 
szövegíró azonban Sili Károly. 
A koncertek, a rádió- és CD-fel-
vételek során gyakran működ-

tek együtt vendégzenészekkel, 
zenekarokkal, köztük gyakran 
szekszárdiakkal is. Sokat dol-
goztak együtt Körtés Józseffel: 
a fiatalon elhunyt szekszárdi 
zenésszel nagyon jó barátságot 
ápoltak. Dolgoztak az Állami 
Népi Együttes kis zenekarával: 
Doór Róberttel, Julanics Zsolt-
tal és Kovács Gézával is. 

Az évek során úgy a felnőtt-, 
mint a gyermekműsorok anya-
gát rögzítették, első alkalommal 
a Magyar Rádióban. Ezt még 
számos tévé- és rádiófelvétel 
követte, rengeteg videoklipjük 
készült. Most is egy új albumon 
munkálkodnak, amely várható-
an tavaszra készül el. Az elkép-
zelések szerint saját dalok és 
megzenésített versek egyaránt 
lesznek az új, felnőtteknek ké-
szülő albumon.

S hogy mit jelent számukra a díj?
– Nagy megtiszteltetés, nagyon 

örülünk neki. Hiszünk abban, 
hogy értéket képvisel az, amit 

csinálunk, és ezért sokat számít 
az olyan jellegű megerősítés, mint 
például ez a megyei Prima-díj – 
sommázta a zenekarvezető.

Fennállásának harminc esz-
tendeje alatt a Holló együttes 
tizenkét gyerekeknek és felnőt-
teknek szóló albumot jelente-
tett meg, számos szereplését 
rögzítette a Magyar Rádió és 
a Magyar Televízió. Több né-
met-magyar nyelvű gyerekmű-
sort is bemutattak a szekszárdi 
Német Színházzal közösen; 
országszerte és határainkon túl 
összesen közel ötezer koncertet 
adtak. A szekszárdi közgyűlés 
2004-ben a Közjóért kitüntető 
címet adományozta számukra. 

 Bálint György

A Holló együttes tagjai: Ritter 
Péter zenekarvezető (mando-
lin, tambura, gitár, furulya, 
ének), Sili Károly (gitár, ének) 
és Fenyvesi Ferenc (basszusgi-
tár, ének). Alapító tag volt Ko-
vács Gábor, aki 2001-ben vált 
ki a zenekarból. Jelenlegi mű-
soraik, programjaik: Vándor-
muzsikusok (jelmezes gyer-
mekkoncert 4-12 éves korig), 
Micimackó és barátai (gyer-
mekkoncert 4-12 éves korig), 
Hampelmann (német-ma-
gyar nyelvű gyermekműsor 
az elmúlt évszázadok legszebb 
gyermekdalaiból), A bor le-
gendája (vidám zenés koncert 
felnőtteknek) és a Vásárfia 
(jelmezes, zenés gyermekmű-
sor, nem csak gyerekeknek).
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Összesen 1118 résztvevőt re-
gisztráltak a január 17-én 16. 
alkalommal megrendezett 
Bartina teljesítménytúrán. A 
hagyományos sportesemény-
re csodálatos, már-már kora 
tavaszi időben került sor. A 
szervező Ifjúsági Unió Szek-
szárd egyesületet 76 önkéntes 
segítette a lebonyolításban.

Jóval napfelkelte előtt, 6 óra kö-
rül kezdtek gyülekezni az ország 
minden részéből és a határon 

túlról érkező kirándulók a ver-
senyközpontnak otthont adó 
Baka István Általános Iskolá-
ban. A Szekszárdi-dombságban 
tekergő útvonalakra útra kelő 
5 és 78 év közötti résztvevők 
mindegyike megtalálta a felké-
szültségének megfelelő távot: a 
legtöbben a 15 km-es túrán vet-
tek részt, és 722-en teljesítették 
a legrövidebb útvonalat. A 30 
km-es túrán 241-en indultak, 
a maratoni távot (42 km) pedig 
155-en küzdötték le. Közel hú-

szan kutyájukkal kirándultak. 
A túra során megfáradt, éhes és 
persze szomjas turistákat több 
ponton is forralt bor, meleg 
tea, csoki és alma várta. A cél-
ban zsíros és lekváros kenyér-
rel lehetett pótolni az elvesztett 
energiát. A nap végén minden 
túrázó egyedi tervezésű bronz-
jelvényt és emléklapot vehetett 
át, az előnevezőknek mindezen 
túl egy praktikus zseblámpával 
is kedveskedtek a szervezők.  
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KÉRJÜK KEDVES OLVASÓINKAT, A MEGFEJTÉST NE KÜLDJÉK BE! KERESZTREJTVÉNYÜNK PUSZTÁN SZÓRAKOZTATÁSUKAT SZOLGÁLJA!
Január 18-ai rejtvényünk megfejtése: Amade László, A szép fényes katonának

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
Február 4. , szerda 10.30 óra 
Művészetek Háza: Varázsol-
junk Zenét - Jancsi és Juliska
Előadó: BonBon Quintet. Me-
semondó: Lukácsházi Győző.
A világkülönböző pontjain 
számos díjjal jutalmazott kor-
társ zeneszerzőnő Meskó Ilona, 
valamint Lukácsházi Győző, 
mesejátékot írt a gyerekeknek, 
bevezeti a gyerekeket a kortárs 
zene és ezen keresztül a klasszi-
kus zene birodalmába. Jancsi és 
Juliska történetét Dobos Emő-
ke rajzművész a zenével pár-
huzamosan illusztrálja. Mind-
ezt a Magyar Rádió, valamint 
a Budapesti Fesztiválzenekar 
legkiválóbb művészeinek előa-
dásában. Jegyár: 500 Ft.
 
