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A strand megnyílt
– jöhet a meleg
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Április 18-án megnyílt a Szekszárdi Családbarát Strand-, Élmény- és  
Termálfürdő: szombaton már a húsvét jegyében tartottak kézműves-fog-
lalkozásokat az élményfürdő főépületében.

Gulyás Éva vezetésével húsvéti deko-
rációkat készíthettek a gyerekek, de a 
tojásfestéssel, annak művészetével is 
megismerkedhettek az érdeklődők. A 
hímestojás készítőinek Tolna megyei 
„székhelyéről”, Bátáról két hölgy is 
érkezett. Lukács Józsefné, Bözsi néni 
– aki sárközi ruhát öltött – az íróká-
zást segített elsajátítani a gyerekeknek, 
Huszákné Czencz Marietta tojásfestő 
pedig több tucat, kizárólag sárközi 
motívumokkal díszített húsvéti tojá-
sát hozta magával a rendezvényre. A 
10 órától zajló programon a gyerekek 
tíz hosszúfülűt is simogathattak.

A szekszárdi Új Nemzedék Plusz Kon-
taktpont Iroda és a HSZK Gyermekjóléti 
Központja – a Szekszárdi Sportközpont 
Nk�.-vel együttműködésben – készült a 
családi napra. A szervezetek hosszú távú 

együttműködésének célja, hogy a szek-
szárdi és Tolna megyei �atalokat is von-
zó strand területén hasznos szabadidős 
programokat szervezzenek a nyári sze-
zon alatt. 

A Kontaktpont és a gyermekjóléti 
központ ezúttal konstruktív és ügyes-
ségi játékokkal, arcfestéssel várta a 
gyerekeket, �atalokat.

A fürdőt üzemeltető Szekszárdi Víz- 
és Csatornamű K�. az előszezonban 
további rendezvényekkel várja a láto-
gatókat: május 3-án majális lesz a für-
dő területén, a hónap utolsó vasárnap-
ján, gyermeknapon pedig ugyancsak 
színes programokat szerveznek. 

Az élményfürdőben a két melegvi-
zes medence, valamint hétvégenként a 
szauna üzemel az előszezonban. 

 -�-

Húsvétkor megnyitott a szekszárdi fürdő
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Gyógyír a kiégettség ellen

Arról, hogy hogyan lehet és kell a 
hivatásszemélyiséget karbantarta-
ni, könyvtárnyi anyag született az 
elmúlt évtizedekben; Gliedné Till-
mann Erzsébet egyetemi okleveles 
ápoló azonban a hazánkban még 
gyerekcipőben járó szupervízió le-
hetőségét tárta hallgatósága elé a 
Kristály Lélekvédő Egyesület április 
23-i rendezvényén.

Gliedné, aki a hétköznapokban maga is 
részben szupervizorként tevékenykedik, 
a Liszt Ferenc Zeneiskola nagytermében 
zajlott előadásán elmondta, hogy a ha-
tékony szakmai személyiségfejlesztő 
módszer középpontjában a hivatást 
végző személy áll, aki a munkájukban 
megrekedt emberek (szakmai, egyéni és 
társas kapcsolati gondjaik következtében 
kialakult) kiégettségét kezeli.

Az előadás zömmel az egészségügy-
ben fellelhető stresszhelyzetekre és azok 
forrására fókuszált, ám az előadó leszö-
gezte: ugyanezen helyzetek jellemzőek 
a pedagógustársadalomra és valameny-
nyi munkahelyre, amely humán segítő 
feladatokat lát el. A szupervízió célja, 
hogy kívülről, felülről nézze a szemé-
lyiséget és egyfajta szakmai személyi-
séggondozást, koordinálást végezzen, 
amely hangsúlyozottan nem egyenlő a 
pszichológushoz járással. 

A szupervízió az önmagunkról való 
tanulásról, a szakmai önismeret ki-
alakításáról szól, amelynek során az 
egyénnek saját magának kell megta-
lálnia a megoldást. A különös megha-
tározás égisze alatt tevékenykedők az 
alkalmazott egészségének megtartását, 
mentális egyensúlyának megerősítését 
tűzik ki célul, amellett, hogy a lelki sta-
bilitás megőrzésében és fejlesztésében, 
hovatovább a munkabírás erősítésében 
is tanácsokkal szolgálnak. 

