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A TARTALOMBÓL:

Energiát spórolnak
Elkészült a polgármesteri hi-
vatal és a Kadarka utcai óvoda 
energetikai korszerűsítése. A 
hőszigetelés mellett kicserélték 
a nyílászárókat, és hőszivaty-
tyús fűtés, valamint napelemes 
rendszer segít a jelentős energia 
megtakarításban.
 → 4. oldal

Öröm a családban
Egy emberkét szurkolt a város 
a Bartina Néptánc Egyesület 
gyermekcsoportjának, amely 
a szekszárdiak négy produk-
ciójából egyedüliként jutott a 
„Fölszállott a páva” döntőjébe, 
s ha már ott volt, hát meg is 
nyerte a tehetségkutatót. 
 → 5. oldal

Siker az Obsitos
Sokan kétségbe vonták, hogy 
idehaza, főként egy vidéki 
kisvárosban játékfilmet lehet 
forgatni közösségi finanszíro-
zással. Nos, az Obsitos című 
alkotás elkészült, teltházas vetí-
tésekkel fut a moziban. A szek-
szárdiak összefogás újra értéket 
teremtett.  → 10. oldal

Szekszárd büszkesége
Ez a felirat áll azon a törölközőn, 
melyet az országos és nemzetkö-
zi versenyeken sikerrel szerepelt 
szekszárdi sportolók vehettek át 
a decemberben megrendezett dí-
játadó ünnepségen, ahol 21 egye-
sület 151 versenyzőjét és edzőiket 
jutalmazták.  → 13. oldal

Fehérbe öltözött a város az újévre
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Hiába szerettük volna, 2015-ben 
sem lett fehér a karácsony. A hó 
helyett ködös hideg telepedett a 
városra, de nem hagytuk, hogy az 
időjárás elrontsa ünnepi hangula-
tunkat. Aztán alig telt el egy hét az 
új esztendőből, s máris ízelítőt kap-
tunk az igazi télből: súlyos hajnali 
mínuszok, csont- és ágtörő fagyott 
eső, autósokat keserítő, gyermekek 
arcára mosolyt csaló hóesés.

Szép a város fehéren is. Jó így, 
hogy a kocsit szánkóra cseréltük, 
hogy hóembert építettünk, hogy 

angyalt rajzoltunk a friss hóba. Az 
előrejelzésre pillantva persze tu-
dom, az olvadással hamarosan jön 
a lucskos bosszúság. Addig azért él-
vezzük a hó nyújtotta „téli öröme-
ket”, sétáljunk nagyokat, játszunk, 
szánkózzunk együtt a családdal! 
Közben persze figyeljünk egymás-
ra, a közlekedőkre. Legyünk óva-
tosak, türelmesek, s induljunk el a 
szokottnál korábban. Vagy hagyjuk 
otthon az autót, s válasszuk inkább 
a tömegközlekedést, de még télen 
se álljunk meg a szomszéd garázs-

feljárója előtt, és lehetőleg csak az 
utca egyik oldalán parkoljunk, 
hogy ne nehezítsük a hóeltakarítást 
végzők munkáját!

Vízkereszt ünnepének elmúl-
tával sok otthonban díszüket, 
fényüket vesztett karácsonyfák 
várják, hogy haldokló fenyőként 
újra utcára kerüljenek. Az Alisca 
Terra Nkft. idén nem jelöl ki külön 
gyűjtőpontokat a városban, a sze-
méttárolók mellé kihelyezett fákat 
azonban összegyűjtik és komposz-
tálják. Így élnek tovább.  F. L.
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Mészöly Miklós emléknap – 2016. január 18-19.
Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata és a Mészöly Miklós 
Egyesület tisztelettel meghívja az 
érdeklődőket a Mészöly Miklós 
emléknap rendezvényeire.
Az emléknap előrendezvényei:
Január 18., hétfő
10:00 a PTE Kultúratudományi, 
Pedagógusképző és Vidékfejlesz-
tési Karán (Rákóczi u. 1.) Mészöly 
Miklós író, drámaíró születésének 
95. évfordulójára vers- és próza-
mondó verseny a fiatalok számára.
15:00 a Wosinsky Mór Megyei 
Múzeumban (Szent István tér 
26.) „Megidézzük Polcz Alaine-t” 
szóval, hangoskönyvvel, fotókkal, 
személyes élményekkel budapesti 
és szekszárdi „örökösök”, tanítvá-
nyok, barátok, érdeklődők találko-
zója a könyvtárban.

A Mészöly Miklós emléknap
programja:
Január 19., kedd – Agóra Művé-
szetek Háza (Szent István tér 28.)
09:30 Köszöntők: dr. Haag Éva 
Szekszárd város alpolgármestere, 
Szörényi László irodalomtörténész, 
a Mészöly Miklós Egyesület elnöke, 
az MTA BTK Irodalomtudományi 
Intézet és a Szegedi Tudományegye-
tem emeritus professzora.
09:40 Mészöly Miklós konferencia 
I., előadások:
• N. Horváth Béla: Volt egyszer egy 
Közép-Európa
• Lovas Csilla: A szekszárdi Mé-
szöly-gyűjtemény bemutatása
• Szkárosi Endre: A Mészöly-ha-
gyaték műfaji konzisztenciája. El-
nököl: Jankovics József a Mészöly 
Miklós Egyesület alelnöke

10:40 Portréfilm a 2011. évi Mé-
szöly Miklós-díjas Zalán Tiborról
11:30 Szünet
11:50 A Mészöly Miklós Emlék-
plakett és a Mészöly Miklós-díj 
átadása. Laudál Szkárosi Endre 
Mészöly Miklós-díjas író, költő, a 
Mészöly Miklós Egyesület alelnöke.
13:00 Mészöly Miklós emléktáblá-
jának megkoszorúzása az író szü-
lőházán (Szekszárd, Bezerédj u. 
2.). Közreműködik Kis Pál István, 
a 2015. évi Mészöly Miklós emlék-
plakett kitüntetettje.
15:00 Beszélgető, emlékező dél-
után az Irodalom Háza Mészöly 
Miklós Emlékházban (Babits u. 
15.). A Mészöly Miklós-díjassal 
beszélget Szörényi László és Jan-
kovics József, a Mészöly Miklós 
Egyesület alelnöke.

Mészöly Miklós Konferencia II., 
előadások:
• Urbanik Tímea: Az olvasó író 
– gondolatok Mészöly Miklós 
könyvtárában
• Bagi Zsolt: A Mészöly-esemény a 
magyar irodalomban
• Jankovics József: A régi magyar 
irodalom jelentősége Mészöly 
Miklós életművében
• Szörényi László: A reformkor 
irodalmi hagyatéka és a Mé-
szöly-életmű
• Szollát Dávid: A mészölyi hagyo-
mányértelmezés a Műhelynaplók 
fényében
Alaine tombolája
További információ: Pócs Margit 
74/504–119, 30/632–3266.
A Mészöly Miklós emléknap rendez-
vényei ingyenesek.

Biztonságban: elkészült a Palánki úti körforgalom
Újabb veszélyzóna szűnt 
meg Szekszárdon a Palánki 
úti csomópont átalakításá-
val: körforgalmat létesítettek 
a tehermentesítő és a Sió felé 
vezető út kereszteződésé-
ben. A beruházásért Horváth 
István országgyűlési képvise-
lő és Ács Rezső polgármester 
közösen lobbizott, és rekor-
didő alatt elkészült.

A december 16-i hivatalos át-
adáson Kardos Gábor, a Nem-
zeti Infrastruktúra Fejlesztő 
Zrt. műszaki igazgatója tudatta: 
a műszaki átadás-átvételi eljárás 
lezárult, az építkezés befejező-
dött. A palánki csomópont az 
országos szinten tizenegy hely-
színen kiépített közlekedés-
biztonságot növelő beruházás 
része. A fejlesztés a NIF Zrt. 
beruházásában, a Soltút Kft. 
kivitelezésében, nettó 148,5 
millió forintból valósult meg, 
amelynek 85 százaléka uniós-, 
15 százaléka hazai forrás.

Három hónap alatt, vagyis re-
kordidővel készült el a körforga-
lom – erről már Horváth István 
országgyűlési képviselő beszélt, 
hangsúlyozva: a térség közleke-
désbiztonsága szempontjából 
rendkívül jelentős fejlesztés zá-
rult le. Mint mondta, a csomó-

pont átépítése, amellett, hogy az 
azon keresztülhaladó járművek 
közlekedését biztonságosabbá 
teszi, az áthaladást is gyorsít-
ja. Ez idáig ugyanis a Palánk 
felé tartók, vagy onnan a város 
felé igyekvők hosszú perceken 
át várakoztak, amíg át tudtak 
hajtani az életveszélyes keresz-
teződésen. A térség parlamenti 
képviselője köszönetet mondott 
a kivitelezőnek, amely az építés 
alatt is biztosította a folyamatos 
áthaladást a csomóponton.

Az átadó ünnepségen Ács 
Rezső, Szekszárd első embere 
emlékeztetett: a közelmúltban 
a siófoki csomópont átalakítá-
sa volt az első, igen fontos lépés 
egy évtizedek óta megoldásra 
váró közlekedési problémára. 
Már akkor jelezték, a követ-
kező ilyen jellegű beruházás a 

Palánki úti körforgalom lesz. 
Nem telt el egy esztendő és el-
mondható: egy újabb, baleseti 
gócpontot szűntettek meg. A 
polgármester szerint a  körfor-
galom nem csak az autósok, de 
a gyalogosok biztonságos köz-
lekedését is segíti. Ács Rezső el-
mondta: a csomópont környé-
kén nem csak termelő üzemek 
működnek, de két oktatási és 

egy egészségügyi intézmény is 
található.