Február 6., péntek 20.30 óra – 
Piac Közösségi Tér
Szekszárdi Alterock
20.30 a MoonBreakerS (Szek-
szárd) Csele Lajos- dob, Kal-
már Patrik- basszus, Vida Ist-
ván - ének, gitár.
21.30 The Immigrants (Pécs)
Badric Adorio - basszusgitár,é-
nek, Sápi Szabolcs - gitár, vokál, 
Károlyfi Balázs – dob. Az in-
die-rock műfajában kalandozó 
The Immigrants zenekar egy 
tévés tehetségkutatóban tűnt 
fel 2012 tavaszán. A koncertek 
után AfteRock partyra várunk 
mindenkit 02.00-ig! Házigazda: 
Módos Gergő. Jegyár: 590 Ft.

Február 7. szombat 10.00 óra 
– Bakta terem
Testamentum – Mözsi Szabó Ist-
ván festőművész 88. születésnapja 

alkalmából nyíló kiállítás. A me-
gyei Príma-díjas művész életmű-
vét bemutató tárlatot megnyitja: 
Ékes László író, újságíró. Köszön-
tőt mond: Halmai-Nagy Róbert, 
a Babits Mihály Kulturális Köz-
pont igazgatója. Közreműködik: 
Pakulár Erika (vers) és a Mözsi 
Bartók Béla Női Kar. A kiállítás 
február 26-ig tekinthető meg.

Február 8. (vasárnap) 9.00-
13.00 – Rendezvényterem
Farsangi játszóház
Kézműves foglalkozások, busó 
álarcok, sokác női maszkok, és 
farsangi kellékek készítése (Gulyás 
Éva, Kátai Andi és Vecsei Gabriel-
la-Veginca kézművesekkel).
10.30: Bakarasz - „Farsangi Mese” 
(interaktív zenés, játékos mese), 
majd egy kis közös tánc hegedű-
re, dudaszóra. Előadják: Bogárdi 
Aliz, Czigány Tamás és a közön-
ség. Belépőjegy: 800 Ft, 4 éves kor 
alatt 400 Ft. Mindenkit szeretettel 
várnak fánkkóstolóra is.

Február 10. kedd – Fiatalok 
utcája, mozi előtér
Év természetfotósa 2013. kiállítás
A naturArt Magyar Természet-
fotósok Szövetsége 2013-ban 
24. alkalommal hirdette meg Az 
Év Természetfotósa pályázatot, 
amelyre 307 pályázó közel 4000 
pályaművet küldött be. Ezek 
közül választotta ki a zsűri azt 
a 123 fotográfiát, amelyet most 
vándorkiállítás formájában te-
kinthet meg a nagyközönség. 
A tárlat február 10- től március 
3-ig, az intézmény nyitvatartási 
idejében látogatható.

AGÓRA MOZI

Január 26-28. 17:00
ANNIE Színes szinkronizált 
amerikai vígjáték. Korhatár: 6 
éven felülieknek. Hossz: 118 
perc.

Január 26-28. 19:00
APROPÓ SZERELEM Színes 
szinkronizált amerikai film. 
Korhatár: 12 év alatt szülői ki-
sérettel! Hossz: 111 perc.

Január 29-30. 19:00 és

Január 31. 15:00, 19:00
MORTDECAI Színes szinkro-
nizált amerikai vígjáték. Korha-
tár: 12 év alatt szülői kisérettel!
Hossz: 106 perc. 

Január 29. 17:00, január 30. 
15:00 és 17:00
Január 31. 10:00 és 17:00
A HŐS6OS 3D Színes szink-
ronizált amerikai animációs 
vígjáték. Korhatár: 6 éven felü-
lieknek. Hossz: 102 perc.

EVANGÉLIUM

MEGHÍVÓ
A Magyar Rákellenes Liga Szekszárdi Alapszervezete ezúton 

meghív minden érdeklődőt: „a farsangokkal és a tavasszal járó 
veszélyek” című előadás meghallgatására.

Helyszín: Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatala Házasságkötő 
Terem. Időpont: 2015. február 2., (hétfő) 16.30 órakor.
Előadó: Győri Lajos Tűzoltó alezredes, a Tolna Megyei  

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Munkatársa.
Rendezvényünk nyitott, szeretettel várjuk a téma iránti érdeklődőket.

