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A Béla király téren került sor 
vasárnap a hagyományos ’48-
as városi megemlékezésre, 
amelynek keretében a Dienes 
Valéria Általános Iskola diák-
jai adtak műsort, valamint Ács 
Rezső, Szekszárd polgármes-
tere mondott beszédet.

„Minden nemzet életében el-
jönnek azok a sorsfordító törté-
nelmi pillanatok, amelyek lehe-
tőséget biztosítanak a nemzeti 
önrendelkezés megerősítéséhez 
és hozzájárulnak az évtizedeken 
átívelő jövőkép megteremtésé-
hez” – mondta ünnepi beszédé-
ben a polgármester, kitérve arra 
is: az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc a magyar nem-
zet azon történelmi eseményei 
közé tartozik, melyek szilárd 
alapot biztosítanak egy nemzet 
nyelvének, kultúrájának meg-
őrzéséhez, országhatárainak 
fennmaradásához. Ács Rezső 
felhívta a figyelmet arra: 167 éve 
a magyarok olthatatlan szabad-
ságvágya, a Habsburg elnyomás 
elleni vakmerő kiállása, majd a 
forradalmi harcok során tanú-
sított bátorsága megteremtette 
a polgári Magyarország alap-
jait. „Tisztelet a bátraknak!” 
– mondta, felidézve a korabeli 
események közvetlen előzmé-
nyeit és rávilágítva arra, hogy 
a magyar nép szabadságvágya, 

igazságérzete, a polgárosodás 
ügyének előmozdítása Kossuth 
Lajos március 3-án benyújtott 
felirati javaslatával, illetve a Jó-
kai által megfogalmazott prok-
lamációban, a 12 pontban öltött 
testet.

„Tiszteld a múltat, hogy ért-
hesd a jelent és munkálkodhass 
a jövőn” – figyelmeztetett Szé-
chenyi szavaival a polgármester, 
majd kijelentette: a forradalmi 
hősökhöz hasonlóan mi is sza-
bad nemzetként akarunk élni, 
gondolkodni és jövőt építeni. 

A ünnepi műsorhoz a Dienes 
iskola pedagógusai a belvárosi 
templom szomszédságában 
álló terebélyes fa ágain piros, 
sárga és zöld színben pompázó 
esernyőket helyeztek el. A diák-
lányok derekán átkötött vastag 
nemzeti színű szalag, a verbun-
kos táncelemek, a forradalmi 
események, érzések felidézése, 
a tizenkét pont, Petőfi Nem-
zeti dalának elszavalása mind 
szívet melengető műsorelem 
volt, ahogyan a Republic Ezt a 
földet választottam című dalá-
nak előadása, a Kormorán Ez 
az ország a te hazád című dalá-
nak felhasználásával kivitelezett 
színpadi jelenet, vagy a Makám 
együttes Katonasiratója is.

A műsor után Ács Rezső 
polgármester, dr. Haag Éva al-
polgármester, Horváth István 

országgyűlési képviselő, dr. 
Horváth Kálmán kormány-
megbízott, illetve a közgyűlés 
jelenlévő tagjai, a városi intéz-
mények, a fegyveres testületek, 
a különféle egyesületek, helyi 

civil szervezetek képviselői 
átvonultak az 1848-as szobor-
kompozícióhoz és megkoszo-
rúzták az emlékművet, lerótták 
tiszteletüket a szabadságharc 
hősei előtt.  – gyimóthy –

Az 1848-as eseményekhez köt-
hető neves szekszárdiak előtt 
rótták le kegyeletüket diákok 
és polgárok az alsóvárosi, va-
lamint az újvárosi temetőben.

A megemlékezők az egykori 
honvédtisztek, Garay Antal és 

Török Zsigmond honvédhad-
nagy, továbbá Hollós Alajos 
honvéd főhadnagy sírjainál 
helyeztek el virágot. A ren-
dezvény az Egyed Antal Tolna 
Megyei Honismereti Egyesület 
szervezésében valósult meg, 
amelynek részéről Horváth 

Endréné Éva mondott emlé-
kező beszédet. A megemlé-
kezésen – korabeli fegyverrel 
– díszlövés is eldördült egy 

’48-as huszárezredi öltözetet 
bemutató hagyományőrző köz-
reműködésével.
 HunEsz

A ’48-asokra emlékeztek 
két temetőnkben is
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Újabb magyarok tettek állampolgársági esküt

A kettős állampolgárságról szóló törvénynek köszönhetően 
az elmúlt évek során több százan vették kézhez a magyarsá-
gukat igazoló okmányokat Szekszárdon. A legutóbb március 
13-án tették le állampolgári esküjüket tizenegyen, a Babits 
Mihály Kulturális Központ Parászta-termében.

Akadt olyan március 15-e Szek-
szárdon az elmúlt években, ami-
kor egyszerre százötvenen tet-
ték le állampolgársági esküjüket 
a város belvárosi templomában 
– közölte Parrag Ferencné anya-
könyvvezető az ünnepségen 
határon túli nemzettársainkkal, 
akik között volt Szekszárdon élő 
és tanuló horvátországi magyar 
lány, újvidéki jogász, szabadkai 
vegyésznő, erdélyi házaspár és 
óbecsei magyar család is. 

Az egybegyűlteket dr. Haag 
Éva, Szekszárd alpolgármestere 
üdvözölte és tájékoztatta arról, 
hogy a köztársasági elnök elfo-
gadta honosítási kérelmüket. 

Amint arra az alpolgármester 
felhívta a figyelmet: a valahová 
tartozás biztonságérzetet ad 

mindannyiunk számára, amely-
től az eskütételen résztvevők 
szüleit, nagyszüleit megfosztot-
ták akkor, amikor idegen hatal-
makhoz csatolták a magyarok 
lakta területeket. Dr. Haag Éva 
azt is hangsúlyozta, hogy aki 
magyarnak születik, az ma-
gyarként is hal meg, bárhová is 
sodorja a történelem. 

„Köszönöm, hogy Szekszár-
dot választották: a Jóisten hoz-
ta Önöket!” – köszöntötte az 
alpolgármester a friss magyar 
állampolgárokat, akik közül 
a hölgyeket virágcsokorral, a 
férfiakat szekszárdi borral, a 
gyerekeket pedig plüssbabá-
val ajándékozta meg a város 
nevében.
 Gyimóthy

Huszonöt belga fiatal érke-
zett két pedagógus kíséreté-
ben múlt héten a Garay János 
Gimnáziumba a két testvér-
város, Szekszárd és Waregem 
középiskolásainak diákcse-
reprogramja keretében.

Az előkészületek októberben 
indultak az önkormányzat köz-
reműködésével, s most, a ha-
gyományos Garay-napok ide-
jére érkeztek meg városunkba 
a waregemi gimnazisták, míg a 
szekszárdi diákok április 20-tól 
viszonozzák majd a látogatást. 
A program célja a fiatalok köz-
életi vitakultúrájának fejlesztése 
– ám, miután a projekt nyelve 
angol, így az idegen nyelv ta-
nulását is segíti, s nem mellé-
kesen a diákok megismerhetik 
egymás kultúráját is – tudtuk 
meg a Garay gimnázium taná-
rától, Vörös Judittól. A program 
szekszárdi állomásán felmérték 
a vegyes csoportokban dolgozó 
fiatalok téma iránti fogékonysá-
gát, hogy majdan a – brüsszeli 
látogatást is tartalmazó – belgi-
umi tartózkodás során már va-
lódi vitákat generálhassanak az 
Európai Uniót érintő témákban. 

A szekszárdiak helyisme-
reti programmal és játékos 
magyarórával is várták a fla-
mand nyelvterületről érkezett 
vendégeket. A 26 magyar és 
25 belga középiskolásból álló 
csapat kirándult a fővárosba is, 
ahol a Parlamentben és budai 
várban tett séta mellett angol 
nyelven hallgathattak előadást 

a gazdasági főiskolán. A di-
ákok csütörtökön Pécs váro-
sának vendégei voltak, ahol a 
barátságtalan időjárás ellenére 
jól érezték magukat, és körül-
néztek többek között a Zsol-
nay-negyedben is.

A belga fiatalok a Garay-na-
pok programjain, így többek 
között az iskolai röplabda-baj-

nokságban is aktívan részt 
vettek, végül a szekszárdi és 
waregemi diákok és tanáraik 
az Eszterbauer Pincében meg-
tartott búcsúesten köszöntek el 
egymástól – az áprilisi belgiumi 
viszontlátásig. A Garay gimná-
zium középiskolásait a látoga-
tásra Gesztesi Enikő és Vörös 
Judit kíséri majd.   - fl -

Waregemi diákok vitáztak szekszárdiakkal
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Kárpát-medencei diáknapokká emelnék a Garay-napokat

Lassan a közösségi kertekben is beindul az élet

Baktai-nap volt a Bakában

Eseményben dús hetekkel 
indult az idei esztendő a 
szekszárdi Garay János Gim-
náziumban, ahol egymást 
követték a rendezvények és 
jobbnál jobb versenyeredmé-
nyek. Fontos lépéseket tett az 
iskola a határon túli magyar 
iskolákkal kötött partnerin-
tézményi együttműködések 
további erősítéséért is.

Az iskola február közepén adott 
otthont a XV. Tudományos Di-
ákkörök Országos Konferen-
ciája (TUDOK) műszaki- és 
reáltudományi szekciójának. 
Az eseményen hazai és határon 
túli diákok is megmutathatták 
tudásukat, öt különböző szek-
cióban vetélkedve. 

