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Több mint félszáz termelő közel 
250 bora méretett meg a Szekszár-
di Borvidéki Borversenyen. A leg-
magasabb pontszámot a Szent Gaál 
Pincészet 2011-es évjáratú mer-
lot-ja nyerte: az Obsessio-ból mind-
össze 1500 palack készült.

A Babits Mihály Kulturális Központban 
március 27-én megtartott borverseny-
re 52 termelő összesen 247 palackos 
és hordós tételét nevezte – tudtuk meg 
Kelemen Erikától. A hegybíró elmondta 
azt is, hogy a legjobb �atal borász címért 
tizenketten „szálltak harcba” míg a város 
bora címre 26 tételt – 11 kékfrankost, 10 
bikavért és 5 kadarkát – neveztek a ter-

melők. A mintákat hét bizottság vizsgál-
ta, melyekben a helyi termelők mellett az 
ország szinte minden jelentősebb borvi-
dékének egy-egy elismert alakja is helyet 
foglalt. A közel félszáz tétel között ezúttal 
is túlsúlyban voltak a vörösek, mindössze 
20-20 fehér- és rozébor mérette meg ma-
gát a borvidék legrangosabb versenyén. 
Az évjáratok közül a 2011-esből érkezett 
a legtöbb minta (92), a legidősebb bor 
alapanyagát 2008-ban szüretelték.

A bizottságok két-két bort juttattak a 
verseny második fordulójába – összesen 
27 termelő 71 borát jutalmazták aranyé-
remmel –, továbbá minden 90 pont felet-
ti minta is egy ötfős „csúcszsűri” asztalára 
került. Az Év borásza címet elnyert Vesz-
tergombi Ferenc, Takler Ferenc és Vida 
Péter mellett Heimann Zoltán és Módos 
Ernő értékelte újra a legjobb 20 tételt, de 
Mészáros Gabriella nemzetközi boraka-
démikus és Mészáros Kálmán, az NÉBIH 
Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság 
igazgatója is megkóstolta a legkiválóbb 
szekszárdi nedűket. A borvidéki borver-
seny legjobbja címet végül a Szent Gaál 
Pincészet 2011-es évjáratú, Obsessio név-
re keresztelt merlot bora érdemelte ki. 

A csúcszsűri értékelése alapján össze-
sen négy bor kapott nagyarany érmet. 
A részletes eredményeket, így a legjobb 
kadarkát, kékfrankost, bikavért, a város 
borát, a legeredményesebb pincészet és 
a legjobb �atal borász díját az április 26-i 
Szent György napi borünnepen hozzák 
nyilvánosságra, s a hagyományok sze-
rint ezen a napon kóstolót is tartanak az 
aranyérmes borokból. 

 -�-

Merlot lett a borvidék legjobbja

Obsessio: megszállottaknak
A Szent Gaál Pincészet egyik zászlósbora, 
az Obsessio (a latin kifejezés megszállott-
ságot jelent) egy merlot-válogatás. A pin-
cészet 2011-ben gazdát cserélt, borásza a 
korábban Toszkánában és Spanyolország-
ban is dolgozó Fogl János lett. Az idehaza 
Villányban, a Balaton-felvidéken, Somlón 
és Tokajban pallérozódó borásztól meg-
tudtuk, a 2011-es Obsessio alapanyaga 

a Baranya-völgyben termett, 1 kg alat-
ti tőketerheléssel. A bor egy évet töltött új 
zempléni tölgy barrique-hordóban, majd 
két esztendőt pihent palackban. Mindösz-
sze 1500 üveggel készült belőle, és várható-
an e hónap végén kerül majd forgalomba.
„Számítottam rá, hogy ott lehet a legjob-
bak között, de nagy öröm és büszkeség, 
hogy borászkollégáim e nagy presztízsű 
borverseny legjobbjának ítélték” – nyilat-
kozta lapunknak Fogl János. 

A jót elismerjük – hangsúlyozta az ÖSZE
A munkahelyteremtés a legfontosabb 
célja idén az Összefogás Szekszárdért 
Egyesületnek (ÖSZE), amelynek veze-
tősége az elmúlt héten sajtótájékoz-
tatón ismertette elképzeléseit.

„A jót elismerjük, de kritikusan szem-
léljük, ami szerintünk problémás” – 
mondta Maller Béla, az egyesület 
elnöke, aki szerint több értékterem-
tő munkára is szükség lenne amel-
lett, hogy a közmunkaprogramra és 
a csökkent munkaképességűek fog-
lalkoztatására oda�gyelünk. Egy le-
hetséges alternatívaként említette az 
elhagyott szekszárdi, városkörnyéki te-
rületek hasznosítását. Ezek lehetőséget 
biztosítanának zöldség-, gyümölcs- és 
gyógynövénytermesztésre, amelyek az-
tán a városi intézmények étkeztetésé-

ben hasznosulhatnának – hangzott el 
a sajtóeseményen. Maller Béla jelezte: 
terveik megvalósításához kérik a vá-
rosvezetés támogatását, segítségét is.

A küszöbön álló parlamenti válasz-
tás kapcsán az ÖSZE elnöke megje-
gyezte: több párt csak pénzért vállalta 
az indulást, így, a politikai kalandorok 
kiszűrése érdekében az ÖSZE egyfajta 
kauciós rendszert vezetne be, amikor 
is a pártoknak minden jelöltjük után 
100 ezer forintot kellene be�zetniük 
az államkasszába, amely csak a szava-
zatok két százalékának megszerzése 
után járna vissza. Az egyesület elnök-
sége javasolja azt is, hogy a minden-
kori kormány csak népszavazás után 
módosíthasson alkotmányt vagy hoz-
hasson sarkalatos törvényeket.
 Fekete László

Új közlekedési csomópontot ala-
kítanak ki a 6-os és a 65-ös számú 
főút kereszteződésében, átformál-
va, biztonságosabbá téve a siófoki 
elágazást. Amint arról a sajtó képvi-
selőit a helyszínen Horváth István, 
Szekszárd polgármestere kedden 
tájékoztatta, a csomópont jelenleg 
az ország egyik legveszélyesebb út-
kereszteződésének számít, amely-
nek átépítése évekig húzódott.

A polgármester elmondta, az új kör-
forgalom munkálatai 2014 áprilisának 
közepén indulnak, és várhatón jóval a 
hivatalos átadási határidő, 2015. febru-
ár 10-e előtt befejeződnek. 

A sajtótájékoztatón Kardos Gábor, 
a Nemzeti Infrastrukturális Fejlesz-

tő Zrt. fejlesztési igazgatója kifejtet-
te, hogy az építkezés elől minden aka-
dály elhárult, a kivitelezőnek pedig 
április 11-én átadják a munkaterüle-
tet. Amint azt közölte, a projekt előké-
szítése során a terület előzetes felméré-
sét, régészeti feltárását, kisajátítását is 
elvégezték, amelynek folyamán egy ke-
rítésszakaszt kellett áthelyezni. 

Kardos Gábor arról is szólt, hogy 
a közeljövőben hat körforgalmat épí-
tenek, amelyből a 6-os és a 65-ös út 
kereszteződése az egyik fontos beru-
házás. Az új forgalmi rend és a körfor-
galom elkészültével autósoknak, gya-
logosoknak egyaránt biztonságossá 
válik a régió egyik legrosszabb balese-
ti statisztikáival bíró helyszíne.  

Horváth István a sajtóeseményen 
közölte, hogy a beruházás 445 millió 

forintba kerül. A küszöbön álló átala-
kítás során kétszer két sáv és négyá-
gú körforgalom épül, áthelyezik a kö-
zelben lévő buszmegállót, ugyanakkor 
a nagy teljesítményű járművek bizton-
ságos áthaladását szolgáló tengelysúly-
mérő is beépítésre kerül. A 34 méteres 
külső átmérővel rendelkező négysávos 
létesítmény korszerű LED-es fényfor-
rású világítást is kap, valamint két új 
buszmegállóöböl is létesül.

Horváth István leszögezte: meg-
kérdőjelezhetetlen, hogy a 6-os és 
a 65-ös főút kereszteződésénél kör-
forgalmat kell létesíteni, hiszen az 
elmúlt öt évben több halálos kime-
netelű és súlyos sérüléssel járó bal-
eset is történt ezen a helyen. A vá-
rosnak – mint mondta – kiemelten 

fontos a helyiek biztonsága, amibe 
közlekedésbiztonságuk is beletarto-
zik, így Szekszárd teljes mértékben 
támogatja az építkezést. 

Az építkezés ütemekre bontva zajlik 
majd, hiszen a munkálatok alatt a for-
galmat valamennyi irányból fenn kell 
tartani, ám részleges forgalomkorláto-
zásra lehet számítani. 

A beruházást a Nemzeti Infrastruk-
túra Fejlesztő Zrt. uniós források be-
vonásával, a „Balesetveszélyes csomó-
pontok átépítése” projekt keretében 
készíti el, a nyertes kivitelező páros 
az EuroAszfalt Építő és Szolgáltató és 
a Swietelsky Magyarország K�. A fej-
lesztés az Új Széchenyi Terv kereté-
ben, a Közlekedés Operatív Program 
(KÖZOP) része.
 Gy. L.

Kezdődik a balesetveszélyes
siófoki elágazó körforgalmasítása
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Júniusig újabb járdák, útszakaszok 
épülnek és kerülnek felújításra 
Szekszárdon – jelentette be a pol-
gármester az Otthon utcában zajló 
járda felújítási munkálatok helyszí-
nén tartott sajtótájékoztatón szer-
dán. Legutóbb a Fürt utca alsó és 
felső része kapott új útburkolatot, 
valamint a Bükk és a Zöldkert utca 
közötti új járda készült el. 

Mint megtudtuk, az idei költségvetésben 
200 millió forintot fordít az önkormány-
zat járda- és útépítésre, felújításra, mely 
beruházások 20 utcát érintenek. Ennek 
során mintegy 3 km hosszú járdasza-
kasz, továbbá 2,5 km-es útszakasz újul 
meg az első ütemben, június végéig. 

Ebben az ütemben a Szőlőhegy ut-
cát is leburkolják, kiépítik a vízelve-
zető-rendszert és új járdát építenek, 
mintegy 98 millió forintból. Ez a be-
ruházás május elején kezdődik és a 
tervek szerint június végére be is fe-
jeződik. 

Újjáépül a Kápolna tér, a Remete 
utca–Kerék-hegy közötti szakasz szi-
lárd útburkolatot kap és két új buszme-
gállót alakítanak ki. A tér többi részén 
parkolók, új zöldfelületek, valamint 
egy játszótér is létesül. A beruházás 
értéke 28 millió forint. 

A Szent-Györgyi Albert utcában, a 
Dienes Valéria Általános Iskola mel-
lett pedig 21 parkolót alakítanak ki – 
közölte Horváth István.

Idén is folytatódik a járda- és útépítési program

Végül is – nem nagy ügy
Öt perc alatt vicsorgó anakondát csinálhatunk Mesterházy fotójából. Nem kell hozzá más, csak egy számítógép

Aztán jöhet a kampányszámtan. 
Hogyaszongya: tegyük fel, van egy 
boltja az ellenségnek. Hozott bele a 
piszok kétmillióért árut. Felét eladta, 
a másik felével még sáros a szállító-
nak. Mit írjunk hát a szórólapra? Ezt: 
„Egymilliós bevételt produkált…”, 
stb. Na. Így köll.

Szóval, a baloldali összefogás csi-
nált a polgármesterről egy ilyesfé-
le szórólapot; ami nem baj, hiszen 
kampány van. Ilyenkor bármilyen 
szemétséget szabad, ugyebár. Ilyen-
kor az amúgy még rendes emberek is 
megbolondulnak (félreértés ne essék, 
ez minden oldalra igaz).

Harangozó Tamás – bár az utóbbi 
években nemigen látták Szekszárdon 
– minden bizonnyal rendes ember.

Volt.
Volt addig, amíg nem adta a nevét 

egy olyan fecnihez, melyen Horváth 
fotójából farkasembert fotosopoltak 
és teleírták számokkal, melyekről a 
balosok is pontosan tudják: olyan fé-
ligazságok ezek, melyek a másik felük 
nélkül vaskos hazugságok. Jó, jó…, 

mondhatjuk, hogy Harangozó Ta-
más – aki �x, hogy egyébként jórava-
ló ember – felsőbb utasításra asszisz-
tál ilyen gyerekes piszokságokhoz, de 
mi lenne, ha nyerne? Akkor akár azt 
is parancsba adhatnák neki, hogy ala-
posan büntesse meg a bűnös, évekig 
jobboldali Szekszárdot? (Ugye, mi-
lyen szemét szöveg ez?)

Volt itt egyszer 2006, amikor Hor-
váthék a választások eredményekép-
pen átvették a városvezetést. A pol-
gármestert első munkanapján azzal 
hívta fel a Garay gimi igazgatónője, 
hogy ugyan már, legyen olyan jó és 
�zesse be valahogy a gimnázium vo-
natkozó tartozásait, mert különben 
kikötik a telefont az intézményből… 
Innen indult Szekszárd.

Néhány hete ott voltunk a szek-
szárdi közéleti fórumon. Úgy nagy-
jából hárommilliárddal nőtt a város 
vagyona. Ezt a számot is értik? És ez 
bizony nem kampányszámtan. Ke-
mény, bizonyítható tény. Míg itt egy-
más maszatolásával vagyunk elfog-
lalva, addig kívülről minduntalan 

elhangzik: hihetetlen, ahogy ez a vá-
ros elhúzott néhány év alatt.

Horváth sosem állította, sosem ter-
jesztette magáról, hogy ez kizárólag 
az ő érdeme. Mást nem hallottunk 
tőle, mint azt, hogy ez az egész vá-
ros gürizésének eredménye. Balos-
tul-jobbostul. És ez így is van (ám 
a 2006-ban belépő új vezetés nélkül 
addig hiába erőlködött a város – úgy 
egészében).

Mindenki büszke lehet a szekszár-
di sikerekre, mindenkinek benne van 
a maga dicsősége, érdeme. Harango-
zó Tamásé is – illetve az itt élő roko-
naié, barátaié.

Épp ezért, úgy gondoljuk, nem sza-
bad senkinek sem olyan gyermekded 
köpkölődéshez adni a nevét, ahol a 
politikai ellenfelet sárkánygyíknak 
montírozzák, alávaló állításokkal 
alázzák meg a nyilvánosság, a család-
ja és a barátai előtt. Pláne nem vehet 
részt ilyesmiben az a közéleti szerep-
lő (avagy: jelölt), akinek jobboldali 
ellenfele vezette – vitán felül – sike-
resen Szekszárdot, és a város sikerét 

ez a jobboldali ellenfél sosem tartotta 
kizárólag a jobboldal sikerének.

Az említett közéleti fórumon Hor-
váth, úgy nagyjából másfél óráig so-
rolta a kilométereket, köbmétereket, 
forintokat, százalékokat, darabszá-
mokat, négyzetmétereket, férőhelye-
ket. Utcák, benyílók, sufnik, terek és 
árkok sorjáztak – már az agyunk is 
zsibbadt belé. És akkor a jövőbeni 
dolgokról addig még szó sem esett… 
A mellettem ülő köztiszteletben álló 
orvos halkan meg is jegyezte: „…
azért, polgármesternek születni kell, 
na…”

Így van. Erre születni kell. Nem 
csak azért, mert vezetni egy várost 
nagyon menő lehet. De azért is, mert 
hiába megy el minden energia, lel-
ki nyugalom arra, hogy a 2006-os 
telefon óta ma már hárommilliárd-
ról beszélhessünk – el kell tudni vi-
selni azt is, hogy mindezek után az 
embert nyugodtan gyalázhassák egy 
ócska papírfecnin.

 TDI

180 millió forintos pályázati tá-
mogatásból újult meg és bővült 
nemrégiben a Decsi Református 
Szeretetotthon. Az április 1-jei át-
adóünnepségen a projekt részletei-
ről Soltész Miklós szociális és család-
ügyért felelős államtitkár, valamint 
a térség országgyűlési képviselője, 
Szekszárd polgármestere, Horváth 
István tájékoztatta a jelenlévőket. 

A bővítés átadóján jelen volt Decs pol-
gármestere, Biczó Ernő, továbbá Ko-

csi József, a SZOCEG (Szociális Ellá-
tó Központ) Nonpro�t K�. ügyvezető 
igazgatója és Pappné Szakács Csilla in-
tézményvezető is. 

A decsi sajtótájékoztatón bejelentették 
azt is, hogy a Tolna Megyei Kormányhi-
vatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv 
intézményét 66 millió forintos pályázati 
forrásból korszerűsítik. 

Az ünnepi műsorban, Szabó Kata 
és Balogh Máté sárközi néptáncokat 
adott elő, az otthon egyik lakója pedig 
verssel készült az alkalomra.  Gy. L.FO
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A szavazással kapcsolatos legfonto-
sabb tudnivalók:
A választópolgár a lakcíme szerinti 
szavazókörben szavazhat (lásd alább: 
szavazókörök címe és utcajegyzéke az 
összesen 39 szavazókörről) a szava-
zóhelyiségben vagy – meghatározott 
esetben - mozgóurnával.