KÖSZÖNET
a 2014-ben nyújtott támogatásért: a tolna megyei kormányhi-

vatal vezetésének és dolgozóinak, Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata vezetésének és munkatársaiknak, a Tolna Me-
gyei Civil Információs Centrum munkatársainak, a Tolna Me-
gyei Család-, Esélyteremtési és Önkéntes ház munkatársainak, 
a szekszárdi Tesco Áruház vezetésének és dolgozóinak, a Garay 
Gimnázium igazgatójának, tanárainak és tanulóinak, valamint 
azoknak a magánszemélynek, akik hozzájárultak ahhoz, hogy 
rászoruló embertársainkat egész évben segíthettük élelmiszer-

rel, ruhával és egyéb támogatás formájában.
Isten áldását kérjük életükre és további munkájukra!

Szent Erzsébet Caritas Alapitvány

Meghívó Léleképítőre
Dr. Szerencsés Károly történész 
Magyarország megégettetik? – A 
megbélyegzés hatalma az elmúlt 
száz év során. – Helyszín: Garay 
János Gimnázium, díszterme 
Szekszárd, Szent István tér 7-9. 
Időpont: január 26., hétfő este 18 
óra. Minden érdeklődőt szeretet-
tel hív és vár a Léleképítő házigaz-
dája: dr. Tóth Csaba Attila.

Legközelebb február 2-án lesz 
Léleképítő, vendég: Földesi 

Margit történész.

A régi és az új találkozásaA régi és az új összetalálkozása 
különös jelenség, ami valamilyen 
okból kifolyólag könnyen felkelti 
és magára vonja a figyelmünket. 
Egészen csodálatos az, amikor nem 
egyszerűen egymás mellett van 
valami régi és új, hanem átmenet 
képződik egyikből a másikba. 

Természetesnek tartjuk, hogy 
ami ma új, holnap megszokott, 
holnapután pedig elavult, ósdi, 
amit egy új szorít ki és vált le. 
Sokkal ritkább és izgalmasabb, 
amikor a régi kezd el átalakulni 
és jelenít meg végül valami tel-
jesen újat. Pedig áhítva vágyjuk 
ennek megtapasztalását életünk 
sok vonatkozásában: újuljon 
meg erőnk, egészségünk, életked-
vünk, boldogságunk, közösségi 
összefogásunk… 

Áhítjuk a megújulást a ma-
gunk számára, és kívánjuk egy-
másnak. De jó lenne, ha a meg-

újulás nem rekedne meg a vágy 
és kívánság szintjén! 

A Szentíráson keresztül azt 
üzeni Urunk, hogy a megújulás, 
sőt újjászületés nem pusztán kí-
vánság tárgya, hanem megélhe-
tő, megtapasztalható folyamat. 
Erről tanít a János evangéliuma 
3. fejezete, amelyben találkozik 
a régi és az új: egy idős és egy fi-
atal férfi, egy hagyományokban 
élő és azokhoz ragaszkodó régi 
szemlélet és egy radikálisan új. 
Nikodémus Jézushoz jön, a régi 
elmozdul a megújulás irányába.

Nagyon kifejező ez a találkozás 
már a nevek szintjén is. A „Niko-
démus” név jelentése: a néppel győ-
zedelmeskedő, a nép győzelme. A 
„Jézus” név jelentése pedig: Szaba-
dító. Szinte kiált hozzánk, fáradó és 
győzelemre vágyó néphez ennek a 

találkozásnak az alapképlete: a nép 
győzelme az, ha közeledik a Szaba-
dítóhoz. A győztes nép a Szabadító 
közelségét kereső nép! A megújulás 
az Isten által Krisztusban felkínált 
erőtérben valósulhat meg.

A Szabadító közelségében ért-
heti meg az idősödő Nikodémus, 
hogy megújulhat az élete – annyi-
ra, hogy egészen isteni dolgokat 
élhet meg. Azt mondja neki Jézus: 
„Bizony, bizony, mondom neked: 
ha valaki nem születik újonnan, 
nem láthatja meg az Isten or-
szágát. Nikodémus ezt kérdezte 
tőle: Hogyan születhetik az em-
ber, amikor vén? Bemehet anyja 
méhébe, és megszülethet ismét? 
Jézus így felelt: Bizony, bizony, 
mondom neked, ha valaki nem 
születik víztől és Lélektől, nem 
mehet be az Isten országába.”

Arra tanít bennünket ez a törté-
net, hogy létezik üdvös átmenet a 
régiből, a megszokott emberiből az 
újba, a hétköznapi tapasztalaton 
túlmutatóba – még akkor is, ami-
kor ez emberi számítások szerint 
lehetetlennek tűnik. Lehet Krisz-
tushoz jönni egész régi életünkkel, 
tapasztalatvilágunkkal, felfogá-
sunkkal, és az Ő közelében lehet 
valami teljesen újjal gazdagodni: 
lehet újjászületni. Az életünk talál-
kozási ponttá válhat: összekapcso-
lódhat benne a megszokott, bejára-
tott emberi és az üdvösen meglepő, 
lendületet adó isteni – elmozdulás 
történhet a régiből az újjászületés 
irányába. Hagyjuk hát 2015-ben, 
hogy az újszerű és megújulásra vo-
natkozó isteni – még ha váratlan is 
– hozzánk érjen és újat hozzon létre 
életünkben!