Lényeges számukra ugyanakkor a 
„páciens” szakmai kooperációjának, 
hatékonyságának fejlesztése, de szak-
mai krízishelyzetekre, karrierépítésre, 
továbbá a kollegiális kapcsolatok kom-
munikációs problémáira is „gyógyírt” 
kínálnak. 

A tudatos önmeg�gyelés, a szak-
mai elakadások tekintetében történő 
válaszkeresés is megoldás lehet egye-
sek számára – hangsúlyozta Gliedné 
Tillmann Erzsébet, aki úgy véli, ha-
zánkban nagy szükség mutatkozna a  
szakmai személyiség fejlesztésére, már 
csak azért is, mert a pszichológushoz 
fordulás ma még stigmaként hat Ma-
gyarországon, ellentétben a nyugati ál-
lamokban e tekintetben tapasztalható 
tendenciával.

Az egészségügyben tapasztalható 
döbbenetes életkori adatokra kitérve, 

a neves pszichológus- társadalomkuta-
tó, Kopp Mária kutatásaira hivatkozva 
Gliedné kifejtette: egy felmérés szerint 
a magyar orvosok egészségi állapo-
ta rosszabb, mint a teljes lakosságé, az 
orvosnők fele nyugdíjkorhatár előtt 
meghal, s köreikben a krónikus beteg-
ségek 40 éves kor előtt már megjelen-
nek. Ugyanez a tendencia kevésbé igaz 
az ápolókra, akiknek közvetlenebb 
kapcsolatuk alakul ki a betegekkel, s 
munkájuk értelme sokkal inkább visz-
szaigazolódik, míg az orvosok „dönté-
sek súlyát hordják vállukon”.

A szakmai kiégettség érzésének 
megelőzése kapcsán az előadónő fel-
hívta a �gyelmet arra is, hogy az idő 

szorításának feloldása, a rekreáció, 
azaz a szabadidő pihenéssel való ki-
használása, a rendszeres testgyakor-
latok, valamint – egyebek mellett – a 
relaxáció is lényeges javulást hozhat, 
hiszen a „kiégés” többek között kiüre-
sedéssel járó érzelmi kimerültséget, 
továbbá negatív magatartást és érzel-
meket kiváltó elszemélytelenedést is 
okozhat. 

„Semmi sem változtathatja meg job-
ban életünket, mint az önmagunknak 
feltett kérdések” – zárta az egyetemi ok-
leveles ápoló előadását Greg Leray ame-
rikai munkapszichológus gondolatával. 

 Gy. L.
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Szüleikkel is kamarázhattak a kis zongoristák

A Garay Általános Iskola és az 
AMI Liszt Ferenc Zeneiskolájá-
nak zongora tanszaka rendha-
gyó és egyben különleges zenei 
csemegével örvendeztette meg 
a szülőket és az érdeklődőket 
április 16-án.

A tanszak szinte valamennyi növen-
déke négy- és hatkezes előadásokkal, 
kamaraművekkel lépett színpadra a 
zeneiskola zsúfolásig megtelelt nagyter-
mében. A gyerekek dönthették el, hogy 
kivel szeretnének kamarázni, így diák-
társaikat, szüleiket, testvéreiket, tanáru-

kat, illetve más hangszeres növendéket 
választhattak zenei partnerüknek. 

Ez már a második ilyen jellegű talál-
kozó volt a zongora tanszak szervezésé-
ben – mindkettő nagy sikert aratott úgy 
a gyerekek, mint a szülők körében. A 
két hangversenyen összesen ötvennyolc 

produkciót hallhatott a lelkes közönség 
– tudtuk meg a zeneiskolától.

A szervezők köszönetüket fejezik ki 
az áldozatos felkészítő munkáért: Főg-
lein Klára és Sztehló Imréné tanárnők-
nek, Lozsányi Tamás tanárnak és Erős-
né Máté Éva tanszakvezetőnek.

Országos sikerekkel büszkélkedhet a Dienes

Rangos matematika- és történe-
lemversenyen értek el dobogós 
helyezéseket a nagy múltú szek-
szárdi iskola tanulói – tájékoztatta 
szerkesztőségünket az intézmény.