Felhívjuk minden választópolgár �-
gyelmét arra, hogy mielőtt elindulna 
szavazni, ellenőrizze okmánya érvé-
nyességét.

A szavazáshoz szükséges iratok: 
A választópolgárnak igazolnia kell 
a személyazonosságát, valamint lak-
címét vagy személyi azonosítóját. A 
választópolgárnak az alábbi érvényes 
okmányokkal kell rendelkeznie:
•  a személyazonossági igazolására: ér-

vényes személyazonosító igazolvány 
(régi típusú, vagy kártya formátumú, 
vagy ideiglenes)/vezetői engedély/ 
útlevél/ ideiglenes útlevél; ÉS

•  a lakcím igazolására: lakcímet igazo-
ló hatósági bizonyítvány („lakcím-
kártya”) lakcímbejelentésről szóló át-
vételi elismervény/a régi könyvecske 
alakú személyazonosító igazolvány, 
amennyiben tartalmazza a lakcímet/

•  a személyi azonosító igazolására: 
lakcímkártya/hatósági bizonyítvány, 
illetőleg igazolás a személyi azono-
sító jelről, régi típusú személyazo-
nosítóba beragasztott zöld színű 11 
számjegyű személyi azonosító.

A mozgóurna iránti kérelmet benyújta-
ni a szavazás napján az illetékes Szava-
zatszámláló Bizottsághoz: 2014. április 
6-án 15.00 óráig lehet.
2014. Április 5-én és 6-án a Tolna 
Megyei Kormányhivatal az alábbiak 
szerint ügyeletet tart: 
•  Szekszárdi Kormányablak Okmá-

nyirodával (7100 Szekszárd, Augusz 
I. u.) április 5. 8.00-19.00 óráig, ápri-
lis 6. 8.00-20.00 óráig.

•  Szekszárdi Okmányiroda (7100 
Szekszárd, Béla király tér 1.) április 5. 
zárva tart, április 6. 8.00-16.30 óráig.

Ha valaki azért nem tud szavazni, mert 
érvénytelen a lakcímkártyája, (pl. utca-
névváltozás miatt nem cserélte ki) lehe-
tősége van kicserélni, hogy élni tudjon a 
szavazati jogával.

Országgyűlési Egyéni Választókerületi 
Választási Iroda és a Helyi Választási 
Iroda. Vezetője: Dr. Göttlinger István 
74/504-180. Helyettese: Dr. Kajos Ni-
kolett 74/504-166, 74/504-103. Címe: 
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
E-mail: jegyzo@szekszard.hu
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KÖZLEMÉNY
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Szavazókörök címe és utcajegyzéke:
1. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR:
Szekszárd Zrt. - Rákóczi u. 132. 
Bagóvölgy, Bodzás, Bor u., Dülő utca, 
Faddivölgy, Fukszvölgy, Gárdonyi Géza 
u., Gulyásvölgy, Gyertyányos, Hidaspet-
re, Jedlik Ányos u., Jobbparászta, Lisztes-
völgy, Lőtéri köz, Malom oldal, Mocfa, 
Német völgy, Palánk, Palánki hegy, Pa-
lánki út, Pásztor utca, Rákóczi u. páros 
122/A-végig, Roboz Zoltán u., Rózsamáj 
u., Saul-völgy, Selyem u., Sió u., Sötét-
völgy, Szalai völgy, Szászipuszta, Szent-
miklósi út, Zápor u., Zápor köz.

2. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR:
Kadarka utcai óvoda - Kadarka u. 110. 
Balparászta, Borkút, Dr. Berze Nagy Já-
nos u., Ezerjó köz, Ezerjó u. páros 20-vé-
gig, Ezerjó u. páratlan 17-végig, Kadarka 
köz, Kadarka u. páros 86-végig, Kadar-
ka u. páratlan 103-végig, Muskotály u., 
Parászta u., Rákóczi u. páros 94-120-ig, 
Székely Bertalan u.Tolnai Lajos u.

3. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR:
Garay János Általános Iskola és Af. 
Művészo. Int. - Zrínyi u. 78.
Baka u., Batthyány u. páros 26-44-ig, Bat-
thyány u. 25-végig, Bólyai J. u., Borostyán 
u., Horváth Károly u., József Attila u., Nyár 
u., Patak u., Rákóczi u. páratlan 79-végig, 
Rózsa u., Wigand János tér, Zrínyi u. páros 
80-végig, Zrínyi u. páratlan 85-végig.

4. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR:
Garay János Általános Iskola és Af. 
Művészo. Int. - Zrínyi u. 78.
Árpád u. 42-végig, Batthyány u. 1-24-
ig, Berzsenyi u. páros 12, Berzsenyi u. 
páratlan 23-végig, Damjanich u. páros, 
Damjanich u. páratlan 27-végig, Hra-
bovszky u., Kapisztrán u., Kiss János u., 
Liszt Ferenc u., Pázmány tér, Pollack Mi-
hály u. 69-től végig, Rákóczi u. páratlan 
49-77-ig, Sipos Márton, dr. Szakály Fe-
renc u., Zrínyi u. páros 54-78-ig, Zrínyi 
u. páratlan 49-83/B-ig.

5. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR:
Garay János Általános Iskola és Af. 
Művészo. Int. - Zrínyi u. 78.
Aranytó u., Avar út, Bárányfok, Béke-
telep, Bern u., Bogyiszlói út, Borrév, 
Epreskert u., Józsefpuszta, Kendergyár, 
Keselyűs, Keselyűsi út, Korsófölde u., 
Margaréta u., Mátyás király u. párat-
lan 59-végig, és Mátyás király u. páros 
68-tól végig, Nyámándpuszta, Ózsák 
puszta, Páskum u., Pipacs u., Rosner 
Gyula u., Sport u., Szarkaláb u., Totév 
ipartelep, Vásártér, Wop�ng u.

6. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR:
I. Béla Gimnázium Kollégiuma - 
Kadarka u. 29. 

Bakony u., Bikavér u., Bottyán-hegy, 
Bottyán-hegyi ltp., Bükk u., Előhegy, 
Előhegyi u. páros 6-végig, Esze Tamás u. 
páros 24-végig, Esze Tamás u. páratlan 
9-végig, Ezerjó u. páros 2-18-ig, Klapka 
György 22-végig, Mecsek u.

7. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR:
I. Béla Gimnázium Kollégiuma - 
Kadarka u. 29. 
Előhegyi u. páros 2-4-ig, Előhegyi u. 
páratlan, Ezerjó u. páratlan 1-15-ig, 
Fürt u., Kadarka ltp., Kadarka u. páros 
52-80-ig, Kadarka u. páratlan 29-67-ig, 
Rákóczi u. páros 84-92/E-ig, Rizling u.

8. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR:
I. Béla Gimnázium Kollégiuma - 
Kadarka u. 29.
Bartók Béla u., Cserhát u., Illyés Gyula 
u., Kodály Zoltán u., Présház u., Szüret 
u., Tanya u., Vendel István u., Zöldkert u.

9. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR:
Babits Mihály Általános Iskola - 
Kadarka u. 17. 
Csonka u., Dorogi köz, Esze Tamás 
u. páros 2-22-ig, Esze Tamás u. párat-
lan 1-7/C., Kadarka u. páros 2-50-ig, 
Kadarka u. páratlan 1-27-ig, Klapka 
Gy. ltp., Klapka Gy. u. 1-20-ig, Kos-
suth Lajos u., Pince u., Rákóczi u. pá-
ros 2-74/B-ig, Szent László u. páratlan, 
Táncsics Mihály köz, Táncsics Mihály 
u., Vak Bottyán u.

10. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR:
Babits Mihály Általános Iskola - 
Kadarka u. 17. 
Akácfa u., Csapó Dániel u., Cserfa u., 
Hársfa u., Jelky András u., Katona József 
u., Kőrösi Cs. S. páratlan 11/A-13/B-ig, 
Leopold Lajos u., Létay Menyhért u., 
Madách Imre u., Nefelejcs köz, Nefelejcs 
u., Semmelweis u., Ujfalussy Imre u.

11. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR:
PTE IGY Gyakorlóiskola - Mátyás ki-
rály utca 5. 
Árpád u. 11-40-ig, Balassa u., Ber-
zsenyi u. páros 2-10/B-ig, Berzsenyi 
u. páratlan 1-21-ig, Csaba u., Dam-
janich u. páratlan 3-25/A-ig, Mátyás 
király u. páros 2-64-ig, Mátyás király 
u. páratlan 1-55-ig, Pető� Sándor u., 
Pollack Mihály ltp., Pollack M. u. 1-68-
ig, Rákóczi u. páratlan 1-47-ig, Szluha 
György u., Tavasz u., Tompa u., Tor-
may Béla u., Zrínyi u. páros 2-46-ig, 
Zrínyi u. páratlan 1-47-ig.

12. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR:
Szent László Szakképző Iskola Kollégi-
uma - Augusz Imre utca 15.
Augusz Imre u., Kiskorzó tér, Kölcsey 
ltp., Liszt tér, Tinódi u.

13. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR:
Bezerédj István Szakképző - Szent 
László u. 8-12.
Benedek apát u., Erkel Ferenc u., Kan-
dó Kálmán u., Kőrösi Cs. S. u. páros 
4-32-ig, Kőrösi Csoma Sándor u. pá-
ratlan 1-11-ig, 13 és 15-végig.

14. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR:
Bezerédj István Szakképző - Szent 
László u. 8-12.
Hermann Ottó u. páros, Hermann 
Ottó u. páratlan 1-29-ig, és 35-végig.

15. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR:
Bezerédj István Szakképző - Szent 
László u. 8-12.
Fürdőház utca, Hermann Ottó u. pá-
ratlan 31-33/A-ig, Kiskadarka u., Mé-
rey u., Szent László u. páros.

16. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR:
Babits Mihály Kulturális Központ - 
Szent István tér 10.
Szent István tér páros, Wosinsky Mór ltp.

17. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR:
Babits Mihály Kulturális Központ - 
Szent István tér 10.
Bajcsy-Zsilinszky u., Kinizsi u., Luther 
tér, Mészáros Lázár u., Toldi u..

18. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR:
Vendéglátó Szakképző - Hunyadi u. 7.
Ady Endre u., Csokonai 17-végig, Ho-
lub József u. 1-4-ig és 10-20-ig, Hunya-
di u., Mikes u.

19. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR:
Garay János Gimnázium - Szent István 
tér 7-9.
Babits Mihály u., Bartina köz, Bartina 
u., Bálint köz, Eszperantó pihenő, Kab-
lár köz, Kálvin tér, Kisbödő, Kisbödő 
u., Kisbödő-hegy u., Puskás Tivadar 
köz, Puskás Tivadar u., Nagybödő, 
Nagybödő u., Séd köz. + lakcím nél-
küliek és az átjelentkezettek.

20. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR:
2. sz. Óvoda - Mérey u. 37-39. 
Balremete, Benedekvölgy, Bethlen Gá-
bor u., Bocskai köz, Bocskai u., Bodza 
u., Borzsák Endre u., Dicenty Dezső u., 
Diófa u., Ferenc szurdik u., Hosszúvölgy, 
Hosszúvölgy u., Jobbremete, Kápolna 
tér, Kerékhegy, Kerékhegy u., Remete 
u., Rövidvölgy, Szücsény-szurdik.

21. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR:
Garay János Gimnázium - Szent I. tér 7-9.
Béla király tér, Béri Balogh Ádám u. párat-
lan 1-19/C-ig, Bródy köz, Dózsa György u., 
Flórián u., Garay udvar, Garay tér, Ibolya u., 
Kálvária u., Kilátó u., Lehel u., Móricz Zsig-
mond u., Vincellér u., Vörösmarty u.
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22. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR:
Garay János Gimnázium - Szent István 
tér 7-9.
Csokonai u. 3-13, Jókai u., Perczel M. u., 
Szent István tér páratlan, Találka tér.

23. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR:
Garay János Gimnázium, Szent I. tér 7-9.
Bezerédj u., Halköz, Munkácsy u., Szé-
chenyi u. páros 2-60-ig, Széchenyi u. 
páratlan, Vár köz, Ybl Miklós ltp, Ybl 
Miklós u.

24. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR:
Garay János Gimnázium - Szent I. tér 7-9.
Arany János u., Bakta köz, Bem u., 
Benczúr u., Bercsényi u., Háry János 
u., Obsitos u., Szabó Dezső u., Dr. 
Szentgáli Gyula u., Széchenyi u. páros 
62-64-ig, Wesselényi u. páros.

25. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR:
Wunderland Óvoda - Wesselényi utca 19.
Alkotmány u. páros 2-12-ig, Alkot-
mány u. páratlan 1-19-ig, Wesselényi 
u. páratlan.

26. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR:
Wunderland Óvoda - Wesselényi u. 19.
Alkotmány u. páros 14-végig, Alkot-
mány u. páratlan 21/A-végig, Béri Ba-
logh Ádám u. páros 2-56-ig, Béri Balogh 
Ádám u. páratlan 21/A-37-ig, Bezons 
park, Dobó u., Vasvári u. páratlan 1-29-ig.

27. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR:
Dienes Valéria Általános Iskola - 
Szent-Györgyi Albert u. 6. 
Dienes Valéria u. páros, Holub Jó-
zsef u. 9, Szent-Györgyi Albert u. 
1-10-ig.

28. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR:
Dienes Valéria Általános Iskola - 
Szent-Györgyi Albert u. 6. 
Csengey Dénes u. páros 40-48., Die-
nes Valéria u. páratlan végig, Dr. Had-
nagy Albert utca, Holub József utca 
5-8-ig, Kisfaludy u., Mattioni Eszter 
u., Mészöly Miklós u., Tartsay Vilmos 
lakótelep 1-29-ig, Vasvári u. páratlan 
31-végig, Vasvári u. páros, Viola u.

29. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR:
Dienes Valéria Általános Iskola - 
Szent-Györgyi Albert u. 6. 
Barát János u., Sárvíz u., Szent-Györ-
gyi Albert u. 11-végig, Tartsay iparte-
lep, Tartsay Vilmos lakótelep 30-végig, 
Tartsay Vilmos u.

30. SZ. SZAVAZÓKÖR:
Dienes Valéria Általános Iskola - 
Szent-Györgyi Albert u. 6. 
Alkony u., Béri Balogh Ádám u. páros 
58-végig, Búzavirág u., Csengey Dénes 
u. páros 50-végig, Csengey Dénes u. 
páratlan, Halas u., Honvéd u., Jácint u., 
Orgona u.

31. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR:
Baka István Általános Iskola - Béri Ba-
logh Á. ut u. 89.
Allende u., Béri Balogh Ádám u. párat-
lan 39-89-ig, Fáy András u.

32. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR:
Baka István Általános Iskola - Béri B. 
Á. u. 89.
Béri Balogh Ádám u. páratlan 91-végig.

33. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR:
Baka István Általános Iskola - Béri B. 
Á. u. 89. 
Alisca u. páros 44-végig, Alisca u. pá-
ratlan 1-7-ig, Cseri János u., Május 1. u.

34. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR:
Baka István Általános Iskola - Béri B. 
Á. u. 89.
Alisca u. páros 2-28-ig, Barátság u., 
Bródy Sándor u., Kurta u.

35. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR:
Baka István Általános Iskola - Béri B. 
Á. u. 89.
Alisca u. páros 30-42-ig, Alisca u. páratlan 
9-végig, Holdfény u., Rozsnyai Mátyás u.

36. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR:
Baka István Általános Iskola - Béri B. 
Á. u. 89.
Bakta, Csalogány u., Dr. Hirling Ádám 
u., Napfény u., Napfény köz.

37. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR:
Baka István Általános Iskola - Béri B. 
Á. u. 89.
Árok u., Baranyavölgy, Cinege u., Cin-
ka, Cinka u., Csatári u., Csatár, Csobo-
lyó u., Csötönyivölgy, Faluhely, Gesz-
tenyés, Gyűszűvölgy, Hébér u., Istifán 
gödre u., Ivánvölgy, Kacor u., Kalász u., 
Kisbaranya, Nagybaranya, Levendula 
u., Porkolábvölgy, Sárköz u.

38. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR:
Baka István Általános Iskola - Béri B. 
Á. u. 89.
Árnyas u., Bátaszéki út, Csap u., Csend u., 
Csopak u., Dr. Nagy István u., Dr. Tóth 
Lajos u., Ebes u., Ebespuszta, Gemenc 
u., Kerámia u., Kuruc u., Lajos király u., 
Magyar Sándor u., Otthon u., Puttonyos 
u., Tüzér u., Vadász u., Vitéz u.

39. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR:
Gyermeklánc Óvoda - Óvoda u. 5.
Almás, Barázda u., Domb u., Fa-
gyöngy u., Görögszó, Gubacor, Guro-
vica, Harang u., Harmat u., Hegyalja 
u., Hollós László u., Kertész u., Liget 
u., Lugas u., Major u., Mester u., Mus-
kátli u., Óvoda u., Strázsahegy, Szekér 
u., Szérű u., Szilas u., Szilfadűlő, Szőlő 
köz, Szőlő u., Szőlőhegy, Szőlőhegy 
u., Szőlőhegy Újtelep, Tóthvölgy, Tüs-
ke u., Venyige u., Vessző u., Völgy u., 
Zengő u., Zöldfa.

S.sz. Induló jelölt neve Jelölő szervezet neve

1. Both Norbert Sportos és Egészséges
Magyarországért Párt

2. Reiter Antalné Közösség a társadalmi 
igazságosságért Néppárt

3. Dr. Hadházy Ákos Lehet más a Politika

4. Horváth Krisztián Seres Mária Szövetségesei

5. Horváth István FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség
és Kereszténydemokrata Néppárt

6. Ürmös M. Attila Jobbik Magyarországért Mozgalom

7. Bátori Mihály Kriszti-
án MCF Roma Összefogás Párt

8. Sárközi Jánosné Magyarországi Cigánypárt

9. Vas Jácint Új Magyarország Párt

10. Jurás Zsolt Szociáldemokraták Magyar
Polgári Pártja

11. Dr. Harangozó Tamás

Magyar Szocialista Párt
Együtt – A korszakváltók pártja
Demokratikus Koalíció
Párbeszéd Magyarországért Párt
Magyar Liberális Párt

12. Kovács Irma Tünde Magyar Cselekvő Párt

13. Molnár Attila Új Dimenzió Párt

14. Vass Szilvia A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt
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Csökkentett árak, csoportos ked-
vezmények, színvonalas progra-
mok várják már az előszezonban is 
a Szekszárdi Családbarát Strand-, 
Élmény- és Termálfürdő vendégeit.

A közel 85 ezres vendégszámmal bi-
zony magasra tette a lécet tavaly a 
megyeszékhelyen 2012 májusában 
megnyílt élményfürdő, ám az „ked-
vező időjárás mellett, a szolgáltatások 
színvonalának további emelésével akár 
túl is szárnyalható” – mondta Horváth 
István polgármester a hétfői sajtótá-
jékoztatón. A körzet országgyűlési 
képviselője hozzátette: az évről évre 
népszerűbb létesítmény az idén már 
az előszezonban is fogad látogatókat, 
hiszen április 18-án, pénteken a két 
termálvizes medencét (pezsgő és él-
mény) már birtokba veheti a nagykö-
zönség, hétvégenként pedig a szauna is 

üzemel majd. A közkedvelt óriáscsúsz-
dák május 1-étől várják a fürdőzőket, 
míg június elején az úszó- és a gyer-
mekmedencét is megnyitja a látogatók 
előtt az üzemeltető Szekszárdi Víz- és 
Csatornamű K�.

Horváth István felhívta a �gyelmet, 
hogy a fürdő nem csak nevében csa-
ládbarát. „A nagy érdeklődésnek kö-
szönhetően egyszerűen kinőttük a 
gyermekmedencéket, ezért azt a nyá-
ri, teljes nyitásig 100 négyzetméternyi 
új vízfelülettel bővítjük” – fogalma-
zott a polgármester, majd hozzátette: 
ugyancsak a fürdőzők komfortérzetét 
növelik majd a szabadtéri öltözőkabi-
nok mellett felállított értékmegőrzők. 

A vendégeket már az előszezonban 
színes programokkal várják: húsvétra, 
majálisra és a gyermeknapra is készül-

nek az élményfürdőben, amely júniu-
sig hétfőtől péntekig 11 és 18, hétvégén 
pedig 10 és 19 óra között tart nyitva.

Újságírói kérdésre válaszolva a Hor-
váth István megerősítette: a fürdőfej-
lesztés második ütemében – várhatóan 
a jövő év őszére, vagy 2016 tavaszára 
– elkészül az új fedett uszoda, amely 
33x25 méteres versenymedencével és 
több száz fős lelátóval várja a sporto-
lókat és szurkolókat. Az új létesítmény 
méltó otthona lesz a szekszárdi úszó- 
és vízilabdasport képviselőinek. A vá-
rosvezetés középtávú tervei között sze-
repel a létesítményfejlesztés harmadik 
üteme, egy fedett élményfürdő meg-
építése, amely biztosítaná, hogy a 
Sport utcai komplexum egész évben 
használhatóvá váljon. 
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Húsvétra megnyit a szekszárdi élményfürdő
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Ebben a hónapban az Esőmanókat
támogatja az Alisca Terra programja

Az Esőmanók Tolna Megyei Autis-
ta Gyermekekért Egyesület a me-
gyében segítséget nyújt, ismeret-
terjesztő programokat szervez az 
autizmussal érintett családok és a 
problémával a mindennapok so-
rán kapcsolatba kerülők számára.

Az autizmus világszerte 67 millió, 
Magyarországon 100 ezer embert 
érint – a családtagokat is figyelembe 
véve az ország lakosságának 2%-át. 
Az autista emberek túlérzékenyek 
lehetnek hangokra, szagokra, fé-
nyekre, nehéz utazniuk egy zsúfolt 
buszon; neveletlennek tűnhetnek, 

kiborulnak a számukra logikátlan 
dolgokon, nehéz lehet a társalgás, a 
szociális szabályok betartása. 
Április 2. az autizmus világnapja. Ezen 
a napon a világ leghíresebb épületeit 
kékkel világították meg az idén is, fel-
hívva a �gyelmet az autista emberek 
problémáira. Magyarországon a világ-
nap eseményeit az AOSZ koordinálja, 
az országos akciókhoz Tolna megye is 
csatlakozott. 
Az Esőmanók egyesület a világnap 
alkalmából áprilisban könyvekkel tá-
mogatja Tolna megye több könyvtárát, 
hogy az információk ilyen formában is 
hozzáférhetők legyenek. Az akcióban 

részt vevő könyvtárak: Szekszárdon a 
Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár és 
a PTE IGYK kari könyvtára, Pécsett a 
PTE Egyetemi Könyvtár, Bátaszék, 
Bonyhád, Dombóvár, Dunaföldvár, 
Gyönk, Paks, Simontornya, Tamási és 
Tolna városi könyvtárai.
A világnap kapcsán áprilisban, az Eső-
manók Egyesület a Hulladékból Ado-
mányt program kedvezményezettje. 
Aki ebben a hónapban a szelektíven 
gyűjtött papír, PET-palack, fém kon-
zerves vagy italos doboz hulladékot 
beszállítja az Alisca Terra hulladékud-
varaiba, őket támogatja. Önnek hulla-
dék – nekik segítség!

Az Esőmanók Egyesület nyi-
tott, családi programot szervez 
április 7-én 17 órától a Babits 
Kulturális Központban
A legkisebb eső – verses-zenés dél-
után Füller Timivel. Közreműkö-
dik Füller Anna – kis bábos.
Füller Timi zenetanár, bábos, 
Füller Misu esőmanó anyuká-
ja verses-zenés közös játékra 
invitálja nemcsak az egyesület 
tagjait, hanem minden érdek-
lődő kisgyermekes családot. 
A szervezők köszönettel fogad-
nák, ha a programra érkezők 
– a világnap jegyében – az al-
kalmon valamilyen kék ruha-
darabot, kiegészítőt viselnének.
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Harmadik helyezést ért el a szek-
szárdi zeneiskola tanulója, Sándor 
Dániel Máté zongora szóló kate-
góriában Szentendrén, a VIII. Or-
szágos Továbbképzős Versenyen. 
Tanárával,  Erősné Máté Évával 
egy-egy különdíjat is hoztak.

A versenyt egy dél- dunántúli terü-
leti válogató előzte meg Pécsett, ahol 
Dani egyedüli Tolna megyeiként in-
dult és jutott tovább a szentendrei 
megmérettetésre. A március 21-e és 
23-a között megrendezett szentend-
rei versenyre 44 iskola 63 produkciója 

került be szóló- és kamaraművekkel a 
legkülönfélébb hangszereken.

A tehetséges �atal zongorista a 
szekszárdi Garay János Általános Is-
kola Liszt Ferenc Zeneiskolájában 
tanul már kilenc éve, tanára Erősné 
Máté Éva.

Dani a Ferenczy György Alapít-
vány különdíját is megkapta az orszá-
gos versenyen a legszebben megszó-
laltatott romantikus műért, tanárát, 
Erősné Máté Évát pedig úgyszintén 
Ferenczy György Tanári Különdíjjal 
jutalmazták felkészítő munkájáért.

Három díjat hozott az országos zongoraversenyről a szekszárdi diák és tanára

Sikeres bajnokságot szerveztek, de lemaradtak a döntőről

A tolnai sportcsarnok adott ott-
hont az elmúlt hétvégén az orszá-
gos társastánc-bajnokságnak, ame-
lyen 378 táncospár lépett parkettre a 
versenyprogram másfél napja során. 
Az eseményt – amely sporttánc-ka-
tegóriában az idei legnagyobb sza-
bású és egyben legrangosabb hazai 
verseny volt – a szekszárdi Gemenc 
Táncsport Egyesület szervezte.

A versenyen került sor az U-21-es kate-
góriában pontszerző magyar bajnokság-
ra, de az országos bajnokság keretében 
vetélkedtek az alacsonyabb minősítéssel 
rendelkező párok is. Természetesen itt is 
megvolt a korcsoportos bontás: i�, juni-
or I., junior II, felnőtt, szenior I., szenior 
II. kategóriában zajlottak a versenyek, 
ott voltak a mezőnyben a legközvetle-
nebb utánpótlás-kategória képviselői is.

A tolnai sportcsarnokot megtöltő 
nézők láthattak a standard kategóri-
ában tangót, angol és bécsi keringőt, 
slowfoxot, quickstepet, latin kategó-
riában szambát, rumbát csacsacsát, 
paso doblét és jive-ot is.

Mint utólag kiderült, a tolnai csar-
nok a versenyzők és a nézők számára 
egyaránt ideális helyszín volt. Persze 
a boldogsága akkor lett volna teljes a 
társastáncot Szekszárdon meghonosí-
tó Orbán Ferenc tánctanárnak, egye-
sületi vezetőnek, ha valamelyik ér-
tékmérő kategóriában közvetlenül a 
nyolcas döntőbe jutott tanítványai-
ról tudott volna beszámolni, de erről 
most lemaradtak a gemencesek.

Az i� C standard kategóriában a Mó-
zsik Zsolt–Hauszmann Stefánia páros 
éppen hogy lemaradt a legjobb nyolc kü-
lön vetélkedéséről. Ez objektív okokkal 

is magyarázható, merthogy makacsnak 
mondható sérülés miatt több hónapot 
is kihagyott a felkészülésből az említett 
duó. A többieknél, akik jó eséllyel pályáz-
tak saját korosztályukban illetve kategó-
riájukban a �náléra, az egyesületi veze-
tő meglátása szerint más okok játszottak 
szerepet: „Ők a felkészülés időszak egé-
szében nem tettek meg minden tőlük tel-
hetőt annak érdekében, hogy ezen a nagy 
versenyen topon legyenek” – zárta rövid-
re a témát Orbán Ferenc.

Persze az elmúlt évek szisztematikus 
munkájának azért már vannak ered-
ményekben kifejeződő jelei, aminek 
örülhetett a szülőkkel, hozzátartozók-
kal együtt a nyolc évvel ezelőtt Bajáról 
érkező tánctanár. Az úgynevezett tán-
ciskolás kategóriában ugyanis három 
második, illetve két harmadik helyet 
táncolt össze a szekszárdi egyesület. 

Ezüstérmes lett a junior II. ha-
ladó standard latin táncban a Mó-
zsik Zoltán–Walter Viktória, a juni-
or II. kezdő standard-latin táncban a 
Czéh Tamás–Kelemen Laura páros, 
az i�-felnőtt összevont kategória la-
tin, kezdő standardtáncban a Teme-
si László–Sándor Gabriella kettős. 
Farkas Áron két bronzéremmel zárta 
a versenyt: ő a junior II. kezdő stan-
dardtáncban Bakonyi Emesével tán-
colt, míg a kezdő latin kategóriában 
Hajnal Laura volt a párja. 

Remélhetőleg velük a későbbiek so-
rán is találkozunk, s azok a már ta-
pasztaltnak számító szekszárdi pá-
rosok pedig, aki most lemaradtak a 
döntőről, az év hátralevő versenyein 
– már amelyiken el tudnak indulni – 
javítani fognak.
 B. Gy.

Amikor találkoztam a Bodri Pincé-
szet kiajánlójával, elsőként a jópo-
fa fotón akadt meg a szemem, ame-
lyen három jókedvű pasas, kissé 
gengszteresre véve a �gurát invitál 
egy felettébb szokatlan gasztroest-
re. Mindegyiket ismerem: Makk 
Norbert (a Fehér) a pincészet világ-
látott sé�e, Bodri István pedig (a Fő-
nök) a pincészet gazdája – de mit 
keres a képen Tóth Sándor, a ma-
gyar kávés társadalom egyik meg-
határozó szakembere?

„Egy este, amikor a gyomrod nem ma-
radhat üresen, a szemed nem ragadhat 
le és a torkod sem maradhat szárazon!” 
– írják az alcímben. Tovább olvasva 
az ajánlást, hamar tiszta lett a kép. A 
három főszereplő egy olyan menüsort 
rakott össze, ahol minden ételben meg-
jelenik alapanyagként valamilyen kávé 
és/vagy kávéital, no és természetesen 
egy hozzáillesztett Bodri bor.

Meggyőztek, elmentem. A fősze-
replőktől felettébb kedves gesztus volt, 

hogy minden asztalt külön-külön vé-
giglátogattak, köszöntötték a vendé-
geket. Némi csúszást követően a kar-
mester, Pölöte Norbert, a pincészet 
vendéglátó részlegének vezetője nyi-
totta meg az estet, bemutatva a séfet, a 
borászt és a baristát, a kiajánlóról már 
ismert öltözékben. Kiderült, hogy egy 
baráti heccelődés eredményeként szü-
letett az ötlet, én pedig egyre kíváncsibb 
lettem, hogy mi is lesz ennek a vége...

Elsőként a fogadóitalt kaptuk meg – 
3F, nyilván a Fehér, Főnök, Fekete ap-
ropóján (5 cl Bodri pezsgő, 1 cl érlelt 
törköly pálinka, 2 cl cascara, lehelet-
nyi cukor). A cascara, mint csakhamar 
megtudtam, a kávébabot (mely alapve-
tően egy gyümölcstermés) körülvevő 
gyümölcshús. Tökéletes italnak bizo-
nyult, ahol a savak és íz karakterek tel-
jes harmóniát adtak.

Előétel: Mangós kacsa bon-bon 
kávé spagettivel – használt kávé: Bra-
zil Fazenda Pantano Yellow Bourbon 
– Sauvignon Blanc Válogatás Faluhely 
2011 – állt az „étlapon”. A borválasztás 

hibátlan, a kávé hasonló teroárjegye-
ket mutatott, amiből egy hideg infúzi-
óval készített kóstolót kaptunk. Az étel 
vizuálisan kifogástalan, a kacsa bon-
bon állaga és ízharmóniája szintúgy, a 
mangó kevésbé dominált, de teljes volt 
az összhang.

Leves: Erdeigomba cappuccino ká-
véolajjal (Columbiai HG medelin sup-
remo 1 crack) – Pinot Noir Válogatás 
2011. Na, ennél a fogásnál dobáltam a 
kalapom! Zseniális összhang, rejtőzkö-
dő, félelmetesen huncut ízek oly mér-
tékű tökéletessége, amivel be kell vall-
jam, eddig soha nem találkoztam. 
(Akár vége is lehetett volna az estének.)

Főétel: Etióp kávéban pácolt ser-
tésszűz, pisztáciakéregben sütve ristret-
tós demi-glace mártással, mokkás aszalt 
szilvás hurkával. (Etióp Yirgache�e TOP, 
1 crack) – Bikavér Válogatás 2011.  

Megkísérlem kerülni a túlzásokat: 
tökéletes főétel, tökéletesen kivitelezve.

Desszert: Braundi tartu�o, kego-
be cseppekkel (használt kávé: Burun-
di Kegobe microlot) – Gurovica Mer-

lot Válogatás 2011. A név ugyebár, a 
Brauni és a Burundi szavak játékából 
született, első falatként megijedtem 
a szarvasgombától, de ekkor felhív-
ták a �gyelmem, hogy a kávécseppek-
be mártsam bele a falatot és próbáljam 
újra. A szarvasgomba visszahúzódott és 
minden íz tökéletesen került a helyére...

Ráadásnak megérkezett a ház 
bon-bonja és kísérői, az  Optimus Bon 
– Optimus Blend-ristretto –Optimus 
Cuvée 2008 – Optimus törkölypálinka.