Az Országos Középisko-
lai Tanulmányi Versennyel 
(OKTV) azonos súllyal bíró 
megmérettetésbe az utóbbi pár 
évben kapcsolódott be a gim-
názium – tájékoztatta lapunkat 
Heilmann Józsefné, az intéz-
mény igazgatója, kiemelve: a 
konferencián elért jó helyezé-
sek plusz pontszámmal járnak 
a továbbtanulásnál. „Az idén 
már hat projektünk került or-
szágos döntőbe” – szólt a sike-
rektől az intézmény vezetője. 
A TUDOK-verseny egyébként 
a tanulók kutatómunkáján ala-

pul, így a hazai oktatásban so-
kat hiányolt gyakorlati tudást 
generálja.

A versengés során a Garay 
Gimnáziumból többen is or-
szágos döntőbe jutottak. Két 
diák fizikából, egy csillagászat-
ból, kettő pedig történelemből 
jeleskedett, akik közül ketten 
szekcióelsőként végeztek: a 
műszaki- és reáltudományi 
országos elődöntő csillagászat, 
matematika szekciójában Béda 
Ármin (12/A), akit Elblinger 
Ferenc készített fel, míg a hu-
mán és társadalomtudományi 
országos elődöntő történelem 
szekciójában Pázmándi Patrik 
(12/B), dr. Gesztesi Enikő men-
torálásában. 

A TUDOK természettu-
dományos döntőjének idén a 
gimnázium szolgált helyszínül. 
Heilmanné örömét fejezte ki, 
hogy a neves versenyen diákjaik 
egyszerre hat különböző szekci-
óban is részt vettek. 

Az alpesi sí-diákolimpián is 
jeleskedtek az intézmény tanu-
lói. A gimnázium először indult 
ilyen megmérettetésben, ahol 
hat diákjuk országos helyezést 
ért el – őket Posta Endre készí-
tette fel. (VI. korcsoport: 3. Rik-
kert Judit 11/A; V. kcs.: 4. Hor-
váth Panna 9/C; 5. Rikkert Zita 
9/B; 5. Csötönyi Bence 10/B; 8. 

Kincses Andor 10/A; IV. kcs.: 7. 
Simon Anett 8/D.)

A XVII. Dr. Árokszállási Zol-
tán biológia és környezetvédel-
mi versenyen országos tizedik 
helyezést ért el Matus Mercé-
desz (10/B), felkészítője Bod-
nárné Eőri Györgyi volt.

Az OKTV országos döntőjé-
be eddig három diákjuk került: 
informatikából Dombai Tamás 
(felkészítője Holczer József) és 
Pap Péter latinból (felkészítő-
je dr. Gesztesi Enikő), illetve 
magyar irodalomból Kerekes 
Anett (12/C) Bechtel Helmut 
és Farkas-Mikola Edit felkészí-
tésében, de – ahogy fogalma-
zott az igazgató – „csapataink 
még harcban állnak négy-öt 
tárgyból”.

A középiskola kiemelt fontos-
ságú ügyként kezeli a határon 
túli magyarsággal való kapcso-
lattartást. Két partneriskolával, 
az Óbecsei Gimnáziummal, 
illetve a kolozsvári Báthory 
István Elméleti Líceummal is 
partnerkapcsolatban állnak, 
mindeközben már készítik elő 
a kárpátaljai Nagyberegi Refor-
mátus Líceummal a partnerin-
tézményi fúziót. Mindezen túl – 
pályázat keretében – a galántai 
Kodály Zoltán Gimnáziummal 
vették fel a kapcsolatot, mely-
nek gyümölcseként március 

9-én 25 középiskolás érkezett 
Felvidékről Szekszárdra, míg 
városunkból június 4-én, a 
nemzeti összetartozás napján 
utaznak a Felvidékre diákok. 

A belgiumi Waregem telepü-
léssel Szekszárd partnervárosi 
kapcsolatot ápol régóta, en-
nélfogva kézenfekvő volt a két 
város diákjainak kapcsolatfelvé-
tele is, melynek eredményeként 
25 diák és két kísérőtanár érke-
zett március 9-én Waregemből, 
hogy egy hétig az európai uniós 
intézményi rendszereket, dön-
téshozatali mechanizmusokat, 
továbbá az unió fiataljainak 
helyzetét tanulmányozzák ná-
lunk – angol nyelven. Májusban 
a Comenius Program keretében 
Észtországba utaznak a garays-
ták, ahol szintén angol nyelven 
folyik majd a kommunikáció.

Március 11-én indult a diák- 
igazgató-jelöltek párbajával a 
péntekig tartó Garay-napok, 
amelyben két nemzetközi ve-
télkedőt – az Én Pannóniám 
Országos Vers- és Prózamondó, 
illetve a Kőrösi Csoma Sándor 
Nemzetközi Földrajzversenyt 
– is a gimnáziumban tartottak. 
Míg előbbiben idén 24 határon 
inneni és túli résztvevő, addig 
a földrajzi megmérettetésen a 
legjobb 18 hazai és külhoni ma-
gyar diák jutott a döntőbe.

A gimnázium szeretné elér-
ni, hogy a Garay-napok Kár-
pát-medencei diáknapokká 
bontakozzon ki, azért, hogy 
a magyarországi és a határon 
túli magyar tanulók minél job-
ban megismerhessék egymást. 
„Olyant nem akarok hallani, 
hogy Romániába megyünk. Mi 
Erdélybe megyünk!” – mond-
ta az igazgatónő azzal kap-
csolatban, hogy tanulóikban 
szeretnék tudatosítani, miként 
viszonyuljanak az elcsatolt or-
szágrészekhez. 

A matematika vonalán szin-
tén erős kolozsvári Báthory 
Líceummal tehetséggondozó 
projektet is indítottak, melynek 
eredményeként matematikatá-
borban vehettek részt a diákok.

 Lévai Márton

A közösségi kertépítés gon-
dolata először a zöldhulladék 
feldolgozása kapcsán merült 
fel az Alisca Terra Regionális 
Hulladékgazdálkodási Non-
profit Kft.-nél. Az elgondolás 
tavaly szeptemberben vált 
valóra, amikor a Honvéd ut-
cai Fecskeház tőszomszédsá-
gában átadta az önkormány-
zat és a város cége Szekszárd 
első közösségi kertjét. 

Szekszárd nem csak néhány 
négyzetméter parcellát ad a gaz-
dálkodni, növényekkel pepe-
cselni vágyók számára, hanem 
a kertek gazdaságosabb, igénye-
sebb hasznosítása érdekében 
felvilágosító előadássorozat is 
indul a kerttulajdonosok részére 
az Alisca Terra szervezésében. 

A legutóbbi, a közösségi 
kert témájában tartott megbe-
szélésen Ulakcsai Anna ker-
tészmérnök tartott előadást a 

polgármesteri hivatal épüle-
tében egyebek mellett a bio-
kultúra-termesztésről, annak 
szabályairól, a kis terek vegyes 
ültetéseinek hasznáról, illetve a 
gyom elleni talajfedésről. 

A terület jobb kihasználása, 
zártabbá tétele érdekében a ker-
tek kerítését az oszlopoknál fu-
tóbabbal készülnek körbeültet-
ni, a növényvédelem érdekében 
pedig madáretetőket/itatókat is 
kapna a helyszín – mondta el 
Ulakcsai Anna. Csap már van, 
szerszámtároló pedig szintén 
lesz, de pad is dukál majd a 
kerttel bíbelődő városiaknak.

Eddig tizenhét parcellán te-
vékenykedik városlakó. A terü-
let folyamatosan bővül, hiszen 
igény van bőven. A „földkö-
zösségi társadalom” – ha ilyen 
ütemben haladnak az igénylé-
sek – hamarosan a duplájára 
duzzadhat a nyolc hónappal ez-
előtti állapotához képest – sőt, 

a város más lakótelepeinek köz-
vetlen közelében is tervben van 
már hasonló kezdeményezés.

A beruházás mibenlétéről, 
az utóbbi hónapokban a lakos-
ság részéről tapasztalt érdek-
lődésről Tóth Teodóra, a cég 
projektkoordinátora beszélt a 
Szekszárdi Vasárnapnak. Mint 
elmondta, az Artim Andrásné 
igazgató ötlete nyomán megva-
lósult közösségikert-projektbe 
tavaly október óta körülbelül 
harminc új jelentkező adta be 

igényét a város valamennyi 
pontjáról, azonban a cég eddig 
a környéken lakóknak tudta 
biztosítani az ágyáshasználatot. 

Az igényléseket továbbra is 
telefonon, illetve e-mail útján, 
az Alisca Terra Nonprofit Kft.-
nél fogadják. S hogy milyen táv-
ra szólóan tervezik működtetni 
a város részéről a kerteket? Az 
Alisca Terránál célként tűzték 
ki azt, hogy a közösség egy idő 
múltán önmaga működtesse a 
kertet.  – gyimóthy –

A Baka István Általános Iskola 
a korábbi évekhez hasonlóan 
idén is megrendezte a Baktai 
természettudományos na-
pot. Öt szekszárdi és a báta-
széki általános iskola össze-
sen 65 tanulója vett részt a 
versenyen. 

A komplex természettudo-
mányi (elméleti) versenyre – 
amelynek keretében a biológia, 
fizika, kémia, földrajz tantár-
gyak tananyagához kapcsolódó 
feladatlapot oldottak meg a ver-

senyzők – az iskolák csapatban 
nevezhették 7. és 8. osztályos 
tanulóikat. Az informatika-ver-
senyen a 7. és 8. osztályos diá-
kok egyénileg versengtek. Köz-
mondásokat kellett megfejteni, 
keresztrejtvényt megoldani az 
internet segítségével, és egy 
néhány diából álló Power-

Point-bemutatót készíteni.
A technika tantárgyhoz kap-

csolódóan az 5-6. és 7-8. osz-
tályosok repülőgép-reptetési 
versenyre jelentkezhettek. Ez 
utóbbira a saját iskolában elké-

szített repülővel lehetett nevezni. 
A zsűri értékelte a repülők ösz-
szeállításának minőségét is. Egy 
előre felrajzolt pályán mérték le, 
hogy milyen messzire repülnek 
el a repülők. Öt dobás átlagát 
számolva alakult ki a végered-
mény. A legszebb repülő készí-
tője különdíjat vehetett át.