A Curie Oktatásfejlesztő és Tehetség-
gondozó Alapítvány az idei tanévben 
is meghirdette a Curie Matematika 
Emlékversenyt a magyarországi és 
határainkon túli magyar diákok szá-
mára. A négyfordulós levelező ver-
senyt egy területi döntő követte. A 

versenysorozat zárásaként április 12-én, 
Szolnokon volt az országos döntő, 
ahol a Szekszárdi Dienes Valéria Ál-
talános Iskola két diákja dobogós he-
lyen végzett. Kirschner Bernadett 6. 
osztályos tanuló – tanára Völgyi Ist-
vánné – országos 2. helyezett lett. A 
nyolcadik osztályos Ágoston Tamás, 
Pentz Magdolna tanítványa országos 
1. helyen végzett. A Dienes iskola el-
nyerte a vándorserleget is.

2014. április 11-12-én részt vett 
az iskola két tanulója, Pálma Gellért 

és Kovács Kristóf a 7-8. osztályo-
sok országos történelemversenyén, 
Szombatelyen. A kétnapos viadalt 
megelőzte egy iskolai és egy megyei 
forduló. A megyei fordulón Kristóf 
első helyezést ért el, míg Gellért har-
madik lett, majd az országos pont-
számok alapján kvalifikálták magu-
kat a döntőbe, ahol a 4000 induló 
közül már csak 23-an maradtak. A 
témakörként a versenybizottság a 
reformkort és 1848/49-es forrada-
lom és szabadságharcot jelölte meg. 
A gyerekek április 11-én, pénteken 

írásbelit írtak, majd másnap követ-
kezett két szóbeli forduló. 

A fiúk kiváló teljesítményt nyúj-
tottak, hiszen Gellért a 13., míg 
Kristóf a 2., ezüstérmes helyet sze-
rezte meg a versenyen. A fiúk fél 
éven át, naponta készültek erre e 
versenyre és a végén mindketten 
megérdemelten érték el helyezése-
iket. Eredményüket külön kieme-
li, hogy ők még csak hetedikesek 
– vagyis nyolcadikosokat előztek 
meg. Felkészítőjük Reinics Gábor 
tanár úr volt. 
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Az egykor vérzivataros magyar-szerb viszony volt terítéken a Léleképítőn

Hogy miként lehet a magyarságot 
egykor sújtó rácjárások történetét 
léleképítésre átfordítani, kiváló példa 
volt Délvidéki S. Attila történész (jobb 
alsó fotónkon) szekszárdi előadása áp-
rilis 14-én, a Garay Gimnázium dísz-
termében. A dr. Tóth Csaba Attila által 
szervezett Léleképítő előadássorozat 
aktuális eseményén a „nehéz” téma-
kör kapcsán döbbenetes esetekre de-
rült fény.

Amint arra a történész rávilágított, a 
rác elnevezéssel a szerbeket illették a 

magyarok: a szerb kifejezést Trianon 
„küszöbén” erőltették a magyarságra, 
csakúgy, mint a román vagy a szlo-
vák elnevezést. Amint arra kitért, a 
rácjárások legfőbb célja az őslakosság 
lemészárlása volt a csecsemőtől az ag-
gastyánig. Története valahol a 13-14. 
században indult, amikor a nemzeti 
gondolkodás elkezdett megmutatkoz-
ni a szerb területeken. Ekkoriban a 
rác ortodox papok országgyarapításra 
tüzelték a híveket. Nagy Lajos király 
uralkodása alatt Dusán István cár bal-
káni hódításokat indított, s az eredetileg 
bolgár- és magyarlakta Nándorfehér-
várra is be-betört. Habár ezeket Lajos 
király rendre visszaverte, egy idő után a 
nándorfehérvári végek bolgár lakossága 
rácra cserélődött, és ez több évszázadra 
előrevetítette a magyar-szerb viszonyt. 

Amint azt a kutató kifejtette, világosan 
látszik, hogy a törökök Balkánon való 
megjelenésének a rácság teljes mértékben 
haszonélvezője volt, az 1389-es oszmán 
térhódítás következtében a háborúpár-
ti rácok szövetségre léptek a törökökkel. 
Ez a hozzáállás az oszmán birodalomnak 
is kapóra jött, hiszen, miután felért a Du-
náig, ugródeszkaként használhatta Euró-
pa irányában a szerb területeket.