Meg kell hogy hajoljak! Ismert, 
hogy mennyire nehéz feladat egy tisz-
tességes ételsor kontra borsor össze-
állítása, na de ezt tetőzték azzal, hogy 
különböző kávékat kellett beépíteni a 
sorba. Egy vacsora árát feltettem volna 
rá, hogy a mutatvány sikertelen lesz, 
mégis minden fázis kifogástalanul mű-
ködött, minden fogás minden tányérja 
üresen ment vissza a konyhára.

Kávék, borok, ételek, zene, �gyel-
messég, hangulat – van remény arra, 
hogy vidéken is létezik színvonalas 
vendéglátás.  Sz. B.

A Fehér, a Főnök és a Fekete
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NÉMETH EUROTRANS KFT.
NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSSAL

FOGLALKOZÓ BUDAPESTI CÉG,
AZONNALI MUNKAKEZDÉSSEL,
GYAKORLATTAL RENDELKEZŐ

MEMZETKÖZI GÉPJÁRMŰVEZETŐKET
KERES C + E KATEGÓRIÁVAL!

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

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

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

Jelentkezés a
munka.kamion@gmail.com

email-en elküldött,
szakmai önéletrajzzal,

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

ART-CASH
ÉKSZER

HA ÖNNEK TÖBB KELL

 

www.artcash.hu

GYORS-KORREKT-BIZTONSÁGOS
 

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

7100 Szekszárd, Széchenyi u. 23.
Telefon: 74/315-994

Közreműködnek:
• Tillai Tímea - énekművész (szoprán)
•  Turbuk-Hegedüs Györgyi - 

mezzoszoprán
• Varga Tiborné - alt
• Lemle Zoltán - tenor
•  Halmi Gábor - énekművész 

(basszus)
• Streicher-Szabó Dóra - 1. hegedű
• Adorján Zsófia - 2. hegedű
• Hidvégi Zsuzsanna - mélyhegedű
• Kecskés Anett - gordonka
• Lozsányi Tamás - orgonaművész
• Vezényel: Naszladi Judit

A belépés díjtalan.

tisztelettel és szeretettel meghívja Önt, hozzátartozóit,
barátait, ismerőseit

2014. április 13-án,virágvasárnap 
17.00 órakor kezdődő

20 éves jubileumi hangversenyére
a szekszárdi evangélikus templomba

A perselypénzt a Gárdonyi Kórus 
az evangélikus templom teraszának felújítására ajánlja fel.

Áhítatot tart: Főtiszteletű PETERDI DÁNIEL
a Dunamelléki Református Egyházkerület

püspökhelyettese, baranyai esperes

Köszöntőt mond: HORVÁTH ISTVÁN
Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere

A KÓTA nevében méltatja az együttest: TILLAI AURÉL 
Liszt-díjas, Csokonai Vitéz Mihály Alkotói-Díjas 

karnagy, Érdemes Művész, a KÓTA tiszteletbeli elnöke

A műsort ismerteti: NÉMETH JUDIT
előadóművész, a Szekszárdi Evangélikus Egyházközség 

felügyelőhelyettese

MEGHÍVÓ
SZEKSZÁRDI GÁRDONYI ZOLTÁN REFORMÁTUS EGYÜTTES
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MŰSZAKI VIZSGA,
OLAJCSERE

MINDEN TÍPUSRA
GUMISZERELÉS

AUTÓMENTÉS
AUTÓKÖLCSÖNZÉS

KAROSSZÉRIA JAVÍTÁS
AUTÓKÖLCSÖNZÉS

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

www.bontottautoalkatresz.hu

AUTÓ-NAGY
(a kórháztól 500 m-re)

A HIRDETÉS
FELMUTATÓJA

10%
KEDVEZMÉNYT 

KAP
A MUNKADÍJBÓL!

ELADÓ 
Szekszárdon a Mikes utcában

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

és ELADÓ
a Palánki-hegyen 

400 négyszögöl zártkerti
ingatlan tanyával.

Irányár: 600.000,- Ft
Érdeklődni: 06-70-370-1166

A Bezerédj Pál Szabadidőközpont és
Könyvtár négy közeli programjára 

hívjuk fel a �gyelmet.

• Április 11. Költészet napi poggyász verses barangoláshoz 
• Április 12. Biller Back - Rock buli - fiataloknak és fiatalos felnőtteknek
•  Április 15. A fiatalon elhunyt festőművész Beda László emlékkiállítása. 

A kiállítást megnyitja Cseh Gábor festőművész
• Tavaszi hangverseny “Nem egy húron pendülünk” címmel

Programjainkhoz jó szórakozást kívánunk!
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Nyár, vakáció és a „négylábú jóbarátok” 
LOVASTÁBOROK A SZEDRESI LOVAS UDVARHÁZBAN

TERVEZETT IDŐPONTOK:

június 23. (hétfő) - június 27. (péntek)  BEJÁRÓ
június 29. (vasárnap) - július 4. (péntek)  BENTLAKÓ
július 6. (vasárnap) - július 11. (péntek)  BENTLAKÓ
július 14. (hétfő) - július 18. (péntek)  BEJÁRÓ
július 21. (hétfő) - július 25. (péntek)  BEJÁRÓ
augusztus 11. (hétfő) - augusztus 15. (péntek) BEJÁRÓ, CSALÁDOS
 FOGATHAJTÓ OKTATÁSSAL

Telefon: 06-30/257-4612 • www.lovasudvarhaz.hu

Bejáró: 17 000 Ft • Bentlakásos: 32 000 Ft
Bentlakásos kezdés vasárnap délután. • Alsó korhatár: 8 év 

NYELVTANULÁS MIKRO CSOPORTOKBAN,
EGYÉNRE SZABOTT OKTATÁSSAL!

Jelentkezz 2014. május 9-ig
a 30% kedvezményért!

Angol, német intenzív
nyelvtanfolyamok
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06-30/747-5315

Csiga-Biga Nyári Játszóház Szekszárd
Alapítványunk nyári játszóházi programokat szervez

óvodás-és kisiskolás gyermekek részére.
Időpontjai:

I. 2014.07.07. – 11.
Együtt a kutyákkal Játszóház

II. 2014.07.14. – 18.
Mesevilág és kézműves Játszóház

III. 2014.08.04. – 08.
Indiános- íjász-kézműves Játszóház

IV. 2014. 08.11. –15.
Mozgás-és képességfejlesztő Játszóház

Helyszín:
Szekszárd, Bródy S. u. 21.

Szekszárd, Bátaszéki út. 40.- Játszóporta
Jelentkezni és érdeklődni a részletes programokkal kapcsolatban:

Töttősiné Törő Anita: 0620 222 5485
www.csigabigaalapitvany.hu

www.terapiaskutya.hu

A tábor költsége: 20.000.- Ft/gyermek/5 nap
4.000.- Ft/1 nap /lehetőség van napi ellátást is igényelni.

A költség fedezi a gyermekek egész napos étkezését, 
felügyeletét, szakemberek közreműködését, változa-

tos, tartalmas programokat.

NYITOTT VILÁG ALAPÍTVÁNY
Szekszárd, Béla tér 6. Tel: 30/319-99-44

NYÁRI NYELVTÁBOR
Fadd-Domboriban!

intenzív nyelvoktatás,
anyanyelvű tanárok 

közreműködésével

2014. augusztus 11-17. 

Együttműködő partner:
Szekszárd Megyei Jogú Város

Önkormányzata

További információ:
Tóth Lászlónénál a

30/319-99-44 telefonszámon.
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PÁLYÁZATOT HIRDET
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága a 2014. évi I�úsági Keretre

I. A támogatás nyújtásának alapelvei
1.  Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-

mányzata Humán Bizottságának az I�ú-
sági Keretből adott támogatása pályázat 
kiírása útján történik.

2.  Az I�úsági Keretből csak az a pályázó része-
sülhet, aki a pályázati kiírásnak maradékta-
lanul megfelelő pályázatot nyújt be és vala-
mennyi szükséges mellékletet csatolja ahhoz.

3.  A támogatások vonatkozásában a döntéshozó 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányza-
ta Közgyűlésének Humán Bizottsága.

4.  A szekszárdi székhelyű i�úsági egyesüle-
tek és civil szervezetek i�úsági rendezvé-
nyek szervezésének pénzügyi támogatása

•  Az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény,

•  A közpénzekből nyújtott támogatások 
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
Törvény előírásainak megfelelően történik.

II. A pályázat célja
Szekszárdi székhelyű i�úsági egyesületek, 
civil szervezetek számára vissza nem térí-
tendő támogatás biztosítása. 
III. A pályázók köre
Jelen pályázati kiírás keretében támogatást 
kaphatnak olyan szekszárdi székhellyel ren-
delkező i�úsági egyesületek, civil szerveze-
tek, nevelési-oktatási intézmények melyek 
vállalják a jelen pályázati feltételekben fog-
lalt elvárások teljesítését.
IV. Támogatandó célok
A pályázat keretében kizárólag az alábbiakban 
megjelölt tevékenységekre lehet támogatást 
igényelni. A felsorolt tevékenységeken kívül 
semmilyen egyéb tevékenység nem támogat-
ható. A pályázat kiírója az alábbiakban meg-
határozott célokra nyújt pénzügyi támogatást:
1.  A �atalok egészséges életmódra nevelése, 

a kiemelt kockázati tényezők felismerése, 
illetve hatásuk elleni küzdelemben (al-
kohol, drog, mentálhigiénés megelőző 
munka) való aktív részvétel.

2.  Segítségnyújtás a pályakezdés és beilleszkedés 
nehézségeivel küzdőknek (álláskereső, átképző, 
klubok, illetve információs szolgáltatások).

3.  A különböző szintű önkormányzati mun-
kába történő eredményes bekapcsolódás 
készségének kibontakoztatása. (pl.: diák, 
i�úsági, nemzetiségi önkormányzatok)

4.  A városban élő �atalok és szervezeteik nem-
zetközi kapcsolatainak építése és bővítése.

5.  A város számára fontos ismeretek elsajá-
títása, illetve ezeknek az ismereteknek a 
város érdekében való mozgósítása.

V. Elszámolható költségtípusok
A keret önmagában nem lehet a felsorolt 
tevékenységekhez szükséges pénzeszközök 
kizárólagos forrása. A Humán Bizottság 
5/2011. (II. 1.) HB határozata alapján a Bi-
zottság által kiírt I�úsági Keretre beérkező 
pályázatok költségvetésében a pályázó szer-
vezetnek a pályázandó összeg 50%-ával ren-
delkeznie kell, amely nem lehet kizárólago-
san az önkéntes munka forintosított értéke. 
A pályázat kiírója jelen kiírás keretében az 
elszámolható költségek típusait az alábbiak 
szerint határozza meg:
1.  Szolgáltatások igénybevételének költsége 

(a pályázati program megvalósításához 
szükséges szakmai szolgáltatások igény-
bevételének költségei).

2.  Eszközbeszerzések költségei (a pályázati 
program megvalósításához szükséges 
eszközök beszerzésének költségei).

3. Előkészítési költségek:
a.)  Megvalósíthatósági tanulmány/üzle-

ti terv, költség-haszonelemzés, egyéb 
szükséges háttértanulmányok, szakvé-
lemények elkészítésének költsége.

b.)  Előzetes PR tevékenységhez, és kötelező nyil-
vánosságbiztosításhoz kapcsolódó költségek 
(a helyi tömegkommunikációs eszközök 
igénybevételének díja /�zetett hirdetések, 
riportok, tájékoztató dokumentumok készí-
tése, terjesztése, fórumok szervezése/).

c.)  Előkészítéshez kapcsolódó szakértői ta-
nácsadás díja.

4. Megvalósítási költségek:
a.)  Szolgáltatások igénybevételének költségei 

(megvalósításhoz szükséges szakmai szol-
gáltatások, és egyéb szolgáltatások költségei).

b.)  Megvalósításhoz szükséges eszközök 
költségei.

c.)  Mindazon költségek, amelyek nem a szakmai 
tevékenységek konkrét megvalósításához, ha-
nem ennek adminisztratív lebonyolításához, a 
tevékenység koordinációjához kapcsolódnak.

VI. Rendelkezésre álló forrás
A jelen pályázat keretében az I�úsági Kere-
ten 2.700.000 Ft összeg lett meghatározva 
az i�úsági szervezetek támogatására, amely 
a pályázók között jelen kiírásban meghatá-
rozott feltételek alapján kerül szétosztásra.
A meghatározott támogatási célok megva-
lósításához i�úsági szervezetenként, civil 
szervezetenként, oktatási-nevelési intézmé-
nyenként minimum 50 eFt, maximum 250 
eFt igényelhető. A támogatás formája visz-
sza nem térítendő támogatás.
VII. Pályázati feltételek
Önkormányzati támogatásban csak az 
részesülhet, akinek nincs köztartozása, il-
letve az önkormányzattól korábban kapott 
támogatás felhasználásáról elszámolt, az 
önkormányzat felé egyéb tartozása nincs, 
valamint azok a szekszárdi székhelyű ci-
vil szervezetek, önszerveződő közösségek, 
amelyeket a Tolna Megyei Civil Informáci-
ós Centrum nyilvántartásba vett. 
1. Pályázati adatlap:
A pályázatnak tartalmaznia kell jelen kiírás 
1 sz. mellékletét képező Pályázati adatlapban 
meghatározott adatokat, az alábbiak szerint:
a.) a pályázó szervezet nevét
b.) a pályázat pontos címét
c.)  a pályázó szervezet alapításának időpontját
d.)  a pályázó szervezet adószámát, adóazo-

nosítóját
e.)  a nyilvántartásba vételi okirat számát
f.)  Tolna Megyei Civil Információs Cent-

rum nyilvántartási számát (CIC szám)
g.)  a pályázó szervezet számlavezető pénz-

intézetének nevét
h.)  a pályázó szervezet számlaszámát
i.)  a pályázó szervezet székhelyét és postai 

címét (megye,irányítószám, helység, utca, 
házszám, telefon)

j.)  a pályázó szervezet vezetőjének és kap-
csolattartójának nevét, beosztását, tele-
fonszámát, e-mail címét

k.)  a pályázat tartalmának rövid ismertetése
l.)  a pályázat várható eredményét és a cél-

csoport ismertetése
m.)  a pályázó eddigi tevékenységét a város 

i�úságpolitikai életében
n.)  a tevékenység, rendezvény helyszínét
o.)  a pályázati munka időpontját (kezdetét és 

végét)
p.)  a pályázati tevékenység részletes leírását
q.)  a tevékenység, rendezvény várható ered-

ményét
r.)  az ajánlók adatait és egyéb kiegészítéseket
s.)  a pályázó nyilatkozatait
t.)  pályázat pénzügyi elemeinek kimutatá-

sát (bevétel és kiadási oldal)
2. Nem indulhat pályázóként:
A közpénzekből nyújtott támogatások átlát-
hatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 
6§ (1) bekezdés alapján nem indulhat pályá-
zóként és nem részesülhet támogatásban:

a.)  aki a pályázati eljárásban döntés-előké-
szítőként közreműködő vagy döntéshozó,

b.) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c.)  az a.-b. pont alá tartozó személy közeli 

hozzátartozója,
d.)  az a.-c. pontban megjelölt személy tulajdo-

nában álló gazdasági társaság
e.)  olyan gazdasági társaság, alapítvány, egye-

sület, egyház vagy szakszervezet, illetve 
ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező 
olyan szervezeti egysége, amelyben az a.-c. 
pont alá tartozó személy, vezető tisztségvi-
selő, az alapítvány kezelő szervének, szerve-
zetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, 
az egyház vagy a szakszervezet ügyintéző 
vagy képviseleti szervének tagja,

f.)  az egyesület, egyház vagy szakszervezet, illet-
ve ezek önálló jogi személyiséggel rendelke-
ző azon szervezeti egysége

–  amely a pályázat kiírását megelőző öt évben 
együttműködési megállapodást kötött vagy 
tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal

–  amely a pályázat kiírását megelőző öt év-
ben párttal közös jelöltet állított országy-
gyűlési, európai parlamenti vagy helyi 
önkormányzati választáson

g.)  akinek a részvételéből való kizártságának 
tényét a honlapon közzétették.

•  Az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 50.§ (3) bekezdése alapján 
nem részesülhet támogatásban az, akinek 
esedékessé vált és még meg nem �zetett 
adótartozása, valamint járulék-, illeték- 
vagy vámtartozása (köztartozása) van.

•  Az államháztartásról szóló törvény végre-
hajtásáról szóló 368/2012. (XII.31.) Kor-
mány rendelet 76. § (3) bekezdése alapján 
nem részesülhet támogatásban az, aki az 
előző években kapott támogatás felhasz-
nálásáról a támogatási szerződésben fog-
lalt határidőig nem számolt el.