dr. Kaszó Gyula, 
református lelkipásztor

TÁRSASTÁNC-TANFOLYAM INDUL KEZDŐKNEK
A Babits Mihály Kulturális Központ február 19-től, csütörtöki 
napokon, 19.00 óra kezdéssel kezdő társastánc tanfolyamot in-
dít. A 10 alkalom (2x45 perc) során a latin és standard táncokat 
(rumba, szamba, cha-cha-cha, jive, keringő, tangó) Hitter Zsolt 
tanítja. A részvételi költség 11.000 Ft/fő, melyet a jelentkezéskor 
egy összegben kell befizetni. A csoportot 12 pár esetén indítják, 
de várnak egyéni jelentkezéseket is! További információ: info@

szekszardagora.hu, vagy a 74/529-610-es telefonon.
A kezdő tanfolyamot követően lehetőséget biztosítanak a folyata-
tásra magasabb szinten. Szeretettel várnak minden érdeklődőt!

A Tolna Megyei
Vöröskereszt

HASZNÁLTRUHA  
ADOMÁNYOZÁST TART

Helye: Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1.
Ideje: 2015. január 26., (hétfő)  

8.00-9.00 óráig.
Eső esetén a ruhaosztás  

február 2-án, (hétfő) lesz.
2015. évi tagdíj befizetésére is 

lehetőség van.
Szeretettel várjuk tagjainkat,  

a Szekszárdi Nyugdíjasok  
Területi Érdekszövetsége  

tagjait, és minden rászorulót.

MEGHÍVÓ 
A szabadegyetem III. év- 
folyamának 1. előadására 

és bemutatójára
Téma: Quantum érintés

Gyógyítás a 22. században
Előadó: Nagy Éva Krisztina

Természetgyógyász, akupresz-
szőr, kvantum energetikus
Időpont: 2015. január 28. 

(szerda) 17.00 óra
Helyszín: Babits Mihály  

Kulturális Központ (Szek-
szárd, Szent I. tér 10.) Csatár 

terem (I. emelet).
Az ingyenes est háziasszonya: 
Teszler Vendelné, a Mentálhi-

giénés Műhely alapító tagja
Információ: +36/20-473-0644, 

74/511-721
www.mentalmuhely.hu

MEGHÍVÓ
A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetének Nyugdíjas  
Alapszervezete tisztelettel meghívja tagjait és minden érdeklődőt  
január 29-én (csütörtökön) 14.00 órakor megrendezésre kerülő  

Tegyen többet időskorban is a szépségért, egészségért című előadásra.
Előadó: Balogh Mihályné Anna – természetgyógyász,  

NES terapeuta, addiktológus. Helye: Magyar Vöröskereszt Tolna 
Megyei Szervezete, Szekszárd Dózsa Gy. u. 1.
A rendezvényen való megjelenésére számítunk!

A BELÉPÉS DÍJTALAN



2015. január 25. 2015. január 25. 1312

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

PTE Illyés Gyula Kari Étterem étlap január 26-tól január 30-ig.
7100 Szekszárd Rákóczi u 1. (bejárat a Mátyás K. utca felől)

A menü ára: 880 Ft. Törzsvásárlói kártyával 10% kedvezmény.
Jó étvágyat kívánunk! Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk!

(00105)

január 26. január 27. január 28. január 29. január 30

„A”

Húsos 
borsóleves Hamis gulyásleves Zöldborsóleves Daragaluska leves Karalábéleves

Nudli, lekvár,
gyümölcs Rakott kar� ol Hawaii csirkemell,

burgonylapüré
Pásztortarhonya, 

savanyúság 
gyümölcs

Milánói sertés-
borda

„B”

Gyümölcsleves Hamis gulyásleves Zöldborsóleves Daragaluska leves Karalábéleves

Fűszeres pirított 
csirke, 

vitaminsaláta, 
joghurtos öntet

Gyros, pita,
tzatziki

Csülökpörkölt, sós 
burgonya,

savanyúság

Dubarry 
pulykamell, 
párolt rizs

Pirított szárnyas-
máj, tört burgonya, 

savanyúság

„C”

Húsos 
borsóleves Hamis gulyásleves Csirkegulyás Daragaluska leves Karalábéleves

Sajtos tészta,
gyümölcs

Sárgaborsó 
főzelék,
vagdalt

Diós-mákos 
kalács,

gyümölcs

Paradicsomos 
káposzta, 

natúr szelet 

Lecsós virsli, 
tarhonya,
gyümölcs

• kenyér
• kifl i, zsemle
• bag�ett ek

• szendvicsek
• tejter�ékek
• üdítők, édességek

Szekszárd, Piac tér 1., 
a vásárcsar�ok földszintjén, 
a Vecsési Savany�ság mellet�

Nyit�a: H-P. 6-15-ig, Szo. 6-13-ig
(00122)

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

(00110)

ELEKTRONIKAI HULLADÉK

INGYENES átvétele
„Védje környezetét, 

teremtsen munkahelyet!”
SZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!