A körforgalom átadásával a 
város még nem ért az út végé-
re: 2016-ban a Tartsay Vilmos 
és a Szent-Györgyi Albert utca 
kereszteződését – amely a nagy 
forgalom miatt ugyancsak bal-
esetveszélyt rejt magában – lát-
ják el jelzőlámpával. Az önkor-
mányzat az idei év folyamán a 
megyeszékhely teljes jelzőlám-
parendszerét is felülvizsgálja, 
újabb buszmegállókat látnak 
el díszkő-burkolattal, de azon 
is dolgozik a város, hogy a már 
elkészült siófoki körforgalomig 
a régi hatos út mentén is el le-
hessen jutni – mondta a polgár-
mester, majd hozzátette: az új 
körforgalomnál kiépült széles 
járda a tervek szerint a Sióhoz 
vezető kerékpárút használóit 
szolgálja majd.  Gyimóthy L.
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Tájékoztató a hó- és síkosság-mentesítési feladatokról
A tél beköszöntével az aláb-
biakra hívjuk fel a Tisztelt La-
kosság figyelmét:

A Szekszárdi Önkormányzat 
Közgyűlésének a köztisztaság 
fenntartásáról és a települési 
hulladékkal kapcsolatos helyi 
közszolgáltatásról, annak kö-
telező igénybevételéről szóló 
1/2014. (II.4.) számú rendele-
te alapján az ingatlanhasználó 
kötelessége az ingatlan közte-
rülettel érintkező, telekhatárai 
mellett meglévő járdaszakasz 
hó- és síkosság-mentesítése, 
mely magában foglalja a hó, az 
ónos eső, a jég eltávolítására, 
síkosságának csökkentésére, 
érdesítésére irányuló tevé-
kenységet. Szintén az ingatlan-
tulajdonos feladata tömbtel-
ken a külön tulajdonban álló 
egyes épületek gyalogos meg-
közelítésére és körüljárására 
szolgáló terület, valamint az 
épületek alatti átjárók, árká-
dok tisztántartása, a csapa-
dékvíz zavartalan lefolyását 
akadályozó anyagok és más 
hulladékok eltávolítása, hó- 
és síkosság-mentesítése. Ezen 
túlmenően a szórakozóhelyek, 

vendéglátó-ipari, kereskedelmi 
és szolgáltató egységek, vala-
mint az utcai és más elárusí-
tóhelyek előtti járdaszakaszt, 
továbbá az egység közvetlen 
környékét (2 m széles sávot fi-
gyelembe véve) a gazdálkodó 
szervezet köteles megtisztítani 
és folyamatosan tisztán tartani.

A hagyományos, nátri-
um-klorid tartalmú só helyett 
javasolt a környezetbarát anya-
gok használata (pl. zöldsó, cc 
road, CaCl2-al átitatott zeolit, 
útkáli, zeokal, homok). A ház 
körüli és az ingatlan előtti köz-
területek síkosság-mentesíté-
sekor egyaránt a lehető legke-
vesebb anyag kijuttatására kell 
törekedni. Figyelembe kell ven-

ni, hogy a megelőző szórás jóval 
hatékonyabb megoldást jelent, 
sőt gyakran a hó letaposását 
megelőző lapátolás vagy seprés 
is elegendő. Amennyiben érde-
sítő anyagot szórnak ki, figyel-
met kell fordítani annak olvadás 
utáni összetakarítására is.

A fenti kötelezettségek be-
tartását a közterület-felügye-
lők folyamatosan ellenőrzik. 
Amennyiben a közterület tisz-
tántartására vonatkozó kötele-
zettségét a tulajdonos/használó 
nem teljesíti, Szekszárd MJV 
Jegyzője jogosult hulladékgaz-
dálkodási bírság kiszabására. 
Az esetlegesen bekövetkező 
károkért a mulasztó kártérítési 
felelősséggel is tartozik.

Szekszárd önkormányzata 
a helyi közszolgáltatóval kö-
tött megállapodása szerint 
ellátja a város belterületi ré-
szein, a magáningatlannal 
nem határos közterületeinek 
hó- és síkosság-mentesítését. 
A lakótelepek tömbbelsőiben 
található parkolók takarítása, 
a nehéz megközelíthetőség és 
az állandóan parkoló autók 
miatt a lakóközösség feladata. 
Rendkívül nagy mennyiségű 
hó esetén, egyes keskeny ut-
cákban a parkoló autók, vagy 
a házak közelsége miatt a hó 
eltakarítása, illetve az útról 
eltolt hó elhelyezése gondot 
jelenthet. Az ebből adódó 
esetleges kellemetlenségekért 
kérjük a lakosság szíves meg-
értését!

Kérjük a lakosságot - tekin-
tettel arra, hogy a biztonságos 
közlekedés mindannyiunk ér-
deke -, hogy folyamatosan és 
maradéktalanul tegyen eleget 
ezen előírásoknak és kötelezett-
ségeknek.

 Polgármesteri Hivatal
 Városfejlesztési és 
 Üzemeltetési Igazgatóság

Hatmilliónyi
ösztöndíj-támogatás

Szekszárd Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának 
kiemelten fontos a felsőok-
tatásban résztvevő szek-
szárdi tanulók támogatá-
sa. Mindezek értelmében 
a város Közgyűlése a Bursa 
Hungarica Ösztöndíjpályá-
zat 2016. évi fordulójához 
hatmillió forint önrészt 
biztosított.

A pályázat benyújtásának 
határidejéig, november 9-ig 
összesen 113 érvényes, A-tí-
pusú pályázat érkezett. A be-
érkezett pályázatok elbírálása, 
illetve a szociális rászorultság 
megállapítása a szociális kö-

rülmények és a pályázathoz 
csatolt vagyonnyilatkozat 
figyelembevételével történt. 
Ennek megfelelően három 
féle támogatási összeg került 
meghatározásra: 6.500 Ft/hó 
ösztöndíjban 40 fő, 5.000 Ft/
hó ösztöndíjban 61 fő, míg 
3.000 Ft/hó ösztöndíjban 12 
fő részesül.

Egyetlen benyújtott, ér-
vényes pályázat sem került 
elutasításra, de a Bursa Hun-
garica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjrendszer 
Általános Szerződési Felté-
telei alapján 7 db A-típusú és 
3 db B-típusú pályázatot ki 
kellett zárni.

VAN KÉPE HOZZÁ?

Szekszárd város területén 230, 
a járdák síkosság-mentesíté-
séhez szükséges sózó anyagot 
tartalmazó ládát helyezett ki 
az Alisca Terra NKft. A lá-
dákat a cég az önkormányzat 
által kijelölt pontokon állította 
fel és gondoskodik a szóró-
anyag folyamatos pótlásáról 

is. A közterületeket megtisz-
tító munkatársaiknak és ne-
künk, városlakóknak is nagy 
segítség, ha nem kell több száz 
méterről cipelni a szóróanya-
got. Ezért is botrányos, hogy 
valakik szemetesnek használ-
ják ezeket, miként az a Piactér 
sarkán álló tárolóról készült 
felvételen is látszik.

Kedves Olvasó! Ha Ön is olyas-
mit lát a városban, ami nem oda 
illő, bántja a szemet, vagy éppen 
ellenkezőleg: szép, kedves, mo-
solyra fakaszt – ne habozzon! 
Készítsen egy fotót akár mobil-
telefonjával, és küldje el e-mail 
címünkre (szekvas@gmail.com). 
Van képe hozzá? rovatunkban 
időről időre szemezgetünk majd 
a legjobb felvételekből!
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Desigual női ruhák és kiegészítők

CR7 (Cristi ano Ronaldo)
férfi  fehérneműk

(01081)

Egy emberként izgult, szorí-
tott értük a város – és nem hi-
ába. A Bartina Néptánc Egye-
sület gyermek tánccsoportja 
nemes versenyben, kiváló tel-
jesítményt nyújtva megnyer-
te kategóriája vetélkedését a 
„Fölszállott a páva” televíziós 
tehetségkutató sorozatban.

Péntek, 2015. december 18-a, 
este fél nyolc. Otthon, a testvé-
remmel nézzük a tévét és be-
szélgetünk. Arról folyik a szó, 
mennyire jó is az, hogy a Duna 
Televízió egy ilyen műsorral állt 
elő. Habár nem vagyok megrög-
zött népzene és néptánc rajongó, 
a „Fölszállott a páva” mégiscsak 
odaszegez a képernyő elé. Több 
oka is van ennek. Az egyik, 
hogy tetszik, ahogy mosolygós 
fiúk-lányok perdülnek a színpa-
don, a másik, hogy tűzzel-hév-
vel dalolnak. És még egy, talán a 
legfontosabb: hazaiak is vannak 
a „pályán”. Ott táncolnak ugyan-
is a Bartinások. Huszonkilenc 
táncos. Harmincan lettek vol-
na, de egyikük lábát meg kellett 
műteni. Lélekben persze ő is ott 
volt a többiekkel, csakúgy, mint 
az a kétszáznál is több táncos, 
akik tagjai az idén 50 éves Bar-
tina népes táborának. Közülük 
választotta ki Matókné Kapási 
Julianna, az egyesület művészeti 
vezetője azt a harmincat, akik 
képviselték az egyesületet a mű-
sorban. A választás olyannyira 
jól sikerült, hogy a Bartina gyer-
mekcsoportja 2015-ben a tehet-
ségkutató legjobbja lett!