3. A pályázónak csatolnia kell:
Ebben a pontban ellenőrzési lista formájában 
fel van sorolva a pályázathoz benyújtandó 
mellékletek köre. Valamely mellékletnek a Tá-
mogatási szerződéshez való ismételt csatolása 
akkor szükséges, ha a benyújtását követően 
annak tartalmát érintő változás következik be.
a.)  a civil szervezetek létezéséről szóló, 30 nap-

nál nem régebbi hatályos bírósági kivonat
b.)  Az egyesülési jogról, a közhasznú jog-

állásáról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 
2011. évi CLXXV. törvény értelmében 
a 2013. évről szóló beszámoló (pénzügyi 
kimutatás és eredménylevezetés, köz-
hasznúsági melléklet) letétbe helyezését 
bizonyító postai feladóvény másolata

c.)  Nyilatkozat arról, hogy a pályázó köz-
tartozással, illetve Szekszárd Megyei 
Jogú Város Önkormányzata felé adó- és 
egyéb tartozással nem rendelkezik, va-
lamint az önkormányzattól korábban 
kapott támogatással elszámolt.

d.)  Nullás nyilatkozat az adóhatóságtól
e.)  a közpénzekből nyújtott támogatások átlát-

hatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 
szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség 
fennállásáról, vagy hiányáról szóló nyilatko-
zatot(jelen kiírás 2. sz. melléklete),

f.)  közzétételi kérelmet a közpénzekből 
nyújtott támogatások átláthatóságáról 
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § 
(1) bekezdés szerinti érintettségéről (je-
len kiírás 3. sz. melléklete).

VIII. Hiánypótlás
Amennyiben a támogatásra való jogosult-
ságot alátámasztó, fent előírt dokumentu-
mok nem, hiányosan vagy hibásan kerültek 
benyújtásra azok pótlására a pályázónak 
egy alkalommal hiánypótlás keretében van 
lehetősége, kivéve a rögzített eseteket.

Felhívjuk a pályázók �gyelmét, hogy a hi-
ánypótlás során a hiánypótlási felhívásban 
előírt módosításoktól eltérő módosítás, va-
lamint a pályázat tartalmi elemeinek vál-
toztatása nem lehetséges. Az ilyen jellegű 
módosítási igények nem vehetők �gyelem-
be, és a pályázat elutasításra kerül. 
Ha a hiánypótlást a megadott határidőn be-
lül a pályázó nem teljesíti teljes körűen, az a 
támogatás iránti pályázat elutasítását ered-
ményezi, ez esetben igazolásnak nincs helye.
IX. Pályázattal kapcsolatos egyéb információk
1.  A pályázat közzétételének ideje: 

A pályázati kiírás az arról szóló döntést 
követő (2014. március 31.) 5 munkana-
pon belül kerül közzétételre.

2. A pályázat közzétételének helye:
•  Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármes-

teri Hivatala (7100 Szekszárd Béla király 
tér 8.) Ügyfélszolgálati irodáján,

•  Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányza-
ta hivatalos honlapján (www.szekszard.hu), 

•  Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányza-
ta szolgáltató lapjában (Szekszárdi Vasárnap), 

3.  A pályázat benyújtásának határideje: 
2014. április 30. (szerda) 1630 óra

4. A pályázat benyújtásának módja:
•  a pályázatot 1 eredeti, aláírt példányban, 
•  Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-

mányzata Közgyűlésének Humán Bizott-
sága részére címezve 

•  személyesen, vagy postai úton,
•  zárt borítékban elhelyezve lehet benyújtani,
•  a borítékon jól láthatóan fel kell tüntetni a Pá-

lyázati Felhívás címét, a pályázó nevét és címét,
•  a pályázat magyar nyelven, kizárólag a pá-

lyázati adatlapon nyújtható be,
•  a pályázati adatlap sem tartalmában, sem 

alakjában nem változtatható.
5.  A pályázat benyújtásának helye: 7100 Szek-

szárd Béla király tér 8.(Humán Osztály)
6.  A pályázat elbírálásának módja:
A pályázatok elbírálásáról Szekszárd Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata Közgyű-
lésének Humán Bizottsága dönt.
A pályázónak a jelen pályázati kiírásnak 
a pályázat benyújtásakor kell megfelelnie, 
amelyet a fent kifejtettek szerint hiánypót-
lás során is teljesíthet. Amennyiben egy 
adott kritérium vizsgálata során megálla-
pítható, hogy a pályázó vagy a pályázat an-
nak nem felel meg, és az alátámasztó do-
kumentumok a jogszabálynak, a kiírásnak 
meghatározottaknak megfelelően benyúj-
tásra kerültek, hiánypótlási felhívás kibo-
csátása nélkül elutasítható a pályázat.
7.  A pályázat elbírálásának határideje:  

A pályázatok elbírálásáról Szekszárd 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének Humán Bizottsága dönt 
a pályázat benyújtásának határidejétől 
számított 30 napon belül.

8. A pályázattal kapcsolatos egyéb információk:
a)  A pályázati kiírás, valamint annak mel-

lékletei átvehetők Szekszárd Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatala Ügyfél-
szolgálati Irodáján (7100 Szekszárd, Béla 
király tér 8.) 2014. április 1-től, 2014. áp-
rilis 30-ig.

b)  A nyertes pályázókkal Szekszárd Megyei 
Jogú Város Önkormányzata Támogatási 
megállapodást köt.

c)  A nyertes pályázatok �nanszírozási mód-
ja: egyösszegű, utó�nanszírozású, vissza 
nem térítendő támogatás.

A Humán Bizottság fenntartja magának azt 
a jogot, hogy a pályázótól visszavonja a tá-
mogatást, amennyiben azt nem a pályázat-
ban leírt célokra használja fel, illetőleg a tá-
mogatással nem számol el.

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének
Humán Bizottság
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PÁLYÁZATOT HIRDET
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága a 2014. évi Sportkeretre

(szabadidő- és diáksport- keret) a szekszárdi székhelyű sportegyesületek és civil szervezetek számára 

I. A támogatás nyújtásának alapelvei
1.  Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-

mányzata Humán Bizottságának a 
Sportkeretből adott támogatása pályázat 
kiírása útján történik.

2.  A Sportkeretből csak az a pályázó ré-
szesülhet, aki a pályázati kiírásnak ma-
radéktalanul megfelelő pályázatot nyújt 
be és valamennyi szükséges mellékletet 
csatolja ahhoz.

3.  A támogatások vonatkozásában a dön-
téshozó Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének Humán 
Bizottsága

4.  A szekszárdi székhelyű sportegyesületek 
és civil szervezetek sporttevékenységé-
nek pénzügyi támogatása

•  Az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény

•  A közpénzekből nyújtott támogatások 
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény

•  Az Európai Uniós versenyjogi értelemben 
vett állami támogatásokkal kapcsolatos 
eljárásról és a regionális támogatási tér-
képről szóló 37/2011. (III.23.) Korm. ren-
delet előírásainak megfelelően történik.

II. A pályázat célja
Szekszárdi székhelyű sportegyesületek, civil 
szervezetek számára vissza nem térítendő 
támogatás biztosítása. 
III. A pályázók köre
Jelen pályázati kiírás keretében támogatást 
kaphatnak olyan szekszárdi székhellyel ren-
delkező sportegyesületek, civil szervezetek, 
melyek vállalják a jelen pályázati feltételek-
ben foglalt elvárások teljesítését.
IV. Támogatandó célok
A pályázat keretében kizárólag az alábbi-
akban megjelölt tevékenységekre lehet tá-
mogatást igényelni. A felsorolt tevékenysé-
geken kívül semmilyen egyéb tevékenység 
nem támogatható.
A pályázat kiírója az alábbiakban meghatá-
rozott célokra nyújt pénzügyi támogatást:
•  a pályázó alapító okiratában meghatáro-

zott sportcélok végrehajtása érdekében, a 
pályázó által szervezett programokhoz, 
rendezvényekhez,

•  a pályázó működési célú kiadásainak tá-
mogatásához

V. Elszámolható költségtípusok
A keret önmagában nem lehet a felsorolt 
tevékenységekhez szükséges pénzeszközök 
kizárólagos forrása. A Humán Bizottság 
5/2011. (II. 1.) HB határozata alapján a 
Bizottság által kiírt Sportkeretre beérkező 
pályázatok költségvetésében a pályázó szer-
vezetnek a pályázandó összeg 50%-ával ren-
delkeznie kell, amely nem lehet kizárólago-
san az önkéntes munka forintosított értéke. 
A pályázat kiírója jelen kiírás keretében az 
elszámolható költségek típusait az alábbiak 
szerint határozza meg:
1.  Szolgáltatások igénybevételének költsége 

(a pályázati program megvalósításához 
szükséges szakmai szolgáltatások igény-
bevételének költségei).

2.  Eszközbeszerzések költségei (a pályázati 
program megvalósításához szükséges 
eszközök beszerzésének költségei).

3.  Előkészítési költségek:
a.)  Megvalósíthatósági tanulmány/üzle-

ti terv, költség-haszonelemzés, egyéb 
szükséges háttértanulmányok, szakvé-
lemények elkészítésének költsége.

b.)  Előzetes PR tevékenységhez, és kötelező 
nyilvánosságbiztosításhoz kapcsolódó 
költségek (a helyi tömegkommuniká-
ciós eszközök igénybevételének díja /

�zetett hirdetések, riportok, tájékoztató 
dokumentumok készítése, terjesztése, 
fórumok szervezése/).

c.)  Előkészítéshez kapcsolódó szakértői ta-
nácsadás díja.

4. Megvalósítási költségek:
a.)  Szolgáltatások igénybevételének költségei 

(megvalósításhoz szükséges szakmai szol-
gáltatások, és egyéb szolgáltatások költségei).

b.)  Mindazon költségek, amelyek nem a 
szakmai tevékenységek konkrét megva-
lósításához, hanem ennek adminisztra-
tív lebonyolításához, a tevékenység ko-
ordinációjához kapcsolódnak.

VI. Rendelkezésre álló forrás
A jelen pályázat keretében a Szabadidő és 
Diáksport kereten 
6.000.000 Ft összeg
áll rendelkezésre a sportszervezetek támo-
gatására, amely együttesen lesz odaítélve az 
alábbi feltételek alapján.
A meghatározott támogatási célok meg-
valósításához sportszervezetenként, civil 
szervezetenként minimum 50eFt, maxi-
mum 500eFt igényelhető.
A támogatás formája vissza nem térítendő 
támogatás.
VII. Pályázati feltételek
Önkormányzati támogatásban csak az 
részesülhet, akinek nincs köztartozása, il-
letve az önkormányzattól korábban kapott 
támogatás felhasználásáról elszámolt, az 
önkormányzat felé 
egyéb tartozása nincs, valamint azok a 
szekszárdi székhelyű civil szervezetek, ön-
szerveződő közösségek, amelyeket a Tolna 
Megyei Civil Információs Centrum nyil-
vántartásba vett. 
1. Pályázati adatlap:
A pályázatnak tartalmaznia kell jelen kiírás 
1 sz. mellékletét képező Pályázati adatlapban 
meghatározott adatokat, az alábbiak szerint:
a.)  a pályázó szervezet nevét
b.)  a pályázat pontos címét
c.)  a pályázó szervezet alapításának idő-

pontját
d.)  a pályázó szervezet adószámát, adóazo-

nosítóját
e.) a nyilvántartásba vételi okirat számát
f.)  Tolna Megyei Civil Információs Cent-

rum nyilvántartási számát (CIC szám)
g.)  a pályázó szervezet számlavezető pénz-

intézetének nevét
h.)  a pályázó szervezet számlaszámát
i.)  a pályázó szervezet székhelyét és postai 

címét (megye,irányítószám, helység, 
utca, házszám, telefon)

j.)  a pályázó szervezet vezetőjének és kap-
csolattartójának nevét, beosztását, tele-
fonszámát, e-mail címét

k.)  a pályázat tartalmának rövid ismertetése
l.)  a pályázat várható eredményét és a cél-

csoport ismertetése
m.)  a tevékenység, rendezvény helyszínét
n.)  a pályázati munka időpontját (kezdetét 

és végét)
o.)  a pályázati tevékenység részletes leírását
p.)  a tevékenység, rendezvény várható ered-

ményét
q.)  az ajánlók adatait és egyéb kiegészítéseket
r.)  a pályázat pénzügyi elemeinek kimuta-

tását (bevétel és kiadási oldal)
2. Nem indulhat pályázóként:
A közpénzekből nyújtott támogatások át-
láthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény 6§ (1) bekezdés alapján nem in-
dulhat pályázóként és nem részesülhet tá-
mogatásban:
a.)  aki a pályázati eljárásban döntés-előké-

szítőként közreműködő vagy döntéshozó,

b.)  a kizárt közjogi tisztségviselő,
c.)  az a.-b. pont alá tartozó személy közeli 

hozzátartozója,
d.)  az a.-c. pontban megjelölt személy tulaj-

donában álló gazdasági társaság
e.)  olyan gazdasági társaság, alapítvány, 

egyesület, egyház vagy szakszervezet, 
illetve ezek önálló jogi személyiséggel 
rendelkező olyan szervezeti egysége, 
amelyben az a.-c. pont alá tartozó sze-
mély, vezető tisztségviselő, az alapítvány 
kezelő szervének, szervezetének tagja, 
tisztségviselője, az egyesület, az egyház 
vagy a szakszervezet ügyintéző vagy 
képviseleti szervének tagja,

f.)  az az egyesület, egyház vagy szakszerve-
zet, illetve ezek önálló jogi személyiség-
gel rendelkező azon szervezeti egysége

–  amely a pályázat kiírását megelőző öt 
évben együttműködési megállapodást 
kötött vagy tartott fenn Magyarországon 
bejegyzett párttal

–  amely a pályázat kiírását megelőző öt év-
ben párttal közös jelöltet állított országy-
gyűlési, európai parlamenti vagy helyi 
önkormányzati választáson

g.)  akinek a részvételéből való kizártságá-
nak tényét a honlapon közzétették.

•  Az államháztartásról szóló 2011. évi . 
CXCV. törvény 50.§ (3) bekezdése alapján 
nem részesülhet támogatásban az, akinek 
esedékessé vált és még meg nem �zetett 
adótartozása, valamint járulék-, illeték- 
vagy vámtartozása (köztartozása) van.

•  Az államháztartásról szóló törvény végre-
hajtásáról szóló 368/2012. (XII.31.) Kor-
mány rendelet 76. § (3) bekezdése alapján 
nem részesülhet támogatásban az, aki az 
előző években kapott támogatás felhasz-
nálásáról a támogatási szerződésben fog-
lalt határidőig nem számolt el.

3. A pályázónak csatolnia kell:
Ebben a pontban ellenőrzési lista formájá-
ban fel van sorolva a pályázathoz benyúj-
tandó mellékletek köre. Valamely mel-
lékletnek a Támogatási szerződéshez való 
ismételt csatolása akkor szükséges, ha a be-
nyújtását követően annak tartalmát érintő 
változás következik be.
a.)  a civil szervezetek létezéséről szóló, 30 nap-

nál nem régebbi hatályos bírósági kivonat
b.)  Az egyesülési jogról, a közhasznú jog-

állásáról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 
2011. évi CLXXV. törvény értelmében 
a 2013. évről szóló beszámoló (pénzügyi 
kimutatás és eredménylevezetés, köz-
hasznúsági melléklet) letétbe helyezését 
bizonyító postai feladóvény másolata

c.)  Nyilatkozat arról, hogy a pályázó köz-
tartozással, illetve Szekszárd Megyei 
Jogú Város Önkormányzata felé adó- és 
egyéb tartozással nem rendelkezik, va-
lamint az önkormányzattól korábban 
kapott támogatással elszámolt.

d.)  Nullás nyilatkozat az adóhatóságtól
e.)  A de minimis támogatás igénybevéte-

léről szóló nyilatkozat (2. sz. melléklet)
f.)  a közpénzekből nyújtott támogatások átlát-

hatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 
szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség 
fennállásáról, vagy hiányáról szóló nyilatko-
zatot(jelen kiírás 3. sz. melléklete),

g.)  közzétételi kérelmet a közpénzekből nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 
CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti 
érintettségéről (jelen kiírás 4. sz. melléklete).

