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,,Emeld föl fejedet büszke nép / Viselted
a világ szégyenét. // Emelkedj magasba,
kis haza / Te, az elnyomatás iszonya”. 

E Juhász Ferenc költõ által írt sorok
hûen tükrözik nemzetünk fájdalmát a

trianoni békediktátum aláírásának 92.
évfordulóján - köszöntötte beszédében
június 4-én, délután a nemzeti összetar-
tozás napján Ács Rezsõ, Szekszárd al-
polgármestere a belvárosi templom-

ban a megemlékezõket. Az eseményen
a középkorú és az idõsebb emberek
mellett számtalan gimnazista diák is
részt vett.

(Folytatás a 8. oldalon)

„Emeld föl fejedet, büszke nép”
Megemlékezés a nemzeti összetartozás napján

Napijegyek júniusban
500 forint 

kedvezménnyel.

Nyitva a hét minden
napján 9-19 óráig.

Legyen Ön is 
a vendégünk!

Nagy júniusi kedvezmények
a Szekszárdi Családbarát Strand és Élményfürdõben

Megtelt a belvárosi templom emlékezõkkel
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Ingatlanadó másként, humánusabb formában!
Kevesebbet kell fizetni, a tervezett-
hez képest. A június 1-től hatályos in-
gatlan- és telekadóról van szó, illetve
volt szó, a május utolsó napján tartott
rendkívüli szekszárdi közgyűlésen.

Május utolsó napján véglegesítette a
szekszárdi közgyûlés az építmény- és
telekadóról szóló rendeletet. A grémi-
um kilenc igen szavazattal annak elle-
nére, hogy éves adónemrõl van szó, a
következõrõl döntött: mivel június 1-
tõl hatályos a rendelet, ezért hét hóna-
pot kell fizetniük a szekszárdi ingat-
lantulajdonosoknak. Ács Rezsõ alpol-
gármester elmondása szerint, az áfa
emelkedésébõl, a csökkenõ állami nor-
matívákból és a vállalkozók megszün-
tetett kommunális adójából adódó költ-
ségvetési hiányt, ami mintegy 340 mil-

lió forint, úgy tudják pótolni, ha a ki-
adásokat csökkentik, a bevételeket pe-
dig növelik. 

Összegezve tehát: a jelenleg hatály-
ba lépett adórendelet 7/12-ét fizetve,
egy 65 négyzetméter nagyságú lakóin-
gatlannál, a korábban kihirdetett ren-
delethez képest, az éves 6500 forinttal
szemben 5300 forintot fizet a tulajdo-
nos. Ez a példa a szekszárdi lakóingat-
lanok majd’ 75 százalékára vonatkozik.

A baranyai megyeszékhelyen, Pé-
csen egy 65 négyzetméteres lakóingat-
lan után 13 000 forint ingatlanadót kell
fizetniük a tulajdonosoknak. Kaposvá-
ron pedig egységesen 5700 forintot fi-
zetnek a lakások tulajdonosai.

Egy vállalkozás, termelési célt szol-
gáló 500 négyzetméteres ingatlanja
után idén Szekszárdon 81 700 forint

adót kell fizetni, Pécsen viszont, a
szintén 500 négyzetméteres vállal-
kozói ingatlan után 500 000 forin-
tot. A kaposvári tarifa is jóval több
mint a szekszárdi, ott az 500 négyzet-
méter után 400 000 forintot fizet a
vállalkozás éves szinten. A baranyai
2002-ben, a somogyi megyeszékhely
pedig 2003-ban vezette be az ingat-
lanadó.

Szekszárdon az ingatlanadóból kö-
rülbelül 270 millió forintos bevételt re-
mél a megyeszékhely önkormányzata.
Amennyiben az adónembõl a város
kasszájába ennél több folyik be, akkor
az említett költségvetési hiánypótláson
felül az alsóvárosi temetõ bõvítésére
fordítják az összeget a városvezetõk.
Ács Rezsõ alpolgármester mindehhez
hozzáfûzte, hogy a városi intézmények

jól megszokott, zavartalan mûködését
és a városüzemeltetés színvonalát csu-
pán az ingatlanadó bevezetésével tud-
ják garantálni.

Zalaegerszeg mellett Szekszárd utol-
sóként vezette be a megyei jogú váro-
sok közül az ingatlanadót. Ács Rezsõ
mindezek mellett azt mondta: jövõre
javaslatot tesznek, hogy 2013-ra lehetõ-
ség szerint csökkentsék az ingatlanadó
mértékét. 

A módosítás és a konkrét fizetendõ
összegek a http://szekszard.hu/onkor-
manyzat/kozgyulesek oldalon megte-
kinthetõk. 

(Az ingatlanadóról és a telekadóról
szóló önkormányzati rendelet lapunk
6-7-8. oldalán olvasható.)

Város Nem üzleti Kereskedelmi és szolgáltató Termelési célú Pénzügyi, biztosító, távközlési, 
célú ingatlanok célú ingatlanok ingatlanok energiaellátó szektor, üzemanyagtöltõ állomás

Kaposvár

Pécs

LLaakkóóiinnggaattllaann

- 0-250 m2-ig: 140 Ft/m2

- 251 m2 felett: 35000 Ft + 200

Ft/m2 a 280 m2 feletti részre

GGaarráázzss:: 280 FT/m2

EEggyyéébb  nneemm  llaakkááss:: 140 Ft/ m2

LLaakkóóiinnggaattllaann::

5700 Ft/ingatlan

LLaakkóóiinnggaattllaann

- 1-80 m2-ig: 200 Ft/m2

- 81-220 m2-ig: 16000 Ft és a

81 m2 feletti részre 450 Ft/m2

- 221 m2-től: 79000 Ft és a 

220 m2feletti részre 900 Ft/m2

GGaarráázzss:: 300 Ft/m2

TTeerreemmggaarráázzss:: 200 Ft/m2

- 300 m2 alatti részre 800 Ft/m2

- 300 m2 feletti részre 1655 Ft/m2

- 100 m2-ig 100 Ft/m2

- 101-500 m2-ig 10.000 Ft és a 100 m2 feletti

rész után 280 Ft/m2

- 501-1000 m2-ig 122.000 Ft és az 500 m2

feletti rész után 700 Ft/m2

- 1001-1500 m2-ig 472.000 Ft és az 1500 m2

feletti részre 1400 Ft/m2

- 1501 m2-től 1.172.000 Ft és az 1500 m2

feletti részre 1650 Ft/m2

KKiieemmeelltt  kkeerreesskkeeddeellmmii  öövveezzeett

- 1-120 m2-ig 100 Ft/m2

- 121 m2-től 12.000 Ft és a 120 m2 feletti

részre 1650 Ft/m2

- üzleti célt szolgáló pince után 140 Ft/m2

280 Ft/m2/év

800 Ft/m2

1650 Ft/m2/év

1655 Ft/m2

- történelmi belvárosban lévő vállalkozási célú építmény: 1200 Ft/m2

- a többi vállalkozási célú építmény: 1000 Ft/m2, függetlenül a tevékenység fajtájától.

Szekszárd

Építményadó-mértékek a régió megyei jogú városaiban

Az ingatlanadóról, Horthy arcmásáról
és a Hegyhát Társulás elvesztett bõ fél-
milliárdjáról volt szó az MSZP hét eleji
sajtótájékoztatóján.

Ilosfai Gábor, Szekszárd közgyû-
lésének MSZP-s képviselõje azt mond-
ta: miután kiderült, hogy nem lehet
adót visszamenõleg kivetni, a közgyû-
lés fideszes többsége megszavazta,
hogy az ingatlanadó mértéke legyen a
korábban megállapítottnál 40 százalék-
kal több. 

Õk, azaz az ellenzékben lévõ szocialis-
ták - folytatta - már korábban is ellenez-
ték az ingatlan- és telekadó bevezetését,
ezért aláírás-gyûjtést szerveztek annak
eltörléséért. A néhány nappal korábban
kezdett gyûjtés jól halad, naponta több
mint százan, piaci napokon több százan
írják alá az íveket. Az aláírások gyûjtését
egy hónapig akarják folytatni, s majd
azok alapján kezdeményezik a közgyû-
lésben, hogy - úgymond - a FIDESZ hagy-
jon fel az pénzbehajtó politizálásával.

A városi FIDESZ frakció az MSZP
sajtótájékoztatójára a következõkép-
pen reagált: visszamenõleges adóbe-
vezetésrõl soha nem volt szó, ilyet
nem terveztünk. Az ingatlanadót a
megyeszékhelyek között utolsó elõt-
tiként vezettük be és nagyon nehéz
döntés volt. 

A dél-dunántúli régió megyei jogú
városai már 9-10 éve szedik ezeket
az adókat. Szekszárdon eddig az ön-
kormányzat által meghozott költség-

csökkentõ intézkedések, a belsõ tar-
talékok feltárása tették lehetõvé,
hogy nem kellett ehhez az eszköz-
höz nyúlni. 

Az intézményrendszer mûködésé-
nek és a városüzemeltetés színvonalá-
nak biztosítás érdekében, a külsõ hatá-
sok (ÁFA-emelés, normatívacsökken-
tés, vállalkozók kommunális adójának
megszüntetése) okozta költségvetési
hiány finanszírozása céljából vált szük-
ségessé az új adónem bevezetése.

Sajtótájékoztató adóról, emlékmûrõl, pénzrõl
Az MSZP-sek aláírást gyûjtenek
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Smart Sport a gyermekekért
A Samsung 5 millió forint összértékû adománnyal segíti a város gyermeksportját

Az ország 18 megyeszékhelyén egy
idõben - így Szekszárdon is -  bejelen-
tette június 6-án a Samsung Elektron-
ics Magyar Zrt, hogy „Smart Sport a
Gyermekekért” elnevezéssel kam-
pányt indít a helyi gyereksport támo-
gatása érdekében. A polgármesteri hi-
vatalban tartott sajtótájékoztatón, me-
lyen részt vett Ács Rezsõ alpolgármes-
ter is, Gerzsi Attila, a cég senior mene-
dzsere, a szerviz üzletág igazgatója
adott tájékoztatást a június 1. és au-
gusztus 12. között zajló program rész-
leteirõl. A vállalat országosan 100 mil-
lió - ebbõl Szekszárd esetében 5 millió
- forint összértékû terméket adomá-
nyoz gyermeksport-szervezetek szá-

mára, amelynek felosztására a polgár-
mestereket kérik fel. 

Az olimpiai mozgalom kiemelt tá-
mogatójaként számon tartott vállalat
által indított akció azonban nem csak
az adakozásról szól, célja az is, hogy a
felnõtt lakosság példát mutasson a
gyermekeknek és szabadidõs sportte-
vékenységek révén népszerûsítse a
testmozgást. A Samsung ezért külön e
célra fejlesztett egy alkalmazást, amel-
lyel az azt letöltõ felhasználók nyomon
követhetik sportteljesítményüket. A
cél az alkalmazás segítségével össze-
gyûjteni 1 millió SAMART kilométert
Magyarország számára. Az Android,
iOS és Bada okostelefonokon  ingye-

nesen elérhetõ alkalmazás a GPS koor-
dináták alapján számolja a felhasználó
mozgás közben megtett kilométereit,
de a játékszabályok szerint naponta
maximum 42 kilométer tehetõ meg,
és legfeljebb 40 km/óra sebességgel. 

Ács  Rezsõ elmondta: örömmel fo-
gadja a város a felajánlást, annál is in-
kább, hiszen az önkormányzat fontos-
nak tartja és maga is sokat tett a spor-
tolási lehetõségek bõvítéséért. Utalva
többek között az új atlétikai pályára,
amely hamarosan országos bajnokság
színhelye lesz, s a sportcsarnokkal, az
új élményfürdõvel és mûjégpályával a
Dél-Dunántúl legkorszerûbb sport-
komplexumaként szolgálja a lakossá-
got. A szekszárdiaktól szerencsére
nem áll távol a testmozgás, amit mi
sem bizonyít jobban, mint hogy idén
9. alkalommal nyertük el saját kategó-
riánkban a legsportosabb város címet.
Ács Rezsõ hozzátette: a cég adományá-
ból az általános- és középiskolák része-
sülnek majd, illetve bevonják az ifjúsá-
gi önkormányzatot is. Amint elhang-
zott, a nyeremény fordítható telefo-
nokra, tévékre, edzõknek laptopokra,
de akár egy sportcsarnok légkondicio-
nálását is biztosítani tudja a cég. To-
vábbi részletek az akcióról a smart-
sport.hu-n találhatók. 

csi

Új helyszín - Rangos programok 
Készülõdés a szüreti napokra

A Magyar Turizmus Rt. felmérése sze-
rint a mohácsi busójárás után a régió
második legismertebb rendezvényso-
rozata a Szekszárdi Szüreti Fesztivál,
amely az országos rangsor 17. helyét
foglalja el, közölte a szerdai sajtótájé-
koztatón és partnertalálkozón
Matókné Kapási Julianna, a mûvelõdé-
si központ igazgatója.

A nagyszabású szeptemberi rendez-
vény programja szokás szerint idõben
összeállt, persze, még vannak vissza
egyeztetések, s a „fontos kellékben” , a
jó idõben való reménykedésre is jut idõ. 

Újdonság, hogy a belvárosi templom
kupolájának felújítása és a belvárosi re-
habilitációs munkálatok miatt a ren-
dezvény lejjebb „csúszik”, a Garay tér
közepétõl a múzeum sarkáig tart majd
a„szüreti” színhelye. Idén is két színpa-
dot állítanak: a nagy koncerteket (Ed-
da, Szinkron, Quimby) a múzeum elõt-
ti négysávos úton felállítandó, a Garay
tér felé nézõ színpadon tartják, a ki-
sebb pedig a Korzó mögött lesz. Ter-
mészetesen a hagyományoknak meg-
felelõen ideiglenesen két új utcával -
az ízek és a borok utcájával - bõvül a vá-
ros. A sétányon kapnak helyet a nép- és
iparmûvészek standjai, az 1956-os em-
lékmû mellett a „kisétkesek” kínálják a

lángost, a szendvicseket és így tovább.
A nagyszabású felvonulás változatlanul
a Széchenyi és a Bezerédj utcában zaj-
lik. A gyermekekrõl most sem felejt-
keznek el: õket majd a Csurgó koncert,
illetve vásári mutatványosok várják, de
szabadtéri elmés játékokon is „villant-
hatnak” majd a vállalkozó kedvûek. A
kicsinyek pedig a játszó- vagy vidám-
parkban tölthetnek kellemes perceket.

Nagyon gazdag kiállítási programot
állítottak össze. A népmûvészeti mel-

lett Baky Péter, Imre Péter és Szatmári
Juhos László mûveiben gyönyörköd-
hetünk. Garay János születésének 200.
évfordulója tiszteletére Háry János
után szabadon figura- és nagyotmondó
verseny lesz. Szokás szerint idén is lesz
Borszeminárium és borrendi avató, ki-
települ a helyi termékek boltja, s szín-
vonalasnak ígérkezik a város és a kör-
nyék civilszervezeteinek és mûvészeti
csoportjainak fellépéssora is.

Néhány a társrendezvények közül: a
várva várt film-maratont idén is meg-
tartják, sor kerül Hallgatói fesztiválra,
találkozhatunk az Újvárosi Társaskör
programjaival, de megtekinthetjük a
Szekszárdi borászati építészeti kiállí-
tást is. Aki valamiért mégis odahaza
marad, az a világhálón követheti az ese-
ményeket.

Az igazgató asszony elmondta: sok
támogatóra számítanak, bár a pontos
lista még nem állt össze, de tavaly szám
szerint 49-en voltak. Egyébként a 23
millió forint költségvetésû rendezvény
eltartja önmagát. S még egy fontos in-
formáció: a „szüretire” annyian látogat-
nak Szekszárdra, mint amennyi a vá-
roslakók száma, s már javában folyik a
szálláshelyek foglalása…

V. H. M.

Hétfõn koraeste percek alatt sötét-
ség borult a városra, iszonyatos erejû
szél kerekedett, s zuhogni kezdett az
esõ. A meteorológiai elõrejelzéseknek
megfelelõen a széllökések ereje meg-
haladta az óránkénti 90 kilométeres
sebességet, s rövid idõn belül jelentõs
mennyiségû csapadék ömlött Szek-
szárdra és környékére. Az Országos
Meteorológiai Szolgálat adatai szerint
legalább 20 milliméternyi esõ esett vá-
rosunkra negyedóra alatt.