ÁTVEVŐHELY:
Szekszárd, Rákóczi u. 19.

KT-Dinamic Nonprofi t Kft.
Rahabilitációs Foglalkoztató

Tel.: 74/315-103
(00107)

EKHO TOURS TUI Partneriroda  Eng.szám: R-1188/95/97
Szekszárd, Arany J. u. 16. • Tel/fax: 74/511-099,
Tel/fax: 74/413-849 • Mobil: +36-9575630
E-mail: ekhotours@ekhotours.hu
Honlap cím: www.ekhotours.hu

Utazzon velünk…
Közel 100 iroda ajánlata egy helyen:

Előfoglalási kedvezmények:
•  Görögország Zakynthos, busszal 

Szekszárdról, 2 fős apartman 39.900,- Ft/apartman 
•  Ciprus, 3* szálloda, félpanziós ellátással, 

repülővel, 1 hét most 64.990,- Ft/főtől + ill.
•  Törökország 5* szálloda, Ultra All Inclusive 

ellátással, júliusban 1 hét 391.806,- Ft/ 2 fő

Akciós TUI és GULET ajánlataink! 
Akciós belföldi ajánlatainkat az Egzotikus országokba bécsi indulással.

További ajánlatokért érdeklődjön irodánkban, vagy keresse  oldalunkon!

(0
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20
)

•  Isztambul 4 nap/ 3 éj, 3* szállodában, 
reggelis ellátással repülővel most 84.900,-Ft/főtől + ill.

•  London 5 nap/ 4 éj, 3* szállodában, 
reggelis ellátással, repülővel most 104.900,-Ft/fő-től + ill.

•  Párizs 5 nap / 4 éjszaka  3* hotelben, 
reggelis ellátással, repülővel most 144.900,-Ft/fő-től + ill.

Városlátogatások nyárra:

Műanyag
ajtó-ablak

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

KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS

ZSOLT Árnyékolás
Tel.: 06–74/314–443, 06–30/505–52–49
Az akció 2015. január 1-31-ig tart.

(00113)

Téli felkészülésre akkumulátor és
ablaktörlő AKCIÓ!

Ingyenes fagyálló mérés!

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

E-mail: tompalko@citromail.hu

PALKÓ 2000 Bt. 
Autóvillamosság

(00114)

A kézzel írott, fényképpel és bizonyítvány másolatokkal 
ellátott önéletrajzot 2015. január 27-ig várjuk postán 

vagy személyesen a Szekszárd, Tartsay u. 30. címre.

Előny: szekszárdi lakhely, nehézgépkezelői végzettség.

AZ SZ+C STÚDIÓ KFT. KERES:
alapfokú építőipari

végzettséggel
szorgalmas, megbízható 

raktáros munkatársat 
targonca vizsgával.
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www.szpluszcstudio.hu 
7100 Szekszárd, Tartsay u. 30. • Tel.: 74/511-833

Minőségi
Olasz

csempe készletről!
Saime Artica 

30x60 cm, 
két színben

BEVEZETŐ bruttó 
6450,- Ft/m2  áron!

A KÉSZLET
EREJÉIG!

Társastánc tanfolyam felnőtteknek
február 2-től, hétfőnként

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 (00115)
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Kiadja Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. • felelős kiadó: a kft. ügyvezetője • főszerkesztő: Mészáros József • a szerkesztőség munkatársai: Bálint 
György, Fekete László, Gyimóthy Levente • a szerkesztőség levélcíme: Szekszárd, Hunyadi u. 4. • tel.: 74/506-467 • e-mail: szekvas@gmail.com 

hirdetésfelvétel, ajánlatkérés: Szántó Ildikó 30/9726-663, marketing@ tolnataj.net • terjesztés: ALL-THE-BEST Kft., Szabó József,  
7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25. 1/115., Tel.: 74/412-765 • nyomtatás: Szekszárdi Nyomda Kft. 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 44-46. 

 Nyomdai előkészítés – tördelés: Kiss Eszter.

Szülinapra készülnek a kajak-kenusok

Szekszárd Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata Közgyű-
lésének 240/2014.(XII.18.) 
határozata értelmében:

A Szekszárdi Turisztikai Non-
Profit Kft. felügyelő bizottsági 
tagjai:
Elnök: Kővári László; tagok: 
dr. Máté István, Kutny Gábor.

A Szekszárdi Ipari Park Kft. 
felügyelő bizottsági tagjai: 
Elnök: Pap Máté; tagok: Cso-
mor Ferenc, Balog István.

A KT-Dinamic Non-Profit 
Kft. Felügyelőbizottságának 
tagjai: 
Elnök: Máté Péter; tagok: 
Horváth Jánosné, Tóthi János.

A döntéseket Szekszárd 
Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatának Közgyűlése a 
köztulajdonban álló gazda-
sági társaságok takarékosabb 
működéséről szóló 2009. évi 
CXXII. tv. 4. § (2) bekezdése 
alapján hozta meg. A meg-
bízások 2014. december 18. 
napjától öt évre szólnak. 