4. Ha az e pályázati felhívás alapján nyújtott 
támogatás az Európai Unió működéséről 
szóló Szerződés 107. cikkének (1) bekezdé-

se alapján állami támogatásnak minősül, a 
támogatás csekély összegű támogatásként 
nyújtható, amelyet az Európai Közösséget 
létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkének a de 
minimis támogatásokra való alkalmazásáról 
szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bi-
zottsági rendelet (HL L 379/5, 2006.12.28.) 
rendelkezéseivel összhangban lehet nyújtani.
Csekély összegű támogatás csak abban az 
esetben nyújtható, ha egy vállalkozásnak 
bármilyen forrásból csekély összegű támoga-
tási jogcímen odaítélt támogatás támogatás-
tartalma – három pénzügyi év vonatkozásá-
ban – nem haladja meg a 200.000 eurónak, a 
közúti szállítási ágazatban a 100.000 eurónak 
megfelelő forintösszeget. Csekély összegű tá-
mogatás odaítélésekor az adott pénzügyi év-
ben, valamint az előző két pénzügyi év alatt 
odaítélt csekély összegű támogatások összegét 
kell �gyelembe venni. A több részletben �ze-
tendő támogatást az odaítélése időpontjában 
érvényes értékre kell diszkontálni.
A támogatás kedvezményezettje tudomásul 
veszi, hogy az e felhívás alapján nyújtott cse-
kély összegű támogatási jogcímen nyújtott 
támogatáshoz kapcsolódó minden iratot kö-
teles a támogatás odaítélését követő 10 évig 
megőrizni és azokat a támogatást nyújtó ilyen 
irányú felhívása esetén számára bemutatni.
A támogatást nyújtó írásban tájékoztatja a ked-
vezményezettet, ha a számára csekély összegű 
támogatást nyújt. A tájékoztatásnak utalnia 
kell a 1998/2006/EK bizottsági rendeletre, 
megjelölve annak pontos címét és az Európai 
Közösség Hivatalos Lapjában való kihirdetését, 
valamint meg kell határoznia a támogatás pon-
tos összegét támogatástartalomban kifejezve.
A csekély összegű támogatás ugyanazon el-
számolható költségek vonatkozásában nem 
halmozható más állami támogatással, ameny-
nyiben az így halmozott összeg meghaladná az 
Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 
88. cikke alkalmazásában a támogatások bizo-
nyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethe-
tőnek nyilvánításáról szóló 2008. augusztus 6-i 
800/2008/EK bizottsági rendeletben (általános 
csoportmentességi rendelet – HL L 214/3., 
2008.8.9.) vagy az Európai Bizottság határo-
zatában meghatározott támogatási intenzitást.
VIII. Hiánypótlás
Amennyiben a támogatásra való jogosult-
ságot alátámasztó, fent előírt dokumentu-
mok nem, hiányosan vagy hibásan kerültek 
benyújtásra azok pótlására a pályázónak 
egy alkalommal hiánypótlás keretében van 
lehetősége, kivéve a rögzített eseteket.
Felhívjuk a pályázók �gyelmét, hogy a hi-
ánypótlás során a hiánypótlási felhívásban 
előírt módosításoktól eltérő módosítás, va-
lamint a pályázat tartalmi elemeinek vál-
toztatása nem lehetséges. Az ilyen jellegű 
módosítási igények nem vehetők �gyelem-
be, és a pályázat elutasításra kerül. 
Ha a hiánypótlást a megadott határidőn be-
lül a pályázó nem teljesíti teljes körűen, az a 
támogatás iránti pályázat elutasítását ered-
ményezi, ez esetben igazolásnak nincs helye.
IX. Pályázattal kapcsolatos egyéb információk
1.  A pályázat közzétételének ideje: A pályá-

zati kiírás a Humán Bizottság döntését 
követő (2014. március 31.) 5 munkana-
pon belül kerül közzétételre.

2. A pályázat közzétételének helye:
•  Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármes-

teri Hivatala (7100 Szekszárd Béla király 
tér 8.) Ügyfélszolgálati irodáján,

•  Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányza-
ta hivatalos honlapján (www.szekszard.hu), 

•  Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányza-
ta szolgáltató lapjában (Szekszárdi Vasárnap).
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3.  A pályázat benyújtásának határideje: 
2014. április 30. (szerda) 16.30 óra

4. A pályázat benyújtásának módja:
•  a pályázatot 1 eredeti, aláírt példányban, 
•  Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-

mányzata Közgyűlésének Humán Bizott-
sága részére címezve 

•  személyesen, vagy postai úton,
•  zárt borítékban elhelyezve lehet benyújtani,
•  a borítékon jól láthatóan fel kell tüntetni a Pá-

lyázati Felhívás címét, a pályázó nevét és címét,
•  a pályázat magyar nyelven, kizárólag a 

pályázati adatlapon nyújtható be,
•  a pályázati adatlap sem tartalmában, sem 

alakjában nem változtatható.
5.  A pályázat benyújtásának helye: 7100 Szek-

szárd Béla király tér 8.(Humán Osztály)

6.  A pályázat elbírálásának módja:  
A pályázatok elbírálásáról Szekszárd 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének Humán Bizottsága 
dönt.

A pályázónak a jelen pályázati kiírásnak 
a pályázat benyújtásakor kell megfelelnie, 
amelyet a fent kifejtettek szerint hiány-
pótlás során is teljesíthet. Amennyiben 
egy adott kritérium vizsgálata során 
megállapítható, hogy a pályázó vagy a 
pályázat annak nem felel meg, és az alátá-
masztó dokumentumok a jogszabálynak, 
a kiírásnak meghatározottaknak megfe-
lelően benyújtásra kerültek, hiánypótlási 
felhívás kibocsátása nélkül elutasítható a 
pályázat.

7. A pályázat elbírálásának határideje:
A pályázatok elbírálásáról Szekszárd Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata Közgyű-
lésének Humán Bizottsága dönt a pályázat 
benyújtásának határidejétől számított 30 
napon belül.
8. A pályázattal kapcsolatos egyéb infor-
mációk: 
a.)  A pályázati kiírás, valamint annak mel-

lékletei átvehetők Szekszárd Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ügy-
félszolgálati Irodáján (7100 Szekszárd, 
Béla király tér 8.) 2014. április 1-től.

b.)  A nyertes pályázókkal Szekszárd Megyei 
Jogú Város Önkormányzata Támogatási 
megállapodást köt.

c.)  A nyertes pályázatok �nanszírozási 
módja: egyösszegű, utó�nanszírozású, 
vissza nem térítendő támogatás. 

A Humán Bizottság fenntartja magának 
azt a jogot, hogy a pályázótól visszavonja a 
támogatást, amennyiben azt nem a pályá-
zatban leírt célokra használja fel, illetőleg 
a támogatással nem számol el. Amennyi-
ben az önkormányzat a kedvezményezet-
től visszavonja a támogatást, az esetlegesen 
már ki�zetett támogatást kamattal növelten 
követeli vissza.

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének
Humán Bizottság

Eltűntek a sötét fellegek: újra kezdik a toborzást a szekszárdi vívók

Fellélegezhetnek Szekszárd egyik 
legrégebbi klubjánál, a Kórház SE ví-
vószakosztálynál, ahol lassan egy év-
tizede küzdenek gazdasági nehézsé-
gekkel. Az elmúlt időszakban ugyan 
vészesen lecsökkent a tőrözők szá-
ma, miután a szakosztályi támoga-
tás a legszerényebb dologi kiadáso-
kat sem fedezte; de szerencsére azok, 
akiken a sportági megmaradás mú-
lott, kitartottak. Nem hiába.

Az edzők, egykori versenyzők – Vastag 
Oszkár, aki civilben szemészfőorvos 
és Ravasz Nándor, az egykori közle-
kedésfelügyeleti igazgató – képtele-
nek lennének tudomásul venni, hogy 
hatvan év után megszűnik a vívósport 
Szekszárdon. De az általuk kinevelt 
leghűségesebb edző, Garay Előd is a 
végletekig empatikus a vívósporttal. 

Vastag Oszkár szakosztályvezető, az 
egykori pécsi versenyző, aki szekszárdi 
színekben fejezte be pályafutását, tiszte-
lettel említi a vívósport szekszárdi meg-
születése kapcsán Szentgáli Gyula ne-
vét, akinek emlékét utca is őrzi. De az 
ottjártunkkor zajlott múltidéző dispu-
ta során gyorsan előkerül Kántor Já-
nos, Fenyőházi László főorvosok neve, 
akik nélkül aligha jöhetett volna létre a 
vívósport Szekszárdon, a kórház által 
működtetett sportegyesület égisze alatt.

– Hála az új sporttámogatási kon-
cepciónak, a vívás mint kiemelt olim-
piai sportág forrásokhoz jutott, és eb-
ből valóban jut – a jelekből ítélve nem 
is kevés – támogatás a kis egyesületek-
hez is – jegyzi meg a szakosztályveze-
tő, aki a sportág olyan hőskorszaká-
ban tudott elsőosztályú párbajtőröző 
és másodosztályú tőröző lenni, amikor 
elevenen élt még az emlékezetekben a 
Kovács, Gerevich, Kárpáti nevekkel 
vagy az olimpiai bajnoki címekig jutó 
párbajtőrözőkkel fémjelzett sikerkor-
szak. A 2000-es évek elején, már szek-
szárdi edzőként annak is tudott örülni, 
amikor a szakosztály stabil 20 verseny-
zős időszakában egy-egy tőröző gye-
reket fel tudtak vinni az elsőosztályú 

szintre vagy annak közelébe. Akkor, 
amikor a sportág háttérbázisa már fo-
kozatosan csökkent és szakosztályok 
szűntek meg az országban.

Központi támogatást kaptak a szek-
szárdi vívók nemrégiben, méghozzá 
milliós nagyságrendűt. Az pedig külö-
nösen jólesett a szakosztályvezetésnek, 
hogy nem csupán egy elektronikus le-
velet kaptak a támogatásról, hanem ta-
valy év végén a Magyar Vívó Szövetség 
elnöke látogatott el hozzájuk, s a szek-
szárdi városvezetés bevonásával egy a 
szebb jövőt sejtető beszélgetés is zajlott. 

– Nagyon örültem, hogy egy a sport-
ban otthonosan mozgó, kapcsolati tő-
kével is rendelkező szekszárdi üzletem-
ber, egykori sportvezető Horváth Ferenc 
közvetítésével eljött hozzánk a szövet-
ség vezetője, Csampa Zsolt, és az itteni 
sportágfejlesztési lehetőségekről, a ve-
lünk kapcsolatos területi elképzelések-
ről tett említést. Ami az elmúlt két-há-
rom hónapban történt velünk, az nem 
kevesebb, mint egy meseszerű álom va-
lósággá válása, amilyenre egész pályafu-
tásomat számba véve sem emlékszem. 
Ennyi idő alatt több mint egymillió fo-
rint érkezett a szövetségtől, továbbá hoz-
závetőleg háromszázezer a várostól és az 
anyaegyesülettől. Jóval többről van szó, 
mint mentőövről – lelkendezett a köz-

tiszteletben álló főorvos, vívóedző, aki 
hozzátette: az összegből már vásároltak 
felszereléseket, és hamarosan vívógépe-
ket is beszereznek.

Reméljük, lesz kiknek, mert időköz-
ben eltűntek a már kész versenyzők-
nek tekinthető serdülők és i�k a szak-
osztályból. De a sportágmentő edzői 
trió mindig talált a sportág szekszárdi 
főhadiszállásának számító Dienes Va-
léria Általános Iskolában olyan gye-
rekeket, akik érdeklődést mutattak a 
sportág iránt. Van lemorzsolódás, de 
mindig jönnek az újak. 

– A szükséges eszközök birtoká-
ban már egyértelmű a feladat: újra el 
kell kezdenünk a város összes iskolá-
ját érintő toborzóinkat. Már most na-
pirendre kell hogy vegyük a szövetség 
által kínált pályázati lehetőséget, mely 
szerint ha találunk egy erre a sportág-
ra fogékony iskolát, akkor a vívás be 
tud költözni az adott intézmény falai 
közé a diáksportkör részeként, s akár 
délelőtt is lehet edzés, aminek az anya-
gi-tárgyi feltételei biztosítottak. Nyil-
ván a bennünket már hosszú évek óta 
befogadó Dienes Általános Iskolával 
fogjuk átbeszélni először ezt a dol-
got – sorolja a legfontosabb teendőket 
Vastag Oszkár, aki azt is jelzi, hogy ő 
az időigényes toborzási feladatokba – 

tekintettel arra, hogy vezető beosztá-
sú főorvos –, sportágszeretet ide vagy 
oda, már nem tud bekapcsolódni. 

Nyilván számíthat a szakosztály a �-
atalabb generációt képviselő harmadik 
edzőjére, a klubhoz, a sportághoz ezer 
szállal kötődő egykori versenyzőre, Ga-
ray Elődre, aki az elhúzódó krízis idő-
szakban is egyetértett idősebb edzőkol-
légáival: ne hagyjuk elveszni a sportágat! 

A kérdésre, hogy mi lenne, ha a kör-
zetközpont szerepét szánná a szövet-
ség Szekszárdnak, Vastag Oszkár azt 
válaszolja: „Örülnék neki, de ehhez 
még fel kellene nőnünk. Mi hárman, 
társadalmi edzők, a mostaninál még 
egy picivel többet is tudnánk vállalni 
a nemes cél érdekében. De egy ilyen 
felelősségteljes megbízatás esetén, 
meglátásom szerint bizony szükség 
lenne még egy helybeli sportágszerel-
mes testnevelő-edzőre, aki képzettsé-
get szerezne.”

A hétfői, mindössze három szerep-
lős �ú tőredzés ugyan még az elmúlt 
sanyarú évtizedet idézte, de a közel-
múlt történéseinek köszönhetően be-
látható időn belül újra beköszönthet a 
bőség zavara a szekszárdi vívásban – 
ahol esetleg a tőr mellett a párbajtőr is 
újra megjelenik… 

 B. Gy.
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LABDARÚGÁS. Esélytelenül lépett 
pályára a tavaszra játékerőben gyen-
gült, �ataljai beépítésének időszakát 
élő Tolle UFC Szekszárd az NB III 
középcsoportjában a második he-
lyen álló, bajnoki címre törő Szeged 
2011 – Grosics Akadémia otthoná-
ban a 21. fordulóban. A 0-0-ra vég-
ződő első félidő után a folytatásban 
feltörte az UFC védelmét a Szeged, 
igaz, a �atal Ármin Aréna góljával 
a 61. percben egyenlített a végig vé-
dekezésre kényszerülő UFC, de nem 
kerülhette el a játék képéből adódó 
sorsát, a vereséget (3-1). A tavasszal 
még nyeretlen, több vereséget is ösz-
szeszedő együttes hét győzelemmel, 

hat döntetlennel és immáron kilenc 
vereséggel, 26 ponttal a 9. helyen áll a 
táblázaton – négy pont az előnye a 22 
pontot gyűjtött három, már alsóházi-
nak számító csapattal (ESMTK, Da-
bas, Monor) szemben az UFC-nek, s 
már csak egy ponttal előzi meg a 10., 
szintén megyebeli Bölcskét, kettővel 
pedig a 11. helyen álló Baját.

KOSÁRLABDA. Harmincegy pontos 
vereséggel tért haza az Atomerőmű 
KSC Szekszárd női csapata Sopronból 
a rájátszás középszakaszában leját-
szott újabb mérkőzést követően (54-
85). A második félidőtől nőtt a kü-
lönbség a két csapat között, miközben 

az amerikai Hawkins semlegesítése 
megoldhatatlan feladatnak bizonyult 
a szekszárdiak számára (a magas 
bedobó 34 pontig jutott). A KSC-
ben Zele Dorina a védelmi túlerővel 
szembeni ponterőssége emelhető ki: a 
középjátékos ezen a meccsen 17 pon-
tot jegyzett, őt az eredményességben 
az egyaránt 8 pontig jutó Singleton és 
Hajdú Zs. követte.

ÍJÁSZAT. A Baranya megye íjásza cí-
mért egy hatfordulós távlövéses ver-
senysorozat vette kezdetét fúvócsöves, 
illetve íjas távlövésben, amelybe négy 
versenyzővel az Ippon Karate és Íjász 
Egyesület is bekapcsolódott. A szek-

szárdiak közül Balogh László szere-
pelt a legjobban, aki ingázva az egyes 
versenyhelyszínek között, valamennyi 
versenyszámban elindult a siklósi első 
fordulóban. Távlövésben szerzett egy 
ötödik illetve egy második helyet, míg 
a fúvászoknál a hetedik helyen végzett. 
A fúvócsövesek kategóriában szerepelt 
még Berta Béla, aki egy igen erős me-
zőnyben a 8. helyet tudta megszerezni, 
a gyerekeknél Keserű Zsombor ebben 
a kategóriában a hetedik helyen zárt. 
A fér�-női összevont kategóriában in-
duló Rotkay Zsuzsa a 13. helyen vég-
zett. A következő fordulót Mohácson 
rendezik.
 Bálint György

Az ezüstnek már nem tudnának örülni a kézis lányok

Megkezdődött a visszaszámlálás: 
jövő szombaton az év mérkőzését 
játssza a bajnoki listavezető Fekete 
Gólyák KC és a két ponttal mögötte 
álló, ezúttal otthon játszó Budaörs 
a női kézilabda NB I B nyugati cso-
portjában. 