A Duna Televízió által életre 
hívott sorozatban a népzene és 
néptánc szerelmesei állhattak a 
színpadra. Csaknem kétezer 6 
és 14 év közötti fiatal mutathatta 
meg tudását a szakmai zsűrinek 
és a televízió nézőinek, határon 
innen és túl. A négy elődöntő, 
két középdöntő, majd a finálé 
során összesen 48 produkciót 
láthattak a nézők. A műsort több 
millióan követték péntekenként. 
Új csatornája nyílt meg ezzel a 
hagyományőrzésnek. Matók-
né Kapási Julianna úgy véli: „a 
Fölszállott a páva az egyetlen 
kapu, ami kinyílt, hogy megmu-
tathassuk a világnak, mi is zajlik 
Magyarországon hagyományőr-

zés terén. A mozgalom, ami bent 
nagyon erős, most komoly nyil-
vánosságot kapott.” 

A Bartina győzelme csak így 
önmagában kimondva is hihe-
tetlen öröm, de talán az oda ve-
zető út az, ami a leghasznosabb.

„Én elég korán találkoztam ez-
zel, hiszen az Örökség Gyermek 
Népművészeti Egyesület, amely-
nek elnökségi tagja vagyok, volt 
a produkció egyik szakmai part-
nere. Nagyon izgalmasnak és 
érdekesnek találtuk az egészet 
– ezért jelentkeztünk. És azért, 
mert szerettem volna belülről 
látni a műsort. Van egy nagyon 
harapós, igyekvő generációnk, 
közülük választottuk ki azokat 
a táncosokat, akik részt vettek 
a műsorban” – tudom meg Ma-
tókné Kapási Juliannától.

A kiválasztott gyerekek nem 
sokat tudtak az egészről, csupán 
amennyit a műsorból láthattak. 
Természetesen mindenki büsz-
ke volt, pedig a kihívás mellett 

rengeteg áldozatot is követelt 
tőlük mindez. A szokásos heti 
két próbán felül számtalan plusz 
órát jelentett számukra a műsor. 
Eleinte csak hétvégeken volt Pá-
va-próba, aztán...

„Az első válogató után meg-
tudtuk, hogy bejutottunk a tá-
borba, így szeptembertől olykor 
heti hat próbánk is volt. Viharo-
san fejlődtek a gyerekek, nagyon 
motiválttá váltak. Nem kellett 
kimondani, hogy miért hajtunk, 
tudták. Fantasztikus csapat ez. 
A felkészülés, amin végig men-
tek, egy életre megváltoztatta a 
hozzáállásukat” – mondja a mű-
vészeti vezető, hozzátéve, hogy 
számára is nagyon izgalmas volt 
a folyamat, hiszen nem csak a 
táncosok mutatták a legjobb 
formájukat, de a televízió mun-
katársai is fantasztikusan álltak 
az egészhez.

A sok-sok izgalmas produkció 
végén a győzelem pillanata óri-
ási meglepetés volt. „Az ered-

ményhirdetéskor csak a gyere-
kek állhattak a színpadon. Mi, 
tanárok, a Zsibongóban vártuk 
az eredményt. Először azt gon-
doltam, hogy a szintén zseniális 
székesfehérváriak viszik majd el 
a győzelmet. Aztán egyszer csak 
kimondták, hogy Szekszárd. 
Fantasztikus érzés volt!” – jegye-
zi meg Matókné Kapási Julianna. 
A győzelemben nyilván a Barti-
na három szólista produkciójá-
nak - Sándor Zsigmond, a Kará-
csonyi Anna-Szombat Sára és a 
Bajusz Panna-Sándor Benjamin 
pár – munkája is benne volt.

A résztvevő gyerekek mind-
ezek után lelkesen mesélik 
élményeiket: „Ti felfogtátok 
már?” - kérdezi Szabó Csenge a 
többiektől az egyik próba előtt. 
Szerinte a legjobb az egészben, 
hogy tagjai lehetnek a „Páva 
családnak”, ahol megismerhette 
szerelmét, Attilát. Ikertestvére, 
Botond szintén részt vett a pro-
dukcióban. Ő úgy véli, „óriási 
dolog ez, hiszen nem minden-
napi, hogy az ember ott táncol-
hat a tévében”. „Mindenki ránk 
nézett, amikor megnyertük” – 
vonja le a következtetést a szin-
tén Páva-győztes, Farkas Csaba.

És valóban, az eredmény nyo-
mán rengeteg fellépés vár a Bar-
tinára. A hétvégén a Művészetek 
Palotájában adtak műsort, de 
meghívást kaptak a Köztársasági 
Elnöki Hivatal ünnepi program-
jára is. 

 Wessely Judit

A Bartina gyermekcsoport táncosai: Bajusz Panna, Datner Bá-
lint, Elekes Júlia, Farkas Csaba, Ganczer Ádám, Ganczer Nándor, 
Gáncs Márton, Heidt Regina, Illés Sándor, Imreh Lili, Karácsonyi 
Anna, Karácsonyi Levente, Kaszar Réka, Krómer Máté, Magyar 
Kata, Máté Gergő, Nádasdy Panna, Nemes Zsombor, Pécsi Bog-
lárka, Pesti Noémi, Rácz Emese, Sándor Benjamin, Sándor Zsig-
mond, Sefcsik Máté, Stolczenbach Stefánia, Stolczenbach Sugárka, 
Szabó Botond, Szabó Csenge, Szombat Sára.

A csoport felkészítői: Matókné Kapási Julianna, Nyemcsok Pál, 
Nyemcsokné Kárpáti Katalin, Huszárikné Böröcz Zsófia. A szólis-
ták felkészülését Tóth Zoltán, Tóth Mihó Erika, Sipos Gergő, Nyem-
csokné Kárpáti Katalin és Huszárikné Böröcz Zsófia segítette.

Öröm a családban: győzött a Bartina
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Négy személygépkocsi égett ki egy szekszárdi garázsban 
Tűz ütött ki január 1-én este Szekszárdon, a Kerékhegy utcában, ahol 
négy személygépkocsi kapott lángra egy nyitott gépjárműtárolóban. 
A szekszárdi hivatásos tűzoltók több vízsugárral avatkoztak be, meg-
akadályozták a tűz továbbterjedését. A tűz lakóépületet nem veszé-
lyeztetett, személyi sérülés nem történt, de az anyagi kár jelentős.

Sokat spórol a hivatal és a Kadarka óvoda
Lezárult a polgármesteri hiva-
tal és a Kadarka utcai óvoda 
energetikai korszerűsítését 
célzó pályázat. A projektzáró 
rendezvényt december 17-én 
délelőtt, a Piactér közösségi 
termében tartották Ács Rezső 
polgármester és a kivitelező 
ZÁÉV Zrt. vezérigazgatója, 
Peresztegi Imre részvételével.

A polgármesteri hivatal energe-
tikai korszerűsítése az öt épület-
ből álló épületegység minden 
részét érintette. A főépület a 
műemlékvédelmi előírások mi-
att nem kaphatott új homlokzati 
hőszigetelést, azonban a többi 
épületrészen a homlokzatok, va-
lamint a padlás- és zárófödémek 
intenzív hőszigetelése megtör-
tént. Az elavult, rossz szigetelés-
sel rendelkező ablakokat mo-
dern, háromrétegű üvegezésű fa, 
illetve alumínium nyílászárókra 
cserélték. Az optimális légcserét 
az épület nagytermében szellő-
zőrendszer is segíti. A hivatal 
fűtését hőszivattyús rendszerrel 
újították fel, melyet rendkívüli 
hideg esetén kondenzációs gáz-
kazánok támogatnak, így bizto-
sítva a lehető legtakarékosabb 
működést. A projekt keretében 
napelemes rendszereket is tele-
pítettek, így az energiaköltségek 
akár 85-90 százaléka is megtaka-
rítható lesz.

A városháza egy része teljesen 
új külsőt kapott: a felújítással a 
műemlék jellegű főépületi hom-
lokzat és évtizedekkel ezelőtt hoz-
záépített, szocreál stílusú bővítés 
éles kontrasztját sikerült tompíta-
ni. A ház felújítását ugyanakkor 
folytatni kívánják, hogy amint 
Ács Rezső polgármester fogal-
mazott: „az épület belülről is úgy 
nézzen ki, amilyennek egy pol-
gármesteri hivatalnak lennie kell”. 
E tekintetben a tanácsterem bur-
kolatát kívánják lecserélni, amely 
helyiség – annak érdekében, hogy 
közösségi térként is hasznosuljon 
– új bútorzatot is kap.

A Kadarka óvoda felújításakor 
az épületen új homlokzati- és 
tetőszigetelést készült. Az intéz-

mény – a hivatalhoz hasonlóan 
– az alapvető épületenergetikai 
beruházásokon túl hőszivattyús 
fűtési rendszert kapott, miköz-
ben fokozott energiafüggősége a 
világítási rendszer korszerűsíté-
sével és a kiépítendő napelemes 
rendszer energiahasznosításával, 

szinte teljes egészében megszűnt. 
A projekt teljes költsége bruttó 
599 millió Ft, a támogatás mérté-
ke 85 százalékos volt. Az önrész-
hez Szekszárd önkormányzata 77 
millió Ft támogatásban részesült, 
így a szükséges önerő végül 12,5 
millió Ft volt.  Gy. L.
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Több eljárás díja, illetéke szűnt meg januártól
Mintegy 10 milliárd forintot 
különített el a kormány annak 
érdekében, hogy egyes ható-
sági eljárások díja, illetéke 
csökkenjen, vagy megszűn-
jön – tudhattuk meg a Tolna 
Megyei Kormányhivataltól.