Boros Brigitta tûzoltóhadnagy, a me-
gyei katasztrófavédelem szóvivõje
megerõsítette lapunknak, hogy fákat
csavart ki a vihar, faágakat tört le, ame-
lyek veszélyeztették a forgalmat, az
épületeket és az elektromos vezetéke-
ket. A nagy erejû szél meglazította a
szülészet tetõcserepeit, ami a gyalogos
forgalmat veszélyeztette. A vihar a me-
gyei önkormányzat egyik kéményét
döntötte le, aminek következtében 15
négyzetméteren megrongálódott a
tetõ.

A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság értékelését követõen a
tûzoltók nyomban megkezdték a vo-
nulást, természetesen sürgõsségi sor-
rendben. Szekszárdon és környékén
félszáz tûzoltó vett részt a veszélyek el-
hárításában. A városban este hat és ki-
lenc óra között 18 alkalommal vonul-
tak. A magas épületek ideiglenes hely-
reállítását a magasból mentõ segítsé-
gével végezték, azzal hárították el a ve-
szélyt. A gyors beavatkozásoknak kö-
szönhetõen a városban személyi sérü-
lés nem történt. - hm - 

Óriási vihar 
tombolt Szekszárdon
Fákat döntött ki, tetõket

bontott meg a szél

A programokról Matókné Kapási
Julianna tájékoztatta a sajtót
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Gerzsi Attila seniormenedzser és Ács Rezsõ alpolgármester
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A közoktatási, mûvelõdési és sportosztály
Szekszárd Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatalába „bekopog-
tató” sorozatunkban a gazdasági,
közoktatási és informatikai igaz-
gatóság két osztályának munkájá-
ról korábban már írtunk, jelen szá-
munkban az igazgatóság közokta-
tási - művelődési és sport osztá-
lyát mutatjuk be.

Az osztály vezetõje Majnay Gábor,
aki ezt a tisztséget 2006. decemberétõl
látja el, de a Polgármesteri Hivatalban
már 2000. óta dolgozik. 

– Hány munkatárs dolgozik itt, és
milyen munkakörökben? - érdek-
lõdtünk tõle.

– Az osztály létszáma 6 fõ, akik az
alábbi munkaköröket látják el: 1 fõ ok-
tatási referens, 1 fõ oktatási és pályáza-
ti referens, 1 fõ sport- és ifjúsági refe-
rens, 1 fõ közmûvelõdési és civil kap-
csolatok referense, valamint van az osz-
tálynak 1 adminisztrátora.

– Melyek a legfontosabb feladataik?
– Osztályunk közremûködik a bi-

zottságok és a közgyûlés munkájának
elõkészítésével, végrehajtásával kap-
csolatos szakfeladatok ellátásában: el-
készíti az elõterjesztéseket, megszer-
vezi a bizottsági üléseket, bizottsági
rendezvényeket, végrehajtja a határo-
zatokat. Közremûködik a közoktatás-
sal, a közmûvelõdési és mûvészeti tevé-
kenységekkel, valamint az ifjúsággal és
sporttal kapcsolatos helyi irányítási és
ellenõrzési feladatok ellátásában: elõ-
készíti a közmûvelõdési, ifjúsági, illet-
ve sportkoncepciót, minõségirányítá-
si programot, közoktatási esélyegyen-
lõségi tervet, intézkedési tervet.

– Kezdjük az oktatási területtel… 
– Az osztály a nevelés-oktatás terüle-

tén a közoktatási feladatok szervezését
és végrehajtását jóváhagyott minõség-
irányítási program, illetve a feladatellá-
tási terv alapján végzi. A minõségirá-
nyítási program szerint készíti elõ az in-
tézmények ellenõrzését, a beiskolázási
munkát, a névválasztással kapcsolatos
feladatokat, a társosztályokkal való
egyeztetést, az intézmények létesítését,
feladatainak meghatározását, megvál-
toztatását, azok megszüntetését.

– Az intézményekkel kapcsolatban
milyen feladatokat látnak el? 

– A teljesség igénye nélkül felsorol-
nám a legfontosabbakat: a nevelési-ok-
tatási intézményvezetõi állások nyilvá-
nos pályázat útján történõ betöltésével
kapcsolatos feladatokat. Elkészítjük a ne-
velési-oktatási intézmények alapító ok-
iratát, a társulási megállapodásokat és
azok módosításait. Az óvodai és iskolai
beíratásokat, a férõhely hiányában el-
utasított jogorvoslati kérelmek ügyé-
ben hozott határozatokat. Ellátjuk a kö-

zépfokú iskolai tanulmányokat záró
vizsgák szervezésével összefüggõ fel-
adatokat.

A nevelési-oktatási intézményekhez
kapcsolódóan, az osztály feladatai közé
tartozik még a tanügy-igazgatási és szak-
mai ellenõrzésekkel kapcsolatos felada-
tok elõkészítése, valamint az intézmé-
nyi alapdokumentumok jóváhagyásra
történõ elõkészítése (pedagógiai prog-
ram, szervezeti és mûködési szabályzat,
intézményi esélyegyenlõségi terv).

Egyéb tanévszervezési feladatok: nyá-
ri nyitva tartás (óvoda, általános iskola,
ügyeleti rend) új képzések indítása, lét-
szám- és profilmódosítási terv elkészíté-
se, csoport- és osztálylétszám túllépé-
sek engedélyezésének elõkészítése is a
munkatársaink feladati közé tartozik.

– Komoly munkát jelenthet a pályá-
zatokkal kapcsolatos feladatsor…

– A nevelési-oktatási intézmények-
hez kapcsolódó rendeleti úton szabá-
lyozott fenntartói pályázatok és
egyéb pályázatok elkészítése, koordi-
nálása, elszámolása valóban munka-
igényes és nagy felelõsséggel járó
munka. 

Az intézmények által megírt és be-
nyújtott pályázatokhoz a fenntartó ré-
szérõl szükséges támogató nyilatkoza-
tokat és egyéb dokumentumok elké-
szítését, valamint a humán bizottság ál-
tal meghirdetett nevelési-oktatási fel-
adatokhoz kapcsolódó pályázatok ke-
zelését (pedagógiai szakmai, pedagógi-
ai tartalmi fejlesztési és Mecénás Tehet-
séggondozó Keret pályázata) is osztá-
lyunk végzi.

Emellett az osztály ellátja a Kábító-
szerügyi Egyeztetõ Fórum (KEF) koor-
dinátori feladatait, valamint az iskolatej
program szervezését és lebonyolítását.

– A közmûvelõdési, közgyûjtemé-
nyi és mûvészeti tevékenységekkel
kapcsolatos helyi irányítási mun-
kákhoz mely feladatok tartoznak? 

– A város közmûvelõdési koncepció-
jának, civil koncepciójának elkészítése,
végrehajtása, a közmûvelõdési intézmé-
nyek mûködésének segítése és törvé-
nyességének vizsgálata, ellenõrzése;

– a Szekszárd Város Aranykönyvét
szerkesztõ bizottság munkájának ko-
ordinálása;

– a humán bizottság által meghirde-
tett kulturális, civil, kiemelkedõ mûvé-
szeti ösztöndíj- valamint a tudományos
ösztöndíjkeret pályázati felhívásainak
elõkészítése, pályázatok kezelése;

– a Kiemelkedõ Mûvészeti Egyesüle-
tek tevékenységének segítése, javaslat-
tétel éves támogatásukra.

– Az Ön egyik munkatársa tartja a
kapcsolatot a város civil szerveze-
teivel is….

– Igen! A kulturális és civil szerveze-
tekkel, mûvelõdõ közösségekkel. A Ci-
vil Kerekasztallal és a Tolna Megyei
CISZOK-kal való kapcsolattartást is el-
látja munkatársam, valamint aktív sze-
repet vállal a Civil Bûnmegelõzési Mû-
hely, és a Szõlõszem mozgalom munká-
jának koordinálásában. Osztályunk
szervezi évente a Mészöly Miklós-em-
léknapot, valamint szükség esetén köz-
remûködünk a város kulturális rendez-
vényeinek lebonyolításában.

– Felsorolná, hogy a Sport és ifjú-
sági területen milyen feladatokat
látnak el?

– Osztályunk évente elkészíti a váro-
si sportra vonatkozó eseménynaptárt
és szabadidõs programok tervét, figye-
lemmel kíséri és igazolja a költségveté-
si rendeletben e célra biztosított keret
felhasználását; 

– elkészíti a pályázatot a sportkeret-
re és ifjúsági keretre, lebonyolítja, nyo-
mon követi a pályázatot;

– részt vesz a sportesemények meg-
szervezésében és szükség szerint a ko-
ordinálásában;

– ellátja a sportinformációs adatszol-
gáltatással összefüggõ feladatokat;

– közremûködik a sport- és ifjúsági
koncepció kidolgozásában, megvaló-
sulásában;

– állandó kapcsolatot tart a sport- és
ifjúsági szervezetekkel, felkérésre részt
vesz munkájuk értékelésében, ellenõr-
zésében;

– segíti és koordinálja a Szekszárdi
Ifjúsági Önkormányzat, valamint a
Szekszárdi Ifjúsági Érdekegyeztetõ Fó-
rum munkáját.

Elsõ számú feladatunknak tartjuk az
empatikus munkavégzést, az intézmé-
nyekkel, szervezetekkel, magánszemé-
lyekkel, a város lakosaival való folyama-
tos kapcsolattartást. 

Sas Erzsébet

Majnay

Gábor

osztály-

vezetõ

VÁROSHÁZI                  KOPOGTATÓ
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Tájékoztató az építményadóról
Tisztelt Adózók!

Szekszárd Megyei Jogú Város Köz-
gyűlése a helyi adókról szóló 1990.
évi C. törvény 1. § (1) bekezdésben
kapott felhatalmazás alapján - a
18/2012. (IV.12.) önkormányzati
rendelettel - 2012. június 1-jei ha-
tállyal - Szekszárd város illetékes-
ségi területén építményadó kötele-
zettséget állapított meg.

Az adó tárgya, az adó alanya
A helyi adó törvény (a továbbiak-

ban: Htv.) és az önkormányzati rende-
let (a továbbiakban: Rendelet) alapján
adóköteles a település illetékességi te-
rületén lévõ építmények közül a lakás
és nem lakás céljára szolgáló épület,
épületrész (a továbbiakban együtt:
építmény). Az adókötelezettség az
építmény valamennyi helyiségére ki-
terjed, annak rendeltetésétõl, illetve
hasznosításától függetlenül.

Az építmény fogalmaa Htv. alapján:
– építmény: a rendeltetésére, szerke-

zeti megoldására, anyagára és kiterje-
désére tekintet nélkül minden olyan
helyhez kötött mûszaki alkotás, amely
a talaj, a víz vagy azok feletti légtér meg-
változtatásával, beépítésével jött létre.

– épület: az olyan építmény, vagy az
építmény azon része, amely a környezõ
külsõ tértõl szerkezeti elemekkel rész-
ben vagy egészben mesterségesen kiala-
kított, elválasztott teret alkot és ezzel az
állandó vagy idõszakos tartózkodás, ille-
tõleg használat feltételeit biztosítja, ide
értve az olyan önálló létesítményt is,
amely részben vagy teljes belmagassá-
gával a környezõ csatlakozó terepszint
alatt van. Épületrész: az épület önálló ren-
deltetésû, a szabadból vagy az épület kö-
zös közlekedõjébõl nyíló önálló bejárat-
tal ellátott helyisége vagy helyiségcso-
portja, amely a Htv. értelmezõ rendelke-
zése alapján azzal felel meg lakásnak,
üdülõnek, kereskedelmi egységnek,
egyéb nem lakás céljára szolgáló épület-
nek, hogy az ingatlan-nyilvántartásban
önálló ingatlanként nem szerepel.

Az adó alanya az, aki a naptári év el-
sõ napján – évközben történõ be-
vezetés esetén a rendelet hatályba
lépése napján,– az építmény tulajdo-
nosa. Több tulajdonos esetén a tulajdo-
nosok tulajdoni hányaduk arányában
adóalanyok.

Amennyiben az építményt az ingat-
lan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni
értékû jog terheli (haszonélvezeti jog),
az annak gyakorlására jogosult az adó
alanya.

A hatályos szabályozás alapján vala-
mennyi tulajdonos által írásban meg-
kötött és az adóhatósághoz benyújtott
megállapodásban a tulajdonosok az
adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal
és kötelezettségekkel egy tulajdonost
is felruházhatnak.

Az építményadó alapja, mértéke
Az adófizetési kötelezettség az épít-

ményre vonatkozó használatbavételi,
illetõleg fennmaradási engedély jog-
erõre emelkedését követõ év elsõ nap-
ján keletkezik, és annak a félévnek az
utolsó napjáig tart, amikor az épít-
mény megszûnik. 

Az adó alapja az önkormányzat dön-
tése alapján az építmény m2-ben szá-
mított hasznos alapterülete.

A rendelet alapján az adó mértéke
a) bel- és külterületen, illetve zárt-

kertben magánszemély tulajdonában
lévõ - üzleti célt nem szolgáló - lakás
céljára használt építmény vonatko-
zásában:

aa) 1-250 m2 adóalap esetén 140 fo-
rint/m2/év

ab) 251 m2 adóalaptól 35.000 forint
és a 250 m2 feletti rész után 280 fo-
rint/m2/év

b) bel- és külterületen, illetve zárt-
kertben magánszemély tulajdonában
lévõ - üzleti célt nem szolgáló - nem la-
kás céljára szolgáló építmény vo-
natkozásában - kivéve a gépjármû táro-
lót - az adóalap után 140 forint/m2/év

c) gépjármûtároló vonatkozásá-
ban az adóalap után 280 forint/m2/év

d) bel- és külterületen nem magán-
személy tulajdonában lévõ lakás céljá-
ra szolgáló építmény vonatkozásában
az adóalap után 280 forint/m2/ év

e) bel- és külterületen, illetve zárt-
kertben lévõ üzleti célt szolgáló pince
építmény vonatkozásában az adóalap
után 140 forint/m2/ év

f) kereskedelmi, illetve szolgál-
tatóipari célt szolgáló építmények
vonatkozásában:

fa) 1-100 m2 adóalap esetén 100 fo-
rint/m2/év

fb) 101-500 m2 adóalap esetén
10.000 forint és a 100 m2 feletti rész
után 280 forint/m2/év

fc) 501-1000 m2 adóalap esetén
122.000 forint és az 500 m2 feletti rész
után 700 forint/m2/év

fd) 1001- 1500 m2 adóalap esetén
472.000 forint és az 1000 m2 feletti
rész után 1400 forint/m2/év

fe) 1501 m2 adóalaptól 1.172.000 fo-
rint és az 1500 m2 feletti rész után
1650 forint/m2/év

g) kiemelt kereskedelmi övezet-
ben lévõ üzleti célt szolgáló épít-
mények vonatkozásában:

ga) 1-120 m2 adóalap esetén 100 fo-
rint/m2/év

gb) 121 m2 adóalaptól 12.000 forint
és a 120 m2 feletti rész után 1650 fo-
rint/m2/év

h) A tényleges használati mód alap-
ján hitelintézeti, pénzintézeti, biztosí-
tási, I. kategóriájú pénznyerõ automa-
ta üzemeltetésére szolgáló építmény,
továbbá a távközlési, energiaellátó te-
vékenység céljára szolgáló építmény,

valamint az üzemanyagtöltõ állomás
(benzinkút), gyorsétterem céljára szol-
gáló építmény vonatkozásában az adó-
alap után 1650 forint/m2 /év

i) termelési célra szolgáló építmé-
nyek vonatkozásában az adóalap után
280 Ft/m2/év

j) szociális, egészségügyi és gyer-
mekvédelmi, illetõleg nevelési-oktatási
intézmények céljára szolgáló építmény
vonatkozásában az adóalap után 280
forint/m2 /év

k) egyéb a d) - i) bekezdésbe nem
tartozó üzleti célt szolgáló építmény
vonatkozásában az adóalap után 280
forint/m2/ év.