1390-91-ben két Zsigmond-kori ok-
levél is ír arról, hogy hatalmas terüle-
ten irtották ki a magyarságot a szer-
bek: így pusztult el és soha nem is épült 
újjá például a szerémségi Eng városa. 
A soron következő rácjárás 1514-ben 
történt a Dózsa-féle parasztfelkelés ke-
retében, Siljanovics István despota ve-
zetésével; de arról is kevesen tudnak, 
hogy 1526-ban nemcsak a mohácsi 
csata zajlott, hanem 400 ezer magyar 
lemészárlása is a Délvidéken. A csata 
után a török-rác csapatok a Duna-Ti-
sza mentét végigpusztítva vonultak 

Budáig. A Bácska teljesen kipusztult, 
a szultáni seregek elvonulta után pedig 
balkáni rác rablómartalócok teleped-
tek meg a területen, akiknek a leigá-
zott lakosság kiirtása, levadászása volt 
feladata – idézte a kutatások eredmé-
nyeit Délvidéki S. Attila.

Politikai értelemben a magyaror-
szági hódoltságban a megszálló török 
seregek 90%-a rác volt, sőt, a hivatal-
noki réteg, még gyakran a budai pasa 
is rác származású volt; szerbül levele-
zett Európával, mint például Szoko-
li (Szokolovics) Mehmed pasa. A for-
rások arról is írnak, hogy a 15. század 
végén Buda és Pest lakossága bosnyák, 
rác volt, s Baranya, Tolna is szerb több-
ségűnek számított. 

A 17. század végére a rác egyház va-
lamennyi szomszédos területét önké-
nyesen szerbnek kiáltotta ki, így Ma-
gyarország közepe is „Szerbiává” vált. 
1689-ben a török-rác érdekszövetség-
ből a szerbek Csernovic Arzén ipeki 
pátriárka vezetésével átvándoroltak 
német oldalra. A vallási vezető Du-
sán cárra hivatkozva azzal győzködte 
a Habsburg vezetést, adják át a szer-
beknek a Balatonig, valamint Budá-
ig(!) húzódó területeket, mindemellett 

azon volt, hogy áttelepítse e részekre 
Szerbia legősibb vidékeiről a rácokat. 

1704-től a kuruc háborúk során 
azonban a szerbeket Baranyából és Tol-
nából is kiüldözték. Pécsett ekkoriban 
hol a rácok szítottak viszályt, hol pedig 
a kuruc magyarok üldözték ki a szerbe-
ket. A 18. században svábokat, franciá-
kat telepítettek a Délvidékre, amely idő-
szakban a rácság jó része az orosz cár 
csábítására egy pillanat alatt elvándo-
rolt, s így óriási területek maradtak la-
katlanul. Ezeket aztán elkezdte benépe-
síteni a munkakereső magyar lakosság. 

1848. júliusában a szakadár Gyorgye 
Sztratimirovics vezetésével ismét rácjá-
rás zajlott, melynek során Szenttamá-
son, Magyarkanizsán, Bácsföldváron 
(korábban Tiszaföldvár), valamint az 

1849 februárjában, Zentán történtek-
kel együtt összesen több tízezres nagy-
ságban lehet tudni áldozatokról. Utób-
bi helyszínen három hétig kínozták a 15 
ezres magyar lakosságot, s úgy gyújtot-
ták fel a katolikus templomot, hogy 800 
lány tartózkodott annak falai között…

A történész a tiszaföldvári esetre is 
kitért, ahol egy Csonthalom nevű, 10 
méter magas, 50 méter széles domb 
rejti a mai napig az ott elföldelt áldo-
zatokat. 1849-ben Perczel Mór sza-
badságharcos seregei vetettek véget a 
vérengzéseknek, amelyeket az áruló 
Bechtold Fülöp parancsnok szított az-
zal, hogy  Tiszaföldvárt átengedte az 
ellenséges szerbeknek. A perczeli fellé-
pést megelőzve rácok százezerszámra 
menekültek el Szabadkától Bajmokig. 
Ekkor Kossuth Lajos komoly feladat-
ként tűzte ki célul a Délvidék magyar-
sággal való megerősítését…