A vélemények megismeréséért a 
kormány tavaly június 5-től au-
gusztus 6-ig konzultációt tartott a 
fővárosi, illetve megyei kormány-
hivatalok bevonásával. Ennek 
eredményeként törvényjavaslat 
született, melyet az Országgyűlés 
2015. december elsején fogadott 
el, 2016. első napjától hatály-
ba léptetve a módosításokat. A 
törvényjavaslat eredményeként 
húsznál is több eljárás illetéke, 
illetve igazgatási szolgáltatási díja 
megszűnik, mindez a magánsze-
mélyek és vállalkozások számára 
a tervek szerint 10 milliárd forint 
megtakarítást eredményez majd 
az idén.

Nem kell fizetni az okmá-
nyok kiadásával, pótlásával, 
valamint cseréjével kapcsolatos 
ügyintézésekért a személyazo-
nosító igazolvány, a személyi 
azonosítót és lakcímet igazoló 
hatósági igazolvány (lakcím-
kártya), a családi állapot válto-
zásával összefüggő, névválto-
zás miatt történő okmánycsere 
után. Kedvezményesen állítják 
ki ezután a gyermekek útleve-
lét (a két kiskorú gyermeket 
nevelő családok esetén az il-
leték mértéke 1250 Ft, három, 
vagy több kiskorú gyermek 
esetén 500 Ft lesz), hatósá-
gi erkölcsi igazolványt pedig 
évente négy alkalommal le-
het térítésmentesen igényelni. 
Szintén díjmentes január 1-től 
a tulajdonjog, a haszonélvezeti 
jog ingatlan-nyilvántartásba 
történő bejegyzése örökléssel 
összefüggésben, hagyatékátadó 
végzés alapján.

Szintén illetékmentessé válik 
a diákigazolvány, a felsőoktatási 
képzésre jelentkezés (a törvény-
javaslathoz érdemben kapcso-
lódó kormányrendeleti javaslat 
tartalmazza), de első alkalom-
mal a gépjárművezetői engedély 
is ingyenes. A mozgáskorláto-
zottak idéntől parkolási igazol-
ványuk pótlását is költségmen-
tesen tehetik meg, és a jelnyelvi 
tolmács névjegyzékbe vétele 
sem kerül már pénzbe. Az épí-
tésügyet a 160 m2-nél kisebb 
hasznos alapterületű lakóépület 
bontási, építési és használatba-
vételi engedélyezési eljárásának 
ingyenessé tétele érinti.

A vállalkozások számára a jö-
vőben díjmentes az adóhatósági 
igazolás beszerzése, a cégiratok 
kiállítása, illetve a cégnyilván-
tartásban szereplő elektronikus 
okiratok megküldése (a cég tag-
jának vagy képviselőjének ké-
relmére), a cégek éves számviteli 

beszámolójának közzététele, üz-
letek működési engedélyére vo-
natkozó eljárás, vállalkozói iga-
zolvány kiállítása, vagy pótlása, 
népi iparművészeti igazolvány-
nyal kapcsolatos eljárások, vala-
mint mezőgazdasági és erdészeti 
gépkezelői jogosítvány kiállítá-
sával kapcsolatos eljárások. 

Az Államreform 2 keretében 
a kormány folytatni kívánja a 
magánszemélyek és vállalko-
zások adminisztratív terheinek 
csökkentését, s ennek kereté-
ben a hatósági eljárások további 
egyszerűsítésének lehetőségeit 
is vizsgálja. A kabinet az állami 
rezsicsökkentéssel kapcsolatos 
célok megvalósítását is folytatni 
kívánja, így az állam által nyúj-
tott szolgáltatásokért fizetendő 
illetékek, díjak további mérsék-
lésével, vagy megszüntetésével 
is segíteni kívánja az állampol-
gárokat és cégeket. 

 Gy. L.

Mecenatúra a tehetségekért

Három millió forint és 213 támogatott tehetség – ez a mér-
lege a 2015-ös Mecénás Tehetséggondozó Támogatásnak. A 
kiemelkedő képességű fiatalok és felkészítőik teljesítményé-
nek elismerésére december 11-én került sor a Babits Mihály 
Kulturális Központban.

Idén is meghirdette Szekszárd 
város Humán Bizottsága a Me-
cénás Tehetséggondozó Támo-
gatást. A cél, hogy ösztönözzék, 
elismerjék a megyeszékhely 
iskoláiban tanuló kiemelkedő 
képességű diákok és felkészítő-

ik munkáját. A támogatásból a 
tudományok, a szaktárgyak, és 
a sport terén tehetséget muta-
tó és bizonyító diákok része-
sedhettek, valamint az őket 
felkészítő tanárok és edzők is.  
A Mecénás Tehetséggondozó 

Támogatás ünnepélyes díjá-
tadóján, december 11-én, 11 
szekszárdi székhelyű közneve-
lési intézmény tanulói és felké-
szítői kaptak jutalmat. Egyéni 
elismerést 143 tanuló vehetett át 
tanulmányi, művészeti, illetve 
sporteredményei jutalmául, és 
20 csapatot is díjaztak. A diákok 
munkáját összesen 70 felkészítő 
tanár-edző segítette.

„Az itt jelenlévő gyerekek 
előtt sikeres jövő áll, ugyanis 
megtanultak dolgozni és tud-
ják, hogy kitartással mindent el 
lehet érni” – mondta az ünne-
pélyes díjátadón Ács Rezső. A 

díjakat Szekszárd polgármeste-
re és Gerzsei Péter tankerületi 
igazgató adta át a Garay János, 
a Babits Mihály, a Dienes Valé-
ria, a Baka István és a Waldorf 
Általános Iskola, továbbá a PTE 
Illyés Gyula Gyakorlóiskola, a 
Garay János Gimnázium, az I. 
Béla Gimnázium, a Szekszárdi 
Szakképzési Centrum Vendég-
látó Szakképző Iskola, a Szek-
szárdi Szakképzési Centrum 
Szent László Szakképző Iskola 
és az FVM DASZK Csapó Dá-
niel Középiskola diákjainak és 
felkészítőiknek.  

 -wj-
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Erősíteni kell a városi közösségeket
Kávéval, kakaóval, szaloncu-
korral, naranccsal és kuglóffal 
teli csomagokat vehettek át a 
Szekszárd-Újvárosi Római Ka-
tolikus Társaskör hetven éven 
felüli tagjai karácsony előtt a 
megyeszékhely önkormány-
zata támogatásával.

„Jó érzés eljönni ilyenkor is a 
társaskörbe, ahol a gyermekek 
méltó hangulatot teremtettek 
előadásukkal” – szólt a jelenlé-
vőkhöz Ács Rezső a Szent Rita 
Óvoda gyerkőceinek betlehemes 
műsor kapcsán, majd kiemelte: 
fontos, hogy a gyerekek érezzék, 
mit jelent a karácsony, az advent, 
miről szól ez az időszak.

A polgármester hangsúlyoz-
ta: az év vége felé közeledve, 
az ünnepi összejövetelek lehe-
tőséget teremtenek arra, hogy 
visszatekintsünk, értékeljük 

a mögöttünk álló évet. A tár-
saskör és a város között hagyo-
mányosan jó a kapcsolat, ren-
dezvényeik szervezéséhez az 
önkormányzat igyekszik hoz-
zájárulni. Ezek a programok 
minden időszakban széles kí-
nálatot nyújtanak. „Számunkra 

fontos a keresztény értékrend, 
amelyet ez a közösség képvisel. 
Ezt próbáljuk a város többi la-
kója felé is közvetíteni” – fogal-
mazott Ács Rezső, kiemelve: az 
újvárosi katolikus társaskörben 
igazi közösségi élet zajlik. Az új 
közösségek építése kapcsán a 
polgármester felhívta a figyel-
met a szőlőhegyi közösségi 
ház megnyitására, amely a vá-
ros reményei szerint az ott élő 
katolikusokat kovácsolja majd 
egységbe. „Közös érdekünk, 
hogy a város közösségét erősít-
sük, olyan programokat indít-
va el, amelyekben a családok, 
kisgyermekek kiemelt szerepet 
kapnak” – szólt a feladatokról a 
város első embere.

A Szent István Házban tartott 
ünnepségen – amelyen dr. Haag 
Éva alpolgármester és Horváth 

Kálmán kormánymegbízott is 
tiszteletét tette – a társaskör 94 
tagja számára adtak át ajándé-
kot, köztük 56 egyedülállónak 
és 19 családnak. Horváth Já-
nosné Edit, a társaskör általá-
nos elnökhelyettese elmondta: 
igyekeztek olyan élelmiszerek-
ből összeállítani a csomagokat, 
amelyekkel szebbé tehetik a 
karácsonyt. A közösség vilá-
gi elnöke, Gyurkovics János 
köszönetet mondott az ön-
kormányzat segítségéért, és a 
Szent Rita Óvoda óvónőinek 
és a gyerekeknek a betlehemes 
műsorért.

A társaskör december 20-án 
karácsonyi ünnepségre, decem-
ber 27-én János-napi borszen-
telőre, míg 2016. január elsején 
újévi köszöntőre várta tagjait. 
 Gy. L.

Szentivánéj egy úri birtokon
Január 17-én, vasárnap 17 
órai kezdettel tartja idei első 
premierjét a Magyarországi 
Német Színház (DBU) tár-
sulata. August Strindberg 
darabját, a Júlia kisasszonyt 
(Fräulein Julie) az újvidéki 
rendező, Nemanja Petronje 
állította színpadra.