A g) -  h) pont szerinti emelt mérté-
kû adóztatást nem befolyásolja, hogy
az ingatlan-nyilvántartásba a tényleges
rendeltetésszerû használat bejegyzés-
re, vagy feltüntetésre került, az sem,
hogy a rendeltetésszerû használó a tu-
lajdonos vagy más.

Ha az önkormányzat a helyi adót be-
vezeti, az adóalany köteles a bevezetett
adó megállapításához szükséges vala-
mennyi - az önkormányzat felhívásá-
ban megjelölt - adatot szolgáltatni az
adott év január 1-jei állapotnak, illetve
évközi bevezetés esetén a rendelet
hatálybalépése napjának, így
2012. évben 2012. év június hónap
1. napjának megfelelõen.

Adómentesség
Mentes az építményadó alól:
1. a szükséglakás,
2. az ingatlan-nyilvántartási állapot

szerint állattartásra vagy növényter-
mesztésre szolgáló épület vagy az állat-
tartáshoz, növénytermesztéshez kap-
csolódó tároló épület (pl. istálló, üveg-
ház, terménytároló, magtár, mûtrágya-
tároló), feltéve, hogy az épületet az adó-
alany rendeltetésszerûen állattartási,
növénytermesztési tevékenységéhez
kapcsolódóan használja, 

3. a felújított mûemléképület, illetve
az abban lévõ önálló adótárgy (lakás,
nem lakás céljára szolgáló épületrész)
- a törvényben meghatározottak sze-
rint - a felújításra 2008. január 1-jét kö-
vetõen kiadott építési engedély jogerõ-
re emelkedését követõ három egymást
követõ adóévben. 

4. 2012. május 15-tõl a kizárólag az
önálló orvosi tevékenységrõl szóló tör-
vény szerinti háziorvos által nyújtott
egészségügyi ellátás céljára szolgáló he-
lyiség.

A Htv. által biztosított mentességek
körét az önkormányzati rendelet to-
vább bõvítette, mely szerint mentes az
építményadó alól

a) a magánszemély adóalany tulaj-
donában álló - üzleti célt nem szolgáló
- a lakóingatlannal azonos helyrajzi szá-
mon lévõ gazdasági épület,

b) a társasház üzleti célt nem szolgá-
ló közös használatú helyiségei.

A számított építményadóból 50 %
adókedvezmény illeti meg az egyedül
élõ nyugdíjas magánszemélyt a lakcím-
nyilvántartás szerint és ténylegesen
(életvitelszerûen) is lakóhelyéül szolgá-
ló lakás után.

Az építményadót a szekszárdi önkor-
mányzat által rendszeresített bevallá-
son kell benyújtani. Tájékoztatjuk a
Tisztelt Adózókat, hogy az építmény-
adó az ún. kivetéses adónemek körébe
tartozik: az adózó a bevallást kitöltve és
aláírva benyújtja az önkormányzati adó-
hatósághoz, melyet követõen az adóha-
tóság határozatot hoz a fizetendõ adó
összegérõl és a fizetési határidõrõl. 

Természetesen 2012. évben nem
egész évre (januártól december hóna-
pig), hanem idõarányosan, június 1-jétõl
az év végéig fennálló hónapokra - azaz a
7/12-ed részre - kell megfizetni az adót.

Elsõ esetben - a bevezetés évében - a
bevallás benyújtásának határideje
2012. augusztus 31. napja. Az adóbe-
vallás a magánszemély adózók részére a
napokban postázásra kerül, illetve ellen-
õrzött módon kitölthetõ a www.szek-
szard.hu honlapról: Közügyek/Adózás,
e-ügyintézés menüpont megnyitását
követõen a Bevallások/Építményadó
link alatt. Ugyanitt található megállapo-
dás minta  arra az esetre, ha több tulaj-
donos az adóalanyisággal kapcsolatos
jogokkal és kötelezettségekkel egy tulaj-
donost ruház fel. Az adóbevallás elektro-
nikus úton történõ beküldésére jelenleg
még nincs lehetõség.

Az adót az adóhatóság által hozott ha-
tározatban foglalt határidõben
készpénzátutalási megbízáson (csek-
ken), illetõleg átutalással lehet megfi-
zetni a 11746005-15416566-02440000
számú építményadó bevételi számlára.

Az adófelfüggesztés 
Adófelfüggesztés iránti kérelemmel

élhet az adóhatóság felé:
1. az a 65. életévét betöltött, vagy

életkorától függetlenül legalább 67%-
ban rokkant (III. rokkantsági csoport)
rokkantnyugdíjas magánszemély,

2. aki egyedül vagy kizárólag ugyan-
ezen feltételeknek megfelelõ hozzátar-
tozójával él,

3. a lakcímnyilvántartás szerint és
ténylegesen (életvitelszerûen) is lakó-
helyéül szolgáló lakása utáni építmény-
adó-fizetési kötelezettségét illetõen.

Az adófelfüggesztés idõszaka alatt az
adót nem kell megfizetni, az egyéb-
ként esedékessé váló adó után azon-
ban az adó- és vámhatóság az esedékes-
ség napjától az adófelfüggesztés meg-
szûnése napjáig terjedõen a minden-
kori jegybanki alapkamat mértékével
egyezõ mértékû kamatot számít fel. A
kamatot a késedelmipótlék-számítással
azonos módon kell számítani.
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Az adófelfüggesztéssel kapcso-
latos eljárás 

Az arra jogosult adózó az adófel-
függesztés iránti kérelmét legkésõbb
az adófelfüggesztés idõszaka elsõ
adóévének január 15. napjáig nyújt-
hatja be az adóhatóságnál. Az ezen
idõpontot követõen beérkezett ké-
relmeket az adó- és vámhatóság az
adóévet követõ év elsõ napjától veszi
figyelembe.

Az adóhatóság a kérelmekrõl nyil-
vántartást vezet, illetve - amennyi-
ben a kérelemnek helyt ad - akkor
megkeresi az ingatlan-nyilvántartást,

hogy soron kívül jegyezzen be jelzá-
logjogot a megfizetendõ adó erejé-
ig. Az adó- és vámhatóság az adófel-
függesztés idõtartama alatt évente
az éves adóról határozatot hoz, amely
tartalmazza az adófelfüggesztéssel
kapcsolatos jogokat és kötelezettsé-
geket.

Az adófelfüggesztés megszûnik:

1. a lakás elidegenítése, az ingatlan-
nyilvántartásban bejegyzéssel létrejö-
võ vagyoni értékû jog alapítása esetén
az átruházásról (alapításról) szóló
szerzõdés ingatlanügyi hatósághoz va-
ló benyújtásának napjával,

2. az adózó halálával a hagyatékáta-
dó végzés jogerõre emelkedése nap-
jával,

3. az adófelfüggesztés iránti kére-
lem írásban történõ visszavonása ese-
tén a visszavonás bejelentésének nap-
jával.

A megszûnés tényét a kötelezett a
megszûnés napjától számított 8 na-
pon belül bejelenti az adó- és vámha-
tóságnak. Az adó- és vámhatóság az
adófelfüggesztés idõtartamára esõ
esedékessé vált adó és annak kamatai
megfizetésérõl az adófelfüggesztés
megszûnését követõen határozatot
hoz.

Abban az esetben, ha nem kapja
kézhez a szükséges nyomtatványt, és
az internetrõl nem áll módjában azt
letölteni, a Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálatán, illetve adóosztá-
lyán a szükséges bevallás beszerez-
hetõ. 

Az építményadóval kapcsolatban
bõvebb felvilágosítással az adóosztály
ügyintézõi szolgálnak személyesen,
ügyfélfogadási idõben: hétfõ, szerda
8.00-16.30 óráig, Szekszárd, Béla király
tér 8. Telefon: 74/504-100

Amreinné dr. Gál Klaudia
Szekszárd Megyei Jogú 

Város jegyzõje

Tájékoztató a telekadóról
Tisztelt Adózók!

Szekszárd Megyei Jogú Város
Közgyűlése a helyi adókról szóló
1990. évi C. törvény 1. § (1) be-
kezdésben kapott felhatalmazás
alapján - a 19/2012. (IV.12.) ön-
kormányzati rendelettel - 2012.
június 1-jei hatállyal - Szekszárd
város illetékességi területén te-
lekadó kötelezettséget állapított
meg.

Az adó tárgya, az adó alanya
A helyi adó törvény (a továbbiak-

ban: Htv.) és az önkormányzati ren-
delet (a továbbiakban: Rendelet)
alapján adóköteles a település illeté-
kességi területén lévõ telek.

A telek fogalma a Htv. alapján:
az épülettel be nem épített földterü-
let, ide nem értve az ingatlan-nyil-
vántartásban mûvelési ág szerint
aranykorona-értékkel nyilvántartott
és ténylegesen mezõgazdasági mû-
velés alatt álló belterületi telket, a
külterületi termõföldet, valamint az
ingatlan-nyilvántartás szerint tanya-
ként nyilvántartott ingatlanhoz tar-
tozó földterületet, feltéve, ha az
ténylegesen mezõgazdasági mûve-
lés alatt áll, továbbá a közút terüle-
tét, a vasúti pályát, a vasúti pálya tar-
tozékai által lefedett földterületet, a
temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló
törvény temetõ fogalma alá tartozó
földterületet.

Az adó alanya az, aki a naptári év
elsõ napján - évközben történõ
bevezetés esetén a rendelet ha-
tályba lépése napján - a telek tulaj-
donosa. Több tulajdonos esetén a tu-
lajdonosok tulajdoni hányaduk ará-
nyában adóalanyok.  

Amennyiben a telek az ingatlan-
nyilvántartásba bejegyzett vagyoni
értékû joggal terhelt (haszonélveze-
ti jog), az annak gyakorlására jogo-
sult az adó alanya. 

A hatályos szabályozás alapján va-
lamennyi tulajdonos által írásban
megkötött és az adóhatósághoz be-
nyújtott megállapodásban a tulajdo-
nosok az adóalanyisággal kapcsola-
tos jogokkal és kötelezettségekkel
egy tulajdonost is felruházhatnak.

A telekadó alapja, mértéke

A telekadó alapja az önkormány-
zat döntése alapján a telek m2-ben
számított területe.

A rendelet alapján adó éves
mértéke

a) kereskedelmi célt szolgáló telek
esetében

aa) 1-1500 m2 adóalap esetében
50 Ft/m2

ab) 1501 m2 adóalaptól 100
Ft/m2

b) termelési célt szolgáló telek
esetében

ba) 1-5000 m2 adóalap esetében 0
Ft/m2

bb) 5001 m2 adóalaptól 50 Ft/m2

c) kiemelt kereskedelmi övezet-
ben fekvõ telek esetében 250 Ft/m2

d) hitelintézeti, pénzügyi vállalko-
zási, biztosítási, egyéb pénzügyi te-
vékenység, I. kategóriájú pénznyerõ
automata üzemeltetésére szolgáló
telek, továbbá a távközlési, energia-
ellátó tevékenység, valamint az
üzemanyagtöltõ állomás (benzin-
kút), céljára szolgáló telek vonatko-
zásában az adóalap után 250 fo-
rint/m2.

e) minden más, az a) - d) pontok-
ba nem tartozó telek esetében 50
Ft/m2.

Ha az önkormányzat a helyi adót
bevezeti, az adóalany köteles a beve-
zetett adó megállapításához szüksé-
ges valamennyi - az önkormányzat

felhívásában megjelölt - adatot szol-
gáltatni az adott év január 1-jei álla-
potnak, illetve évközi bevezetés
esetén a rendelet hatálybalépése
napjának, azaz 2012. évben
2012. év június hónap 1. napjá-
nak megfelelõen.

Adómentesség 
Mentes a telekadó alól:
1. az épület, .épületrész hasznos

alapterületével egyezõ nagyságú te-
lekrész,

2. az erdõ mûvelési ágban nyilván-
tartott belterületi telek,

3. az építési tilalom alatt álló telek
adóköteles területének 50 %-a.

A Htv. által biztosított mentessé-
gek körét az önkormányzati rende-
let tovább bõvítette, mely szerint
mentes a telekadó alól

a) a magánszemély tulajdonában
lévõ telek abban az adóévben, ami-
kor az adóalanyt az ugyanazon a
helyrajzi számon található, nem vál-
lalkozási célú építmény után ugyan-
arra az adóévre vonatkozóan épít-
ményadó fizetési kötelezettség ter-
heli.

b) a nem vállalkozó magánsze-
mély tulajdonában lévõ építési telek,
ha a telket a vételt követõ négy éven
belül lakóépülettel  beépíti és a jog-
erõs használatbavételi engedéllyel
rendelkezõ lakóépület telekbõl lefe-
dett része eléri a településrendezési
tervben meghatározott maximális
beépíthetõség legalább 10 %-át.

A telekadót a szekszárdi önkor-
mányzat által rendszeresített beval-
láson kell benyújtani.

Elsõ esetben - a bevezetés évében
- a bevallás benyújtásának határ-
ideje 2012. augusztus 31. napja.
Az adóbevallás a magánszemély adó-
zók részére postázásra kerül, illetve

ellenõrzött módon kitölthetõ a
www.szekszard.hu honlapról: Köz-
ügyek/Adózás, e-ügyintézés menü-
pont megnyitását követõen a Beval-
lások/Telekadó link alatt. Ugyanitt
található megállapodás minta  arra
az esetre, ha több tulajdonos az adó-
alanyisággal kapcsolatos jogokkal és
kötelezettségekkel egy tulajdonost
ruház fel. Az adóbevallás elektroni-
kus úton történõ beküldésére jelen-
leg még nincs lehetõség.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Adózó-
kat, hogy a telekadó az ún. kivetéses
adónemek körébe tartozik: az adózó
a bevallást kitöltve és aláírva be-
nyújtja az önkormányzati adóható-
sághoz, melyet követõen az adóható-
ság határozatot hoz a fizetendõ adó
összegérõl és a fizetési határidõrõl. 

Természetesen 2012. évben nem
egész évre (januártól december hó-
napig), hanem idõarányosan, június
1-jétõl az év végéig fennálló hóna-
pokra - azaz a 7/12-ed részre - kell
megfizetni az adót. 

Az adót a határozatban foglalt ha-
táridõig készpénzátutalási megbízá-
son (csekken), illetõleg átutalással le-
het megfizetni a 11746005-15416566-
02510000 számú telekadó bevételi
számlára.

Abban az esetben, ha nem kapja
kézhez a szükséges nyomtatványt,
és az internetrõl nem áll módjában
azt letölteni, a Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálatán, illetve adóosztá-
lyán a szükséges bevallás beszerez-
hetõ. 

A telekadóval kapcsolatban bõ-
vebb felvilágosítással az adóosztály
ügyintézõi szolgálnak személyesen,
ügyfélfogadási idõben: hétfõ, szerda
8.00-16.30 óráig, Szekszárd, Béla ki-
rály tér 8. Telefon: 74/504-100 

Amreinné dr. Gál Klaudia
Szekszárd Megyei Jogú

Város jegyzõje
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Elérte célját a Te szedd! Összefogás a
tiszta Magyarországért akciónapot
megelõzõ médiakampány és a sok
szervezési munka. Egyre csak gyûltek
az aktivisták. Ezek a lelkes emberek vál-
lalták, hogy megpróbálják a lehetõ leg-
több olyan szemetet összegyûjteni,
ami elfér egy-egy zsákban, a gyenge mi-
nõségû kesztyû ellenére is. Szekszárd
nagyon jól szerepelt, tavaly még csak

20-22-en vettek részt az akciónapon,
idén már tízszer annyian, 220-an. Min-
den korosztály képviseltette magát az
óvodástól a nyugdíjasig! Az országos
szervezõ a Vidékfejlesztési Minisztéri-
um Környezetügyért Felelõs Államtit-
kársága és a Belügyminisztérium volt.
Illés Zoltán államtitkár úr el mondta:
ez a szombat a szeméttel szembeni
küzdelem országos napja lesz. 

Szekszárdon a munkálatok reggel 9
órakor, az elõre meghatározott 11 talál-
kozási ponton indultak meg. A sikeres
összefogás eredménye 220 zsák, vagyis
körülbelül 1,6 tonna szemét lett és mi-
nimum 3 illegális hulladéklerakót szá-
moltak fel az önkéntesek.