S hogy miért válhat léleképítővé 
mégis e sokakat megrázó előadás, arra 
a történész a következőképpen reagált: 
annak ellenére, hogy a 17-18. századig 

például a Tisza-mentén vagy Bácská-
ban nem volt magyar ember, a terü-
let a 19. századra mégis visszamagya-
rosodott. Délvidéki S. Attila előadása 
végén a következőképpen fogalmazott: 
aki tisztába kerül a múlttal, acélosabb 
magyar ember lehet. Gy. L.
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ELŐADÁSOK:
Szerda: 18.00 órakor

Csütörtök, május 1-én: 15.00 és 18.00 órakor 
Péntek: 18.00 órakor

Szombat: 15.00 és 18.00 órakor
Vasárnap: 11.00 és 15.00 órakor

INFÓVONAL: 06-30/40-19-507
WEB: www.eotvoscirkusz.com,

FACEBOOK: Eötvös cirkusz 

CIRKUSZPÉNZTÁR NYITVA: 10-18 óráig
Keressen minket a FACEBOOKON,

ismerje meg a művészek mindennapjait.
Betekintést nyerhet a kulisszák mögé,

tudja meg a legfrissebb híreket
a 40 fős társulat életéről!

Legyen tagja Ön is rajongó táborunknak!

SZEKSZÁRD A TESCO MELLETT ÁPRILIS 30-tól – MÁJUS 4-ig!
Eötvös Cirkusz - a manézs örök csodája minden nemzedéknek! A világhírű Eötvös Cirkusz, 

a Családok cirkusza, 2014-es évadában is új cirkuszműsorral lepi meg a kedves közönséget.
Kalózok színes kavalkádja, Burlesque Cirkusz, James Bond az erőegyensúlyozó, a jövő cirkuszából 
futurisztikus artisták kápráztatják el a publikumot. Papagáj Show! Indiánok és Cowboyok harca, 

izgalmas lovas show. Vadnyugat sztárja Johny a mókás ló! A Monte Carloi Cirkuszfesztivál.  Arany Bo-
hóc díjas elefánt produkciója! Igazi világszám! Műsorunk igazi szenzációja: az Alaszkai farkasokkal 

bemutatott egyedülálló produkció! Cirkuszporondon először!!!
CSALÁDBARÁT KEDVEZMÉNY: Szerdán: KETTŐT FIZET- NÉGYET KAP

ÉRTÉKESÍTÉSI KÉPVISELŐ - SZEKSZÁRD
Magyar Telekom Nyrt.

Értékesítés Dél-Dunántúl régió T-Pont Szekszárd
értékesítési képviselő SZEKSZÁRD munkakörbe 

munkatársat keres.

• A munkavégzés helyszíne: 7100 Szekszárd, Arany János utca 31.
• A munkakör időtartama: határozatlan
• Jelentkezési határidő: 2014. május 4. 

FELADATOK:
• A Magyar Telekom csoport szolgáltatásainak és termékeinek értékesítése
•  Az üzletet személyesen felkereső ügyfelek szakszerű és udvarias kiszolgálása a 

Magyar Telekom csoport termék és szolgáltatás portfóliójával kapcsolatban 

ELVÁRÁSOK:
• Iskolai végzettség
 • Középfokú 

• Szakmai-vezetői gyakorlat
 • 1 év Szakmai gyakorlat 

• Személyiségi jellemzők
 • Empátia
 • Kon� iktuskezelés
 • Meggyőzés
 • Problémamegoldás
 • Együttműködés
 • Eredményorientáció
 • Kommunikációs képesség
 • Rugalmasság
 • Ügyfélközpontúság
 • Szabályokhoz való viszonyulás
 • Teljesítmény motiváció
 • Csapattag 

MEGJEGYZÉSEK:
• Mit várunk Tőled?
• Érdekeljen és élvezd az értékesítést!
•  Legyen affi  nitásod a telekommunikációs 

eszközök iránt!
• Légy dinamikus és csapatjátékos!
•  Bátran kezdeményezz ügyfélkapcsolatban!
•  Végezd precízen a munkád, és ne riadj 

vissza a kihívásoktól!
• Adj élményt az ügyfélnek!
•  Beszélj magabiztosan idegen nyelven is! 

(angol nyelv előnyben) 

JELENTKEZÉS:
http://www.telekom.hu/rolunk/

karrier/allashirdetesek

A tökéletes mosoly ma már
bárki számára elérhető!