Júlia, a gróf fiatal lánya viszonyt 
kezd a szolgával, Jean-nal. Va-
dul flörtöl vele, közben provo-
kálja és szidja a férfit, tolako-
dóan viselkedik vele, mígnem 

Jean tétovázva megadja magát. 
Rafinált játék kezdődik kettejük 
között a szerelemért és a hatalo-
mért, aztán az új nap reggelén a 
szerepek felcserélődnek: Jean a 
helyzet ura, Júlia pedig a meg-
szégyenült.

A Júlia kisasszony megje-
lenésének idején provokáló 
kamaradarabnak számított. 
Témájában a nemek közötti 
viszonyokra koncentrált, de 
egyben bemutatást engedett 
a társadalmi osztályok kö-
zötti ellentétekbe is, látva a 

szenvedélyes harcot a nemes 
bárókisasszony és az apja szol-
gája között. Napjainkban  ez 
Strindberg leggyakrabban ját-
szott darabja. A Szerbiából ki-
fejezetten erre a darabra érke-
zett rendező, Nemanje Petronje 
áthelyezte az 1888-ban írt mű-
vet modern világunkba, a mű 
szövegét, illetve a cselekmény 
magját azonban meghagyta.

Szereposztás: Júlia kisasszony 
– Paula Donner, Jean, a szolga – 
Wolfgang Kandler, Christine, a 
szakácsnő – Lotz Kata.

Szekszárd Megyei
Jogú Város

Polgármesteri Hivatala
a közszolgálati tisztviselők-
ről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 45. § (1) bekezdése 

alapján pályázatot hirdet
a Polgármesteri Hivatalban
belső ellenőr munkakör

betöltésére.
A részletes pályázati felhívás 
a www.szekszard.hu honla-
pon, a Közügyek/Állás me-
nüpontban tekinthető meg.
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Január 13., szerda 1800

… önmagunk felett? 
A lelki győzelem alapjairól.

Előadó: Dr. Reisinger János,
irodalomtörténész

Január 20., szerda 1800

… az indulatosság felett?
Előadó: Farkas Szabolcs, tanár

Január 27., szerda 1800

…a sértődékenység felett?
Előadó: Simon Judit, tanár

Február 3., szerda 1800

…a félelem felett?
Előadó: Dr. Prancz Zoltán,

fi lozófi atörténész

Február 10., szerda 1800

…a lustaság felett?
Előadó: Morvainé Bíró Ildikó, tanár

Február 17., szerda 1800

…a hiúság felett?
Előadó: Dr. Reisinger János,

irodalomtörténész

Február 24., szerda 1800

…az irigység felett?
Előadó: Vígh Ágnes, bibliaoktató

Március 2., szerda 1800

…a betegségek felett?
Ételkóstolóval egybekötött előadás

Előadó: Máté Carmen, tanár

Szervező: Oltalom Alapítvány 
Helyszín: Szekszárd, Scarabeus rendezvényterem, Béla tér 5.

Terembérleti hozzájárulást elfogadunk.

(01082)

MEGHÍVÓ
„Kapaszkodók a változó világban” – Bibliai előadássorozat 

Hogyan győzhetünk…

(01075)

TISZA CIPŐBOLT
A MAGYAR CIPŐK BOLTJA
Szekszárd, Rákóczi u. 13. • Tel.: 74/510-134

TÉLI VÁSÁR
– Női-, férfi  csizmák, 

bokacipők és bakancsok
– Gyermek SZAMOS

szőrme- és bőrbéléses
száras cipők

20% kedvezménnyel
január 11-től a készlet 

erejéig!

Nyitva tartás: 
H–P 9–17-ig, Sz 8–12-ig
Az üzlet előtt ingyenes parkolási lehetőség!

Várja horgászai sorában
a Közalkalmazotti HE!
Bővebb információk

új honlapunkon:
www.kozalkalmazottihe.hu

Az év minden napján,
napi 24 órában

horgászhat Sötétvölgyben,
ha tagunk lesz!

Tagunk lehet 2016-ban
belépési díj nélkül!

Érdeklődni: Balogh István
horgászboltjában

7100 Szekszárd, Tinódi u. 13.
Tel.: 74/411–494

(01080)

Együtt tették szebbé a karácsonyt

Rengetegen csatlakoztak 
a Babits Mihály kulturális 
Központ idei ajándékgyűj-
tő akciójához, amelyet má-
sodik alkalommal hirdetett 
meg az intézmény. A sok-sok 
ajándékkal a Tolna Megyei 
Gyermekvédelmi Központ 
és Területi Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat által pártfo-
golt gyermekeket igyekeztek 
megörvendeztetni.

Az ajándékokat december 18-án, 
pénteken adta át Halmai-Nagy 
Róbert, a kulturális központ igaz-
gatója a gyerekeknek, akik nagy 
örömmel fogadták azokat. A 
kulturális központ ajándékgyűj-

tési akciójához olyannyira sokan 
csatlakoztak, hogy száznál is több 
ajándékdobozt és több zsáknyi 
ruhát vihetett magával a kará-
csonyfa alá a gyermekvédelmi 
központ. A gyűjtésben magán-
személyek és különböző intéz-
mények, csoportok is részt vettek, 
így a szekszárdi Baka István Álta-
lános Iskola mellett a Gyermek-
lánc Óvoda, illetve a Bababörze 
résztvevői is rengeteg ajándékot 
hoztak. Tolnáról pedig egy sport-
kör gyűjtött a gyerekeknek.

A felajánlásokat a gyerme-
kek nevében is köszöni a Babits 
Mihály Kulturális Központ. Az 
ajándékokért cserébe a mosoly-
gós arcok mellé a gyerekek saját 
készítésű lekvárt hoztak a kultu-
rális központ dolgozóinak.  -wj-FO
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A TMISZI Hétszínvilág 
Otthona lakóinak gyűjtött 
adományokat az év utolsó 
hónapjában a Jobbik szek-
szárdi szervezete. Szabó Ba-
lázs, a párt városi elnöke, 
önkormányzati képviselő 
december 23-án adta át a - 
magánszemélyek mellett az 
Atomerőmű-KSC Szekszárd, 
a Szekszárdi UFC és az Szek-
szárd AC sportegyesület által 
felajánlott - ruhaneműket, 
könyveket, játékokat, sport-
szereket és több kilónyi gyü-
mölcsöt. Az ajándékokkal 
mintegy 30 fiatalnak szerez-
tek örömet karácsony előtt. FO

TÓ
: S
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Óévbúcsúztató „utcabál” a Béla király téren
Pezsgődurranás, koccintás, 
látványos tűzijáték: ez jel-
lemezte szilveszter éjszaka 
a Béla király teret. No meg 
egy különleges téli „utcabál”, 
amelyhez Kindl Gábor retro 
diszkója szolgáltatta a zenei 
alapot.

Idősebbek és gyermekes csa-
ládok egyaránt érkeztek a Béla 
király térre, így éjfélre – a kö-
zel mínusz tíz fokos hideg el-
lenére – igen sokan, ezernél is 
többen gyűltek össze a városi 
szilveszteren. A zenei program 

22 és hajnali 1 óra között zaj-
lott, rendkívül jó hangulatban. 
A mulatozók kitűnően érezték 
magukat: sokan táncra per-
dültek, vagy éppen beszálltak 
a vonatozásba Demjén Ferenc 
örökzöldjére. A zenei repertoár 
a ’70-es és ’80-as évek klasszi-
kusaiból állt, amelyek között 
minden korosztály találhatott 
kedvére valót. A programban 
éjfél után Ács Rezső, Szekszárd 
polgármestere köszöntötte ha-
gyományosan a városlakókat és 
környékbelieket.  
 - gyl -

Ajándékozással és koccintással zárult az Advent
Három héten át kínált színes, 
tartalmas programokat a 
Szekszárdi Advent 2015 de-
cemberében. A Babits Mihály 
Kulturális Központ szervezé-
sében zajlott rendezvény-so-
rozaton minden korosztály 
találhatott kedvére való idő-
töltést.

Advent utolsó vasárnapján, 
december 20-án délután is so-
kan látogattak ki a Béla király 
térre. Egyfelől a Csűrdöngölő 
Zenekar koncertje miatt. A 
Népművészet Ifjú Mestere cím 
birtokosainak „Csodavárás a 
Csűrdöngölő zenekarral” című 
műsorában a Kárpát-medencei 
magyarság adventhez és kará-
csonyhoz fűződő hagyománya-
iból, énekeiből, ünnepi meg-
emlékezéseiből kaphattunk 

ízelítőt Herczeg Flóra közre-
működésével. Műsorukon a 
népi emlékezet által megőrzött 
és az egyházi liturgikus gya-
korlatban fellelhető karácsonyi 
énekek és hangszeres szokások 
is megjelentek.

A csípős hideg ellenére kitartó 
közönség a koncertet követően 
együtt emelte poharát a Bartina 
Néptánc Egyesület „Fölszállott a 
páva” című műsorban elért nagy 
sikerére, a színpadra szólított 
gyerekek és felkészítőik egészsé-
gére. A koccintáshoz szükséges 
nedűt szekszárdi borászok bizto-
sították. Az országra szóló sikert 
elért ifjú táncosok kis meglepe-
tést is kaptak, de ezen az estén 
nem csak ők távozhattak kará-
csonyi ajándékkal. 

A város, a kulturális központ 
és nem utolsó sorban a Tesco 

áruház vezetésének, dolgozó-
inak köszönhetően közel két 
tucat rászoruló család vihetett 
haza tartós élelmiszerekkel és 

játékokkal megpakolt hatalmas 
táskákat, s néhányuknak csinos 
kis műfenyő is jutott. 