A zsűrik tagjai a Baka iskola 
tanárai voltak, a gyerekek ven-
déglátását a Diákétkeztetési Kft. 
támogatta, a díjazottak jutalma-
zásához pedig az iskola alapít-
ványa járult hozzá.

A Baktai természettudomá-
nyos nap eredményei:

Informatika 7. osztály: 1. Vö-
rös Fanni (Baka István Ált. Isk.), 
2. Pacheco Liliána (Babits Mi-
hály Ált. Isk.), 3. Bíró Fanni (Di-
enes Valéria Ált. Isk.). 8. osztály: 
1. Tamás Dominika (Baka István 
Ált. Isk.), 2. Szijártó Bálint, 3. 
Korossy Ádám (mindkettő Ba-
bits Mihály Ált. Isk.).

Komplex természettudomá-
nyos csapatverseny, 7. osztály: 
1. Dienes Valéria Ált. Isk. (Ta-
kács Ágnes, Kirschner Berna-
dett, Laták Marcell, Rittberger 

András). 2. Baka István Ált. Isk. 
(Szalai Szonja, Varga Eszter, Bo-
tos Krisztián, Szabó Dániel). 3. 
Garay János Gimnázium (Ko-
csis Dorka, Horváth György 
Máté, Mátyás Bálint, Gruber 
Mátyás).

8. osztály: 1. Baka István 
Ált. Isk. (Miklós Nóra, Hor-
váth Ákos, Wehovszky Patrik, 
Schmidt Marcell Ákos). 2. Di-
enes Valéria Ált. Isk. (Jámbor 
Aliz, Varga Zsófia, Kovács Kris-
tóf, Zentai Balázs), 3. Garay Já-
nos Gimnázium (Takács Bend-
egúz, Mohácsi András, Morvai 
Levente, Tóth Erik).

Repülőgép reptetési verseny, 
5-6. osztály: 1. Szoboszlay-Var-
ga Dávid (Babits Mihály Ált. 
Isk.), 2. Petrits Norbert (Szt. Jó-
zsef Katolikus Ált. Isk.), 3. Kun 
Anikó (Babits Mihály Ált. Isk.). 
Különdíj: Nagy Vivien (Babits 
Mihály Ált. Isk.).

7-8. osztály: 1. Sereg Márk, 2. 
Dobos Dániel (mindkettő Baka 
István Ált. Isk.), 3. Oláh Péter 
(Szt. József Katolikus Ált. Isk.). 
Különdíj: Gumka Zoltán (Die-
nes Valéria Ált. Isk.).  - fl -
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Hosszú előkészületek után 
március 27-én, pénteken indul 
a kadarka.net webes infor-
mációs portál, ami nem keve-
sebbre vállalkozik, mint hogy 
egybegyűjti a szekszárdi prog-
ramokat, a városban elérhető 
– elsősorban a borászatokra, 
vendéglátásra épülő – szol-
gáltatásokat, emellett aktuális 
hírekkel látja el a városlakókat 
és a turistákat egyaránt.

A mai világban ki ne szeretne 
mindent egy helyen megkapni – 
ezért járunk a hiper-szuper mar-
ketekbe –, és ki ne akarna min-
den információhoz egyszerre 
hozzájutni? Ez utóbbi igényt is-
merte fel a tolnai megyeszékhely 
vonatkozásában még évekkel ez-
előtt Steiner Viktor, és megszüle-
tett fejében az ötlet: egy átfogó, 
a kor igényeihez igazított szek-
szárdi információs portál lét-
rehozása. A korábban hét éven 
keresztül újságíróként, ebből 
öt esztendeig online szerkesz-
tőként dolgozó fiatalember kis 
csapatával szorgalmasan épít-
gette, szépítgette a kadarka.net 
névre keresztelt – a borfajta és 
Szekszárd kapcsolatát ugye nem 
kell magyarázni – weboldalt. 
Nagy fába vágták fejszéjüket, ha 
a kezdetekkor megfogalmazott 
szerkesztési irányelvekhez – mi-
szerint a lehető legtöbb informá-
ciót elérhetővé teszik a városról, 
a portált minden körülmények 
közt naprakészen tartják, beszá-

molnak a közérdekű aktualitá-
sokról és ingyenes apróhirdetési 
lehetőséget biztosítanak magán-
személyek számára – kitartóan 
ragaszkodnak.

– A célunk egy olyan összetett 
portál üzemeltetése, amelyen 
a városban és környékén élők, 
valamint az idelátogató turisták 
minden hasznos információt 
egy helyen fellelhetnek – mond-
ja Steiner Viktor. – Kiemelten 
szeretnénk kezelni a borturiz-
must, a vendéglátást és a szál-
láshelyeket, ezen témakörben 
minden hasznos szolgáltatás 
kikereshető lesz az adatbázis-
ból. Ezek mellett már a március 
27-ei indulásnál elérhető lesz a 
programajánló rovat, amelyben 
a város és környéke boros, kul-
turális és sporteseményeit gyűjt-
jük össze. A programszervezők 
figyelmébe ajánlom magunkat: 
küldjék el elektronikus levélben 
eseményüket, és rövid idő alatt 
több százan szerezhetnek róla 
tudomást.

A szerkesztő terve szerint 
mindez májustól tovább bővül-
ne közérdekű információkkal, 
közleményekkel, intézmények, 
szolgáltatók elérhetőségeivel, 
céges adatbázissal.

– Rendszeresen jelentkezünk 
majd hírekkel, beszámolókkal is, 
elsőként a borászatokat, boros 
eseményeket érintően, majd a 
szekszárdi közéletből, a kultúra és 
sport területéről szolgálnánk friss 
információkkal – folytatja Steiner 

Viktor. – Készülünk egy apróhir-
detési rovattal is, amely a lakosság 
számára ingyenesen elérhető szol-
gáltatás lesz, és ugyancsak május-
ban indulna a webshop, benne a 
legkiválóbb szekszárdi borokkal. 
Sok hirdetés alapú oldallal szem-
ben nálunk az adatbázisba kerü-
lés mindenki számára díjmentes 

– így civil szervezetek, alapítvá-
nyok is bátran jelentkezhetnek –, 
hiszen ennek a portálnak éppen 
az a küldetése, hogy minél több, 
minél szélesebb körű szolgáltatás, 
információ legyen elérhető. Fizet-
ni csak bizonyos extra szolgáltatá-
sokért, például képgalériáért, vagy 
kiemelt hirdetésért kell.

A szerkesztő-ötletgazda sze-
rint a turisták elsősorban a 
nemzetközileg is ismert bor mi-
att jönnek Szekszárdra – ezért 
is lett kadarka.net a portál neve.

– Abból indultunk ki, hogy 
amikor valaki idelátogat, nem 
kizárólag csak egy borászat 
fogja érdekelni, hanem szállást 
foglal, éttermet keres és a város 
nevezetességeit is megnézné. A 
célunk, hogy mindenki átfogó 
képet kapjon a Szekszárdon 
elérhető szolgáltatásokról – 
mondja.

A portált úgy alakították ki, 
hogy mobilon, vagy tableten is 
tökéletesen működjön, és elő-
kelő helyen szerepeljen a leg-
nagyobb kereső találati listáján. 
  - fl -

Kadarka.net:
– egy helyen Szekszárd

Parrag Tibi hazatért és felkavarja az állóvizet
A nyolcvanas évek közepe 
óta tevékenykedik a szóra-
koztatóiparban Parrag Tibor, 
a közismert szekszárdi ze-
nész-előadó. Előbb énekes 
szólistaként – vagy magát 
kísérő gitárosként –, ké-
sőbb zenekarával, a Parrag 
Banddel lépett közönség 
elé. Slágerek, világslágerek 
interpretációja, igényes sza-
lonzene és egyfajta jazz felé 
nyitás jellemezte eddigi leg-
termékenyebb éveit. Parrag 
Tibor pályafutása azonban 
még egyáltalán nem teljese-
dett ki úgy, ahogy azt ő maga 
szeretné.

Az elmúlt öt évben egy kicsit el-
tűnt a szekszárdiak látóköréből 
Parrag Tibor: óceánjáró hajókon 
énekelt, muzsikált a tőle meg-
szokott magas színvonalon, öt 
kontinenst bejárva. Mint mond-
ja: jó volt, amit a hajón csinált, 
és sokszor nagyon szép is volt, 
amerre járt, de eszébe sem jutott, 

hogy tovább maradjon. Nagyon 
húzta haza a szíve és az esze. 

A magyar valóság persze az ő 
szakmájában nem lett sem szebb, 
sem jobb annál, mint mielőtt 
elment: pangás, érdektelenség, 
gyors bezárás, megszűnés, fel-
oszlás – talán ezekkel a szavakkal 
jellemezhető leginkább ma is a ré-
giós és helyi szintű szórakoztatás. 
A bejáratott fesztiválokon kívül 
más nem igazán működik. Tibit 
ez szerencsére egyáltalán nem za-
varja, éppen ellenkezőleg: nagyon 
is hisz abban, hogy újbóli színre 
lépésével – elsősorban Szekszár-
don és vonzáskörzetében – fel 
tudja kavarni az állóvizet.