Köszönet a résztvevõknek: a cserké-
szeknek, Gáspár Katának és barátainak,
a Waldorf óvodásoknak, a kakasdi álta-

lános iskolásoknak, a Garay és az I. Béla
Gimnáziumok tanulóinak, a Nagycsalá-
dosok Egyesületének, az önkormányza-
ti képviselõknek, az Országos Nyugdí-
jas Polgári Egyesület és a Mentálhigié-
nés Mûhely tagjainak, a Gemenc Zrt.,
Panteon Kft., Tesco Global Zrt., Vízügyi
Igazgatóság dolgozóinak, az önkénte-
seknek és a polgárõröknek.
Bodó Katalin, programkoordinátor

,Halló magyar! Kárpát felelj! Halló ma-
gyar! Erdély felelj! // Bármerre vitt a
sors, hív az õsi föld, Szívedben megma-
radsz piros-fehér-zöld!" - hallhattuk a
mûsor kezdetén a Magyarok Világhim-
nuszát felvételrõl, amely megrendítõ
dal alatt a Garay János Gimnázium di-
ákjai Magyarország történelmi zászló-
ival bevonultak a padok között a temp-
lomi oltár irányába. 1920. június 4.
után hazánk területének 2/3-a, lakossá-
gunk fele egy másik országhoz került -
emlékeztetett a mûsor kezdetén Bacs-
mai László katolikus plébános nemze-
tünk tragédiájára. Akkoriban egy-egy
magyar család vagy barát, ismerõs má-
ról holnapra valamelyik szomszédos
ország lakójává vált, amelyet igen fájdal-
mas lehetett átélni - mondta a plébá-
nos, aki beszédében utalt a templom
kupola négy csegelyében található,
1928-ban megfestett, a trianoni diktá-
tum következtében elcsatolt négy szé-
kesegyház képére (Kassa, Gyulafehér-
vár, Pozsony, Nagyvárad). Ezeket a fest-
ményeket a templomban található,
200 évvel korábbi freskók restaurálása
és feltárása során nem kaparták le, hi-
szen az országcsonkolás olyan fájda-
lom, amelyet soha nem felejtünk el! -
tette hozzá. Ahhoz, hogy lássuk ezeket

a freskókat, fel kell emelnünk a fejün-
ket - utalt szimbolikusan is arra: ideje,
hogy nemzetünk büszke legyen múlt-
jára és méltóképpen megemlékezzen
róla. A plébános örömtelinek nevezte,
hogy a két alkalommal is Szekszárdon
megrendezett  állampolgársági esküté-
tel során osztozhatott az új állampol-
gárok örömében. 

,,Egy-egy ilyen megemlékezés gyógy-
ír, balzsam nemzetünk sebeire" - figyel-
meztetett már a nemzeti összetartozás
napjának fontosságára Ács Rezsõ. Az
alpolgármester beszédében arról szólt,
nemzetünk számára Trianon nem bé-
két, hanem szenvedést, s nem szerzõ-
dést, hanem diktátumot hozott, amely
ránk kényszerített gyalázatot jelentett.
,,Magyar az, akinek fáj Trianon" - idéz-
te Illyés Gyula gondolatait az alpolgár-
mester, aki úgy látja, az eltelt 92 év ke-
serûséggel tölt el minden jó érzésû ma-
gyar embert. Ugyanakkor - tette hozzá
- a jövõre is gondolnunk kell, hiszen a
Trianon okozta sebeket lépésrõl lépés-
re be kell gyógyítanunk. Ács Rezsõ úgy
véli ,  a kettõs állampolgárság megte-
remtésével megtaláljuk a formáját
nemzetünk összetartozásának. Kitért
arra a tényre is, Szekszárdon eddig kö-
zel ötszáz határon túli magyar testvé-

rünk tett állampolgársági esküt. Mint
mondta, fontos tény, hogy az új kor-
mány által 2010. május 31-én megho-
zott törvény alapján - 90 év gyásza után
- e napot a nemzeti összetartozás nap-
jává nyilvánította. Ám e nap arról is
szól - tette hozzá Ács Rezsõ-, miként té-
vedtek, hazudtak nekünk az ideológi-
ák, s azt bizonygatták évtizedeken át: az
egykori országot felemlegetni szégyen,

s nem büszkeség. Ma is sokan vannak,
akik félnek velünk tartani: õk nem jöt-
tek ide. Viszont már egyre többen ér-
zik úgy, hogy egy nemzetben összetar-
tozni érték és büszkeséget jelent - fo-
galmazott. ,,És lészen csillagfordulás
megint / és miként hirdeti a Biblia:
megméretik az ember fia /…/Mert elfut
a víz és csak a kõ marad, de a kõ marad
" - zárta ünnepi beszédét Wass Albert:
Üzenet haza címû, 1948-ban, Bajorer-
dõben papírra vetett örökbecsû gon-
dolataival. ,,Csángó magyar, csángó ma-
gyar / mivé lettél csángó magyar // Ág-
ról szakadt madár vagy te /Elfeledve, el-
feledve" csendült fel a következõkben
a garays diákok gyönyörû zenés, éne-
kes elõadásában a csángó magyar him-
nusz, majd Reményik Sándor: Halotti
beszéd a hulló leveleknek címû költe-
ményét  hallhattuk. A felemelõ emlék-
nap zárásaként Papp-Váry Elemérné
Nemzeti Hitvallásának elsõ, ismert so-
rait mondták el együtt a jelenlévõk, ma-
jd a Szózat és a Halló magyar címû dal
ismételt felhangzása után a jelenlévõk
átvonultak a Béla téri országzászlóhoz,
ahol többen mécseseket gyújtottak a
gyalázatos trianoni döntésre emlékez-
ve. kifejezéseként. 

Gyimóthy Levente

„Emeld föl fejedet, büszke nép”
Megemlékezés a nemzeti összetartozás napján

Ács Rezsõ alpolgármester
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Szekszárd is szedte
220 zsák szemetet gyûjtöttek össze a lelkes városlakók
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Szép sikereket értek el a szekszárdi
pincészetek a VII. nemzetközi kék-
frankos borversenyen. Eredménye-
ikkel a szekszárdi borászok bebizo-
nyították a Kékfrankos fõvárosában
Sopronban, hogy a Kékfrankos ha-
zája Szekszárd. 

Az aranyéremben részesült pincésze-
tek az alábbi felajánlók különdíjait
nyerték el: 1. Mészáros Pincészet (Magyar
Bor Akadémia), 2. Dúzsi Pincészet (Pannonia
Üzletház), 3. Pálos Miklós (FitoHorm), 
4. Fritz Pincészet (Magyar Bortelepülések
Szövetsége), 5. Takler Pincészet (Bayer)

OKTV
Zsitvai Dániel országos második lett

Szép sikert ért el Zsitvai Dániel
szekszárdi tanuló az Országos Kö-
zépiskolai Tanulmányi Versenyen,
ahol angol nyelvbõl 2. helyezést
szerzett. Az I. Béla Gimnázium 12. D
osztályos  diákja – értesüléseink sze-
rint egyedüli Tolna megyeiként –
június 1-jén Hoffmann Rózsa okta-
tásért felelõs államtitkártól vehette
át a díjat a budapesti Móricz Zsig-
mond gimnáziumban. Felkészítõ ta-
nárai: Raile Katalin és Kovács Ti-
borné.

Az OKTV-n  25.547 induló közül
980-an kerültek a döntõkbe és 111 di-
ák ért el kategóriánként elsõ-harma-
dik helyezést.

Szekszárdi kékfrankos
sikerek

A 2012. június 2-án megrendezett Tol-
na megyei triatlon diák/utánpótlás
olimpia és nyílt verseny a Szekszárdi
Fürdõ Triatlon fõcímet kapta abból az
alkalomból, hogy a verseny egyben a
fürdõ nyitómûsora is volt. 

Az idén megalakulásának 20. évfor-
dulóját ünneplõ Dynamic Triatlon
Club több szempont alapján döntött
úgy, hogy 2012-ben vállalja a triatlon
megyei bajnokság megszervezését is
az aquatlon és a duatlon mellett. Az
alapvetõ feladaton kívül, hogy lehetõ-
séget biztosítson saját és más Tolna
megyei triatlon egyesület fiataljainak
megyei megmérettetésre, fontos
szempont volt, hogy megismertessük
Szekszárd lakosságával a triatlont, és
minél több fiatalt tudjunk bevonni
ebbe a szép sportágba. A Szekszárdi
Fürdõ sportmedencéje lehetõvé tet-
te, hogy „behozzuk” a városba, az
egyébként szabadvizek mellett meg-
rendezésre kerülõ triatlon versenyt.
Tolna megyében két ilyen lehetõség
is van, Fadd-Domboriban és Szálkán.
Mind a kettõ szabadtéri strand kiváló,
Szálkán két, Fadd-Domboriban már
27 alkalommal rendeztek megyei és
országos triatlon versenyt, azonban a
várostól messze vannak és május vé-
gén–június elején még eléggé hûvös
a víz ahhoz, hogy szabadidõs sporto-
lók, gyerekek nekivágjanak egy isme-
retlen versenynek. A verseny nyílt volt
abból a szempontból, hogy szívesen
vártuk megyén kívüliek jelentkezését
is. Egy ilyen verseny megszervezése
rengeteg idõbe és pénzbe kerül, nem
véletlen, hogy nem rendezi meg min-
den megye a bajnokságot, ezért bizto-
sak voltunk abban, hogy más megyé-
bõl is érkeznek hozzánk fiatalok, fel-
nõttek. Az idén Baranya és Bács-Kis-

kun megye négy sportklubja adta le
nevezését: Mogyi SE Baja-Pécs, Pécsi
Triatlon Klub, Uni Sport Klub, Pécs és
a Hélix SE Komló, de érkeztek ver-
senyzõk Budapestrõl, Gyõrbõl is.

A verseny nagyon jól sikerült, 73 fõ
egyéni és 42 váltó állt rajthoz, össze-
sen 199 fõ. A gyerekek kategóriájában
külön értékeltük a kezdõket („B”) és a
profikat („A”), illetve a nem Tolna me-

gyei indulókat („T”), felnõttek eseté-
ben viszont nem tettünk ilyen megkü-
lönböztetést. A kezdõk díjazását a Tol-
na Megyei Diáksport Tanács biztosí-
totta. A váltókat cégek, sportegyesüle-
tek, családok és baráti társaságok szá-
mára hirdettük meg, az utóbbit két cso-
portra osztva: 60 év alatti és feletti
összéletkor alapján. Mind a négy kate-
góriában a legjobb csapatot vándorser-

leggel jutalmaztuk, amely egyben zálo-
ga is a folytatásnak.

A verseny megrendezése és leveze-
tése nagyon sok feladattal, izgalom-
mal és törõdéssel jár, de ha tudjuk,
hogy jól érezték magukat a résztve-
võk, az sokat töröl a fáradtságérzeten.
Mint ahogy a záró munkálatok alatt
egy kisfiú hangja csilingelte túl a für-
dõ hangszóróját: „Anya, ez nagyon jó
volt!” 

Reméljük, több versenyzõ is hason-
ló gondolatokkal búcsúzott az I. Szek-
szárdi Fürdõ Triatlontól!

A Triatlon Diákolimpia Országos
Döntõ június 17-én Fadd-Domborib-
an kerül megrendezésre, ide korosztá-
lyonként a megyei döntõrõl az 5 leg-
jobb versenyzõ nevezhetõ. Kérjük az
érdekelteket, hogy ez ügyben keressék
Szélné Bajor Ágnest (06-20/930-9328).

A megyei kategóriagyõztesek a
Szekszárdi Sportközpont Nkft. által
felajánlott strandbelépõket kapták az
érmen és oklevélen kívül, a legjobb
váltók pedig a fõtámogató által felaján-
lott serleget.

Az OTP kupáért zajló céges verseny
legjobbja az OTP volt, csapattagok:
Heidinger Bettina, Keszericze Zsolt,
Erdõsi Gábor.

A megyei közgyûlés elnöke, dr. Pus-
kás Imre által felajánlott díjat a legjobb
baráti váltó kapta: Berta Áron, Nagy Oli-
vér, Tumpek Péter (Cornexi csapat) 

A Tóth Ferenc, Tolna megyei kor-
mánymegbízott által felajánlott legjobb
sportegyesületnek járó díjat a Mogyi SE
Baja-Pécs kapta, csapattagok:Horváth
Hanna, Czigány Zsolt, Czigány András.

A Horváth István polgármester által
felajánlott díjat a legjobb családi váltó
kapta: Czencz család (Czencz Éva, ifj.
Czencz Péter, id. Czencz Péter)

Anya, ez nagyon jó volt!
Szekszárdi Fürdõ Triatlon
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Június 16-17-én ismét Szekszárd-
ra költözik a hazai atlétikai elit. A
sportág 117. nemzeti bajnokságá-
nak a tolnai megyeszékhely atléti-
kai centruma ad otthont, amelyet
tavaly éppen az országos bajnok-
sággal avattak.

Tíz nappal a helsinki Európa-bajnok-
ság és másfél hónappal a londoni olim-
piai játékok elõtt újra Szekszárdon ad-
nak egymásnak randevút a legjobb ma-
gyar atléták. A néhai kiváló rúdugró-
nak, mesteredzõnek, a magyar szövet-
ség korábbi elnökének, dr. Schulek
Ágostonnak emléket állító 117. Atléti-
kai Magyar Bajnokságon a tét ezúttal
sem csak a gyõzelem. Amíg 2011 au-
gusztusában a koreai világbajnokságra
kvalifikálhatták magukat a kiemelkedõ
eredményt elért sportolók, addig idén
a közelgõ Eb-n és az ötkarikás játéko-
kon való részvétel lebeghet atlétáink
szeme elõtt. A finnországi kontinens-
viadalra utazó magyar küldöttségben
akadnak még kiadó helyek, mint ahogy
az olimpiai A-, illetve B-szintet is ostrom
alá vehetik legjobbjaink. A rendezõkön
ezúttal sem múlik majd semmi...

A szekszárdiak egy éve Debrecen vá-
ratlan visszalépése után „beugróként”
alkottak maradandót. A teljes egészé-
ben önkormányzati beruházásban el-
készült, nemzetközi versenyek rende-
zésére is alkalmas – hivatalosan az ob
nyitónapján átadott – atlétikai pályá-
ról, és a szervezõk munkájáról is elis-
merõen szóltak versenyzõk, szakem-
berek és nézõk egyaránt. Utóbbiból

szerencsére tavaly nem volt hiány, a
két nap során ezrek követték az izgal-
mas versenyeket. A nõi kalapácsvetés
aranyérmese, a veszprémi Orbán Éva
meg is jegyezte: igazán jólesett neki és
vetélytársainak a szép számú érdeklõ-
dõ. A sportág szerelmeseinek jó hír,
hogy a tavalyinál nagyobb lelátó várja
majd a szurkolókat, akik természete-
sen ezúttal is ingyenesen tekinthetik
meg a küzdelmeket.

A bajnokság lebonyolítását tekintve a
legjelentõsebb újdonság a korábbi évek-
hez képest, hogy „versenyen kívül” kül-
földi sportolók is rajthoz állhatnak majd
Szekszárdon, feltéve, hogy az idén – a
Spiriev-táblázat szerint – 1000 pont felet-
ti eredménnyel rendelkeznek. A bajnok-
ság mindkét nap hagyományosan a ka-
lapácsvetéssel kezdõdik, változás vi-
szont, hogy szombaton a férfiak 1500
méteres döntõje zárja a programot.

112012. június 10. MOZAIK

Újra atlétikai országos bajnokság Szekszárdon
Kvalifikáció: még megváltható a repülõjegy Helsinkibe és Londonba

Defibrillátor. Nehezen kimondható, de
nagyon fontos, alkalmasint a szó igazi
értelmében életmentõ készülékrõl van
szó, ha súlyos, életveszélyes kardiológia
szindrómáknál kell perceken belül kell
ellátni a beteget.. Van már néhány ki-
emelt közintézményben, sportlétesít-
ményekben országszerte, ahol sok em-

ber megfordul, de nagyon sok helyen
hiányzik még például a szabadidõköz-
pontokban, sporttelepeken, stadio-
nokban, egyszerû sportpályákon. Szek-
szárdon e tekintetben példamutatóan
megnyugtató a helyzet. Köszönhetõ-
en Szabó Sándornak, a Ferropatent
Zrt., tulajdonos-elnök-vezérigazgatójá-

nak, aki a közeli napokban, amikor cé-
ge 20 éves jubileumát egy labdarúgó
tornával ünnepelte, egy defibrillátort
adományozott a város részére, amit ter-
mészetesen azonnal a szekszárdi sport-
élet centrumában, a városi sportcsar-
nokban helyeztek el. Tekintettel arra,
hogy a csarnoktól mintegy kétszáz mé-

terre található tenisz- és fallabda cent-
rum is - szintén egy közeltmúltbeli
egyéni felajánlás jóvoltából - birtokol
már egy ugyanilyen készüléket, így a
mintegy 15 hektáros területen elterü-
lõ szekszárdi  sportkomplexumban de-
fibrillátor ügyben, mondhatni minden
rendben. B. Gy.