 - fl -
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2015. december 10-ei rejtvényünk megfejtése: Edith Piaf, Himnusz a szerelemhez

EVANGÉLIUM

„A rossznak nincs jövője, csak 
a szeretetnek”

Böjte Csaba  szerzetes szavaival 
kívánunk áldott új esztendőt a 
kedves Olvasónak!

Mi reformátusok egy ideje 
már a Zsidókhoz írott levél ma-
gas teológiáját kóstolgatjuk a 
Bibliaolvasó Kalauz ajánlásával. 
Csodálatos levél ez, mely keresi, 
kutatja a hit titkait: az áldozat, a 
kegyelem, a megbékülés embert 
formáló, nemzetet építő isteni 
magaslatait. Ám teszi ezt úgy, 
hogy közben tekintetünket, értel-
münket arra vezeti, hogy a szép 
elmélet ne maradjon meg a szel-

lemi szférában, hanem váljon az 
megélt, begyakorlott, természe-
tessé váló életfolytatássá. Hiszen 
könnyű szép szavakat, hitvallást 
elmondani – de megélni… Meny-
nyivel nehezebb részvétnyilvání-
tás helyett együtt sírni a gyászo-
lóval, a bűn miatti romlás láttán 
megbotránkozás helyett nevén 
nevezni a bűnt és segítő jobbot 
nyújtani, panaszkodás helyett 
gyógyulásért együtt könyörögni, 
fejünk elfordítása helyett bocsá-
natot kérni. 

Istenünk – ebben az évben is 
megújító – szava a jövőt mun-
kálja, vagyis a megélt, gyakorolt 
hétköznapi szeretetet formálja 

szívünkben a Zsidókhoz írott levél 
12. fejezetének 12-15. verseivel:

„Ezért tehát a lankadt kezeket 
és a megroskadt térdeket erősít-
sétek meg, és egyenes ösvényen 
járjatok, hogy a sánta meg ne 
botoljon, hanem inkább megy-
gyógyuljon. Törekedjetek min-
denki iránt a békességre és a 
szent életre, amely nélkül senki 
sem látja meg az Urat. Ügyelje-
tek arra, hogy senki se hajoljon 
el Isten kegyelmétől, hogy a kese-
rűségnek a gyökere felnövekedve 
kárt ne okozzon, és sokakat meg 
ne fertőzzön…!”

A lankadó kezek és roskadó 
térdek a könyörgés és hálaadás 

meggyengülését jelenti elsősor-
ban – szabad nekünk másokkal 
és másokért Istenhez kiáltanunk, 
hiszen élet fakad belőle. A békes-
ség és szentség munkálása saját 
bensőnkben egyedül és kizárólag 
a szeretet által lehetséges – és élet 
fakad belőle. A megkeseredés, 
kilátástalanság fokozódni tud a 
végsőkig, de a remény, a jövőt 
munkálja – és élet fakad belőle. 

Válasszuk - mert választhat-
juk - ebben az esztendőben is a 
jövőt, az életet, s munkáljuk azt 
teljes örömmel! Ámen! 

 Kaszóné Kovács Karola,
 református lelkipásztor

A Szekszárdi
Vagyonkezelő Kft.

parkolási ellenőr
munkakörbe 1 fő

munkatársat keres. 
Feltétel:

– jó fizikai állapot,
– ápolt megjelenés,

– jó kommunikációs 
készség.

A fényképpel ellátott jelent-
kezéséket írásban kérjük 
benyújtani a Szekszárdi 
Vagyonkezelő Kft.-hez,

(7100 Szekszárd, Bezerédj u. 
2., Postacím: 7101 Pf.: 115.)

Beküldési határidő:
2016. január 14.

Obsitos: a film, amiért összefogott a város
December 15-én a Babits Mi-
hály Kulturális Központ mozi-
termében tartották az Obsitos 
című, közösségi gyártásban ké-
szült film premierjét. A bemuta-
tón a producer, Kindl Gábor, a 
rendező Jimmy J. Hollywood, 
valamint a stáb tagjai mellett a 
film több támogatója és Ács Re-
zső, Szekszárd polgármestere is 
részt vett.

A könnyed, humoros történet-
ben, mely jelentős részben Háry 
János alakjára épít, hangsúlyos 
szerepet kapott Szekszárd ér-
tékei és kultúrája, a borkultúra 
bemutatása.
– Hihetetlennek, talán csak egy 
merész álomnak tűnt a gondolat, 
hogy egész estés játékfilmet lehet 
készíteni közösségi összefogással 
egy kisvárosban, mindezt ezer év-
vel a város alapítása és 120 évvel 
az első mozifilm megjelenése után.

– Egy szerethető, könnyed fil-
met akartam, sok szekszárdi hely-
színen és szereplővel – mondja 
Kindl Gábor producer, forgató-
könyvíró. – Mai modern mesefil-
mként szerettem volna vászonra 

vinni a szekszárdi életérzést. Az 
emberek szívesen fantáziálnak, 
hogy mi történne akkor, ha va-
laki előkerülne a régmúltból. Mi 
szerencsés helyzetben vagyunk, 
hiszen Háry János személyében a 
városnak van egy olyan figurája, 
aki nem csupán a képzelet szü-
leménye. Maga a történet tulaj-
donképpen bárhol játszódhatna, 
de mi tudjuk, hogy ez Szekszárd. 
Sok mai magyar filmben magát a 
helyszínt nem ismerjük, egyfajta 
díszletként jelenik meg. Nekünk 
viszont fontos volt megmutatni 
és elmondani, hogy ez Szekszárd.

– Miként választotta ki a stáb 
tagjait és a szereplőket?

– A főszereplő személye már a 
kezdetekben körvonalazódott és 
szerencsére Mikó István az első 
telefonhíváskor igent mondott. 
Ugyanígy volt Adorjáni Bálint 
is, aki szekszárdiként szívesen 
jött haza a forgatásokra. Fontos 
volt, hogy több helyi szereplő-
je is legyen az Obsitosnak. Így 
dolgozhattunk Frank Ildikóval, 
szekszárdi fiatalokkal és olyan 
emberekkel, akik affinitást 
éreztek magukban, hogy szere-
peljenek a filmben. Több olyan 

művészeti csoport is kamera elé 
állt, akik a nagyvilágba viszik a 
város jó hírét, gondolok itt a Bar-
tinára, a Csurgó zenekarra vagy 
a Muslinca Férfikar tagjaira. A 
szereplők mellett legalább ilyen 
fontos volt a stáb tagjainak kivá-
lasztása. A film operatőre, Mayer 
Zoltán szekszárdi származású és 
a szakma kiválósága. A rende-
ző, Jimmy J. Hollywood pedig 
Magyarország egyik legfoglal-
koztatottabb videoklip rende-
zője. Számomra fontos volt az 
ő gondolkodás- és látásmódjuk. 
Előteremteni egy játékfilm költ-
ségvetéséhez szükséges feltétele-
ket szinte lehetetlen. Éppen ezért 
volt fontos számunkra a helyiek 
segítsége. Mindenki úgy és azzal 
segített, amivel tudott. Hálával 
tartozom nekik érte.

– Hat teltházas vetítésen vagytok 
túl. Látható még az Obsitos?

– Úgy gondolom, hogy a 
szekszárdiak magukénak érzik 
a filmet és még többen látni sze-
retnék, így az országos vetítés 
mellett tervezünk további helyi 
előadásokat is.  SZV

Indulnak a megyei TOP-programok
Több, átfogó témát ragadnak 
meg a Tolna Megyei Önkor-
mányzat részéről a 2014-2020-
as európai uniós ciklust érintő 
Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program (TOP) első 
pályázati felhívásai, amelyek 
közt gazdaság- és közlekedés-
fejlesztés éppúgy megtalálható, 
mint a környezetvédelem. A 
2016. évi TOP pályázati felhí-
vásokból első körben mintegy 
5 milliárd forintos összegben 
– öt szegmens került nyilvá-
nosságra.

A megye markáns célja a mel-
lékút-hálózat felújítása, illetve 
fejlesztése annak érdekében, 
hogy a betelepülő vállalkozások 
és a fejlesztett üzleti infrastruk-
túra elérhetősége még a kisebb 
lakosságszámú települések mun-
kavállalói számára is könnyebb 
legyen. A „Gazdaságfejlesztést és 

a munkaerő mobilitás ösztönzé-
sét szolgáló közlekedésfejlesztés” 
című felhívás keretösszege több 
mint 1,1 milliárd forint.

Csökkentenék az árvíz- és 
belvízveszélyt is a megyében. 
A TOP-2.1.3-15 számú felhí-
vás keretében csapadékvíz-el-
vezetési rendszerek, tározók 
épülhetnek. Korszerűsítik az 
egészségügyi ellátó rendszert 
is, sőt, az alapellátást biztosí-
tó intézmények szolgáltatásai, 
infrastrukturális feltételei is ja-
vulhatnak egy újabb pályázati 
részelem segítségével.

Mintegy 512 millió forint ke-
retösszegben a már létező fog-
lalkoztatási együttműködések, 
partnerségek terén nyújtanak 
forrásokat újabb képzési, illetve 
foglalkoztatási programok lét-
rehívásáért.
 Gy. L.

Kindl Gábor producer és 
a rendező, Jimmy J. Hollywood
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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 11-től január 15-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!

január 11. január 12. január 13. január 14. január 15.