Már benne is van a dolgok sű-
rűjében. Első, saját számokból 
álló szólólemezén dolgozik ép-
pen és újraindult a Parrag Band, 
amely járja az országot. S ami 
a szekszárdiak számára talán a 
legfontosabb: Parrag Tibor életre 
hív egy havi, kéthavi rendszeres-
séggel jelentkező, nem belterjes 

és kizárólag élő zenét szolgáltató 
zenei klubot a városban. 

Bebarangolva a nagyvilágot, 
látva a legkülönbözőbb mű-
fajú zenekarok működését és 
az erre való igényt, azt, hogy  
megteremtik ezeknek az együt-
teseknek a fellépési, koncerte-
zési lehetőséget, Parrag Tibor 
hazatérve késztetést érez arra, 
hogy szűkebb pátriájában ő 
tegye meg az első lépést az or-
szágosan szomorú helyzetkép 
megváltoztatására. 

Mint mondja, az örömzenélés 
és a közönség-szórakoztatás je-
gyében össze akarja hozni az 
idősebb generációk egykori 
népszerű helyi zenészeit, együt-
teseit, ezek még elérhető „ma-
radványzenészeit” és a mai 
fiatalság fellépési lehetőséghez 
nem jutó tehetségeit, akikre 
nem vetül a tévés tehetségkuta-
tó műsorok fénycsóváiból. 

„Nagyon fontos, hogy fellé-
pési lehetőséget biztosítsunk 
mindenkinek” – hangsúlyozza 
Parrag Tibor, aki a mindenki 
alatt azt is érti: nem csak a rock, 
a jazz és a könnyűzenei stílusok 
képviselőinek adnak terepet a 
bemutatkozásra, hanem azok-
nak is, akik zeneiskolában tanul-
nak például hegedűn, fuvolán. 
„Félreértés ne essék, nem kara-
oke-showt szeretnénk. Szigorú 
előszűrést tartunk a színpadra 
lépést megelőzően” – tette hozzá.

A zenei estek állandó, végle-
ges helyszíne még nincs meg, de 
a tervek szerint minden rendez-
vényen fellép egy állandó, úgy-

nevezett házi zenekar, amelynek 
valamennyi tagja (Müller Ádám 
basszusgitár, Károlyi Kálmán 
dob, Parrag László jazz-zon-
gora, Varga Gyula zongora-he-
gedű, Parrag Tibor gitár-ének) 
szólista is egyben. Ezt követően 
a közönség soraiban ülő ze-
nészek közül bárki színpadra 
léphet – akár úgy, hogy imp-
rovizálva bekapcsolódik a pro-
dukcióba, vagy önálló módon, 
az általa hozott, vagy ott válasz-
tott hangszeren szólistaként a 
„Jam Session” Élő Zenei Klub 
Szekszárd programja keretében.

A nyitókoncert teltház előtt, a 
jazz jegyében telt február 20-án. 
Önálló fellépő volt az est főszer-
vezőjének fia, Parrag László, aki 
jazz-zongorán játszott, Varga 
Gyula, aki e hangszer mellett he-
gedűn is előadott ismert szten-
derdeket és a saját szerzeményeit 
is. További fellépők voltak: Májer 
Gábor (jazz-zongora), dr. Gál 
Gábor (basszusgitár), Matók 
Ákos (saxofon), Szanyó Julcsi 
(dob), Szalontai Jenő (szólógitár) 
és Varga Péter (basszusgitár).

Parrag Tibor nem attól lesz 
majd öt-tíz év múlva boldog, ha 
újabb világslágereket tolmácsol 
általános megelégedésre, sokkal 
inkább attól, ha majd egy-egy 
fellépésén a saját számait, illetve 
dalaikat kérik. Ezzel még adós 
önmagának – mondja. Az első 
ilyen Parrag-nóta egyébként 
(Sokáig voltam távol címmel) 
már  ott van már a világhálón, 
és a szerző ígéri: hamarosan 
folyt. köv… B. Gy.

Zeneszalon
Az Agóra Művészetek Há-
zában Szilasi Alex világhírű 
zongoraművész előadását 
hallgathatták meg a zene-
kedvelők, a nemrég útjára 
indított Szekszárdi Zene-
szalon programsorozatá-
nak keretén belül. A rendez-
vényre a szekszárdi Ifjúsági 
Unió szervezésében került 
sor március 16-án. 

A borkóstolóval és verselőadással 
gazdagított előadást az idén még 
négy hasonló rendezvény követi, 
amelyeknek minden esetben a 
Művészetek Háza ad otthont – 
közölte Ritter Péter, az Ifjúsági 
Unió kommunikációs munka-
társa. A szervezők legközelebb 
június 22-én, a Szent Iván-éj té-
májában várják az igényes szóra-
kozásra vágyó publikumot. 
További információk: 
www.ifu.hu internetes címen. 
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Tisztelt Szekszárdi Lakos!
Az új atomerőművi blokkok létesítésére létrehozott 

MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. 
a környezetvédelmi engedélyezés keretében összesen 

40 településen tart lakossági fórumot, köztük Szekszárdon.

A LAKOSSÁGI FÓRUM TÉMÁI:
–  Az új atomerőművi blokkok létesítését

szolgáló beruházás aktuális állapota 
–  A környezetvédelmi engedélyezés és 

a Környezeti Hatástanulmány részletei

A lakossági fórum helyszíne és időpontja:
7100 Szekszárd, Piac tér 1. „F” épület (Közösségi Tér)

2015. április 15., 17:00

Az előadásokat követően felteheti kérdéseit és megoszthatja 
véleményét Társaságunk vezetőivel. 

Kérjük, vegyen részt a lakossági fórumon, hogy első kézből 
értesülhessen az évszázad legjelentősebb ipari beruházásáról!

Tisztelettel, Mittler István kommunikációs igazgató
MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt.

(Ö00025)

10. alkalommal rendezte meg 
a Tolnai Zeneiskola a hagyo-
mányos négykezes találkozót, 
melyen a szekszárdi zeneiskola 
zongorista növendékei is részt 
vettek, 14 produkcióval. Az 
elhangzott műveket dr. Zsig-
mondné dr. Pap Éva, a Szegedi 
Tudományegyetem Zenemű-
vészeti Karának zongorataná-
ra értékelte. A legügyesebb 
diák-párosok nívódíjat, a ta-
nárukkal együtt játszó gyere-
kek különdíjat kaptak.
Nívódíjat kapott: Aranyi Panna 
– Lozsányi Julianna (Tanáraik: 
Lestákné Valasek Szilvia, Lo- 
zsányi Tamás), Juhász Erzsébet 

– Tatai Zsuzsanna (Lestákné 
Valasek Szilvia), Bakos Klaudia 
– Bakos Luca (Lestákné Valasek 
Szilvia), Ferger Viktória Hanna 
– Karácsonyi Levente (Erősné 
Máté Éva), Both Panna Luca – 
Lemák Laura Dorka (Erősné 
Máté Éva), Hájas Kristóf – Sza-
bados Balázs (Erősné Máté Éva).
Különdíjat kapott: Molnár Bene-
dek – (Lozsányi Tamás), Vörös 
Alíz – (Lestákné Valasek Szil-
via), Sándor Zsigmond Áron – 
(Erősné Máté Éva), Köpenczei 
Csenge – (Erősné Máté Éva).
Felkészítő tanári különdíjban ré-
szesült: Erősné Máté Éva, Lestákné 
Valasek Szilvia, Lozsányi Tamás.

Négykezes találkozó

ÁCS REZSŐ polgármester
Március 30. (hétfő) 14-16 óráig
Szekszárd, Piac tér 1. „F” épület 
(Közösségi Tér)

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

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület Április 14. 
(kedd) 16-17 óráig. Garay J. Általá-
nos 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 Informatikai 
Szakközépiskola (Kadarka u. 25-27.)

DR. TÓTH GYULA képviselő
IV. sz. választókerület A hónap har-
madik hétfőjén 16–17 óráig. Babits 
M. Általános Iskola (Kadarka u. 17.)

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
V. sz. választókerület A hónap első 
hétfőjén, 18–19 óráig. Babits Mihály 
Kulturális Központ, Remete terem 
(Szent István tér 10.

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 
képviselő VI. sz. választókerület
A hónap második keddjén 16–17 
óráig. Szekszárd, Piac tér 1. „F” épü-
let (Közösségi Tér)

DR. MÁTÉ ISTVÁN képviselő
VII. sz. választókerület A hónap 
utolsó keddjén 17-18 óráig. Or-
szágos Nyugdíjas Polgári Egyesület 
klubhelyiség (Mészáros L. u. 7.)

ZAJÁK RITA képviselő
VIII. sz. választókerület A hónap utol-
só hétfőjén 17–18 óráig. Dienes Valé-
ria Ált. Isk., Szekszárd, Szent-Györ-
gyi Albert u. 6.

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 második hétfőjén 17–18 
óráig. Szőlőhegyi Óvoda

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

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

SZABÓ BALÁZS GYÖRGY képviselő
A hónap második keddje 17–18 
óráig. Szekszárd, Piac tér 1. „F” épü-
let (Közösségi Tér)

KEREKES LÁSZLÓ képviselő
A hónap negyedik szerdáján 17–18 
óráig. Szekszárd, Piac tér 1. „F” épü-
let (Közösségi Tér)

A POLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK 
FOGADÓÓRÁJA 2015. március – április

Közművelődési 
szakembert keres a 
kulturális központ

A Babits Mihály Kulturális 
Központ pályázatot hirdet 

„közművelődési szakember” 
munkakör betöltésére.  

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK: 
főiskola, egyetemi vagy főisko-
lai szintű művelődésszervező 

vagy nem szakirányú egyetemi, 
főiskolai végzettség és felsőfokú 

közművelődési szakember 
végzettség, büntetlen előélet. 