Defibrillátor „vigyáz”a sportcsarnokban
Ajándék a Ferropatent Zrt.-tõl

A 116. Atlétikai Magyar Bajnokság el-
sõ aranyérmét Orbán Éva gyûjtötte
be, aki a nõi kalapácsvetésben mind-
össze nyolc centiméterrel maradt el
Divós Katalin országos csúcsától. A
szekszárdi hétvége kiemelkedõ ered-
ményeit amúgy is a dobók szállították:
az olimpiai ezüstérmes Pars Krisztián
80,63 méterre repítette a kalapácsot,
ezzel mindjárt az aktuális világranglista
második helyére ugrott. A londoni
Gyémánt Ligáról ezüstéremmel haza-

térõ Kõvágó Zoltán (67,17) biztosan
védte meg címét diszkoszvetésben.
Izgalmas, szoros versenyt hozott vi-
szont a nõi 100 m gát, ahol a dobogó-
sok három századon belül értek cél-
ba, a férfi távolugrás, amelyben
Bánhidi Bence csak a hatodik soro-
zatban ugrott az élre.
Több atlétának is sikerült a duplázás
2011-ben: Papp Krisztina 1500 és
5000 méteren, a fiatal sprinter,
Nguyen Anasztázia 100-on és 200-

on diadalmaskodott, míg Márton Anita
súlylökésben és diszkoszvetésben,
Babos Rita pedig hármas- és magas-
ugrásban bizonyult a legjobbnak. A
férfiaknál Tóth László a 3000 m aka-
dályon aratott szombati gyõzelmét kö-
vetõen másnap 5000 méteren is el-
sõként ért célba. A nézõk szekszárdi
sikernek is tapsolhattak: az ezúttal a
Szekszárdi AK SE színeiben induló
Petráhn Barbara 400 m síkon gyûjtöt-
te be a bajnoki címet.

Ez történt tavaly

Jogásznap

A régi Vármegyeháza dísztermében
tartották meg a Magyar Jogászegy-
let Tolna Megyei Szervezetének idei
ülését. A megye jogásztársadalmá-
nak többségét felölelõ egylet össze-
jövetele küllemében és tartalmában
egyaránt méltóan zajlott. Tóth Fe-
renc megyei kormánymegbízott kö-
szöntõjében hangsúlyozta, milyen
nagy jelentõséggel bír a különbözõ
területeken dolgozó jogászok eszme-
cseréje. 

Az összejövetel – mint kiemelte –
abban a tekintetben is nagy fontossá-
gú, hogy a résztvevõk az õket érintõ
és érdeklõ témából naprakész tájé-
koztatást kapnak. Szólt a büntetõ-tör-
vénykönyvrõl, amelyrõl a napokban
tárgyalt a parlament, illetve az új pol-
gári törvénykönyv jelentõségét tag-
lalta.

Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke
„Változás a felsõbíráskodásban” cím-
mel tartott elõadást. Részletezte a
Kúriára háruló új feladatokat – mint
például a normakontrollt, hiszen ha-
táskörükbe került az Alkotmánybí-
róságtól a közigazgatási jog, így az
önkormányzati rendeletek felülvizs-
gálata is. A Kúriára vonatkozó sarka-
latos törvény kapcsán szólt az új ha-
táskörökkel kapcsolatos dilemmák-
ról is.

Az új magyar munkajogról dr. Beke
Gyula egyetemi docens fejtegetését
hallgathatta a nagyszámú közönség,
majd dr. Sárközy Tamás egyetemi ta-
nár arról tartott elõadást, hogy milyen
hatást gyakorol a világválság a gazda-
sági jogra.

A rangos tanácskozás felemelõ
perceit jelentette a megyei egylet
által alapított Perczel Béla-díj átadá-
sa, amit most Eszteriné dr. Faragó
Mártának, a megyei gyámhivatal
nyugalmazott vezetõjének ítéltek
oda. Eszteriné dr. Faragó Márta las-
san negyven esztendeje tagja az
egyletnek, illetve jogelõdjének, s fo-
lyamatosan kérték föl, illetve válasz-
tották meg különbözõ tisztségekre,
amelyek valamennyiében figyelem-
reméltó, komoly, lelkiismeretes
munkát végzett.

- hm -

Eszteriné dr. Faragó Márta 
Perczel Béla-díjas lett
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I. A TÁMOGATÁS NYÚJTÁSÁNAK ALAPELVEI

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Hu-

mán Bizottságának az Ifjúsági Keretbõl adott támo-

gatása pályázat kiírása útján történik.

2. Az Ifjúsági Keretbõl csak az a pályázó részesülhet,

aki a pályázati kiírásnak maradéktalanul megfelelõ pá-

lyázatot nyújt be és valamennyi szükséges mellékle-

tet csatolja ahhoz.

3. A támogatások vonatkozásában a döntéshozó Szek-

szárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyû-

lésének Humán Bizottsága.

4. A szekszárdi székhelyû ifjúsági egyesületek és civil

szervezetek ifjúsági rendezvények szervezésének

pénzügyi támogatása

�Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény,

�A közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságá-

ról szóló 2007. évi CLXXXI. Törvény

�Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami tá-

mogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális tá-

mogatási térképrõl szóló 37/2011. (III.23.) Korm. ren-

delet elõírásainak megfelelõen történik.

II. A PÁLYÁZAT CÉLJA

Szekszárdi székhelyû ifjúsági egyesületek, civil szerve-

zetek számára vissza nem térítendõ támogatás biztosí-

tása. 

III. A PÁLYÁZÓK KÖRE

Jelen pályázati kiírás keretében támogatást kaphatnak

olyan szekszárdi székhellyel rendelkezõ ifjúsági egye-

sületek, civil szervezetek, nevelési-oktatási intézmé-

nyek, amelyek vállalják a jelen pályázati feltételekben

foglalt elvárások teljesítését.

IV. TÁMOGATANDÓ CÉLOK

A pályázat keretében kizárólag az alábbiakban megje-

lölt tevékenységekre lehet támogatást igényelni. A fel-

sorolt tevékenységeken kívül semmilyen egyéb tevé-

kenység nem támogatható.

A pályázat kiírója az alábbiakban meghatározott célokra

nyújt pénzügyi támogatást:

1. A fiatalok egészséges életmódra nevelése, a kiemelt

kockázati tényezõk felismerése, illetve hatásuk elleni

küzdelemben (alkohol, drog, mentálhigiénés meg-

elõzõ munka) való aktív részvétel.

2. Segítségnyújtás a pályakezdés és beilleszkedés ne-

hézségeivel küzdõknek (álláskeresõ, átképzõ, klu-

bok, illetve információs szolgáltatások).

3. A különbözõ szintû önkormányzati munkába történõ

eredményes bekapcsolódás készségének kibontakoz-

tatása. (Pl.: diák, ifjúsági, nemzetiségi önkormányzatok.)

4. A városban élõ fiatalok és szervezeteik nemzetközi

kapcsolatainak építése és bõvítése.

5. A város számára fontos ismeretek elsajátítása, illet-

ve ezeknek az ismereteknek a város érdekében va-

ló mozgósítása.

V. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGTÍPUSOK

A keret önmagában nem lehet a felsorolt tevékenységek-

hez szükséges pénzeszközök kizárólagos forrása. A Hu-

mán Bizottság 5/2011. (II. 1.) HB határozata alapján a

Bizottság által kiírt ifjúsági keretre beérkezõ pályázatok

költségvetésében a pályázó szervezetnek a pályázandó

összeg 50%-ával rendelkeznie kell, amely nem lehet ki-

zárólagosan az önkéntes munka forintosított értéke. 

A pályázat kiírója jelen kiírás keretében az elszámolható költ-

ségek típusait az alábbiak szerint határozza meg:

1. Szolgáltatások igénybevételének költsége (a pályázati

program megvalósításához szükséges szakmai szolgál-

tatások igénybevételének költségei).

2. Eszközbeszerzések költségei (a pályázati program

megvalósításához szükséges eszközök beszerzé-

sének költségei).

33.. Elõkészítési költségek:

a) Megvalósíthatósági tanulmány/üzleti terv, költség-ha-

szonelemzés, egyéb szükséges háttértanulmányok,

szakvélemények elkészítésének költsége.

b) Elõzetes PR tevékenységhez, és kötelezõ nyilvános-

ság biztosításához kapcsolódó költségek (a helyi tö-

megkommunikációs eszközök igénybevételének dí-

ja /fizetett hirdetések, riportok, tájékoztató dokumen-

tumok készítése, terjesztése, fórumok szervezése/).

c) Elõkészítéshez kapcsolódó szakértõi tanácsadás díja.

44.. Megvalósítási költségek:

a) Szolgáltatások igénybevételének költségei (megva-

lósításhoz szükséges szakmai szolgáltatások, és

egyéb szolgáltatások költségei).

b) Megvalósításhoz szükséges eszközök költségei.

c) Mindazon költségek, amelyek nem a szakmai tevé-

kenységek konkrét megvalósításához, hanem ennek

adminisztratív lebonyolításához, a tevékenység koor-

dinációjához kapcsolódnak.

VI. RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS

A jelen pályázat keretében az Ifjúsági Kereten 2.700 eFt

összeg lett meghatározva az ifjúsági szervezetek tá-

mogatására, amely együttesen lesz odaítélve az alábbi

feltételek alapján.

A meghatározott támogatási célok megvalósításához if-

júsági szervezetenként, civil szervezetenként, oktatá-

si-nevelési intézményenként minimum 20 eFt, maxi-

mum 200 eFt igényelhetõ.

A támogatás formája vissza nem térítendõ támogatás.

VII. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

Önkormányzati támogatásban csak az részesülhet, aki-

nek nincs köztartozása, illetve az önkormányzattól koráb-

ban kapott támogatás felhasználásáról elszámolt, az ön-

kormányzat felé egyéb tartozása nincs, valamint azok a

szekszárdi székhelyû civil szervezetek, önszervezõdõ kö-

zösségek, amelyeket a Tolna Megyei Civil Szolgáltató

Központ nyilvántartásba vett. 

11.. Pályázati adatlap:

A pályázatnak tartalmaznia kell jelen kiírás 1 sz. mellék-

letét képezõ Pályázati adatlapban meghatározott ada-

tokat, az alábbiak szerint:

a) a pályázó szervezet nevét

b) a pályázat pontos címét

c) a pályázó szervezet alapításának idõpontját

d) a pályázó szervezet adószámát, adóazonosítóját

e) a nyilvántartásba vételi okirat számát

f) Tolna Megyei Civil Szolgáltató Központ nyilvántartá-

si számát (CISZOK szám)

g) a pályázó szervezet számlavezetõ pénzintézetének

nevét

h) a pályázó szervezet számlaszámát

i) a pályázó szervezet székhelyét és postai címét (megye,

irányítószám, helység, utca, házszám, telefon)

j) a pályázó szervezet vezetõjének és kapcsolattartó-

jának nevét, beosztását, telefonszámát, e-mail címét

k) a pályázat tartalmának rövid ismertetése

l) a pályázat várható eredményét és a célcsoport ismer-

tetése

m) a pályázó eddigi tevékenységét a város ifjúságpoli-

tikai életében

n) a tevékenység, rendezvény helyszínét

o.) a pályázati munka idõpontját (kezdetét és végét)

p) a pályázati tevékenység részletes leírását

q) a tevékenység, rendezvény várható eredményét

r) az ajánlók adatait és egyéb kiegészítéseket

s) a pályázó nyilatkozatait

t) pályázat pénzügyi elemeinek kimutatását (bevétel és

kiadási oldal)

22..  Nem indulhat pályázóként:

�A közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságá-

ról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) bekez-

dés alapján nem indulhat pályázóként és nem része-

sülhet támogatásban:

a) aki a pályázati eljárásban döntés-elõkészítõként köz-

remûködõ vagy döntéshozó,

b) a kizárt közjogi tisztségviselõ,

c) az a.-b. pont alá tartozó személy közeli hozzátarto-

zója,

d) az a.-c. pontban megjelölt személy tulajdonában álló

gazdasági társaság

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szerve-

zet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi

személyiséggel rendelkezõ olyan szervezeti egysége,

amelyben az a.-c. pont alá tartozó személy, vezetõ tiszt-

ségviselõ, az alapítvány kezelõ szervének, szervezetének

tagja, tisztségviselõje, a társadalmi szervezet, az egyház

vagy a szakszervezet ügyintézõ vagy képviseleti szervé-

nek tagja,

f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszerve-

zet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelke-

zõ azon szervezeti egysége

– amely a pályázat kiírását megelõzõ öt évben együtt-

mûködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Ma-

gyarországon bejegyzett párttal

– amely a pályázat kiírását megelõzõ öt évben párttal

közös jelöltet állított országgyûlési, európai parlamen-

ti vagy helyi önkormányzati választáson

g) akinek a részvételébõl való kizártságának tényét a hon-

lapon közzétették.

�Az államháztartásról szóló 2011. évi . CXCV. törvény

50.§ (3) bekezdése alapján nem részesülhet támoga-

tásban az, akinek esedékessé vált és még meg nem fi-

zetett adótartozása, valamint járulék-, illeték- vagy vám-

tartozása (köztartozása) van.

�Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

szóló 368/2012. (XII.31.) Kormány rendelet 76. § (3)

bekezdése alapján nem részesülhet támogatásban

az, aki az elõzõ években kapott támogatás felhasz-

nálásáról a támogatási szerzõdésben foglalt határ-

idõig nem számolt el.

33.. A pályázónak csatolnia kell:

Ebben a pontban ellenõrzési lista formájában fel van so-

rolva a pályázathoz benyújtandó mellékletek köre. Vala-

mely mellékletnek a Támogatási szerzõdéshez való is-

mételt csatolása akkor szükséges, ha a benyújtását kö-

vetõen annak tartalmát érintõ változás következik be.

a) a civil szervezetek létezésérõl szóló, 30 napnál nem

régebbi hatályos bírósági kivonat 

b) a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatósá-

gáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti ösz-

szeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról,

vagy hiányáról szóló nyilatkozat (jelen kiírás 2. sz.

melléklete),

c) közzétételi kérelmet a közpénzekbõl nyújtott támo-

gatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.

törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségérõl

(amennyiben a törvény hivatkozott rendelkezésében

foglaltak fennállnak a pályázónál – jelen kiírás 3. sz.

melléklete).

d) civil szervezet esetében az egyesülési jogról, a köz-

hasznú jogállásáról, valamint a civil szervezetek mûkö-

désérõl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tör-

vény értelmében a 2011. évrõl szóló beszámoló (pénz-

ügyi kimutatás és eredménylevezetés, közhasznúsá-

gi melléklet) letétbe helyezését bizonyító postai feladó-

vény másolata.

e) nyilatkozat arról, hogy a pályázó köztartozással nem

rendelkezik.

VIII. HIÁNYPÓTLÁS

Amennyiben a támogatásra való jogosultságot alátá-

masztó, fent elõírt dokumentumok nem, hiányosan vagy

hibásan kerültek benyújtásra azok pótlására a pályázó-

nak egy alkalommal hiánypótlás keretében van lehetõ-

sége, kivéve a rögzített eseteket.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a hiánypótlás so-

rán a hiánypótlási felhívásban elõírt módosításoktól el-

térõ módosítás, valamint a pályázat tartalmi elemeinek

változtatása nem lehetséges. Az ilyen jellegû módosí-

tási igények nem vehetõk figyelembe, és a pályázat el-

utasításra kerül. 