Mint emlékezetes, óriási meccset ját-
szott ősszel a két csapat Szekszárdon: 
négygólos hátrányból hozta az ikszet 
a szekszárdi csapat az utolsó másod-
percekben lőtt góllal. A találkozó ira-
ma, színvonala – a nagy tét ellenére – 
az élvonal mércéjével mérve is kiállta 
a próbát. 
Akkor úgy tűnt, hogy az idegenbeli 
döntetlennel a fővárosiak kerültek 
lépéselőnybe, de a további fejlemé-
nyek mégis úgy alakultak, hogy az 
FGKC került helyzeti, egész ponto-
san kétpontos előnybe – merthogy a 
Budaörs később bukott Marcaliban. 
Tabajdi Ferenc csapata pedig azóta 
szinte minden ellenfelén átgázolva 
nyeri a mérkőzéseket. Teljesen mind-
egy, hogy idegenben, vagy idehaza 
játszanak a gólyák, csak az a kérdés: 
10-15 gólnál több lesz-e a különbség 
a legvégén? 

A Budaörs elleni meccs persze egé-
szen más követelményeket támaszt. 
Részint mert egy olyan, a szekszárdi-
hoz képest gazadag fővárosi klubról 
van szó, amely ebbéli státuszánál fog-
va nem csak bajnokságot akar nyer-
ni, hanem följutni az NB I be. Más 
a háttér, más a külső és belső moti-
váció. Egy szegényebb és egy gazdag 
klub külön harcáról szól immáron két 
éve az NB I B női kézilabda-bajnok-
ság nyugati csoportjának küzdelem-
sorozata.

Na persze ez még önmagában 
nem dönt, nem jelent plusz gólokat. 
Azért sem, mert a szekszárdi csapa-
tot az ebbéli különbség csak motivál-
ja. Ez már most tükröződik az arco-
kon: szinte biztos, hogy „életemet és 
véremet” elhatározással lépnek pályá-
ra jövő szombaton. 

Ha összevetjük a két csapat eré-
nyeit, akkor talán túlzás nélkül állít-
ható: a szekszárdi csapat azzal együtt 
is, hogy idegenben lép pályára, esé-
lyesebb – feltételezve azt, hogy egyé-
nileg és csapatszinten topon tudnak 
lenni a tavasz mérkőzésén. A kapu-
ban amolyan egál körüli a helyzet, 
lövőposztokon és a beállóban pe-
dig azzal együtt is a Szekszárdnál az 
előny, hogy a budaörsiek az érdi Ko-
vács Gréta leigazolásával irányító-át-
lövő poszton egyértelműen erősöd-
tek, s ezzel kompenzálhatják azt, amit 
egy Vasas Edina játéka jelent az FG-
KC-nél. Szélső posztokon az ellenfél 
anyagerősebbnek tűnik, de nem itt 
fog eldőlni a mérkőzés.

Sajnos a szekszárdi csapat nem 
erősödött, hanem némiképpen gyen-
gült azzal, hogy az anyai örömök elé 
néző Weigel Zita az elmúlt hetekben 
kiszállt a játékból. S ez elsősorban a 
védekezés stabilitásában jelent nem 
egykönnyen megoldható helyzetet. 

A Budaörs legfőbb erénye a Szek-
szárddal szemben a több azonos ké-
pességű és �atalabb játékos jelenléte a 
keretben – vagyis a hosszabb kispad, s 
ezáltal a gyorsabb, agresszívebb, oly-
kor verekedős, belemenős, párharco-
kat kierőszakoló délszláv stílusjegye-
ket magában hordozó kézilabda. Ami 
a jelekből ítélve közel sem párosul 
mindig eredményességgel: mint is-

meretes, a fővárosiaknak „meleg volt 
a pite” a Mohács ellen, amikor csak 
két góllal tudtak nyerni, és azokon a 
meccseken, amelyeken Fauszt Évá-
ék 15-tel nyertek, a nagy rivális há-
rom-négy esetben is legföljebb négy-
gyel-öttel, ami azért jelzésértékű.

Tabajdi Ferenc szeretett volna úgy 
is felkészülni erre a meccsre, hogy egy 
NB II-es �úcsapat ellen játszanak va-
lamelyik hétköznapon, de nem akadt 
ilyen partner. Így az utóbbi hétben a 
maximális terhelést kiváltó, felpörge-
tett tempójú 15-20 perces edzés-játék 
periódusokkal készül a csapat az év 
meccsére.

– Zita kiesése gond, mert ha egy 
mód adódott volna, akkor esetleg 
egy kimondott védőjátékost szerződ-
tetünk, de már kicsúsztunk az idő-
ből – közli Tabajdi mester a tényt, de 
mint mondja, nem gondolná, hogy 
emiatt csökkentek volna lényegesen a 
győzelmi esélyeik. – Úgy gondolom, 
hogy támadásban erősebbek tudunk 
lenni, de az is realitás: a védekezés-
ben is többet kell nyújtani, mint ed-
dig. Készültünk ezen a téren új vari-
ációkkal, amit eddig titkoltunk, nem 
alkalmaztunk, csak edzésen magunk 
között, s ezzel szeretnénk meglepetést 
okozni Budaörsön – mondta az esé-
lyekről és a közvetlen felkészülésről a 
szekszárdi tréner.

Vasas Edina, az FKGC irányító át-
lövője szerint, ha fejben végig ott tud 
lenni a csapat, akkor meglehet a hőn 
óhajtott győzelem.

– Nagyon akarjuk ezt a meccset, 
hisz a bajnoki cím a célunk. Az ezüs-
térem az idén már nem csillogna szé-
pen. Az őszi meccsen úgy lett dön-
tetlen, hogy igazán nem úgy ment 

nekem a játék, ahogy azt magam-
tól elvárom – mondta a legutóbbi és 
a most következő meccsel kapcsola-
tosan Vasas Edina. – Ráadásul már 
a meccs első félidejének közepén el-
vesztettük a lövőposzton meghatá-
rozó emberünket, Fauszt Évit. Leg-
főképpen ezért kerültünk jelentős 
hátrányba, amit azért óriási küzdő-
szellemmel ledolgoztunk a meccs vé-
gére. Figyelnünk kell a párharcok ki-
erőszakolására épülő támadójátékuk 
semlegesítésénél, az időben érkező 
besegítésekre, ez nem maradhat el. 
Elöl pedig még gyorsítani kell a pasz-
szjátékunkat, s erre képesek vagyunk 
– tette hozzá.

Fauszt Éva, a csapat komoly NB 
I-es referenciákkal rendelkező gólvá-
gó játékosa is úgy látja, hogy ha nem 
tud dobni az ellenfél ki nem kénysze-
rített hibákból könnyű gólokat, akkor 
hiába segíti a hazai közönség az ellen-
felet, az ő kezükben lesz-lehet a mér-
kőzés irányítása. 

Nagy a készülődés a vendéglátó 
otthonában. Mint megtudtuk, most 
először kérnek belépőt a házigazdák 
mérkőzésre (1000 forint), de így is telt 
ház és pokoli hangulat várhat az FG-
KC-re. Hogy ne legyen emiatt nyo-
más a csapaton, a szekszárdi szurko-
lótábor is készül: a cél, hogy a hangos 
B-közép vezérletével közel százan 
buzdítsák a csapatot a kétszer har-
minc perc során. Nagyon úgy tűnik, 
hogy ez a létszám meglesz. Merthogy 
az ötvenszemélyes különbusz már 
megtelt, és további 20 drukker igé-
nyelt jegyet a szekszárdi klubnál. Ez 
a létszám pedig a tavasz csúcsrang-
adójának közeledtével még biztosan 
emelkedni fog. B. Gy.
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KÉRJÜK KEDVES OLVASÓINKAT, A MEGFEJTÉST NE KÜLDJÉK BE! KERESZTREJTVÉNYÜNK PUSZTÁN SZÓRAKOZTATÁSUKAT SZOLGÁLJA!
Március 30-ai rejtvényünk megfejtése: Bohumil Hrabal, Sörgyári capriccio

ÖRÖMHÍR

Én vagyok a feltámadás és az élet… 
 (Jn 11,1-45)

A mai vasárnapot a régi liturgia feke-
tevasárnapnak nevezte: ilyenkor fed-
jük be a templomi feszületeket fekete le-
pellel, hogy nagypénteken még jobban 
megdöbbenjünk a kereszt leleplezésekor 
azon: ennyire szeret minket az Isten.

A mai evangélium is gyászosan in-
dul, de örömmel végződik.

Meghal Lázár, Jézus barátja, és ezért 
talán úgy érezzük, joggal vetik Jézus 
szemére, hogy ha időben odaért volna, 
akkor nem hal meg – hiszen hány bete-
get meggyógyított, a barátját is igazán 
illett volna.

Emberi gondolkodás szerint halál 
a földön a legnagyobb csapás. Az em-
bernek mindent itt kell hagynia, vagyis 
mindaz, amiért egész életében gürcölt, 
az itt marad. 

Az embernek ekkor egyedül kell ma-
radnia. Ferenc pápa szerint azonban 

a halotti lepelnek nincsen zsebe, min-
dent itt kell hagynunk. A hívő embert 
vigasztalja az örök életbe vetett hit, 
vagyis az, amit Márta mondott: Tu-
dom, hogy föl fog támadni az utolsó 
napon.

Jézus ott áll barátja sírjánál és meg-
mutatja emberi szívét, hangos sírásra 
fakad. Neki sem mindegy, hogy barát-
ja ott van-e mellette, vagy kinn nyug-
szik a temetőben.

Jézus sír, habár tudja, hogy életre 
kelti majd Lázárt, ahogy mi is sírunk 
egy-egy szerettünk elvesztésekor, ha-
bár vigasztal minket a tudat, hogy éle-
te nem szűnt meg, csak átalakult, és 
hogy a lélek halhatatlan és örök. Ez az, 
amit senki és semmi nem tud legyőzni.

Ezért kell nekünk törekednünk a lelki 
dolgokra, mert ami testi, ami e világi, 
az mind elmúlik, de a lelkünk Istennél 
örökké él. És nem mindegy, hogy a lé-
lek sorsa az örök kárhozat, vagy az örök 
boldogság lesz.

Vigasztaljon bennünket Jézus szava: Én 
vagyok a föltámadás és az élet, aki bennem 
hisz, még ha meg is halt, élni fog. Ámen.
 Bacsmai László
 plébános

Vasárnap országgyűlési választások 
lesznek, tegyünk eleget állampolgári 
kötelességünknek és keresztény lelki-
ismeretünk szerint, a keresztény érté-
keket �gyelembe véve szavazzunk. A 
Magyar Katolikus Püspöki Konferen-
cia is erre biztat minket: „Az idén sor-
ra kerülő országgyűlési, önkormány-
zati és európai uniós választásokon 
való részvételre bátorítjuk a katolikus 
hívőket. Érezzük át annak jelentősé-
gét, hogy a választások révén tevőlege-
sen, felelősen és méltó módon részt ve-
gyünk hazánk, szűkebb közösségünk 
és Európa sorsának alakításában. Az 
előttünk álló lehetőségeknek megfele-
lően járuljunk hozzá a következő idő-
szak feladatainak megvalósításához”

ELEKTRONIKAI HULLADÉK

INGYENES átvétele
„Védje környezetét, 

teremtsen munkahelyet!”
SZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!

ÁTVEVŐHELY:
Szekszárd, Rákóczi u. 19.

KT-Dinamic Nonpro� t Kft.
Rahabilitációs Foglalkoztató

Tel.: 74/315-103

BŐRGYÓGYÁSZATI
MAGÁNRENDELÉS

Dr. Karagity Eliza
bőr- és nemigyógyász szakorvos

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

rendelési idő:
csütörtök 16–19h

BEJELENTKEZÉS:
30/576-3382

REUMATOLÓGIAI MAGÁNRENDELÉS
Dr. NEMES ADRIENN

reumatológus főorvos

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

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

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

vállízületi fájdalom, izületi
gyulladás, csontritkulás.

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

Műanyag
ajtó-ablak

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

KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS

ZSOLT Árnyékolás
Telefon: 06–74/314–443

06–30/505–52–49
Az akció 2014. április 1-30-ig tart.
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A jövőben időjárástól függetlenül árulhatnak az őstermelők Szekszárd új piacán
Március utolsó péntekén tartották az épülő Piactér bokrétaünnepét

A hagyományoknak megfelelően, 
amennyiben egy új létesítmény 
szerkezetépítés tekintetében eléri 
legmagasabb pontját, bokrétaün-
nepet tartanak rajta.

E pillanat nemrég Szekszárd városának 
is megadatott: a megyeszékhely épülő 
Piacterének tetején március 28-án, pén-
tek délelőtt Szekszárd MJV polgármes-
tere, Horváth István, valamint Peresztegi 
Imre, a ZÁÉV Építőipari Zrt. vezérigaz-
gatója díszítette fel szalagokkal a hely-
színen lévő facsemete ágait.  A várha-
tóan augusztusra elkészülő létesítmény  
tetőteraszán a polgármester az építők, 
a munkások, valamint a sajtó jelenlété-
ben tartott köszöntőjében elmondta, vá-
rosunk életében történelmi pillanatnak 
lehetünk tanúi, hiszen Szekszárd közéle-
tét, kereskedelmét meghatározó fontos 
létesítmény legmagasabb pontjához 
ért a kivitelező. Amint azt hozzátette, a 
bokrétaünneppel az itt dolgozó vállal-
kozóknak, munkásoknak, tervezőknek, 
egyúttal valamennyi embernek kifejezi 
tiszteletét a város, akik az építkezésben 
szerepet játszottak. Horváth István az 
eseményen felhívta a �gyelmet arra, 
Szekszárd városának egyik legjelentő-
sebb beruházása a belváros rekonst-
rukciójának második üteme, a Piactér 
építése zajlik. Az első ütemben, 2013-
ban a Béla király tér készült el, amely 
mintegy 2,5 milliárd forintba került. Az 
új Piacról szólva azt is hangsúlyozta: az 
nem csupán funkciójában bővül, ha-
nem kereskedelmi tereiben is tágasabbá 
válik, hiszen, a korábbi, mintegy 1050 

négyzetméternyi terület nagyjából 1250 
nm²-re növekszik, 200 nm-rel bővítve 
ezzel az őstermelői részt. Az említett 
egység ugyanakkor egy áttetsző tetővel 
fedetté válik, amely a terület árnyékolá-
sát is megoldja, mind e mellett világos-
sá, többfunkcióssá is teszi a piacot, de az 
esőtől, széltől is véd, így, gyakorlatilag 
időjárás viszontagságaitól függetlenül 
is lehetséges őstermelői árusítást tarta-
ni – hangsúlyozta a polgármester, aki a 
bokrétaünnepen arra is kitért: a szek-
szárdiak régi vágya teljesül, mivel ezen 
túl vásárlás közben is meg lehet tekinte-
ni a megújult Vármegyeházát. Horváth 
István véleménye szerint lényeges az is, 
hogy a bővítéssel az új létesítményben 
a Szekszárd környezetében lévő tele-
pülések őstermelői, gazdálkodói jóval 
nagyobb választékban tudják majd a 
helybéli emberek számára termékeiket 
a piacra hozni. Amint azt megtudhat-
tuk, a fedett üzlethelyiségek is jelen-
tősen, mintegy 1000 nm-rel bővülnek, a 
többi kereskedelmi egység létrejöttével 
pedig gyarapodik a vendéglátó egysé-
gek száma. A Piactér egyik fő attrakci-
ója az új közösségi ház lesz, amely 400 
fő befogadására alkalmas, s, - ahogy a 
polgármester fogalmazott – egy kisebb 
kultúrháznak is beillik majd, tekintve, 
hogy az önkormányzat szándékai sze-
rint üzemeltetése úgy a civil szféra, mint 
a �atalok szórakozási igényeit is szol-
gálja. A megújult Piactérhez összesen 
106 parkolóhelyet is kialakítanak, így, 
nagyjából 20 parkolóval bővül a terület 
a korábbi állapotokhoz képest, amely 
helyeket zömmel egy fedett, parkolóház 

biztosítja. Horváth István a helyszínen 
kiemelte azt is, a kivitelező, az alvállal-
kozók, továbbá valamennyi szakember 
és munkás rendkívül nagy szakértelem-
mel, kellően felelősségteljesen dolgozik 
az épületen, megtisztelve a szekszárdi 
embereket azzal, hogy jó minőségben 
és határidőre elkészítik számukra az új 
piacot. Amint azt közölte, a beruházás 
jól halad, s nem csupán időarányos, ha-
nem egy kicsivel annál is jobb. 

A következőkben Peresztegi Imre, a 
ZÁÉV Zrt. vezérigazgatója szólt a jelen-
lévőkhöz, aki emlékeztetett arra, 2014.
szeptember 12-én indult el a létesítmény 
kivitelezése, amelyről a jelenlegi ütemet 
szemlélve úgy véli: az az idei év augusz-
tus végére átadhatóvá válik a megren-
delőnek, üzemeltetésre pedig a város la-

kosságának. Peresztegi ugyanakkor arról 
is szólt, a területen a beruházás bontási 
munkálatokkal indult, amellyel együtt 
2700 köbméternyi földet kellett meg-
mozgatni, kiemelni. A Piactér új épülete-
ibe 240 tonna betonacél, valamint két és 
félezer köbméter beton került beépítésre. 