ELŐNYT JELENT: 
közművelődési, közösség-

fejlesztési területen szerzett 
legalább 1-3 év szakmai  

tapasztalat. 
A pályázat benyújtásának 

határideje: március 24. 
A pályázatokat Kissné Hó-
ner Magdolna részére kell 

eljuttatni, az allaspalyazat@
szekszardagora.hu-ra. 

TOVÁBBI RÉSZLETEK: 
szekszardagora.hu.

BÍRÓSÁGI ÜLNÖKÖK MEGVÁLASZTÁSA
A bírák jogállásáról és java-
dalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény (továbbiak-
ban Bjt.) 216. § (2) bekezdése 
alapján a Köztársasági Elnök a 
98/2015. (II. 11.) KE határoza-
tával a bírósági ülnökök meg-
választását a 2015. március 7. 
napja és 2015. április 30. napja 
közé eső időtartamra tűzte ki.

Az ülnököket a bíróság ille-
tékességi területén lakóhellyel 
rendelkező nagykorú magyar 
állampolgárok, a bíróság ille-
tékességi területén működő 
helyi önkormányzatok és az 
egyesületek – pártok kivételé-
vel – jelölik.

A fiatalkorúak büntető ügye-
iben eljáró bíróság pedagógus 
ülnökeit a bíróság illetékességi 
területén működő alapfokú és 
középfokú nevelési-oktatási in-
tézmények tantestületei jelölik.

A közigazgatási és munkaügyi 
bíróság ülnökeit elsősorban a 
munkavállalók és a munkaadók 
érdekképviseleti szervei jelölik.

A Bjt. 212. § (1) bekezdése 
alapján: ülnöknek az a 30. évét 
betöltött magyar állampolgár 
választható meg, aki nem áll 
a cselekvőképességet érintő 
gondnokság, vagy támogatott 
döntéshozatal hatálya alatt, 
továbbá büntetlen előéletű és 
nem áll közügyektől eltiltás ha-
tálya alatt sem. Az ülnök nem 
lehet tagja pártnak és politikai 
tevékenységet nem folytathat. 
Az ülnök jelöléséhez csatolni 
kell az elfogadó nyilatkozatot 
is, valamint a büntetlen előé-
letet igazoló hatósági bizo-
nyítványt. Amennyiben ezen 
igazolási kötelezettségét a je-
lentkező elmulasztja, ülnökké 
megválasztani nem lehet.

A 2011. évben megválasz-
tott ülnökök megbízatása a Bjt. 
217. § (1) bekezdése szerint az 
új ülnökök választásától számí-
tott 30 nap elteltével jár le. 

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlése 
a következő négy évre ismét 

bírósági ülnököket választ az 
Országos Bírósági Hivatal által 
meghatározott létszámban. A 
város a Szekszárdi Járásbíró-
ságra, a Szekszárdi Törvény-
székre és a Közigazgatási és 
Munkaügyi Bíróságra választ 
ülnököket az alábbiak szerint:
Szekszárdi Törvényszék
Törvényszéki ülnök 5 fő
Pedagógus ülnök 1 fő
Szekszárdi Közigazgatási és 
Munkaügyi Bíróság ülnök 8 fő
Szekszárdi Járásbíróság
járásbírósági ülnök 12 fő
Pedagógus ülnök 10 fő
Összesen 36 fő

Jelentkezési határidő: április 5.

A jelentkezést személyesen 
leadni a Polgármesteri Hivatal 
Anyakönyvi Osztályán lehet 
(Szekszárd, Bezerédj u. 2.), 
vagy megküldhető postán a 
Polgármesteri Hivatal címére 
(7100 Szekszárd, Béla király 
tér 8.).

Az ülnököket Szekszárd Me-
gyei Jogú Város Közgyűlése a 
2015. áprilisi rendes ülésén vá-
lasztja meg.

Tájékoztatjuk az állampolgá-
rokat, hogy bírósági ülnököket 
választ a Tolna Megyei Önkor-
mányzat Közgyűlése, a Szekszárdi 
Roma Nemzetiségi Önkormány-
zat, valamint a Szekszárdi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat is.

A jelöléshez és a jelölés elfo-
gadásához szükséges nyomtat-
vány, valamint az ülnök jogaira 
és kötelezettségeire vonatkozó 
tájékoztató a Polgármeste-
ri Hivatalban az Igazgatási 
és Ügyfélszolgálati Osztály 
hirdetményén megtekinthe-
tő és beszerezhető, valamint 
a hivatal honlapjáról (www.
szekszard.hu) letölthető. Ér-
deklődni telefonon Parrag Fe-
rencné osztályvezetőnél lehet a 
74/504-162-as telefonszámon.

 Ács Rezső
 polgármester
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KÉRJÜK KEDVES OLVASÓINKAT, A MEGFEJTÉST NE KÜLDJÉK BE! KERESZTREJTVÉNYÜNK PUSZTÁN SZÓRAKOZTATÁSUKAT SZOLGÁLJA!
Március 15-ei rejtvényünk megfejtése: Tutsek Anna, Cilike férjhez megy

Garay gimi
Közlemény

A Szekszárdi Garay János Gim-
názium művészeti csoport-
jai (színjátszó és énekkar) a 
„Színházi Világnap” előestéjén 
bemutatkoznak Szekszárd vá-
ros kultúrát, színházat szerető 
közönségének. Az együttesek 
versenyműsora a Német Szín-
házban kerülnek bemutatásra 
március 26-án (csütörtök) 
17.30 órai kezdettel. 

A „GJG Színpad” a XXVI. 
Országos Diákszínjátszó Ta-
lálkozó barcsi regionális dön-
tőjére Thomas Mann – Spiró 
György – GJG Színpad: A 
Mágus c. darabjával készül. 
Művészeti vezető és rendező: 
Báló Marianna tanárnő. 

Az iskola német nemzetiségi 
énekkara részt vesz a Landes-
rat – Magyarországi Német 
Ének-, Zene- és Tánckarok Or-
szágos Tanácsa – VI. Országos 
Ifjúsági Fesztiválján Mözsön. 

A kórus kategórián kívül a 
„Garay Hatok” fantázia nevű 
nemzetiségi szextettje is fel-
lép. A csoportokat Naszladi 
Judit tanárnő vezényli. 

Az ünnepi esten köszöntőt 
mond Heilmann Józsefné, a 
szekszárdi Garay János Gim-
názium igazgatója.

A közreműködők szeretet-
tel várják az érdeklődőket, a 
kedves szülőket.

A BELÉPÉS DÍJTALAN.

Március 23-25. 16:30
CHAPPIE 
Színes szinkronizált amerikai 
sci-fi. Korhatár: 12 év alatt 
szülői kísérettel!

Március 23-25. 19:00
A BEAVATOTT-SOROZAT: 
A LÁZADÓ 
Színes szinkron+feliratos ame-
rikai kalandfilm. Korhatár: 12 
év alatt szülői kísérettel!

Március 26. 17:00 és 
március 27-29. 15:00, 17:00
HAMUPIPŐKE
Színes szinkronizált amerikai 
film. Korhatár: 6 éven felüli-
eknek!

Március 26-29. 19:00
ÉJSZAKAI HAJSZA 
Színes szinkronizált amerikai 
akciófilm. Korhatár: 16 éven 
felülieknek!

AGÓRA MOZI A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
Március 28. (szombat), 9.00-13.00
– Agóra Rendezvényterem
Húsvéti játszóház és kézműves  
kirakodóvásár – családi matiné
Kézműveskedés, húsvéti dekorá-
ciók készítése, tojásfestés, játszó-
sarok, arcfestés. A kézműves-fog-
lalkozást tartják: Lehel Péterné 
tojásfestő Bátáról, a Népművészet 
Ifjú mestere, Jilling Mária origami 
oktató, a Szekszárd-környéki Folt-
varró Egyesület tagjai, Süle Viktória 
gyöngyfűző, Deischler Margit csu-
héj készítő, a Hully Gully Egyesület 
Margaréta Otthon munkatársai.
Program: 10.30 „Ejnye, ejnye, 
tavasz akar lenni…” c. gyermek-
műsor Nyitrai Mariann (néprajz-
kutató, népdalénekes, -tanító,) és 
Végh Andor (tanár, népzenész). 
11.30 Bartina Néptánc Egyesület: 
„Zöldágjárás”.
A játszóházzal együtt kézműves- és 
kirakodóvásár várja az érdeklődő-
ket, melyben a kézművesek mel-
lett többek között a Tolna Megyei 
Balassa János Kórház Pszichiátriai 
Osztály betegeinek, a „Fogd a ke-
zem” Alapítvány foglalkoztatottja-
inak munkái is megvásárolhatók 
lesznek (bátai hímes tojás, csuhé, 
gyöngy, textil ajándéktárgyak, 
fazekastermékek). Kérjük, hogy 

hozzanak magukkal kifújt, vagy 
főtt tojást. Belépő: 800 Ft, 3 éves 
kor alatt: 400 Ft. Váltócipő hasz-
nálata ajánlott!