Ha a hiánypótlást a megadott határidõn belül a pályá-

zó nem teljesíti teljes körûen, az a támogatás iránti pá-

lyázat elutasítását eredményezi, ez esetben igazolásnak

nincs helye.

IX. PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS EGYÉB 

INFORMÁCIÓK

11.. A pályázat közzétételének ideje:

A pályázati kiírás az arról szóló döntést követõen kerül

közzétételre.

22.. A pályázat közzétételének helye:

�Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivata-

la (7100 Szekszárd Béla király tér 8.) Ügyfélszolgála-

ti irodáján,

�Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata hiva-

talos honlapján (www.szekszard.hu), 

�Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata szol-

gáltató lapjában (Szekszárdi Vasárnap), 

33..  A pályázat benyújtásának határideje:

2012. június 20. (szerda)

44..  A pályázat benyújtásának módja:

� a pályázatot 1 eredeti, aláírt példányban,

�Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyû-

lésének Humán Bizottsága részére címezve 

� személyesen, vagy postai úton,

� zárt borítékban elhelyezve lehet benyújtani,

� a borítékon jól láthatóan fel kell tüntetni a Pályázati Fel-

hívás címét, a pályázó nevét és címét,

� a pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adat-

lapon nyújtható be,

� a pályázati adatlap sem tartalmában, sem alakjában

nem változtatható.

55.. A pályázat benyújtásának helye:

7100 Szekszárd Béla király tér 8.(Közoktatási, Mûve-

lõdési és Sport Osztály)

66.. A pályázat elbírálásának módja:

A pályázatok elbírálásáról Szekszárd Megyei Jogú Vá-

ros Önkormányzata Közgyûlésének Humán Bizottsá-

ga dönt.

A pályázónak a jelen pályázati kiírásnak a pályázat be-

nyújtásakor kell megfelelnie, amelyet a fent kifejtettek

szerint hiánypótlás során is teljesíthet. Amennyiben egy

adott kritérium vizsgálata során megállapítható, hogy a

pályázó vagy a pályázat annak nem felel meg, és az alá-

támasztó dokumentumok a jogszabálynak, a kiírásnak

meghatározottaknak megfelelõen benyújtásra kerültek,

hiánypótlási felhívás kibocsátása nélkül elutasítható a

pályázat.

77.. A pályázat elbírálásának határideje:

2012. július 10. (kedd)

88.. A pályázattal kapcsolatos egyéb információk:

a) A pályázati kiírás, valamint annak mellékletei átvehe-

tõk Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hi-

vatala Ügyfélszolgálati Irodáján (7100 Szekszárd, Bé-

la király tér 8.)

b) A nyertes pályázókkal Szekszárd Megyei Jogú Város

Önkormányzata Támogatási megállapodást köt, amely

rögzíti a támogatás összegének átvételének módját, va-

lamint az elszámolás szabályait.

A Humán Bizottság fenntartja magának azt a jogot,

hogy a pályázótól visszavonja a támogatást, amennyi-

ben azt nem a pályázatban leírt célokra használja fel, il-

letõleg a támogatással nem számol el. 

Felvilágosítást a sport- és ifjúsági referens nyújt tele-

fonon vagy személyesen (telefon: 74/504-175, Köz-

oktatási, Mûvelõdési és Sport Osztály).

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága pályázatot hirdet a 2012. évi

ifjúsági keret felosztására
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Szabó Péter cinköntõre voksolt legutób-
bi beszélgetésünkkor Zákányi József, a
Szekszárdi Nyomda könyvkötõje. Mint
említette, sokat gondolkozott, kit ajánl-
jon, de azon is, hogy Szabó Péter mun-
kája vajon szakma vagy mûvészet? Azt
meg végképp nem tudtuk, hány cink-
öntõ mûködik az országban. Végül úgy
gondoltuk, tízen-tizenöten lehetnek.

– Szóval mennyi a cinköntõk lét-
száma?
– Az ismerõsök – beleértve magamat
is – hatan vagyunk. Hárommal szemé-
lyesen nem találkoztam, de tudok ró-
luk. Tehát „jelentem”, a cinköntõk lét-
száma valószínûleg nyolc. 

– Hogyan vagy miért lett cinköntõ?
– Édesapám, Szabó Géza – sajnos,
nincs már közöttünk –, a nyolcvanas
években alapított egy vállalkozást. Elõ-
ször bojler alkatrészeket gyártott cink-
bõl, majd bútorfogantyúkat. Én az I.
Béla Gimnáziumban érettségiztem, s
ugyanott megszereztem az épületgé-
pész-technikusi végzettséget, majd be-
vonultam. A katonaságot követõen
apukám mellett kezdtem el dolgozni a
családi házunknál levõ mûhelyben.

– Kitanulta azt a szakmát, ami
nem azonos a jelenlegivel. 
– Így van. Fejlesztettem a céget, a fém-
szerszámos öntésrõl áttértem a gumi-
szerszámos öntésre, miközben folya-
matosan alkalmazkodtam az igények-
hez. Összefoglalva mondhatom úgy is,
szerencsés ember vagyok, mert igát
kaptam, csak húzni kellett. 

– Milyen igényeknek tett és tesz eleget?
– Például többen kérnek fel egyedi em-
lékérmek készítésére.

– Úgy hittem, azok szobrászmûvé-
szek munkái. 
– Lehetnek… Ám árban óriási a különb-
ség. Egyáltalán nem kezelem le a vidé-
ki rendezvényeket, sõt. De a rendezõk
számára már az is komoly dolog, ha az
általam készített érméket ki tudják gaz-
dálkodni. Nálam, pontosabban a cink-
öntõknél más léptékekben lehet gon-
dolkodni.

– Milyen érmekrõl van szó?
– Szívesen említek néhányat. Készítet-
tem maratoni futóversenyre érmet, az
én munkám az „Év rendõre” kitünte-
téshez járó érme, de borászoknak, illet-
ve a Máltai Lovagrendnek is dolgoztam
már. Gyakran rendelnek céges kulcs-
tartókat, egyéb reklámtárgyakat, pla-
ketteket vagy kisplasztikákat. De kitû-
zõkre, ipari alkatrészekre is mutatko-
zik igény. Több téren együttmûködöm
a pécsi aranykezû Fekete Gyulával, aki
ólomkatonakészítõ mester. Máris meg-
jegyzem, most senki ne gondoljon a

hajdani játékkatonákra, mivel ezek a
kézzel festett kis alakok dísztárgyak, el-
sõsorban a gyûjtõk vásárolják.

– Mondjuk, megrendelnek Péter-
tõl érmét, vagy plakettet. Hogyan
tovább?
– Mielõtt fixálnánk a megrendelést,
egyeztetjük a darabszámot, hiszen az
belejátszik az árba. Majd az elképzelés
alapján megbeszéljük a feliratot, a
színt, a mintázatot, illetve azt, hogy két-
vagy háromdimenziós, relief-szerû le-
gyen-e a kialakítása. Csak ezután egye-
zünk meg az árban.

– Ki tervezi meg a monétát vagy a
díjat?
– Én. Számítógéppel megrajzolom. De
akár egy fotó alapján is dolgozom, le-
gyen szó portréról, tájképrõl, bármi-
rõl… Leegyszerûsítve: én készítem az
öntõmintát, az öntõeszközöket, a felü-
let megmunkálását Budapesten csinál-
tatom. Utána az úgynevezett antikolás
következik, így a sötét és a világos tó-
nusok jól elkülönülnek. A lakkozással
fejezõdik be a munka.

– Értem, hogy céges kitûzõkrõl van
szó. De készít divatékszer jellegû
dolgokat? Ha igen, akkor hol érté-
kesíti? 
– Nézze, gyártó vagyok, nem kereske-
dõ. Ám amennyiben sorozatdolgokat
készítek, vagy valamibõl nagyobb
mennyiséget, azt a megrendelõ nagy-
kereskedõnek adom el. Nem foglalko-
zom egyedi értékesítéssel. Mint emlí-
tettem, nagykereskedõkkel, viszontela-
dókkal állok kapcsolatban, akik a meg-
rendelt holmit viszik a bolthálózatok-
ba. Például a kicsi állatkitûzõk vagy a
puskára kerülõ plusz díszek a vadásza-
ti szaküzletekbe kerülnek… Természe-
tesen, ha egy cég rendel tõlem, akkor

velük tárgyalok, igényük szerint elké-
szítem, amit kértek. Tapasztalatom sze-
rint csak az egyedi igények teljesítésé-
vel lehet talpon maradni.

– A cink fém, tehát hideg a tapintá-
sa. Az emberek többségéhez a fa, a
papír áll közelebb… 
– Igen, a cink szürke színû puha fém.
Én nagyon szeretem. Különösen, ami-
kor megolvad és rendelkezésre áll az
alakításhoz, alkotáshoz. Ebbõl az
anyagból mindent szeretek készíteni,
ami nem szögletes. Az én munkámat az
teszi széppé, izgalmassá, hogy mindig
új kihívással találkozom. Öröm, ami-
kor a tervezés és a többi munkafolya-
matot követõen kezemben tarthatom
az érmet, vagy bármilyen új darabot.

– A szürke cinkbõl hogyan lesz
aranyérem?
– Az érmek galvanizált bevonatokat
kapnak különbözõ színekben.

– Mit tesz reklamációkor?
– Ilyen nem fordulhat elõ. Hibás, selej-
tes terméket nem adok ki. Tartom az el-
vemet: becsületbõl csak egy van. A mi-
nõség és az adott szó a túlélés záloga.

– Hogy telik egy-egy átlagos napja?
– Reggel félhatkor kelek, s nyomban
bekapcsolom az olvasztótégelyt, mivel
a felmelegedéshez másfél órára van
szüksége. Kávézom, s elõkészítem az
öntõszerszámokat, majd elviszem a
gyereket az óvodába.

– A gyönyörû Lili Csenge hat év kö-
rül lehet. Hova jár oviba?
– A gyakorlóba, aminek egyik oka,
hogy a feleségem több munkatársa ott
tanít. Csenge teljesen egyedül megta-
nult írni, számolni, sõt az olvasás is
megyeget neki, noha csak jövõ szep-

temberben megy iskolába. Szerencsé-
sek vagyunk, hogy Csengét beírattuk
a Bartinába, ahol kora ellenére már ha-
ladó elõképzõs. A Bartina olyan szelle-
mi környezetet nyújt, amire másutt
nem lelhettünk volna, csak a „Kapási
Jula” (Matókné Kapási Júlia – a szerk.)
által meghatározott miliõben. Mozgás,
éneklés, zene, közösségi szellem, kultú-
ra, hagyománytisztelet, fegyelmezett-
ség, értékrend… No, és az összpontosí-
tás. Elnézzük az óvodai mûsorban, mi-
lyen odaadóan, figyelmesen dolgozik… 

– Gondolom az „elnézzük” többes
száma a feleségére vonatkozik.
– Igen és édesanyámra. Felségem, An-
namária egy nyelviskolát vezet, ahol
olaszt is tanít. De idegenvezetést is vál-
lal. Tizennégy éve ismerkedtünk meg
egy félig közös baráti társaságban, s az-
óta együtt vagyunk. A városközpont-
hoz nagyon közel van a családi házunk,
ami tulajdonképpen a szülõi ház.
Anyukám is ott él, köszönhetõen az át-
alakításnak, teljesen külön rezidenciá-
ja van. Szóval együtt vagyunk, mégis
külön. Õ biztonságot ad, sokat segít,
ha kell, valamennyiünkre fõz.

– Ha jól  tudom, nemcsak õ fõz.
– Mind a hárman szeretünk tüsténked-
ni a konyhában, én magam is bármit el-
készítek, nem csak a „féfi-étkeket”, ha-
nem fõzelékeket, szóval mindent. 

– Anyukájától, Zsóka asszonytól a
fõzési tudomány?
– Igen. De szüleimtõl - tõlük kaptuk a
házat –, tanultam meg mindent.Hogy
mit, nem sorolom, csak egyetlen példát
emelek ki: mindig bennem (bennünk)
van, hogy milyen óriási áldás egy gye-
rek. Hat éve nálunk akár a nyaralást,
akár a hétvégéket illetõen egyetlen
szempont van: Csenge. Nyaranta a hor-
vát tengerparton pihenünk, mert ne-
ki az a kellemes. Imádjuk Olaszorszá-
got, de csak pár napra ugrunk le, hogy
neki ne legyen fáradságos.

– Immár a szabadidõnél tartunk.
Mi a hobbija?
– A horgászás. Sükösdre járunk, együtt
a család. Anyukám akasztott már hét és
fél kilós afrikai harcsát, de Csengének
is sikerült már kétkilósat fognia. Fárasz-
totta, majd segítettünk neki kiemelni.
A másik hobbim az autómodellezés –
robbanómotoros, távirányítós autóval. 

– Kit javasolna következõ riport-
alanynak?
– Javaslom, beszélgessenek Szollár Zol-
tánnak, aki nagyon tehetséges fafara-
gó. A munkájával nagyon értékes ha-
gyományokat õriz és mutat be. A kisuj-
jában van a mestersége, jó érzéssel né-
zem a munkáit.

V. Horváth Mária

Becsület csak egy van…
Szabó Péter: „Igát kaptam, csak húzni kellett”
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága pályázatot hirdet kultúraközvetítő, kultúra- és értékteremtő fe-
ladatokat ellátó, Szekszárdon élő polgárai, Szekszárdon működő civil közösségei és szekszárdi intézmények számára 

kulturális támogatási keret felosztására

A Humán Bizottság 2012. évi bizottsá-
gi keretében e célra biztosított összeg
erejéig.

A Kulturális Támogatási Kerete össze-
sen 1.100.000.- Ft

A támogatásra pályázhatnak:

a) a Tolna Megyei Civil Szolgáltató
Központnál regisztrált szekszárdi
székhelyû önszervezõdõ közössé-
gek,

b) oktatási-nevelési, mûvelõdési intéz-
mények,

c) magánszemélyek.

A pályázat célja

2012. évi szekszárdi kulturális rendez-
vények, rendezvénysorozatok lebonyo-
lításához – különös tekintettel Garay

János születésének 200. évforduló-

jára, - valamint a városon kívüli kulturá-
lis, mûvészeti eseményeken történõ
részvételhez, szerepléshez támogatás
nyújtása.

Tartalmi követelmények:

1. A rendezvény tartalmával, minõsé-
gével a város hírnevét öregbíti, vagy
a város kulturális életét méltón rep-
rezentálja. 

2. A rendezvény az országos vagy
nemzetközi kulturális mozgalmak új
területeire kapcsolja be a város mû-
velõdési és alkotó közösségeit. 

3. A rendezvény a város kulturális tra-
dícióinak méltó örököse. 

4. Az adott rendezvény rétegigénye-
ket szolgál ki.

Pályázni kizárólag a pályázati adatlap
kitöltésével lehet, melyet egy eredeti,
aláírt példányban kell benyújtani. For-
manyomtatvány hiányában a bizottság
nem foglalkozik a pályázattal. 
Önkormányzati támogatásban csak az
részesülhet, akinek nincs köztartozá-
sa, illetve az önkormányzattól koráb-
ban kapott támogatás felhasználásá-
ról elszámolt, az önkormányzat felé
egyéb tartozása sincs és az összefér-
hetetlenség nem áll fenn. (Errõl szóló
nyilatkozatot kitöltötte.)

Meghatározott támogatási célok meg-
valósításához minimum 20 eFt, maxi-
mum 120 eFt igényelhetõ. Az igényelt
támogatás önmagában nem lehet a
felsorolt tevékenységhez szükséges
pénzeszközök kizárólagos forrása
(legalább 30 %-os önrésszel kell
rendelkezni). 

A pályázat elnyerését támogató aján-
lások mellékelhetõk. 