Szekszárd Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzatának Köz-
gyűlése a köztulajdonban álló 
gazdasági társaságok takaré-
kosabb működéséről szóló 
2009. évi CXXII. tv. 4. § (2) 
bekezdése alapján:
A Szekszárdi Vagyonkezelő 
Kft. Felügyelőbizottságának 
tagjaivá 2014. november 25. 
napjától öt év időtartamra az 
alábbi személyeket választot-
ta meg: 
Elnök: Gyurkovics János; ta-
gok: Pap Máté , dr. Máté Ist-
ván, Gombás Viktória, Rutkai 
Géza Sárközi János József.

A Szekszárdi Víz- és Csator-
namű Kft. Felügyelőbizott-
ságának tagjaivá 2014. no-
vember 25. napjától öt év 
időtartamra az alábbi szemé-
lyeket választotta meg: 
Elnök: dr. Haag Éva; tagok: dr. 
Tóth Gyula, Gárdi Gábor, Ber-
ta Ferenc, Mekl Zsolt.

Az Alisca Terra Regionális 
Hulladékgazdálkodási Non-
profit Kft. Felügyelőbizottsá-
gának tagjaivá 2014. novem-
ber 25. napjától öt évre az 
alábbi személyeket javasolta 
delegálni: 
Elnök: Kővári László; tagok: 
Csillagné Szánthó Polixé-
na, Ferencz Zoltán, Szegedi 
Dezsőné, Csík Attiláné, Ha-
bony Viktória.

A Szekszárdi Diákétkeztetési 
Kft. Felügyelőbizottságának 
tagjaivá 2014. november 25. 
napjától öt év időtartamra az 
alábbi személyeket válasz-
totta meg: 
Elnök: Máté Péter; tagok: No-
votni Nóra, Márkus Tamás.

A Szekszárdi Városfejlesztési 
Kft. Felügyelőbizottságának 
tagjaivá 2014. november 25. 
napjától öt év időtartamra az 
alábbi személyeket válasz-
totta meg: 
Elnök: Máté Péter; tagok: 
Gyurkovics János, Rácz Zoltán.

A Szekszárdi Sportközpont 
Közhasznú Nonprofit Kft. 
Felügyelőbizottságának 
tagjaivá 2014. november 25. 
napjától öt év időtartamra az 
alábbi személyeket válasz-
totta meg: 
Elnök: Gárdi Gábor; tagok: 
Vass Péter, dr. Vastagh Oszkár.

Szekszárd Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának 
Közgyűlése a Polgári Tör-
vénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény alapján a taggyű-
lésnek a Szekszárdi Meliorá-
ciós Nonprofit Kft. ügyvezető 
igazgatójának 2014. novem-
ber 25. napjától dr. Bodri Ist-
vánt javasolta megválasztani. 

A közgyűlés a Szekszárdi 
Meliorációs Nonprofit Kft. 
Felügyelő Bizottságának 
tagjaivá 2014. november 25. 
napjától az alábbi személye-
ket javasolta delegálni: 
Elnök: Kővári László; tagok: 
Csillagné Szánthó Polixéna, 
Ferencz Zoltán. 

A közgyűlés javasolta a Non-
profit Kft. taggyűlésének, hogy 
2014. november 25. napjától a 
Kft. könyvvizsgálójává a Brain 
Audit Kft.-t (könyvvizsgáló: 
Póla Zoltán) válassza meg.

Szekszárd Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzatának Köz-
gyűlése a Polgári Törvény-
könyvről szóló 2013. évi V. 
törvény alapján a Dél-Dunán-
túli Regionális Fejlesztési Zrt. 
Felügyelőbizottságából Fajszi 
Lajos urat 2014. november 25. 
napi hatállyal visszahívta, és 
ezzel egyidejűleg a Felügyelő 
Bizottságba Máté Pétert java-
solta delegálni.

Szekszárd Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzatának Köz-
gyűlése az egészségügyről 
szóló 1997. évi CLIV. törvény, 
továbbá a 23/1998. (XII.27.) 
EüM rendelet felhatalmazása 
alapján a Kórházi Felügyelő 
Tanácsba az Önkormányzat 
képviseletére Kerekes Csabát 
javasolta delegálni.

Óvodaszékekbe, intézményi 
tanácsokba delegáltak: 
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésé-
nek 243/2014.(XII.18.) hatá-
rozata.

Képviselők delegálása a mű-
ködő óvodaszékekbe és intéz-
ményi tanácsokba:
•  Szekszárdi Babits Mihály 

Általános Iskola: Csillagné 
Szánthó Polixéna.

•  Szekszárdi Baka István Álta-
lános Iskola: Kővári László.

•   Szekszárdi Dienes Valéria 
Általános Iskola: Máté Péter.

•  Szekszárdi Garay János Álta-
lános Iskola, Alapfokú Mű-
vészeti Iskola és Pedagógiai 
Intézet: Ferencz Zoltán.

•  Szekszárdi I. Béla Gimnázi-
um, Kollégium és Általános 
Iskola: Gyurkovics János.

•  Szekszárdi Garay János Gim-
názium: Pap Máté.

•  Tolna Megyei Egységes Gyó-
gypedagógiai Módszertani 
Intézmény: dr. Tóth Gyula.