Március 28. (szombat), 18.00 
– Művészetek Háza
Liszt Ferenc Pedagógus Kórus 50 
éves Jubileumi Hangversenye
A Liszt Ferenc Pedagógus Kórus 
1965-ben alakult Szekszárd város 
és környéke zenét kedvelő peda-
gógusaiból. Kezdetben a szűkebb 
pátria zenei hagyományainak ápo-
lását, interpretálását tűzte ki célul, 
majd repertoárja az egyházi zené-
vel bővült. Napjainkban modern 
zenei irányzatok is fellelhetők az 
előadott művek között. A kórus 
mind a hazai, mind a külföldi ze-
nei életben jelen van. Magyaror-
szágon különböző fesztiválokon, 
kórustalálkozókon vesz részt, így 
többek között a Bárdos Lajos Kó-
rusfesztiválon, vagy az Országos 
Pedagógus Kórusfesztiválon. Kül-
földön is rendszeresen szerepel, 
így eljutott már Ausztria, Francia-
ország, Hollandia, Németország, 
Olaszország, valamint a volt Szov-
jetunió és Jugoszlávia városaiba is. 
Karnagy: Simon Péter.

Szeretettel hívjuk a szabad- 
egyetem III. évfolyamának  

3. előadására és beszélgetésére

Téma: HIPNÓZIS
Előadó: Hetesi János

KHE – hipnoterapeuta,  
tanácsadó

Időpont: 2015. március 25. 
(szerda) 17.00 óra

Helyszín: Babits Mihály  
Kulturális Központ 

(Szekszárd, Szent István tér 10.) 
Csatár terem (I. emelet)

Az ingyenes est háziasszonya: 
Pócs Margit, a Mentálhigiénés 

Műhely elnöke
Információ: +36/20-473-0644, 

74/511-721
www.mentalmuhely.hu

A Tolna Megyei
Vöröskereszt
HASZNÁLTRUHA

ADOMÁNYOZÁST TART
Helye: Szekszárd, 
Dózsa György u.1.

Ideje: 2015. március 23. (hét-
fő) 8.00-9.00 h-ig.

Eső esetén a ruhaosztás 
március 30-án lesz.

2015. évi tagdíj befizetésére is 
lehetőség van.

Szeretettel várjuk tagjainkat, a 
Szekszárdi Nyugdíjasok Terü-
leti Érdekszövetsége tagjait, és 

minden rászorulót.

A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör vezetősége
szeretettel hív és vár minden érdeklődőt  

a megújult Garay Élménypincébe  
2015. március 22-én, vasárnap 15 órára. A belépő díja 500,- Ft

Előzetes jelentkezés szükséges! Jelentkezni lehet:  
Horváth Jánosné Edit 74/313-175 • 20/52-46-820

horvath.janosne.edit@gmail.com
Találkozó: 14.45 órakor a Belvárosi Templom előtt (Béla király tér)

A Szekszárd-Újvárosi
Római Katolikus Társaskör

vezetősége az ökumené 
jegyében

2015. március 27-én,
pénteken 17 órára a  

Metodista Egyház Imaházába
(Szekszárd, Munkácsy M. u. 1.)

hívja tagjait és minden  
érdeklődőt!

A gyülekezeti termet  
bemutatja: Kovács Zoltán 

metodista lelkész
Találkozó: 

2015. március 27-én, pénte-
ken délután 16 óra 45 perckor 
a Béla Király téren a Belvárosi 

Templom előtt.

Horváth Jánosné Edit
a Társaskör általános 

elnökhelyettese

MEGHÍVÓ
A kiállítás címe: Kedvenc alkotásom

A kiállító alkotók: A Bárka Művészeti Szalon tagjai
A megnyitó időpontja: 2015. 04. 01. 17 óra

Helyszín: Civil Információs Centrum, Szekszárd, Béla tér 6.
A kiállítást megnyitja: Lönhárd Ferenc, a Bárka elnöke
Közreműködnek: Cs. Mayer Katalin és Víghné Rózsika

A kiállítás 2015. április 30-ig látogatható 
a CIC nyitvatartási idejében.

A Magyar Rákellenes Liga 
Szekszárdi Alapszervezete 
ezúton meghív minden ér-
deklődőt: „A megváltozott 

munkaképességű személyek 
ellátásainak rendszere Ha-

zánkban„ című előadás meg-
hallgatására.

Helyszín: CIC. Civil 
Információs Centrum.

7100 Szekszárd Béla kir. tér 6.
Időpont: április 2.

(csütörtök) 16 óra 30 perc 
kezdéssel.

Előadó: Hosszúné dr. Ágó 
Krisztina Igazgatóhelyettes. 

Tolna Megyei Kormányhiva-
tal Rehabilitációs Szakigaz-

gatási Szerve.
Rendezvényünk nyitott, 

minden érdeklődőt szeretettel 
várunk.

A Tolna Megyei Illyés Gyula 
Könyvtár tisztelettel meghív-
ja 2015. március 26-án 16.30 

órakor az Internet Fiesta 
2015 programsorozat helyi 

záró rendezvényére. A prog-
ram 10 perces oktatással 

indul: „Youtube-videók letöl-
tésének elsajátítása ügyelve a 
szerzői jogi oltalomra”, majd 
filmvetítéssel folytatódik: „6 
díjnyertes sci-fi és más rö-

vidfilm megtekintése”.  
A program kb. 1 órás, hely-

színe a könyvtár földszintjén 
található médiatár részleg,  

a részvétel ingyenes.  
A filmek megtekintése –  
tekintettel a témákra – 16 

éven felüliek számára ajánlott.

Elkezdődött a medvehagyma-szezon
A medvehagyma március-május környékén virágzik. 
Hagymája buzogány alakú, megnyúlt, fehér színű, 
amelyből két hosszú (fokhagyma illatú) levél bújik 
ki, virága hófehér színű. Gyakran összetévesztik a 
mérgező gyöngyvirággal.

Hogyan különböztethető meg:
–  levél illata: a medvehagyma fokhagyma illatot 

áraszt, melyet levelének megdörzsölése után érez-
hetünk, míg a gyöngyhagyma levelei szinte szag-
talanok.

–  levél alakja: a medvehagyma levele hosszúkás, ki-
hegyesedő, hosszú nyelű, 3-4 cm széles. A gyöngy-
virág levele 6-8 cm széles, fényes fonákja van. 

–  föld alatti rész: a medvehagymának hagymája, a 
gyöngyvirágnak pedig tarackjai (rizóma) vannak.

–  virág: a medvehagyma virágzata a szár csúcsán 
fejlődik és kis, fehér, csillag alakú virágokból áll. 
A gyöngyvirág virágai a virágszár mentén egymás 
felett nyílnak, harang alakúak és bódító mézédes 
illatúak. 

Sajnos sokszor előfordul, hogy a szedés feltételiről 
nem tájékozódnak az emberek, azonban más-más 

szabályozás szabályok vonatkoznak rá a védett, illetve 
a nem védett területeken. 
–  Védett területen történő gyűjtéshez (szedéshez) a 

természetvédelmi hatóság (Szekszárd MJV Önkor-
mányzatának jegyzője), illetve a terület erdőgazdál-
kodójának engedélye (Gemenci Erdő- és Vadgaz-
daság, 6500 Baja, Szent Imre tér 2.) szükséges, és e 
két engedély csak együtt érvényes.

–  Nem védett területen, ahol a terület állami tulaj-
donban van, az egyéni szükségletnek (2kg/fő/nap) 
megfelelő mennyiség gyűjtését a terület erdőgaz-
dálkodója köteles tűrni, a nagyobb mennyiség gyűj-
tése itt is az erdőgazdálkodó engedélyéhez kötött. 
Ha magántulajdonban lévő erdőben szeretnénk 
gyűjteni, szedni, akkor is a terület erdőgazdálko-
dójának engedélye szükséges. 

Kérjük, a fenti szabályokat szíveskedjenek figyelem-
be venni mielőtt medvehagyma gyűjtésre, szedésre 
indulnak.
 Szekszárd MJV Önkormányzatának
 Polgármesteri Hivatala
 Városüzemeltetési és Városfejlesztési Igazgatóság
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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
(00284)

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. (00287)

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

(00286
5)

Akkumulátor és
ablaktörlő AKCIÓ!

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

E-mail: tompalko@citromail.hu

PALKÓ 2000 Bt. 
Autóvillamosság

(00289)

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

PTE Illyés Gyula Kari Étterem étlap március 23-tól március 27-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!

(00283)

március 23. március 24. március 25. március 26. március 27.

„A”

Paradicsom leves Zöldségleves Gyümölcsleves Zöldborsóleves Sertésraguleves

Lecsós csirkemáj, 
tört burgonya

Almás töltött 
csirkecomb,

röszti

Spenót,
sült virsli, 
narancs

Pásztortarhonya, 
vegyesvágott

Diós nudli,
kivi

„B”

Nyírségi 
gombócleves Zöldségleves Gyümölcsleves Zöldborsóleves Francia 

hagymaleves

Gőzgombóc,
vaníliasodó,

alma

Temesvári 
sertésragu,
párolt rizs

Zöldborsó 
főzelék, sült tarja, 

narancs

Cigánypecsenye, 
pirított burgonya, 

vegyesvágott

Fejtett 
babfőzelék, 
vagdalt, kivi

„C”

Paradicsom leves Zöldségleves Gyümölcsleves Zöldborsóleves Francia 
hagymaleves

Gombapaprikás, 
tészta

Rántott hal� lé, 
burgonyasaláta

Tiszai apró-
pecsenye, pirított 

burgonya, 
céklasaláta, 

narancs

Rántott szelet,
görögsaláta

Rántott hal, rizs, 
tartármártás

7100 Szekszárd, Széchenyi u. 23. • 06-74/315-994
Nyitva tartás: H-P. 8-16.30 Szo.: 8-12-óráig

(00290)

NÉMETH
EUROTRANS KFT.

NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSSAL
FOGLALKOZÓ BUDAPESTI CÉG,
AZONNALI MUNKAKEZDÉSSEL,
GYAKORLATTAL RENDELKEZŐ

MEMZETKÖZI GÉPJÁRMŰVEZETŐKET
KERES C + E KATEGÓRIÁVAL!