Pályázati feltételek

1. PÁLYÁZATI ADATLAP
A pályázatnak tartalmaznia kell jelen
felhívás mellékletét képezõ pályázati

adatlapban meghatározott adatokat az
alábbiak szerint:
a) a pályázat címét
b) a pályázó nevét
c) a pályázó adatait (név, adóazonosí-

tó jel, számlavezetõ pénzintézet ne-
ve, pályázó bank számlaszáma,
székhelye, postai címe, TM CISZOK
regisztrációs száma; a vezetõ ne-
ve, beosztása, telefonszáma, e-
mail címe; a kapcsolattartó neve,
beosztása, telefonszáma, e-mail
címe)

d) a pályázat célterületét 
e) a pályázat rövid ismertetését
f) a pályázat várható eredményét, cél-

csoportok ismertetését
g) a pályázó eddigi tevékenységének

ismertetését
h) a pályázott tevékenység, rendez-

vény helyszínét, idõpontját
i) a pályázott tevékenység, rendez-

vény részletes leírását
j) a tevékenység, rendezvény várható

eredményét
k) ajánlók adatait
l) a pályázat pénzügyi elemeit (bevéte-

lek, kiadások)
m) igényelt támogatási összeget
n) nyilatkozatokat a köztehermentes-

ségrõl, összeférhetetlenségrõl
o) közzétételi kérelmet 

2. NEM INDULHAT PÁLYÁZÓKÉNT
� A közpénzekbõl nyújtott támogatá-

sok átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdés
alapján nem indulhat pályázóként és
nem részesülhet támogatásban:

a) aki a pályázati eljárásban döntés-
elõkészítõként közremûködõ vagy
döntéshozó,

b) a kizárt közjogi tisztségviselõ,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy

közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy

tulajdonában álló gazdasági társa-
ság,

e) olyan gazdasági társaság, alapít-
vány, társadalmi szervezet, egy-
ház vagy szakszervezet, illetve
ezek önálló jogi személyiséggel
rendelkezõ olyan szervezeti egy-
sége, amelyben az a)-c) pont alá
tartozó személy vezetõ tisztségvi-
selõ, az alapítvány kezelõ szervé-
nek, szervezetének tagja, tiszt-
ségviselõje, a társadalmi szerve-
zet, az egyház vagy a szakszer-
vezet ügyintézõ vagy képviseleti
szervének tagja,

f) az a társadalmi szervezet, egyház
vagy szakszervezet, illetve ezek
önálló jogi személyiséggel rendel-
kezõ azon szervezeti egysége

fa) amely a pályázat kiírását megelõ-
zõ 5 évben együttmûködési meg-
állapodást kötött vagy tartott fenn
Magyarországon bejegyzett párt-
tal (a továbbiakban: párt), 

fb) amely a pályázat kiírását megelõ-
zõ 5 évben párttal közös jelöltet ál-
lított országgyûlési, európai parla-
menti vagy helyi önkormányzati vá-
lasztáson, 

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

� Az államháztartásról szóló 2011. évi
. CXCV. törvény 50.§ (3) bekezdé-
se alapján nem részesülhet támo-
gatásban az, akinek esedékessé
vált és még meg nem fizetett adótar-
tozása, valamint járulék-, illeték- vagy
vámtartozása (köztartozása) van.

�Az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2012.
(XII.31.) Kormány rendelet 76. § (3)
bekezdése alapján nem részesülhet
támogatásban az, aki az elõzõ évek-
ben kapott támogatás felhasználá-
sáról a támogatási szerzõdésben
foglalt határidõig nem számolt el.

3. A PÁLYÁZÓNAK CSATOLNI
KELL
A pályázati adatlapban megtalálható
alábbi nyilatkozatok csatolandók:
a) a közpénzekbõl nyújtott támogatá-

sok átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény szerinti összefér-
hetetlenség, illetve érintettség fenn-
állásáról vagy hiányáról szóló nyilat-
kozat,

b) közzétételi kérelem a közpénzek-
bõl nyújtott támogatások átlátható-
ságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tör-
vény 8. § (1) bekezdése szerinti
érintettségrõl (amennyiben a tör-
vény hivatkozott rendelkezésében
foglaltak fennállnak a pályázónál),

c)civil szervezet esetében az egye-
sülési jogról, a közhasznú jogállásá-
ról, valamint a civil szervezetek mû-
ködésérõl és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. törvény értelmé-
ben a 2011. évrõl szóló beszámo-
ló (pénzügyi kimutatás és ered-
ménylevezetés, közhasznúsági
melléklet) letétbe helyezését bizo-
nyító postai feladóvény másolata.

d) nyilatkozat arról, hogy a pályázó
köztartozással nem rendelkezik.

A finanszírozás módja

Egyösszegû, vissza nem térítendõ tá-
mogatás. 

Elszámolható költségtípusok

A pályázatban rögzített cél megvalósí-
tásához szükséges személyi és dolo-
gi költségek köre. 
A nyertes pályázó az elnyert támoga-
tási összegrõl a támogatási megálla-
podásban rögzített módon köteles té-
telesen, a pályázó nevére kiállított, hi-

telesített számlamásolatokkal el-

számolni. 

Hiánypótlás

A pályázónak egy alkalommal (az erre

vonatkozó felszólítást követõ egy hé-
ten belül) van lehetõsége hiánypótlás-
ra, amely nem vonatkozhat a pályázat
tartalmi elemeinek megváltoztatására. 
Ha a hiánypótlást a megadott határ-
idõn belül a pályázó nem teljesíti teljes
körûen, az a támogatás iránti pályázat
elutasítását eredményezi.

A támogatási döntés ellen a pályá-

zó jogorvoslati lehetõséggel nem

élhet.

A pályázat benyújtásának módja

– egy eredeti aláírt példányban, kizá-
rólag a pályázati adatlapon nyújtha-
tó be (a pályázati adatlap sem tartal-
mában, sem alakjában nem változ-
tatható),

– Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata Közgyûlésének Hu-
mán Bizottsága részére címezve,

– személyesen vagy postai úton,
– borítékon jól láthatóan fel kell tüntet-
ni a pályázati felhívás címét, a pályázó
nevét és címét.

A pályázat benyújtásának helye 

Polgármesteri Hivatal Szekszárd, Bé-
la király tér 8. (Közoktatási, Mûvelõdé-
si és Sport Osztály)
Postacím: 7100 Szekszárd, Béla ki-
rály tér 8. 
A pályázat benyújtásának határide-

je: 2012. június 20.

A pályázat elbírálásának módja

A pályázatok elbírálásáról Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyûlésének Humán Bizottsága
dönt 2012. július 10.

A pályázatok eredményérõl a pályázó
írásbeli értesítést kap 2012. július

25.

A Humán Bizottság döntése Szek-
szárd város honlapján kerül közzété-
telre.

A Humán Bizottság fenntartja magá-
nak azt a jogot, hogy a pályázótól visz-
szavonja a támogatást, amennyiben
azt nem a pályázatban leírt célokra
használja fel, illetõleg a támogatással
nem számol el.

A nyertes pályázókkal a támogatás át-
utalását megelõzõen Szekszárd Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata szer-
zõdést köt.

A pályázati adatlap letölthetõ a
www.szekszard.hu honlapról, illetve
átvehetõ a Polgármesteri Hivatal Ügy-
félszolgálati Irodáján.

Felvilágosítást a közmûvelõdési és
civil kapcsolatok referense nyújt tele-
fonon vagy személyesen (telefon:
74/504-119, Közoktatási, Mûvelõdé-
si és Sport Osztály).
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„Megfáradnak a legkülönbek is…”
mondja Ézsaiás próféta. Nem kérdõ-
jelezhetjük meg e prófétai igazságot,
annál is inkább nem, mert a mai kor
emberére hatványozottabban rakód-
nak a testi és lelki terhek, mint az év-
ezredekkel ezelõttiekre. Sok a megfá-
radt ember. Miért? Megfáradásának
okát és mértékét minden ember ma-
ga éli át, dolgozza fel, ha egyáltalán si-
kerül, s idõ elõtt bele nem rokkan.

„Mindennek rendelt ideje van” a
szorgalommal, becsülettel végzett
munkának épp úgy, mint a megérde-
melt pihenésnek. Néhány gondolat-
ban olyan oldaláról szeretném meg-
közelíteni a pihenést, amire nem sok
ember gondol. Vajon pihenés-e a
megfáradt, zaklatott, sok stresszhatást
átélt lélek számára a zajos környezet-
ben eltöltött szabadidõ, a látványossá-
gok hajszolása? Teremtettségünkbõl
adódóan - a „hat napon át munkálkod-

jál és végezd minden dolgodat, de a
hetedik nap...semmi dolgot ne tégy” -
van szükségünk a pihenésre. Rohanó
világunkban éjt, napot eggyé teszünk,
futunk a siker, az irigylésre méltó élet-
mód után, s ha netán sikerül elér-
nünk, már csak panasz van a nagy fá-
radtságra, kimerültségre, és hiányzik
az öröm. Megérte?

Megváltó Urunknak egész éle-
tünkre kiterjedõ figyelme van, en-
nek jegyében mondja: „Jöjjetek én-
hozzám mindnyájan, akik megfárad-
tatok és meg vagytok terhelve, és én
megnyugvást adok nektek.” Minden-
kit hív magához. Jézus nem a fo-
gyasztói társadalom szisztémája sze-
rint látja az embert, ahol már szinte
nincs szükség az ötven év fölötti em-
berekre, hiába van meg szakmai tu-
dásuk, s az évtizedek alatt összegyûj-
tött tapasztalatuk. Õ hívja a munka-
nélküliségben megkeseredett em-

bert is! Hívja a börtön celláiban ülõ-
ket is! Hívja a hajléktalanokat is! Ha
valamikor aktuális volt a hívás, nap-
jainkban az. Meghalljuk-e, s ha igen,
elindulunk-e Jézus felé, hogy az álta-
la kínált lelki megnyugvást elnyer-
jük? Az Õ közelében van a pihenés,
pihenése a léleknek és a testnek egy-
aránt. „Jöjjetek velem és… pihenje-
tek meg kissé…” Regenerálódjunk Jé-
zus erejébõl az Õ segítségével, keres-
sük lelki békénket az Úr oldalán.
Krisztus hívása nekünk is szól, a ve-
le való találkozás egy minõségében új
élet kezdetét jelenti.

Szívleljük meg különösen a tanév
okozta szellemi és fizikai fáradságok
közepette e tanítást: szülõk és gyer-
mekek egyaránt, s kérjük Istent, áldó
kegyelmét terjessze ki ránk a közelgõ
nyári szünetben is.

Balázsi Zoltán
református lelkész

E heti rejtvényünk megfejtését június 17-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Polgármesteri Hiva-
tal, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. A május 27.-ei rejtvény helyes megfejtése: Sebõ Ferenc, tekerõlant. A helyes választ
beküldõk közül könyvet nyert: Bauer Gyõzõ, 7100 Szekszárd, Cinka u. 13. Gratulálunk! A könyvet postán küldjük el. 

Evangélium

Felhívás

Szigetelés fillérekbõl 

A Zöldtárs Alapítvány elindította a Szi-
getelés fillérekbõl elnevezésû program-
ját. A program keretében az utólagos
nyílászáró-szigeteléshez szükséges esz-
közöket lehet bérelni, melyekkel „csi-
náld magad” alapon bárki leszigetelhe-
ti régi fa ablakait, ajtóit. A marógép hasz-
nálatáról elméleti és gyakorlati oktatáso-
kat tart az Alapítvány több alkalommal.
Az elsõ alkalomra 2012. június 14-én,
csütörtökön 16:30-tól kerül sor. 

Egy oktatáson maximum 10 fõ vehet
részt, ezért az oktatások elõzetes regiszt-
rációhoz kötöttek. Jelentkezni a Zöld-
társ Alapítványnál a 74/414-217-es tele-
fonszámon lehet. További részletek a
www.zoldtars.hu oldalon olvashatóak. 

Véradás
A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei
Szervezete a Szent László napi vigada-
lomhoz kapcsolódóan június 23-án
(szombaton) 14.00 -17.00 óráig vér-
adást szervez a Babits Mihály Mûvelõ-
dési Házban Szekszárd, Szent István
tér 15-17.

Kérjük, a véradásra személyi iga-
zolványát, lakcím- és TAJ kártyáját
hozza magával ! 

„Legyen különleges, legyen 
rendszeres véradó„

A test és a lélek pihenése

V. Borok és húrok
JÚNIUS 14. Wosinsky Mór Megyei Mú-
zeum könyvtárterme 
18.50 A fesztivált megnyitja: Ódor 

János múzeumigazgató 
19.00 Elõadás: A flamenco gyökerei és 

jelentõsége napjainkban
20.00 Borbemutató

JÚNIUS 15. Bartina utca 4. A Szekszár-
di Gitárkvartett próbaterme
10.00 Flamenco oktatás

JÚNIUS 16. Wosinsky Mór Megyei Mú-
zeum elõtti tér 
13.50 Köszöntõ: Horváth István 

polgármester 
14.00 Magyar, spanyol és balkáni dalla-

mok – Szekszárdi Gitárkvartett 
15.00 Szekszárdi borászok borbemu-

tatója, borkóstolás 
15.30 Double Trouble Acoustic Duo és

Barátai (Pécs) ír, skót népzenét
és akusztikus feldolgozásokat ját-
szó együttes 

16.30 Szekszárdi borászok borbe-
mutatója, borkóstolás 

17.00 Vladimir Todorovic együttese
(Szerbia) tradicionális balkáni
zene jazzel ötvözve 

18.00 Szekszárdi borászok borbemu
tatója, borkóstolás 

18.30 Mydros együttes (Budapest) gö-
rög nép- és tánczene

A belépés díjtalan!
http://www.gitarkvartett.hu/feszt.htm
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Az agresszív 
kismalac esete 

A Kristály Lélekvédõ Egyesület elõadást
szervez, melyet Koloszár Szonja az ELTE
pszichológus hallgatója és Fehér Balázs
pszichológus, PhD-hallgató készített.
Címe: Az agresszív kismalac esete a
pszichológiával, avagy az agresszió ere-
detétõl a katarzisig!
Elõadó: Fehér Balázs pszichológus
Az elõadás helyszíne és idõpontja: 
a Balassa János kórház kultúrterme, 
a „Lila” épület földszintjén, június 14. 
csütörtök 17 óra. A belépés díjtalan!
Az elõadás után lehetõség nyílik kérdé-
sek feltevésére és kötetlen beszélge-
tésre a témában.

Pünkösdi hangverseny a belvárosi templomban
Meghívó

A DBU programja
Magyar nyelvû
szinkronfordítás-
sal nézheti a
Német Színház
elõadásait!
Június 11. 10.00
Der EU-Klo-Fall /
Az Eu-WC esete, 

a DBU ifjú színjátszóinak elõadása
Június 14. 10.00 Märchen aus dem

Koffer: Der gestiefelte Kater/ Mesék a
bõröndbõl: A csizmás kandúr, bábjá-
ték, Budapest, Táncsics M. Ált. Isk.

A csodabõrönd finoman festett fa-
lapjai díszletként szolgálnak, ami elõtt
a mese a bábok segítségével életre kel.

Június 14. 11.00 Märchen aus dem
Koffer: Die Bremer Stadtmusikanten/
Mesék a bõröndbõl: A brémai muzsi-
kusok, bábjáték, Budapest, Táncsics
M. Ált. Isk.

A Liszt Ferenc Társaság 
Szekszárdi Csoportja

június 11-én, hétfõn 17.30 órakor

tartja klubestjét a Liszt Ferenc 
Mûvészeti Iskolában.

Szekszárd ifjú mûvészeinek 
nyárköszöntõ hangversenye

FELLÉPNEK:
Erõs Ditta:

J. S. Bach: c-moll Prelúdium és Fúga
J. Haydn: C-dúr Szonáta No.58. 

Liszt F.: É-dúr Paganini Etûd No.5.
F. Chopin: h-moll Scherzo

op.20.Nr.1.
Bartók Béla: Román Tánc

Pecze Balázs:

J.Haydn: Esz-dúr Trombitaverseny
A klubestre szeretettel meghívjuk a

Liszt Ferenc Társaság tagjait és 
minden érdeklõdõt.
A belépés díjtalan.

„Elhozta az Isten piros pünkösd nap-
ját” - Kodály Zoltán Pünkösdölõjének
gyönyörû mondatával köszöntötte
Csötönyi László azt a több száz érdek-
lõdõt, aki szinte teljesen megtöltötte a
belvárosi templom padsorait.

A Földesi Lajos hegedûmûvész, fõis-
kolai docens vezette Szekszárdi Kama-
razenekar által létrehozott, valamint
Bacsmai László plébános úr által támo-
gatott hangverseny pünkösd hétfõjé-
nek kiemelkedõ programja volt. Nagy

örömünkre a Liszt-díjas Jobbágy Valér
vezette Szekszárdi Madrigálkórus köz-
remûködésének köszönhetõen ismét
oratórikus mûvet is hallhattunk a mû-
sorban.