„A”

Csirkeraguleves Csontleves Kertészleves Tarhonyaleves Paradicsom 
leves

Gránátos kocka,
savanyúság

Chilis bab,
párolt

rizsköret
Bolognai 
spagetti

Bakonyi 
pulykamell,

galuska

Brassói apró-
pecsenye,

pirított burgonya,
káposztasaláta

„B”

Csirkeraguleves Csontleves Kertészleves Tarhonyaleves Paradicsom 
leves

Aranygaluska,
vaníliasodó

Rántott 
pulykamell,
franciasaláta

Natúr szelet,
csőbensült 

brokkoli

Mustáros 
� ekken,
párolt 

barnarizs

Rakott 
burgonya,

káposztasaláta

„C”

Csirkeraguleves Csontleves Kertészleves Tarhonyaleves Paradicsom 
leves

Budapest ragu,
párolt rizsköret

Kelkáposzta 
főzelék,
vagdalt

Ízes 
derelye

Zöldbab-
főzelék,

natúr szelet

Tárkonyos-
tejszínes,

marharagu,
tészta

(01073)

Társastánc tanfolyam felnőtteknek
február 5-től, péntekenként

a Szekszárdi SZC (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(01059)

ISMÉT:
VÉRVÉTEL VÁRAKOZÁS NÉLKÜL 

SAJÁT OTTHONÁBAN!
+36-30/590-2404

Bíró Aranka
egészségügyi
szakasszisztens
*A szolgáltatás érvényes 
laboratóriumi beutalóval 
vehető igénybe! 
A szolgáltatásért térítési 
díjat kell � zetni!
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Tolnai Lajos
Gimnázium és 

Kollégium, Gyönk
7064 Gyönk, Rákóczi u. 555. 

Telefon: +36-74/448-012
Weboldal: www.tlgimi.hu

OM azonosító: 036360

• német nemzetiségi kéttannyelvű
•  tanulási nehézségekkel (diszlexia,

diszgráfi a) küzdő tanulók részére
•  általános gimnáziumi képzés (emelt óraszámú 

informatika)

Kollégiumi férőhelyet biztosítunk!
Sportolási lehetőségek színes kínálata!

Tanulóink ingyenesen szerezhetnek nálunk 
német nyelvvizsgát (DSD)!

Gimnáziumunk nyilvános ÖSD 
nyelvvizsgahely.
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Szekszárd sportos büszkeségei
Nagyszabású ünnepség 
keretében köszöntötte a 
2014/2015-ös idényben ki-
emelkedő eredményeket 
elért helyi sportolókat és fel-
készítőiket a város vezetése 
december 14-én, a „Placc” 
Ifjúsági Közösségi Térben. 

Az önkormányzat Humán 
Bizottsága ünnepélyes ülése 
alkalmával zajlott eseményen 
21 sportegyesület 151 verseny-
zőjét és 35 edzőjét díjazták. 
Kiemelkedő eredményeikért 
egyedi, hímzett, a város címe-
rével és a „Szekszárd büszkesé-
ge” felirattal ellátott törölközőt 
is kaptak ajándékba. Ács Re-
zső, Szekszárd polgármestere 
köszöntőjében kiemelte, hogy 
a nemrég lezajlott Mecénás dí-
játadó okán – amelynek elnye-
résére csak pályázni lehet – úgy 
tapasztalták: azok a sportolók, 

akik nem diákolimpián, vagy 
nem a kiírásban meghatározott 
versenyeken értek el kiemelke-
dő eredményt, eddig kimarad-
tak az elismerésből.

„Ma ezt szeretnénk pótolni, 
illetve a jövőre tekintve arra tö-
rekedni, hogy évente megünne-
pelhessük őket” – hangsúlyozta 
a város első embere. Kiemelte: 
számtalan olyan országos és 
nemzetközi verseny adódik, 
ahol kiváló eredményeket tud-
hatnak magukénak a szekszár-
diak. Ezekhez – tette hozzá – az 
egyesületek, a felkészítők, az 
edzők munkája, továbbá a hát-
teret biztosító családok állhata-

tossága is kellett. A polgármester 
megköszönte a temérdek mun-
kát, a lemondást, amelyet a sike-

rekért vállaltak a sportolók. „Ez-
zel az elismeréssel ösztönözni 
szeretnénk benneteket, önöket 

arra, hogy a jövőben is ugyan-
ilyen mentalitással folytassátok 
a munkát” – hangsúlyozta Ács 
Rezső. A város ajándékáról, a cí-
meres törölközőről szólva a pol-
gármester elmondta: a jövőben 
az önkormányzat így szeretné 
emlékeztetni a város sportolóit 
arra, hogy megbecsüli, elismeri 
kiemelkedő teljesítményüket és 
büszke az egyesületekben folyó 
sportszakmai munkára.

A polgármester azt kívánta, 
legyenek a fiatal sportolók pél-
daképek kortársaik számára, 
egyben büszkeséggel tekintse-
nek egyesületükre, amelyben 
sikereket mutattak fel. Az idő-
sebbeket Ács Rezső arra kérte, 
hogy ha az élet másfelé viszi is 
őket, „soha ne felejtsék, amit 
egyesületüktől és Szekszárdtól 

kaptak.” Ezeket az emlékeket 
vigyék magukkal, bárhol is ve-
télkednek majd a világban.

Az ünnepségen a polgármes-
ter mellett a Humán Bizottság 
tagjai adtak át okleveleket és 
ajándékokat a díjazottaknak, az 
Alisca Nyilai Íjász Egyesület, az 
Atlétikai Club Szekszárd, a Dy-
namic Triatlon Club, a Fáklya 
Sportegyesület Szekszárd, a Fe-
hérlófia Sportegyesület, a Hikari 
Aikido Sportegyesület, az Iberi-
can Táncegyesület, a Kosárlabda 
Sport Club Szekszárd, az OLC 
T-Trans Gemenc Judo Club 
Egyesület, a Szekszárd Asztalite-
nisz Club, a Szekszárdi Atlétikai 
Klub Sportegyesület, a Szekszárdi 
Fekete Gólyák Kézilabda Club, a 
Szekszárdi Kajak-Kenu Sporte-
gyesület, a Szekszárdi Kerékpá-
ros Sportegyesület, a Szekszárdi 
Rádió Klub, a Szekszárdi Szaba-
didő Kerékpáros Sportegyesü-
let, a Szekszárdi Rosszcsontok 
Amerikai Futball Sportegyesület, 
a Szekszárdi Utánpótlásnevelő 
Futball Club, a Szenior Atlétikai 
Club és a Tolnai Tájak Íjász Egye-
sület sportolóinak és edzőiknek.

Az ünnepi műsorban fellép-
tek az Iberican Táncegyesü-
let csoportjai, valamint a PTE 
Illyés Gyula Gyakorlóiskola 
Táncművészeti Tagozatának 
növendékei.  Gy. L. 
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VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

Kiadja Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. • felelős kiadó: a kft. ügyvezetője • főszerkesztő: Fekete László • a szerkesztőség munkatársai: Bálint György, 
Gyimóthy Levente, Wessely Judit • fotó: Kiss Albert • nyomdai előkészítés – tördelés: Kiss Eszter • a szerkesztőség levélcíme: 7100 Szekszárd, 

Hunyadi u. 4. • tel.: 74/506-467 • e-mail: szekvas@gmail.com • hirdetésfelvétel, ajánlatkérés: Szántó Ildikó 30/9726-663, marketing@tolnataj.net 
• nyomtatás: Szekszárdi Nyomda Kft. 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 44-46. • terjesztés: ALL-THE-BEST Kft., Szabó József,  

7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25. 1/115., Tel.: 74/412-765 .

ÁCS REZSŐ polgármester
Február 1., hétfő 14-16 óráig, elő-
zetes bejelentkezés alapján, tel.: 
74/504-102. Szekszárd, Piac tér 1. 
„F” épület.

DR. VARGA KATALIN jegyző 
Minden szerdán 10–12 óráig,  
Szekszárd, Széchenyi u. 27-31.

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület 
Január 12., kedd 16-17 óráig tart. 
Garay J. Általános Iskola és AMI 
(Zrínyi u. 78.)

FERENCZ ZOLTÁN képviselő  
I. sz. választókerület 
A hónap harmadik keddjén 
16–17 óráig. Garay J. Általános 
Iskola és AMI (Zrínyi u. 78.)

GYURKOVICS JÁNOS képviselő  
III. sz. választókerület 
A hónap harmadik szerdáján
17-18 óráig. I. Béla Gimnázium 
és Imformatikai Szakközépiskola
(Kadarka u. 25-27.)

DR. TÓTH GYULA képviselő
IV. sz. választókerület A hónap 
harmadik hétfőjén 16–17 óráig. 
Babits M. Ált. Isk. (Kadarka u. 17.)

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
V. sz. választókerület A hónap első 
hétfőjén, 18–19 óráig. Babits M. Kult. 
Közp., Remete terem (Szent I. tér 10.)

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 
képviselő VI. sz. választókerület 
A hónap második keddjén 16-17 
óráig. Szekszárd, Piac tér 1. „F” épület

DR. MÁTÉ ISTVÁN képviselő
VII. sz. választókerület
A hónap utolsó keddjén 17–18 
óráig. Országos Nyugdíjas Polgári 
Egyesület klubhelyiség (Mészáros 
Lázár u. 7.)

ZAJÁK RITA képviselő
VIII. sz. választókerület 
A hónap utolsó szerdája 17 órától.  
Dienes Valéria Általános Iskola, 
(Szent-Györgyi Albert u. 6.)

PAP MÁTÉ képviselő
IX. sz. választókerület 
A hónap első hétfőjén 16–17 
óráig. Baka István Ált. Isk. (Béri 
B. Á. u. 89.)

GOMBÁS VIKTÓRIA RITA képviselő
X. sz. választókerület 

A hónap második hétfőjén 17-18 
óráig. Szőlőhegyi Óvoda

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

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. Szekszárd, Piac tér 1. „F” 
épület.