Nyugat – Európa és Anglia viszonylatban fuvarozunk.

Amit nyújtunk:
- Vadonatúj gépjárműpark, 
-  Nagyfülkés, klímával, hűtővel 

felszerelt gépjárművek,
- Kocsi gazdás rendszer, 
-  Korrekt, kiszámítható 

bérezés, 
- Egyedülálló fi zetési rendszer,
-  Kereseti lehetőség:

nettó 420.000 Ft 
- 2–3 hetes kintlét
-  AETR rendeletek 

szerinti munkavégzés
- azonnali munkakezdés

Az állás betöltéséhez 
szükséges: 
-  nemzetközi gyakorlat 

nyerges szerelvénnyel  
- digitális tachográf kártya
- gki kártya
- C+E kat. Jogosítvány
-  PAV alkalmassági 

bizonyítvány
-  darabárus ADR 

igazolvány előnyt jelent

Jelentkezés a munka.kamion@gmail.com
email-en elküldött, szakmai önéletrajzzal,

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

(00297)

7100 Szekszárd, Tartsay utca 30.
Tel: +36 74/511 833
Fax: +36 74/511 836

www.szpluszcstudio.hu
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Metallo-Pont Áruházunk
ajánlata!

Acél trapézlemez
több színben,

készletről 2000 mm hosszban,
kedvező áron!

Csak a készlet erejéig!
...

2015.04.22. • 19 ÓRA • • • SZEKSZÁRD
BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT

JEGYEK A HELYSZÍNEN ÉS A JEGY.HU WEBOLDALON • JEGYINFÓ: +36 74/529 610

(00294)

Hosszú idő után ismét hazánkba látogat a világhírű együttes a Virsky – Az Ukrán 
Állami Népi Együttes. Pavel Virsky,alapító koreográfus társulatának legendás ve-
zetője az Ukrajna Nemzeti Hőse címet is kiérdemlő Miroslav Vantuh szerint egykori 
barátja VIRSKY  „a mai napig fentről fi gyeli az együttes minden pillanatát, és úgy 
vigyáz rájuk, mint a szeme fényére”. S ezzel nem kisebb sikert értek el, mint hogy 
a világ minden pontján utat találtak az emberek szívéhez. Előadásuk egyszerre 
látványos, lélegzetelállító és lebilincselően izgalmas. A tánccsoport már rég átlépte 
művészi szintre emelte a néptáncot. Ma a világ a lábuk előtt hever. A „zseniális” 
vagy „nagyszerű” kifejezések messze nem fejezik ki azt a munkát, azt az alázatot 
és művészi profi zmust, amelyet a színpadon a táncosok tanúsítanak. „A társulat 
részének lenni egy igazi nemzeti elismerés.  A táncosok már 5 éves korukban a 
kiképző akadémiára kerülnek ahol több mint 10 éves nagyon kemény munka után 
válhatnak az együttes tagjává.” Nyilatkozta Vantuh. A világon mindenhol telthá-
zas turnéjukat szűnni nem akaró tapsvihar kíséri. Pavel Virsky, és Miroslav Vantuh 
együttese egy felejthetetlen, életre szóló  élményt ígér a nézőknek.
A 84 főből álló világhírű társulat, a VIRSKY Ukrán Állami Népi Együttes 2015 tava-
szán egy lélegzetelállító, a fi zika törvényeit meghazudtoló és minden nemében 
egyedülálló produkcióval érkezik Magyarországra. A mottó:  VIRSKY – A név, amely 
átírta a tánctörténelmet!

VAN, AMI TÉNYLEG IGAZ! VIRSKY! AZ UKRÁN CSODA!
A recept: Egyszerre látványos, lélegzetelállító és

lebilincselően izgalmas. Ennyi!
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Új öltözővel bővül a városi sportcentrum
Az elmúlt hét csütörtökén ün-
nepélyes keretek között rak-
ták le a városi sportcentrum új 
öltöző-komplexumának alap-
kövét. A kor igényeinek min-
denben megfelelő új épülete-
gyüttes a labdarúgók mellett 
az atlétáknak és a szabadidős 
sportolóknak is kulturált kö-
rülményeket biztosít majd.

A Magyar Labdarúgó-szövet-
ség 2011 őszén hagyta jóvá a 
Szekszárdi UFC sportfejlesztési 
programját. A szövetség akkor 
mintegy 165 millió forintot ítélt 
meg a társasági adóból (TAO) 
sporttámogatásokra fordítható 
forintok révén infrastruktú-
ra-fejlesztésre, vagyis a fél év-
százada épült öltöző felújítására, 
bővítésére. Az UFC 2013 nyarán 
sikeresen kérte a pályázat határ-
idejének meghosszabbítását, 
lévén, a beruházás megkezdésé-
hez szükséges önerő, mintegy 80 
millió forint nem állt rendelke-
zésre. Szekszárd önkormányzata 
a február végén tartott közgyűlé-
sen döntött úgy, hogy a 2015-ös 
költségvetésből biztosítja a 83 
millió forintos önerőt. A pro-
jektmenedzsmenti és a műszaki 
ellenőri feladatok ellátására a 
Szekszárdi Városfejlesztési Kft.-t 
jelölték ki. Az új öltöző-komple-
xumot szekszárdi tervező, Föl-
desi Zoltán álmodta meg és a 
szekszárdi Sugár Építőipari Kft. 
építi. A várható befejezés szep-
tember közepe. 

– A város már régóta adó-
sa volt a helyi sportéletnek, a 
labdarúgóknak az öltöző felújí-
tásával, bővítésével. Az alapkő-
letétellel most célegyenesbe ért 
ez a fejlesztés – kezdte ünnepi 
beszédét Ács Rezső polgármes-
ter. – A beruházás része a 2009-
ben megkezdett hosszú távú 
sportfejlesztési programnak, 
amely kezdődött a műfüves 
labdarúgópályákkal, majd az 
atlétikai stadion megépítésé-
vel, és folytatódott egy új füves 
edzőterület kialakításával és az 
élményfürdő megépítésével. 
Lassan minden adott lesz ah-
hoz, hogy az ország egyik leg-

jobb edzőkomplexumává vál-
jon a szekszárdi sportcentrum. 
A fejlesztésnek köszönhetően 
mintegy 350 labdarúgó készül-
het majd kulturált körülmé-
nyek között, s akkor még nem 
is beszéltünk az atlétákról és a 
szabadidős sportolókról. Né-
hány éve rendeztünk már két 
felnőtt országos bajnokságot, az 
új öltöző most végleg felteheti 
Szekszárdot a honi atlétika tér-
képére. Az épületegyüttes meg-
valósulása egy nagy összefogás 
eredménye, hiszen az UFC pá-
lyázatához a város biztosított 
83 millió forintos önerőt, s az 
új öltözőt szekszárdi tervezők 
és kivitelezők építik – mondta 
Ács Rezső, majd emlékeztetett: 
a sportcentrum fejlesztésének 
következő mérföldköve az új fe-
dett uszoda megépítése, amihez 
szintén várják a helyi és kör-
nyékbeli vállalkozások támoga-
tását, társasági adó felajánlásait.

– Az elmúlt évtizedekben túl 
sok fejlesztés nem történt a ’60-as 
években épült öltözőn, amely ma 
már sem méretében, sem kom-
fortban, sem energetikailag nem 
felel meg a kor elvárásainak – 
mondta Kárpáti Zoltán, az UFC 
elnöke a beruházás részleteit is-
mertetve. – A mintegy 250 millió 

forintos fejlesztés során a jelenleg 
600 négyzetméter alapterületű 
épületegyüttes közel duplájára 
nő. Az MLSZ elvárásainak meg-
felelően összesen 14 öltözőt ala-
kítanak ki, de az új komplexum-
ban lesz orvosi és doppingszoba 
is. Tehetséges fiatalok mindig is 
voltak az UFC-ben, s most végre 
az infrastrukturális lehetőségek is 
adottak lesznek ahhoz, hogy az 
akadémia-rendszert kiszolgáló 
alközpont legyen Szekszárdon. A 
fejlesztésből persze nem csupán a 
futball, de más sportágak, így az 
atlétika is profitál majd. Én bízom 
benne, hogy ősztől egy új, sportos 
közösségi tér jött itt létre – fogal-
mazott Kárpáti Zoltán.

Ács Rezső, Kárpáti Zoltán, 
Deák Ferenc, a Sugár Építőipa-
ri Kft. ügyvezetője és Horváth 
István, a térség országgyűlési 
képviselője közösen helyezte el 
az új öltöző-komplexum alap-
kövét. Zárszavában Horváth 
István köszönetet mondott 
mindenkinek, aki a munká-
jával segítette a projekt elin-
dulását. „Amikor nyolc évvel 
ezelőtt képviselőtársaimmal 
átvettük a város vezetését, stra-
tégiai cél volt a sport, és annak 
infrastrukturális fejlesztése. 
A TAO-támogatási rendszer 

bevezetése előtt kicsit talán 
hazardírozásnak tűnhetett 
az OLLÉ-program keretében 
műfüves labdarúgó és atlétikai 
pályák megépítése, de mi akkor 
is bíztunk az összefogásban, és 
most sincs ez másként – fogal-
mazott az országgyűlési képvi-
selő, végül köszönetet mondott 
azoknak a vállalkozóknak, akik 
az adóforintjaikat helyben tart-
va támogatták, támogatják a 
szekszárdi sportot. 