•  Tolna Megyei Szent László 
Szakképző Iskola és Kollégi-
um: dr. Haag Éva.

•  Comenius Általános Iskola: 
Csillagné Szánthó Polixéna.

•  FM Dunántúli Agrár-szak-
képző Központ, Csapó Dá-
niel Középiskola, Mezőgaz-
dasági Szakképző Iskola és 
Kollégium: Kővári László.

•  Pécsi Tudományegyetem Ily-
lyés Gyula Gyakorlóiskola, 
Alapfokú Művészeti Iskola 
és Gyakorlóóvoda: dr. Máté 
István.

•  Szekszárdi Kolping Katolikus 
Szakképző Iskola és Alapfo-
kú Művészeti Iskola: Gyur-
kovics János.

•  Szekszárdi Gyermeklánc 
Óvoda: Gombás Viktória.

Felügyelő-bizottsági delegáltak
ATLÉTIKA A múlt heti számunk-
ban megjelent „Szekszárd sport-
legjei 2014” összeállításunkban 
az Európa-bajnoki bronzérmes 
szekszárdi cselgáncs edzőt, Sze-
pesi Dávidot jelöltük a veterán 
sportolók kategóriában „győz-
tesnek”. Mint kiderült, volt a 
Senior AC Szekszárd veterán 
atlétája, Ruzsinka István még 
rajta is túltett. A kiváló spor-
tember a budapesti fedett pályás 
veterán atlétikai világbajnokság 
kalapácsvető számában, a 65-70 
évesek korcsoportjában bron-
zérmet szerzett, így nem is kér-
dés, hogy ő a tavalyi év legjobb 
szekszárdi szenior sportolója.
TEREMFOCI Az UFC Szek-
szárd nyerte a 13. alkalommal 
megrendezett Váz-Bau Kupát. 
A megyeszékhely NB III-as 
gárdája veretlenül lett első, a 
Zsók József és Dobra Benjá-
min vezérelte sárga-feketék a 
döntőben a Bátaszéket győzték 
le (9-4). A gólkirálynak járó 
elismerést a 10 találatig jutó 
Fritz Ádám (Szedres) nyerte 
el, a legjobb kapusnak a szek-
szárdiak 17 éves tehetségét, 
Schäffer Kevint választották, 
míg a torna legjobb játékosa 
Dienes Gábor (Bátaszék) lett. 
A Váz-Bau Kupa legjobb edző-
jének járó díjat az UFC trénere, 
a Kvanduk Jánost helyettesítő 
Mészáros István vehette át. A 
Váz-Bau Kupa végeredménye: 
1. Szekszárd, 2. Bátaszék, 3. 
Szedres, 4. Majos, 5. Bonyhád, 
6. Kakasd, 7. Kölesd, 8. Tolna.
TEREMFOCI Öt játéknapot kö-
vetően jobb gólkülönbségének 
köszönhetően az A-csoport-
ban Szilfa, míg a B jelűben a 
Tomagro csapata áll az élen a 
Szekszárdi Sportközpont XXII. 
téli kispályás teremlabdarúgó 
kupáján. Nincs már veretlen 
csapat a tornán, de az éllova-
sokhoz hasonlóan a Kis Dankó, 
illetve a Long Step és a Kölesd is 
12 pontot gyűjtött. Az alapsza-
kaszból még három forduló van 
hátra, a rájátszás február 1-jén 
kezdődik, míg a helyosztókat és 
a döntőt február 8-án rendezik.

SPORTHÍREK
Ünnepi évadzáróra készül 
az idén ötéves Szekszárdi 
Kajak-Kenu SE. Az egyesület 
vezetője, Jámbor Attila nagy 
bejelentésre készül az esemé-
nyen – ám hogy miről van szó, 
azt egyelőre nem árulja el.

Jámbor Attila – akit évtizeden 
át a világ élvonalában jegyeztek 
a kajak-kenu maratoni szakágá-
ban, számtalan világbajnoki- és 
Európa-bajnoki cím tulajdono-
sa – 2010-ben alapította meg a 
Szekszárdi Kajak-Kenu Sporte-
gyesületet, amely az évek során 
az egyik legsikeresebb vidéki 
műhellyé nőtte ki magát. Az 
utánpótlásklubok rangsorában 
az ország tíz legjobbja között 
tartják számon őket.

„A hazai szövetségnek úgy 
százharminc tagegyesülete van, 
közülük nyolcvannyolcan tud-
nak bajnoki pontokat szerezni. 
Az összes korosztályt összevet-
ve a huszonnegyedik helyen 
állunk a rangsorban, amire na-
gyon büszkék lehetünk, hiszen 
úgy értük el ezt az eredményt, 
hogy nincs felnőtt versenyzőnk. 
A fejlődés, az előrelépés évről 
évre tapasztalható, remélem, 
hogy az idén már be tudunk 
kerülni az első húszba” – mond-
ta el a Szekszárdi Vasárnapnak 
Jámbor Attila.