,,Találkozzunk e helyen, augusztus 30-
án!” – zárta köszöntőjét a vezérigazgató, 
aki az eseményen egyben megjegyezte: a 
műemlék környezetben egy igen muta-
tós épülettel fog gazdagodni a város és la-
kossága. A bokrétaünnep záró-mozzana-
taként, miután a polgármester és a ZÁÉV 
Zrt. vezérigazgatója szalagokkal díszítette 
fel a facsemetét, a felbokrétázott növényt 
egy daru láncai segítségével, raklappal 
együtt az építmény egy, a tetőterasznál is 
magasabb, kiemelkedő pontjára helyeztek. 

Szekszárd Megyei Jogú Város 
történelmi városmagjának
funkcióbővítő fejlesztése
DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001
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Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2. 
Telefon: 74/314-580, 
web: www.diaketkeztetes.net

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

PTE Illyés Gyula Kari Étterem étlap április 7-től április 11-ig.
7100 Szekszárd Rákóczi u 1. (bejárat a Mátyás K. utca felől)

április 7. április 8. április 9. április 10. április 11.

„A”
Lebbencsleves Mészáros leves Rizsleves Daragaluskaleves Kertészleves

Csirkepörkölt, 
galuska,

savanyúság
Csokis gombóc,

gyümölcs
Lencsefőzelék,
sült debreceni

Sült tarja,
sós burgonya,

párolt káposzta

Harcsapörkölt,
tészta,

gyümölcs

„B”

Tárkonyos
pulykaraguleves Húsleves Rizsleves Daragaluskaleves Kertészleves

Zöldséges 
tésztasaláta

Citromos-tejszínes
csirkemell,
párolt rizs

Tonhalsaláta, 
fűszeres ropogós

Zöldséges 
tejszínes

pulykatokány,
nudli

Rántott kar� ol,
párolt rizs, tartár,

gyümölcs

„C”

Tárkonyos
pulykaraguleves Húsleves Rizsleves Daragaluskaleves Kertészleves

Pozsonyi kocka,
gyümölcs

Főtt hús,
meggymártás,

pirított dara

Májjal töltött 
karaj rántva,

petrezselymes 
burgonya,

káposzta saláta

Fejtett
babfőzelék, 

vagdalt
Bolognai pizza,

gyümölcs
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FELHÍVÁS TOLNAI ÖREGDIÁKOK TALÁLKOZÓJÁRA
Gimnáziumunk 2014. május 9-én és 10-én

ünnepli fennállásának 60. évfordulóját.
Ez alkalomból Öregdiák találkozót szervezünk, melyre

szeretettel várunk minden tanárt és egykori diákot
 a Sztárai Mihály Gimnáziumba 2014. május 10-én 11 órától.

Pontos információk az egyesület honlapján
(http://www.sztaraigimi.hu/tode/) találhatók.

Kérünk minden volt diákot, jelenlétével tisztelje meg az
évforduló alkalmából rendezett találkozót!

Tisztelettel a TÖDE Elnöksége

Meghívó közgyűlésre
Kedves Alsóvárosi Tagtársunk!

2014. április 28-án (hétfőn) 17.30 órai kezdettel
a Szekszárd Alsóvárosi Rk. Közhasznú Egyesület évi rendes közgyűlését 
tartja, az egyesület Szekszárd, Béla tér 9. sz. alatti székhelyén (Plébánia).

Melyre tisztelettel meghívjuk.

Napirendi pontok:
1. A 2013. évi pénzügyi beszámoló jóváhagyása, illetve 

a közhasznúsági jelentés elfogadása.
2. Alapszabály tervezett módosítása az új Ptk. é civil tv. szerint.

3. A 2014. évi költségvetés ismertetése, elfogadása.
4. Az egyesület 2014. évi munkaterve.

5. Egyéb teendők, programok megbeszélése, tagdíj be�zetések,
új tagfelvételek.

Amennyiben a 2014. április 28. 17,30 órai
közgyűlés határozatképtelen, az ismételt közgyűlés

2014. április 28-én 19 órakor kerül megtartásra (Bíró László Püspök Úr 
18.00 órai szentmiséje után) az Egyesület Szekszárd, Béla tér 9. sz. alatti 

székhelyén, az előzővel azonos napirendi pontokkal.

A közgyűlésen számítunk megjelenésére! Távolmaradását kérjük, jelezze, 
illetve küldje el meghatalmazottját, az Ön írásos megbízásával!

A közgyűlés nyilvános, szeretettel várunk minden érdeklődőt, és egyesüle-
tünkbe belépni szándékozót.

Tisztelettel: Kovács Józsefné sk.
Szekszárd Alsóvárosi Közhasznú Egyesület Elnöke
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AGÓRA MOZI
Április 07-09. 17 órakor
MŰKÖDIK A KÉMIA Színes, szink-
ronizált amerikai �lm 2D, 16 éven 
felülieknek.

Április 07-09. 19 órakor, szombaton 
14.45-kor is
NOÉ Színes, szinkronizált amerikai 
�lmdráma 3D, 12 év alatt szülői kísé-
rettel, 134 perc.

Április 10-12. 17 órakor, pénteken és 
szombaton 15 órakor is
RESZKESSETEK, KUTYAÜTŐK

Színes magyarul beszélő, amerikai 
családi vígjáték 2D, 87 perc.

Április 10-12. 19 órakor
A GRAND BUDAPEST HOTEL
Színes feliratos amerikai-német víg-
játék 2D, 12 év alatt szülői kísérettel, 
100 perc.

Filmvetítés hétfőtől szombatig, vasár-
nap szünnap!
Jegyárak: 1000 Ft (2D) és 1200 Ft (3D)
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
www.szekszardagora.hu

ÁPRILIS 7-ÉN, HÉTFŐ 17 ÓRÁTÓL 
A BABITS KULTURÁLIS KÖZPONTBAN
Az Esőmanók Egyesület nyitott, csa-
ládi programja. A LEGKISEBB ESŐ 
– verses-zenés délután Füller Timivel.
Közreműködik Füller Anna – kis bábos
Füller Timi zenetanár, bábos, Füller 
Misu esőmanó anyukája verses-ze-
nés közös játékra invitálja nemcsak 
az egyesület tagjait, hanem minden 
érdeklődő kisgyermekes családot. 
Köszönettel fogadják, ha a program-
ra érkezők – még mindig a világnap-
jegyében – ez alkalommal is vala-
milyen kék ruhadarabot, kiegészítőt 
viselnének!

ÁPRILIS 8., KEDD 17.00 ÓRA – 
BAKTA TEREM
„Együtt a kutyákkal” a Csiga-Biga Ala-
pítvány terápiás kutyái munka közben. 
Csiga-Biga Alapítvány fotókiállítása 
Megnyitó: április 8. kedd, 17.00 óra
A kiállítás megtekinthető: április 
25-ig, 9.00-18.00 óráig az intézmény 
nyitvatartási idejében.

ÁPRILIS 12., SZOMBAT 8.30-12.00 
ÓRA AGÓRA RENDEZVÉNYTEREM
Családi Matiné – Húsvéti Játszóház
8.30-11.00 Kézműveskedés, húsvéti deko-
rációk készítése, tojásfestés, játszósarok, 
arcfestés. 10.00 órától Kutyás Játszóház a 
Csiga-Biga Alapítvány terápiás kutyáival. 
11.00 órakor PAPÓ ZENEDÉJE 
Rendhagyó énekóra ovisoknak és kis-
iskolásoknak. Kiss Ferenc első köny-
véből készült Papó zenedéje című elő-
adás, egy szórakoztató gyermekpro-
dukció, ami a koncert-színházi élmény 
mellett, iskolán kívüli tanóraként is 
megfelel: legyen szó zenéről, iroda-
lomról, hagyományról, népművészet-
ről. A koncerten a könyvben megje-
lenő hangszerekkel ismerkedhetnek 
meg a gyerekek. Az előadást óvodá-
soknak és kisiskolásoknak, továbbá 
azoknak a szülőknek ajánlunk, akik 
minél hamarabb szeretnék megismer-
tetni gyermekükkel a magyar népzenét 
és annak hagyományos hangszereit. 
Belépő: 1200 Ft, 3 éves kor alatt 500 
Ft. Váltócipő használata ajánlott! 

A Babits Mihály Kulturális Központ programja

A Mentálhigiénés Műhely Önkéntes 
Központ Nyugdíjas Tagozat szerve-
zésében a Rákóczi u. 8. szám alatti 
Húsbolt (a főiskolával szemben, va-
lamint a Béri Balogh Ádám utca 79. 
szám alatti húsbolt – (Penny Market 
– mellett.) 2014. április10-én kedvez-
ményes áron húsvétra, kötözöttsonka, 
parasztsonka, daraboltsonka, friss 
sertés lapocka, comb és egyéb füstölt 
áru árusítást tart reggel 7–11 óráig.

Szeretettel várjunk kedves nyugdíjas 
és nagycsaládos vásárlóinkat.

Szülők Fóruma
Április 8-án, kedden 16.30 órától 
„Neveljünk együtt boldog gyerme-
keket!” címmel a Szülők Fóruma 
program aktuális előadása lesz a 
Gyermeklánc Óvoda Perczel Mór 

utcai tornatermében. Az előadást és 
beszélgetést az intézmény gyógypeda-

gógusa, Kalteneckerné Taba Viktória és 
fejlesztőpedagógusai, Balogh Anita és 

Kocsis Erika tartják.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel 

várnak.

A medvehagyma március-május kör-
nyékén virágzik. Hagymája buzo-
gány alakú, megnyúlt, fehér színű, 
amelyből két hosszú (fokhagyma 
illatú) levél bújik ki, virága hófe-
hér színű. Gyakran összetévesztik 
a mérgező gyöngyvirággal.

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

hagyma illatot áraszt, melyet 
levelének megdörzsölése után 
érezhetünk, míg a gyöngyhagyma 
levelei szinte szagtalanok.

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

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

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

Sajnos sokszor előfordul, hogy a 
szedés feltételeiről nem tájéko-
zódnak az emberek, azonban más-
más szabályozás szabályok vonat-

koznak rá a védett, illetve a nem 
védett területeken. 
▶  Védett területen történő gyűjtés-

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

▶  Nem védett területen, ahol a te-
rület állami tulajdonban van, az 
egyéni szükségletnek (2kg/fő/
nap) megfelelő mennyiség gyűjté-
sét a terület erdőgazdálkodója kö-
teles tűrni, a nagyobb mennyiség 
gyűjtése itt is az erdőgazdálkodó 
engedélyéhez kötött. Ha magán-
tulajdonban lévő erdőben szeret-
nénk gyűjteni, szedni, akkor is a 
terület erdőgazdálkodójának en-
gedélye szükséges. 

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

Szekszárd MJV Önkormányzatának 
Polgármesteri Hivatala

Városüzemeltetési és Városfejlesztési 
Igazgatóság

FELHÍVÁS 
Elkezdődött a medvehagyma-szezon!

Meghívó Léleképítőre
2014. április 14-én, hétfőn 18 órakor 
Szekszárdon a Garay János Gim-
názium dísztermében (Szekszárd, 
Szent István tér 7-9) Tatárjárás után 
rácjárás! címmel Délvidéki S. Atilla 
a délvidéki rácjárások történetéről 
tart Léleképítő előadást. A vetí-
tett-képes előadás során a történész 
közérthetően tárja fel és mutatja be, 
mi történt a magyar délvidéken az 
elmúlt 500 évben. Minden érdeklő-
dőt tisztelettel hív és vár a Léleképítő 
házigazdája Dr. Tóth Csaba Attila.

A BELÉPÉS DÍJTALAN
Az előadással azonos időben élő közvetítés interneten itt érhető el: http://www.tolna.

net/~farkasj65/lelekepito/index.htm

Közérdekű közlemény
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

a lakosság részére 
kedvezményes – 40 Ft/db – virágpalánta – vásárt szervez közterületi, ill. 

előkerti kiültetésre, valamint épület homlokzat díszítésére májusban
két alkalommal 2013. május 7-én 12.00-16.00 és 8-án 8.00-16.00 óráig,

továbbá 2013. május 14-én 12.00-16.00 és 15-én 8.00-16.00 óráig 
a Kisiparos udvarban.

Tájékoztatásul közöljük, hogy a virágosítási akcióban résztvevők nevét és 
címét a későbbi zsűri bejárások megtekintéséhez rögzítjük.

Kérjük továbbá, hogy gondozott kertjeikről, kiültetéseikről készített fotóikat 
juttassák el a városi kertészhez postai úton,
 vagy a katzne@szekszard.hu e-mail címre.

Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési és Városfejlesztési Igazgatóság
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VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

A POLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK 
FOGADÓÓRÁJA

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

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

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
Az időpontot később közöljük.
Garay J. Általános Iskola és AMI 
(Zrínyi u.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A veszettség elleni védőoltás díja 2.800.- Ft, valamint
féreghajtó tablettánként 100 Ft (adag: 1 tabletta/10 kg),

melyet az eb tulajdonosa köteles az állatorvosnak meg�zetni.
Felhívjuk a tisztelt állattartók �gyelmét, hogy a kötelező veszettség

elleni oltás csak mikrochippel ellátott kutyának adható. 

Ebek veszettség elleni összevezetett oltása 2014. Szekszárd
Helyszín: Időpont: Idő:
Böllérbolt, Alkotmány u. április 07. 7.00-8.00
Hirling u. 1. április 08. 7.00-7.55
Porkoláb völgy április 08. 8.00-8.30
Csötönyi-völgy április 09. 8.35-9.00
Remete u április 09. 7.00-7.40
Kápolna tér április 10. 7.50-8.20
Szőlőhegy Presszó április 11. 7.00-7.50
Tóth völgy buszforduló április 11. 8.00-8.30
Palánk kommunális április 11. 7.00-7.15
Mocfa csárda április 11. 7.15-7.30
Sió csárda április 11. 7.35-7.50
Fehér csárda április 11. 8.15-8.30
Józsefpuszta április 14. 7.00-7.10
Kendergyár április 14. 7.15-7.35
Ózsákpuszta április 14. 7.40-8.00
Keselyűs április 14. 8.00-8.30
Béketelep április 14. 8.35-8.50
Jobbparászta április 15. 7.00-7.30
Hirling u 1. (Pótoltás) április 16. 18.00-20.00

Szekszárd,
Béri B. Ádám 

utca 78.

Kiállításmegnyitó
Gyenis István, nívódíjas gra�kus- 

művész kiállítása nyílik
április 10-én, 15 órakor

a Szent László Szakképző Iskola 
(Szekszárd, Széchenyi u. 2-14.)
folyosó galériájában. A tárlatot 

megnyitja: Juhász Gábor igazgató, 
Bágyi Zsuzsanna és Weisz Péter.
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Iroda, bemutatóterem: Szekszárd, Béri B. Á. u. 50/b
(Kecskés Ferenc utcai sarok)

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

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

Szekszárd – Szőlőhegy, Óvoda u. 5.
Nyitva tartás: 7.00-17.00-ig

www.mustarmagnapkozi.5mp.eu  •  evimustarmag@citromail.hu

Szeretettel várjuk az 1-3 éves gyermekeket város egyik legszebb természetes övezetében, 
ahol friss levegő, szép környezet fogadja a gyermekeket és szüleiket. Egész évben folyama-
tos felvétel van. A napközi csoportszobája Parajdi sófallal is rendelkezik!
A napközi minden hónapban kinyitja kapuját, és az 1-3 éves kisgyermekek térítésmentes 
foglalkozásokon vehetnek részt. A foglakozásokra előzetes bejelentkezés nem szükséges!

04.07. hétfő: KUTYÁS TERÁPIA 10-11-ig
(többi hónapban az adott hónap első hétfője)

04.16. szerda: BÓBITA korai mozgás és képesség fejlesztés 10-11-ig
(többi hónapban az adott hónap második szerdája)

04.28. hétfő: GYÓGYTESTNEVELÉS 10-11-ig
(többi hónapban az adott hónap harmadik hétfője) 

Áprilisban és májusban JÁTSZÓHÁZ minden héten CSÜTÖRTÖKÖN!
Előzetes bejelentkezés szükséges Csausity Éva napközi vezetőnél 06-30/368-0510

A részvétel ingyenes!
A napközi ellátásának a térítési díjai honlapján megtekinthetők! 

ibvier bt.

ÉLEZÉST VÁLLALUNK!

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

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,

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

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

TÉLI
KIÁRUSÍTÁS

Hosszúnadrágok,
farmerek, csizmák,

kabátok, sínadrágok,
síkesztyűk, sapkák

és aláöltözők
akár

40-50%
engedménnyel

VB Sportbolt
7100 Szekszárd, Széchenyi u. 47.

Tel.: 74/415-501

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