Mint azt az UFC elnökétől 
megtudtuk, a klub pályáza-
tát a Tolnatej (92 millió Ft), a 
Szekszárd Zrt. (22 millió Ft), a 
Newcopharm (20 millió Ft) és 
a Tolnagro (10 millió Ft) támo-
gatta legnagyobb mértékben, 
de az Yphygénia Kft., a JAKO, a 
PSN és a V&Periko Kft. is több 
millió forintot tett be a közösbe 
a jó ügy érdekében. Az alapkő-
letétel másnapján megtörtént a 
munkaterület átadása, a várha-
tóan fél éves munka – melynek 
során megújulnak a közművek 
is, így megoldódik a szenny-
víz- és csapadékelvezetés, és 
megtörténik az áramellátást is 
a felhasználáshoz igazítják – 
idejére a sportolók türelmét és 
megértését kérik.
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VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

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.

SPORTHÍREK
KÉZILABDA. Zsinórban negye-
dik győzelmét aratta a tavaszi 
idényt két vereséggel kezdő 
Szekszárdi Fekete Gólyák KC 
NB I/B-s női együttese. Tabajdi 
Ferenc edző tanítványai ezúttal 
hullámzó teljesítményt nyújtva, 
de magabiztosan győzték le a 
Pilisvörösvár gárdáját. A 31-20-
ra diadalmaskodó szekszárdi 
csapatból a két átlövő, Vasas és 
Farkas egyaránt 7-7 gólig jutott. 
Az FGKC továbbra is második a 
tabellán, egy ponttal lemaradva 
az éllovas Budaörs mögött.
KOSÁRLABDA. Lejátszotta első 
mérkőzését a felsőházi rájátszás-
ban az Atomerőmű-KSC Szek-
szárd élvonalbeli női kosárlabda 
csapata. Magyar Gergely edző 
tanítványai közel álltak a bra-
vúrhoz Pécsett, hiszen mindösz-
sze hat ponttal kaptak ki a PEAC 

együttesétől (67-61) úgy, hogy a 
37. percben még a KSC vezetett. 
A két győzelemig tartó párharc 
második felvonását március 21-
én, szombaton este Szekszárdon 
tartják, s ha szükség lesz rá, két 
nappal később ismét Pécsett ran-
devúzna a két gárda.
LABDARÚGÁS. A Bölcske elle-
ni, 9 gólt és vendégsikert hozó 
megyei derbin a kölcsönadási 
szerződés értelmében nem 
léphetett pályára a Szekszárdi 
UFC-ben Szabolcska Tamás, a 
NB III. középcsoportjának hét-
végi, 18. fordulójában viszont 
ismét a kezdőben kapott helyet. 
Sőt, Gyulán éppen a csatár két 
góljával szerzett pontot (2-2) 
Kvanduk János edző együttese, 
amely a 90. percben csikarta ki 
a döntetlent. Az UFC 23 pont-
jával a 12. helyen áll a tabellán.

SZEKSZÁRDI
VAGYONKEZELŐ 
KFT.

A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
pályázatot hirdet az önkormányzat
tulajdonában lévő, megüresedett
bérlakások határozott időre szóló
bérleti jogának megszerzésére.

Pályázható lakások:
Szekszárd, Alisca u. 13. 

1 db 61 m2 alapterületű összkomfortos költségalapú bérlakás
Szekszárd, Dr. Hirling Á. u. 15. 1/5.

1 db 58 m2 alapterületű összkomfortos költségalapú bérlakás
Szekszárd, Árpád u. 26.

1 db 20 m2 alapterületű komfortnélküli szociálisalapú bérlakás
Szekszárd, Babits u. 5.

1 db 19 m2 alapterületű komfortnélküli szociálisalapú bérlakás
Kizárólag Nyugdíjasok számára

Idősek Garzonházában (Szekszárd, Mikes u. 1. sz.)
3 db 23 m2 szociális garzonlakás

Pályázat benyújtásának határideje:
2015. április 3. 12.00 óra
Részletes felvilágosítás:

Szekszárd, Bezerédj u. 2., Tel.: 74/ 319-468, 510-422
(Ö00023)

A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. nyílt, 
egyfordulós versenytárgyalásokat 

 hirdet az alábbi ingatlanok  
bérleti jogainak megszerzésére: 

– Szekszárd, Széchenyi u. 26. üzlethelyiség (46 m²)
– Szekszárd, Széchenyi u. 38. (Augusz-ház) üzlethelyiség (16 m²)

– Szekszárd, Széchenyi u. 40. üzlethelyiség (20 m²)
A versenytárgyalások időpontjai: 2015. április 2. (csütörtök) 9.00 órától

A versenytárgyalási részvétel feltételeiről érdeklődni lehet:
Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2. 

Tel: 74/510-422 • www.vagyonkezelokft.hu
(Ö00024)

Adóügyek intézése 
elektronikusan a NAV-nál

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal egyre szélesebb körben biztosít elekt-
ronikus ügyfélkapcsolati megoldásokat az Ügyfélkapun keresztül. Fon-
tos, hogy a NAV igazgatóságainak e-mail címei elektronikus ügyinté-
zésre nem alkalmasak, az oda érkező kérelmeket nem tudjuk elbírálni.

Az elektronikus ügyintézés egyik alapfeltétele az ügyfélkapus re-
gisztráció. Az Ügyfélkapun keresztül az adózók egyedileg azonosított 
módon könnyebben, gyorsabban, személyes utánjárás nélkül intézhe-
tik egyes hivatali ügyeiket. Az adóhivatal ügyfélszolgálatain személye-
sen, személyazonosításra alkalmas okmánnyal és egy működő e-mail 
cím megadásával lehet regisztrálni.

Az adózók a bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségen túlmenő-
en a bejelentést és változás-bejelentést is teljesíthetik elektronikusan. 
Adóigazolás, jövedelemigazolás és illetőségigazolás kiadását, valamint 
a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételt is lehet kezde-
ményezni. Az szja 1 %-áról rendelkező nyilatkozat, valamint a fizetési 
könnyítési kérelem is benyújtható. Mindezek mellett a saját adófo-
lyószámla, valamint a bejelentett és az adóhivatal által nyilvántartott, 
illetve az egységes adóalany és ügyfélnyilvántartásban szereplő adatok 
is megtekinthetők.

A havi adó- és járulék bevallásra, illetőleg összesítő nyilatkozat vagy 
összesítő jelentés benyújtására kötelezetteknek viszont elektronikusan 
kell valamennyi bevallási, illetőleg adatszolgáltatási kötelezettségét, 
valamint fizetési könnyítési és adómérséklési kérelmét előterjeszteni.
Az elektronikus ügyintézésről részletes tájékoztatás a www.nav.gov.hu 
oldalon (2015. évi 32. számú információs füzet az adóügyek elektro-
nikus intézéséről) található. 
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Igazán szép sikert ért a Fekete 
Gólyák KC Dienes Valéria álta-
lános iskolás szivacskézilabda- 
csoportja az elmúlt hétvégén. 

A szentesi Kiss Bálint nemzet-
közi utánpótlás emléktornán a 
szekszárdi lányok az Oroshá-
za, a Szeged B és a Dorozsma 
legyőzésével egészen a döntő-
ig meneteltek. Ivánné Bányai 
Ilona – a korábbi kézilabdázó 
már jó ideje foglalkozik az 
FGKC korosztályos csapataival 

– együttese a jóval erősebb Sze-
ged A csapatával találkozott az 
U7-es korcsoport fináléjában, s 
bár vereséget szenvedett, de az 
egész tornán mutatott játék, a 
gyerekek hozzáállása örömmel 
töltötte el az edzőt. Cseppet sem 
mellesleg: a szekszárdi csapat 
kiemelkedő teljesítményt nyúj-
tó kézisét, Barabás Liliánát vá-
lasztották meg a torna legjobb 
mezőnyjátékosának. 

A hét éven aluliak ezüstje 
mellett a szekszárdiak szereztek 
még egy bronzérmet is: a Rácz 
Adrián edző dirigálta U10-es 
csapat is felállhatott a dobogóra.

Ami a legkisebbeket a kézi-
labdasportba bevezető szivacs-
kézilabdát illeti, úgy tűnik, újra 
van pezsgés Szekszárdon. A 
már említett Dienes Valéria Ál-
talános Iskola mellett ugyanis a 
Babits, a Baka és a Garay iskolá-
ban is működik önálló csoport. 
 - fl -
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EBOLTÁSI AKCIÓ! Szekszárd, Rákóczi u. 92. (újvárosi buszmegállónál) • www.feheragyar.hu 
Rendelőnkben március hónapban a szokásos tavaszi tömegoltással azonos, kedvezményes áron adjuk a kötelező veszettség 
elleni oltást. Előzetes időpont-egyeztetéssel elkerülhető a sorbanállás, várakozás. (Csak chippel rendelkező kutyát oltunk).

Fehér Agyar Állatorvosi Rendelő                                       Dr. Jakab Ferenc, magánállatorvos
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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

(00291)

Nyitva tartás:
HÉTFŐ-PÉNTEK 08.00-17.00

SZOMBAT 08.00-12.00
VASÁRNAP 09.00-13.00

Szeretettel várjuk régi és új vásárlóinkat!

Március 1-től már
vasárnap is nyitva!

Szekszárd, Tartsay u. 19. 
(a munkaruházati bolt mellett)

Telefon: 74/670-735 
e-mail: gabibarkacs@tolna.net

www.mcbarkacsbolt.hu
Csak ha olcsón szeretne

vásárolni!
Kínálatunkból: Minőségi faáruk gyalult 

szegély és profi l lécek fenyő,- hárs,- és 
keményfából kerítéselemek, lépcsőlapok, 

szeg csavar, kötőelem, kézi- és kerti 
szerszámok, barkácsgépek
FAIPARI FESTÉKEK 

BÚTORLAP SZABÁSZAT
Balsafa termékek 

széles választékban!

(00302)

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  (00289)