Mintegy húsz gyerekkel 
indultak el annak idején, ma 
pedig már hetven fölött van 
a klub aktív versenyzőinek 
száma. Az edző-ügyvezető 
büszkén említi azt is, hogy 
az elmúlt öt évben egy kisebb 
„birodalmat” építettek fel. 
A palánki Sió-hídhoz közeli 
vízitelep évről évre csinosabb, 
nagyobb, felszereltebb lett. 
Mindeközben persze fejlődtek 
a klub sportolói is, akik között 
jelenleg három válogatott ke-
rettag van: Ádám Alexa a kö-
lyök korosztályban, Nagy Vik-
tória és Balogh Zsófia pedig a 
serdülőknél tagja a nemzeti 
csapatnak. Nem sok hiányzott 
hozzá, hogy a fiúk is magukra 
ölthessék a címeres mezt: Ta-
kács Márk és Märcz Marcell 

csak hajszállal csúszott le a 
tagságról.

Sűrű volt a tavalyi év: edzőtá-
borok, hazai és külföldi megmé-
rettetések sokasága várt a szek-
szárdiakra. A nagy hajtásban 
a klub edzői, Jámbor Attila és 
felesége, Inger Nikoletta is csak 
a karácsonyi ünnepek idejére 
„lassított” egy kicsit. December 
24-én délelőtt még volt tréning, 
27-én reggel pedig már folyta-
tódott a felkészülés.

„Már reggel hétkor az uszo-
dában találkoztunk: a korai 
időpont ellenére a fiatalok 
örömmel jöttek. Hiányozna 
nekik az edzés, nagyon szeret-
nek kajakozni” – mondja Inger 
Nikoletta, aki amellett, hogy el-
látja az edzői teendőket, a klub 
gazdasági ügyeit is irányítja. 
Mint megtudtuk, a gyerekek ta-
nulásával nincs gond, „jó spor-
tolóink nagy többsége jó tanuló 
is” – mondják az edzők.

Január elején Szlovákiában 
síelt a Szekszárdi Kajak-Ke-
nu SE kis csapata. Az edzőtá-
bor-jellegű foglalkozáson 18-
an vettek részt, a síelés mellett 
futóedzések is szerepeltek a 
napi programban. Az edzők 
szerint jót tett a csapatnak a kis 
kiruccanás, és a téli felkészülés 
monotonitását is megtörte egy 
kicsit (a 9-18 esztendős spor-
tolók heti nyolc alkalommal 
edzenek – tornaterem, kondite-
rem, úszás, futás). Jámbor Attila 
szerint vízre majd csak február 

végén, március elején szállnak 
a szekszárdi fiatalok, a kezdés 
persze időjárásfüggő.

Január 30-án ünneplik ötö-
dik születésnapjukat a szek-
szárdi kajakosok: a Fritz pin-
cében megrendezésre kerülő 
évadzárón az ügyvezető-edző 
nagy bejelentésre készül, ám 
az egyelőre nem árulja el, 
hogy miről van szó. „Azt sze-
retném, ha a születésnapi ren-
dezvényen tudnák meg tagja-
ink, támogatóink, hogy miről 
van szó, és nem az újságból” 
– mondta. Rendhagyó módon 
egyébként a klub szponzo-
rait, partnereit is meghívták 
az évadzáróra, hogy közösen 
ünnepelhessenek és a támo-
gatók közelebb kerülhessenek 
a sportolókhoz. 

Az eseményen Jámbor At-
tila visszatekint az elmúlt öt 
évre és beszélni fog az előt-
tük álló esztendő terveiről is. 
A születésnapi rendezvényre 
hivatalos a kajak-kenu szövet-
ség főtitkára, Schmidt Gábor, 
rajta kívül Csabai Edvin szak-
mai igazgató is előadást tart, 
többek között a továbbtanulási 
lehetőségekről. 

Új kihívások várnak tehát 
a szekszárdi kajak-kenusokra 
2015-ben, amikor az ifik és a 
serdülők már külön versenyez-
nek – várhatóan minden eddi-
ginél nagyobb és erősebb mező-
nyökben…  
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Alvázmosás
KÁDZI Autómosó Tolna, Fácánkerti elágazó • Telefon: 06-30/23-72-120

(00118)

Mango Mediterrán Étterem & Bár • Szekszárd, Garay tér 18. (sétáló utca)

2015. január 29-én, csütörtökön, 19:00 órai kezdettel.
részleteket megtalálja honlapunkon

www.mangoetterem.hu/aktualis oldalon.
Asztalfoglalás: 06-20/550-1954.

Disznótoros parasztvacsora

Új címünk:
Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 56.

Stefi Munkaruházati Üzlet

Nyitva tartás: H-P. 8-16 óráig

Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat!

A                  bolt
elköltözött!

(00116)

ibvier bt.

ÉLEZÉST VÁLLALUNK! kések, balták, ollók,
metszőollók,
ágvágók,
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  (00117)

kések, balták, ollók,ANHUR
TEMETKEZÉS

Szekszárd,
Béri B. Ádám utca 78.

Telefon, fax: 74/411-912

www.anhurtemetkezes.hu

ÁLLANDÓ KÉSZENLÉT
0-24 ÓRÁIG:

06-30/936-32-55

(00104)