A hangverseny elsõ részében immár
hagyományosan tehetséges növendé-
kek szólaltattak meg barokk mûveket a
kamarazenekar kíséretével a bonyhá-
di, paksi és szekszárdi zeneiskolákból.

Felemelõ érzés volt hallgatni a szé-
pen megformált, igényes produkciókat.

Fellépõk: Horeczky Balázs, Mohai
Mónika, (Bonyhád - tanáruk Drága
László), Remmelt Mirtill ( Paks - taná-
ra Ágotha Zoltán), Nagy Melinda,
Kontra Margit, Kiss Gábor, Müller
Mariann (Szekszárd - tanáraik:
Máténé Hepp Andrea, Papp Máté, Szi-
ly Lajos).

Az ünnepi hangverseny fénypontja
Mozart 1780-ban komponált „Ünnepi
vesperás hitvallók emléknapjára” címû
oratórikus mûve volt. A 24 éves zene-
szerzõ a római liturgia vesperásának öt
zsoltárát dolgozta fel, majd a mûvet Má-
ria dicsõítõ énekével, a Magnificattal
zárja. Dr. Jobbágy Valér rendkívüli
szakmai felkészültsége, karnagyi és
karmesteri tudása, a kórus és a zenekar
lenyûgözõ hangzása, Francsics Ildikó
szoprán szólójának ragyogó csengése
tette teljessé a zseniális alkotás feledhe-
tetlen elõadását. Orgonán Lozsányi Ta-
más orgonamûvész közremûködött, a
hangversenyt a Paksi Atomerõmû Zrt.
támogatta.

Szily Lajos

Nyárnyitó 
fiataloknak

A Polip Ifjúsági Egyesület június 9-én
tartja a hagyományos nyárnyitó buliját
a szekszárdi Prométheusz Parkban. 
14.00-18.00 óráig  színpadi programok-
kal várjuk az érdeklõdõket (Swing Maz-
sorett és Tánc Egyesület, Iberican Tánc-
egyesület, XXI. Mûvészeti Mûhely, Kor-
zó Fitness - Hard fitt, Korzó Fitness-Kan-
goo, Szekszárdi Mozgásmûvészeti Stú-
dió, Horváth Tímea-Konyecsni Gábor,
Magic Dance Club Moderntánc Egyesü-
let, Szekszárdi Extrém Sport - break, Se-
gíts Rajtam! Hátrányos Helyzetûekért
Alapítvány). A színpadi mûsor mellett a
park többi részén bemutatkozik a Kék-
csillag Segítõkutyás Egyesület és a BAD
BONES magyar amerikai football csa-
pat. Szintén 14-18 óráig helyi civil szer-
vezetek mutatkoznak be, akik külön-
bözõ információkkal és tevékenysé-
gekkel várják az odalátogatókat. 

19.00 órától koncertekkel várjuk a
fiatalokat (CHUCK 51, P.C.P, ASK FOR
MORE)

Szekszárdi 
Szent László Napok

(2012. június 22-24.)



A problémáktól nem mentes idei, két
napos Gemenci Nagydíj nemzetközi,
országúti kerékpárversenyrõl - ami im-
máron a 38. volt a tradicionális szek-
szárdi versenysorozat történetében -, a
Szekszárdi Kerékpáros Egyesülettel
együtt létrehozott verseny szervezõ bi-
zottságának vezetõjét, Steig Csabát,
egykori sokszoros magyar bajnok,
olimpikon versenyzõt, a rendezõ ala-
pítvány alapítóját kérdeztük

- Valóban kínos volt, hogy a díjátadá-
soknál a téves információk alapján né-
hányszor korrigálni kellett. - Sajnos a Ma-
gyar Kerékpáros Szakági Szövetségé-
nek hivatalos versenybírói gárdája oko-
zott kellemetlen pillanatokat a téves
eredménylista kiadásával, ami a trikók
kiosztását nehezítette. A tehetetlen düh
munkált bennem, amikor tudtam, hogy
nem jót mondanak, de azt nem tudtam,
hogy akkor kit is illet meg a díj. A téve-
dõk nevében is már elnézést kértem,
most is megteszem. Ilyen a jövõben, ha
újra rendezünk, ígérem, nem fog elõ-
fordulni, mert egyszerûen nem hívjuk
ide még egyszer ezeket az embereket!

– Bírálat érte az önök alapítványa
részérõl az elmúlt két év versenyét,
amit az egyik helyi klub, az
SZSZKSE rendezett, miszerint a
verseny tradíciójához képest ala-
csony volt a nívó. Most is csak há-
rom ország vett részt...

– Ez igaz, de az ezek képviseletében
indulók magasabb nívót képviseltek, ez
jól látszott a versenyeken. Sajnálom,

hogy a jó erõkbõl álló horvátok és a szer-
bek is, valószínûleg mondvacsinált okok-
ból, egy-két nappal a verseny elõtt vissza-
mondták a szereplést. Ezért jövõre meg
sem hívjuk õket, és a többi külföldi je-
lentkezõtõl is kauciót fogunk kérni.

– A déli városrész közlekedési ká-
osza is beszédtéma a verseny
után…

– Az, hogy nehezebben, körülmé-
nyesebben lehet eljutni a bevásárló köz-
pontokba, ez más országban egy ilyen
verseny esetében szóra sem érdemes.
Ez velejárója egy belvárosban zajló ke-
rékpáros versenynek. Mifelénk ez nem
így van, de úgy gondolom, hogy ennek
a versenynek a múltja, a jelene, de leg-
fõképpen a jövõje miatt ennyi kelle-
metlenséget a városlakóknak, illetve az
éppen erre haladóknak (ami egy ne-
gyedórást plusz várakozást jelent egy

bizonyos nap egy bizonyos órájában),
el kell tudni viselniük. Ez mindenütt a
világon így van, ahol nemzetközi kerék-
páros versenyeket rendeznek. 

– Úgy tûnik, ma már nincs olyan
nagy érdeklõdés a szurkolók részé-
rõl a verseny iránt, mint öt-tíz évvel
ezelõtt, nem beszélve a ’80-as, ’90-es
évekrõl. De ezzel már a korábbi szer-
vezõknek is szembesülniük kellett.

– Sajnos. Manapság már nem élik
úgy  bele magukat a versenybe az em-
berek, nem tolonganak a rajtnál, illet-
ve a célnál, mint régen. Ennek oka sze-
rintem fõként abban keresendõ, hogy
nincsenek már régebb óta olyan gyõ-
zelemre és dobogóra esélyes helyi ver-
senyzõk, magyar  csapatok, akik – mint
jómagam is, amikor versenyeztem –
vonzzák a közönséget. Komolyabb ér-
deklõdéssel csak a háztömb körüli ver-

senyen találkoztunk, de közel sem
olyannal, mint tíz vagy húsz évvel ez-
elõtt! Az országúti versenyek az utób-
bi öt évben – kár szépíteni –,   jóval ki-
sebb érdeklõdés mellett zajlottak, de
ezzel együtt a Gemenci Nagydíj még
mindig az egyik legnívósabb magyar
verseny, amelyen a többihez képest na-
gyobb az érdeklõdés. Ezt nekünk, he-
lyieknek nem szabad úgy veszni hagy-
ni, mint az más városban, más nagy
múltú versennyel megtörtént.

Összességében úgy érzem, érdemes
volt megváltoztatni az országúti verse-
nyek útvonalát, érdemes volt a nyári
idõpontról elhozni a Gemenci Nagydí-
jat. A versenyzõk pozitívan nyilatkoz-
tak errõl, s úgy általában a rendezésrõl,
például minden befutónál hûtött
sportitalok várták a célba érkezõket.
Mondhat bárki, bármit, de nekünk ez
utóbbi, a versenyzõk véleménye a tá-
mogatók mellett a legfontosabb. A lát-
ványosság tekintetében is megtett vál-
toztatások feladták a leckét az útvonal-
biztosításban dolgozóknak: jobban
oda kellett figyelni, mint eddig. Ezúton
is  köszönetet mondok a kiváló bizto-
sításért a városi rendõrkapitányság
munkatársainak és a velük együtt dol-
gozó polgárõröknek, önkénteseknek.
Úgyszintén a mellénk álló, bennünket
segítõ, városi önkormányzatnak és a
Gemenci Nagydíj két meghatározó
szponzorának, az Alisca Bau Kft.-nek
és a Tarr Kft-nek, akik nélkül nem tud-
tunk volna ilyen színvonalas versenyt
rendezni. B.Gy.
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Egy igen hosszú, gyakorlatilag már janu-
ár közepén elkezdõdött menetelés fe-
jezõdött be a Gemenc Judo SE legjobb-
jai számára - tegyük hozzá gyorsan: si-
kerrel. A hazai válogatók megnyerése,
az elõkelõ pozíciók megszerzése után
következtek a nemzetközi válogató ver-
senyek Mátics András (50 kg), Boros
Bence (55 kg), Sárecz Márton (60 kg)
számára. Zágráb,Teplice, Pitesti, Bialska
Biala, ezekben a horvát, cseh, román
és lengyel városokban léptek tatamira
- amelyeken természetesen a szekszár-
diak hazai riválisai is szerepeltek - és
olyan eredményeket értek el a közép-
kelet-európai országok legjobbjait is föl-
vonultató versenyeken, amivel mind-
hárman kivívták a részvételi lehetõsé-
get a nyári, montenegrói ifjúsági csel-
gáncs Európa-bajnokságra. A siker érté-
két növeli, hogy a szekszárdi dzsúdós
trió mindhárom tagja most frissiben
korcsoportot váltva, elsõ éves ifistaként
végzett az 1-9 között az említett verse-
nyeken: Mátics egy alkalommal bronz-

érmes lett, egyszer pedig hetedik,
Sárecz egyszer ötödik, másszor pedig
hetedik, Boros pedig az õt sújtó balsze-
rencse (erõsen véleményes bírói dön-

tések) ellenére is el tudott csípni egy 7.,
illetve 9. helyet. (Meg kell említeni még
Ács Balázst (45 kg), aki a serdülõ kor-
osztályban elért sikereit a hazai váloga-

tókra is átmentette, hiszen már az öt-
venkilós súlycsoportban is igazolta te-
hetségét, Több gyõzelemmel, dobogós
helyezéssel már jelezte, hogy jövõre eb-
ben a súlycsoportban õ lehet a favorit,
aki klubtársaihoz hasonlóan kiharcolja
az EB-szereplést.)

A már említettek mostanság kétlaki
életet élnek: a Tartsay utcai cselgáncs-
terem mellett a válogatott keret edzé-
seit is látogatják, vagyis nagy elánnal
készülnek életük elsõ komolyabb vi-
lágversenyére, amely biztosan fontos
momentum lesz eddigi pályafutásuk-
ban. A klubvezetés igyekszik elõterem-
teni a montenegrói tartózkodás költ-
ségeit, a szülõk most is, mint már meg-
annyiszor, vállalják a magukra esõ
részt, ám nagyon köszönné az éves
szinten eredményeikhez képest eléggé
szûkös költségvetésbõl gazdálkodó Ge-
menc Judo SE, ha az EB-szereplést se-
gítendõ, néhány helyi cég, vállalkozás
a maga szerény lehetõségeivel támo-
gatná õket... B.Gy.

Nemzetközi szinten is bizonyítottak
Három gemences dzsudoka a montenegrói EB-n

Az EB-szereplést kiharcoló szekszárdi cselgáncsozók a romániai
Pitestiben lezajlott nemzetközi verseny után. (balról): Sárecz Márton, 
Mátics András, Boros Bence, mögöttük Szepesi Dávid edzõ

A Gemenci Nagydíj - ma
Steig Csaba: „A versenyzõk összességében elégedetten távoztak”
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Múlt hét csütörtökön kihelyezett ülést
tartott a Zöldtárs Alapítvány abból a
célból, hogy a júniusban induló, Szek-
szárdi Klímaalapból támogatott, nap-
elemes aszaló programjában résztve-
võk testközelbõl láthassák, hogyan mû-
ködik az aszalógép, illetve megismer-
hessék egymást. 

Wiedemann György és a Zöldtárs
Alapítvány felbuzdulva a Göcsej Ter-
mészetvédelmi Alapítvány (Zala me-
gye) programján, elhatározták, hogy
megvalósítják Szekszárdon is az úgy-
nevezett Aszalós programot. Ennek
lényege, hogy az említett zalai alapít-
vány segítségével legyártattak 1 db
napelemmel mûködõ, 1,5 m * 1,5 m
nagyságú aszalógépet, melyet június-
tól szeptember végéig kihelyeznek
Szekszárd különbözõ pontjain élõ
gazdák tanyáin. A tanyákra a környék
gazdái elmehetnek, megnézhetik, ho-
gyan is mûködik az aszalógép, és bi-
zonyos esetben ki is próbálhatják sa-
ját, általuk vitt gyümölcsökkel/zöld-
ségekkel. A gép segítségével napos
idõben kb. 3 nap aszalás után lehet el-
érni a várt eredményt, mind gyümöl-
csök, mind zöldségek, fûszernövé-

nyek esetében. A legcélszerûbb az
aszalást követõen 3-5 literes dunsz-
tos üvegben tárolni az elkészült gyü-
mölcsöt/zöldséget, ezzel garantálhat-
juk a legbiztosabban, hogy nem rom-
lik, illetve nem penészedik meg. Az
elképzelések szerint a Szüreti Feszti-
válon kerül bemutatásra a további ér-
deklõdõk elõtt az aszalógép, ahol kós-
tolót is szeretnénk szervezni az ad-
dig elkészült termékekbõl.

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Június 26. (kedd) 16-18 óráig.
Polgármesteri Hivatal, polgármesteri
tárgyaló

AMREINNÉ DR. GÁL KLAUDIA jegyzõ
Minden szerdán 10-12 óráig
Polgármesteri Hivatal, I. em. 
40. sz. iroda

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
Június 19. (kedd) 16-17 óráig
Polgármesteri Hivatal, I. em. 
36. sz. iroda

ÁCS REZSÕ alpolgármester
A hónap harmadik hétfõjén 
14-15 óráig
Polgármesteri Hivatal I. em. 
36. sz. iroda
III. sz. választókerület
A hónap harmadik csütörtökén 
17-18 óráig
I. Béla Gimnázium és Informatikai 
Szakközépiskola
Szekszárd, Kadarka u. 25-27.

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselõ  
I. sz. választókerület

A hónap második hétfõjén 17-18 óráig
Kadarka utcai óvoda

DR. TÓTH GYULA képviselõ
IV. sz. választókerület
A hónap harmadik hétfõjén 
16-17 óráig
Babits Mihály Általános Iskola

KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselõ
V. sz. választókerület
A hónap elsõ hétfõjén, 18-19 óráig
Polgármesteri Hivatal, fsz. 4.

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA képvi-
selõ
VI. sz. választókerület
A hónap második keddjén 16-17 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

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

MÁTÉ PÉTER képviselõ
VIII. sz. választókerület   
A hónap második hétfõjén 17-18 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

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

FAJSZI LAJOS képviselõ
X. sz. választókerület
A hónap harmadik hétfõjén 
17-18 óráig
Szõlõhegyi Óvoda, Könyvtár-épület

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

ILOSFAI GÁBOR képviselõ
A hónap második szerdáján 
17-18 óráig
Mikes u. 24.

DR. TÓTH CSABA ATTILA képviselõ
A hónap harmadik hétfõjén 17-18 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

ZAJÁK RITA képviselõ
A hónap utolsó hétfõjén 17-18 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2012. JÚNIUSI FOGADÓÓRÁI

FELHÍVÁS

Aszaljunk együtt!

AZ ALÁBBI GAZDÁKNÁL 

TEKINTHETÕ MEG AZ ASZALÓGÉP

ELÕZETES EGYEZTETÉS ALAPJÁN:

2012. JÚNIUS – WIEDEMANN GYÖRGY

Elõhegy - 20/496-3767

2012. JÚLIUS – VILÁGH LAJOS 

Bagó-völgy – 30/364-6862

2012. AUGUSZTUS – BALOGH LÁSZLÓ

Bakta – 30/388-9481

2012. SZEPTEMBER – BAKA GYÖRGY 

Elõhegy – 30/957-4835
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