KEREKES LÁSZLÓ képviselő
A hónap negyedik szerdáján 17-
18 óráig tart. Szekszárd, Piac tér 
Oktató II. 

A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

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 2016. január 1-31-ig tart.

(01069)

iroda@slimrisk.hu
www.slimrisk.hu

HIVATALOS ÉRTÉKBECSLÉS-VÉTEL
– ÓRA – ÉKSZER – RÉGI ÉRMÉK stb.

Telefon: +36-20/3632-852
Szekszárdon a kiszállás ingyenes

FESTMÉNY-
MŰTÁRGY

(01071)

REUMATOLÓGIAI MAGÁNRENDELÉS
Dr. NEMES ADRIENN

reumatológus főorvos

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

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

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

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

gyulladás, csontritkulás. (01067)MATÓK OPTIKA Szekszárd, Széchenyi u. 28.
www.matokoptika.hu

Telefon: 74/511-808

Hullámfront technológiás
computeres szemvizsgálat!

(01070)

A Tolna Megyei
Vöröskereszt
szervezeténél

a használt ruha
átvétele szünetel

2015. december 18-tól
2016. január 15-ig.

AGÓRA MOZI
Január 10., vasárnap
15:00 – Nagyon vadon – 
bolondos vadászidény
16:30 – Star Wars: 
Az ébredő erő 3D
19:00 – Hajnali láz
Január 11., hétfő
17:00 – Nagyon vadon – 
bolondos vadászidény
19:00 – Hajnali láz
Január 12., kedd
17:00 – Nagyon vadon – 
bolondos vadászidény
19:00 – Hajnali láz
Január 13., szerda
17:00 – Nagyon vadon – 
bolondos vadászidény
19:00 – Hajnali láz
Január 14., csütörtök
17:00 – Megjött apuci

19:00 – Star Wars: 
Az ébredő erő 3D

Január 15., péntek
15:00 – Nagyon vadon – 
bolondos vadászidény
17:00 – Megjött apuci
19:00 – Star Wars: 
Az ébredő erő 3D

Január 16., szombat
15:00 – Nagyon vadon – 
bolondos vadászidény
17:00 – Megjött apuci
19:00 – Star Wars:
Az ébredő erő 3D

Január 17., vasárnap
15:00 – Nagyon vadon – 
bolondos vadászidény
17:00 – Megjött apuci
19:00 – Star Wars: 
Az ébredő erő 3D

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
Január 9., szombat 11.00 óra 
– Művészetek Háza

Tényképek – A Bp-Art bemu-
tatkozó tárlata Szekszárdon

A BP-ART Kulturális Egye-
sület kiemelt célja az egyes mű-
vészeti ágak, főképp a képző- és 
iparművészet népszerűsítése. 
A kortárs alkotások nemcsak a 
városi értelmiséghez és műpár-
tolókhoz szólnak. Mindazokhoz, 
akik fogékonyak, vagy azzá vál-
hatnak a művek iránt. A BP-ART 
átjárást biztosítana a képző- és 
iparművészet, valamint a design  
(belsőépítészet, tervezőgrafika, 
fotó, divat- lakberendezés) kö-
zött. Így nemcsak a magaskul-
túra iránt érdeklődőkre számít, 
hanem az igényes tárgyi világ és 
a díszítőművészetek formálóira 
és irántuk érdeklődőkre is.

A kiállítást megnyitja: 
W.-Nemessuri Zoltán író. Ku-
rátor: Baky Péter festőművész. 
Közreműködik: Lozsányi Ta-
más orgonaművész és Csötönyi 
László. A tárlat megtekinthető 
február 21-ig, keddtől pénte-
kig 10-19 óráig, szombaton és 
vasárnap 10-17 óráig. A Művé-
szetek Háza hétfőn zárva tart.

Január 14. csütörtök, 10.00 
– Rendezvényterem

Varázsoljunk zenét: Tabulatú-
ra & Company Canario – Lant 
és paróka

A Tabulatúra Régizene-együt-
tes Magyarország különböző 
történelmi korait kíséri végig 
az ünnepségek, a mulatozás, az 
ahhoz kapcsolódó szokások és 

etikett szempontjából. A kü-
lönböző korokhoz kapcsolódó 
zenék bemutatásán túl ebben a 
műsorukban is a kor szokásairól, 
egy-egy királyi lakoma meneté-
ről, az ahhoz kapcsolódó tán-
cokról mesélnek. A Company 
Canario Histórikus Táncegyüt-
tes segítségével egy táncelőadás 
keretén belül a gyerekek megis-
merkedhetnek ezekkel a szoká-
sokkal, táncokkal, elsősorban a 
kora barokk világából.

2016. január 18. 19:00 
– Színházterem

Máté Péter – S. Nagy István: 
Egy darabot a szívemből

A Pannon Várszínház Veszp-
rém előadásában a ’70-es évek 
Magyarországán két fiú a repü-
lésről álmodik. Felemelkedni 
vágynak, átrepülni a korlátokon, 
érezni a szabadság érintését, a 
zene, a költészet végtelenségét. 
Féltő szülők, bulis haverok, egy 
öreg lemezárus, szerelmek, csa-
lódások repítik őket alacsony 
ívű pályákon. A vasfüggöny 
útjukat állja. Egyikük végül a 
szabadságot választja, másikuk 
„kalandvágyból itthon marad”. 
Szétszakadt barátság, szétsza-
kadt szerelem, egy szárnyavesz-
tett nemzedék érzései, a fiatalság 
energiái, fékezhetetlen humora 
és élni akarása vezetik hősein-
ket. Máté Péter és S. Nagy István 
feledhetetlen slágerei élő zenei 
közvetítéssel biztosítják a törté-
net mélységét és könnyedségét, 
könnyeit és mosolyát. Jegyárak: 
3300-3500 Ft.

MEGHÍVÓ
A „Dicenty Dezső” Kertbarát Kör szeretettel várja tagjait

és minden érdeklődőt évadnyitó rendezvényére, 
melyet január 11-én (hétfő) 17.00 órakor tart 

a Babits Mihály Kulturális Központban.

A program:
Köszöntőt mond: Ferenc Vilmos, elnök

Visszatekintés a 2015. évre, a programok értékelése
A 2016-os esztendő tervezett programjainak ismertetése

2016. évi tagdíjak rendezése, regisztráció.

KEGYELETI MEGEMLÉKEZÉS

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Magyar Nem-
zetőrség Országos Szövetségének Katonai Hagyományőrző 

Tagozata a Honvéd Hagyományőrző Egyesület Szekszárd Me-
gyei Jogú Városi Szervezete a Babits Mihály Kulturális Központ 

közreműködésével
A „Doni áttörés” 73. évfordulója alkalmából koszorúzással 

egybekötött kegyeleti megemlékezést tart
Ideje: 2016. január 12. (kedd) 10.30 óra

Helye: Szekszárd, Szent István tér, II. világháborús emlékmű
PROGRAM

10:15 Gyülekezés az emlékműnél
10:28 A Díszőrség bevonulása
• A Magyar Honvédség 

Felhívó jele
• Himnusz 
• Emlékező beszédet mond 

Kővári László önkormányza-
ti képviselő

• Vers 

• Zenei betét 
• Egyházi áldás
• Koszorúk, virágok elhelyezése 

az emlékműnél
• Szózat
• A Magyar Honvédség 

Takarodó jele
• A Díszőrség elvonulása

XVII. BARTINA TELJESÍTMÉNYTÚRA 
Január 16-án 17. alkalommal rendezi meg az idén 25 esztendős 
Ifjúsági Unió a Bartina Teljesítménytúrát a Szekszárdi-domb-
ságban. Az előző esztendőben rekordot jelentő 1118 résztvevő 

túrázott együtt, a lebonyolításban 76 önkéntes segített.  
A szervezők idén is ezer főre számítanak, akiket a túra több pont-

ján „gulyáságyúkban” készült forralt borral és teával  
várnak, a célban pedig egyedi bronzjelvényt kap minden teljesítő.
A gyalogtúrán három különböző táv teljesítésére nyílik mód: 
a legrövidebb 15, míg a leghosszabb 42.5 km-es. Nevezni a 
túra napján, 6.30 és 9.30 óra között lehet a rendezvényköz-

pontnak otthont adó Baka István Általános Iskolában. 
A nevezési díj 1600 Ft. A teljes program elolvasható az Ifjúsági 

Unió honlapján (www.ifu.hu).

Adatrögzítés az ügyfélszolgálaton
Szekszárd város önkormányzata – korábbi ígéretéhez híven – az 
óév utolsó két hónapjában jogi segítséget nyújtott az Alfa Nova Kft. 
volt ügyfelei/károsultjai számára. Dr. Molnár Péter ügyvéd heti két 
alkalommal tartott „fogadóórát”, amelyeken rögzítette a panaszo-
sok adatait és tanácsot adott a vitás kérdések rendezéséhez.

A távhőszolgáltatást végző Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ezúton 
értesíti a lakosságot, hogy a jogsegély szolgálat helyett kérdéseikkel, 
reklamációikkal a jövőben keressék a déli fűtőműben, a Sárvíz utca 
4. szám alatt működő ügyfélszolgálatot.
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Trend Minőség Szakértelem

Fényáteresztő-, sötétítő függönyök 
20 – 50 % kedvezménnyel

NYITVA TARTÁS: Hétfő – péntek: 08:30 – 17:00 • Szombat: 09:00 – 11:30
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 15. • Telefon: 74/312-234

(0xxxx)

Szekszárd, Béri B. Á. u. 
Központi 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!
(01060)

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

(01061)

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  (01064)