Nem csak tinédzsereknek! ;)

Dr. Tóth Kata
Fogorvos, Fogszabályozó szakorvos
Spirit Egészségcentrum,
7100 Szekszárd, Ybl M. u. 3.
Bejelentkezés: 20/249-3527 vagy 74/501-080
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Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2. 
Telefon: 74/314-580, 
web: www.diaketkeztetes.net

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

PTE Illyés Gyula Kari Étterem étlap április 28-tól április 30-ig.
7100 Szekszárd Rákóczi u 1. (bejárat a Mátyás K. utca felől)

április 28. április 29. április 30. május 1. május 2.

„A”
Marhagulyás Mediterrán 

gyümölcsleves
Húsgombóc-

leves

Meggyes pite
Pirított sertésmáj, 

sós burgonya,
savanyúság

Mustáros � ekken, 
párolt zöldköret

„B”
Marhagulyás Mediterrán 

gyümölcsleves
Húsgombóc-

leves

Mexikói pizza,
gyümölcs

Sült csirkecomb,
friss saláta,

öntet
Kelbimbó-főzelék,

vagdalt

„C”
Paradicsomleves Mediterrán 

gyümölcsleves
Húsgombóc-

leves

Sertéspörkölt,
galuska,

káposzta saláta
Tarhonyáshús,

savanyúság
Bakonyi

harcsa� lé,
galuska

Sommelier képzés Szekszárdon
A felsőfokú vendéglátóipari és szőlész-borász képesítés mellett már középfokú 

vendéglátóipari végzettséggel is lehet jelentkezni – az új OKJ-feltételek szerint – a 
szekszárdi Garay Pince által szervezett és a Garay Étteremben hamarosan induló 

sommelier-tanfolyamra.
A képzést az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program támogatja, így a tanfo-

lyam költségét ugyan meg kell előlegezni, de bizonyos feltételek esetén és a sikeres 
bizonyítvány birtokában a be�zetett tandíj teljes egészében visszaigényelhető.

Bővebb információ a www.m-studium.hu honlapon és a 06-30/385-8917-es 
telefonszámon kérhető. A jelentkezési lap letölthető a fenti honlapról, vagy 

személyesen átvehető a Garay Étteremben.
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KÉRJÜK KEDVES OLVASÓINKAT, A MEGFEJTÉST NE KÜLDJÉK BE! KERESZTREJTVÉNYÜNK PUSZTÁN SZÓRAKOZTATÁSUKAT SZOLGÁLJA!
Április 20-ai rejtvényünk megfejtése: Egressy Béni, Szózat

EVANGÉLIUM

Jézus mondja: „Nyújtsd ide az ujja-
dat, és nézd meg a kezeimet, nyújtsd 
ide a kezedet, és tedd az oldalamra, 
és ne légy hitetlen, hanem hívő.” 
 János evangéliuma 20,27

Nem olyan régen egy �lmdrámát láttam. 
A �lm maga egy �ktív történet, mégis 
megrázó. Megrázó, mert az egész embe-
riséget érinti. Egy – az egész földgolyóra 
kiható – különös járványról számol be, 
amelynek során az emberek elkezdik el-
veszíteni érzékelési képességüket. Először 
a szaglást. Majd az ízlelést. A történet 
során csakhamar hozzászoknak, hogy 
így éljenek. De mindez folytatódik, hi-
szen később elveszítik hallásukat, és a 
�lm úgy fejeződik be, hogy a látásukat 
is. Az ötödik érzék marad egyedül, a 
„tökéletes érzék”: a tapintás. A külvilág 
nem látható, nem hallható, de az, aki 
ott van közvetlen közel, az érzékelhető, 
mert megérinthető. 
A mai evangéliumi történetünk főszereplője 
Tamás, aki meg akarta érinteni Jézust. „Ha 
nem látom a kezén a szegek helyét, és nem 
érintem ujjammal a szegek helyét, és nem 
teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem 

el.” Tamás számára fontos a tapintás, az 
érzékelésnek ez a módja. Valószínűleg a 
korai egyház nem azért jegyezte föl Tamás 
történetét az evangéliumban, mert annyira 
különleges lett volna, sokkal inkább azért, 
mert annyira valóságos volt az a fajta ké-
telkedés és keresés, ami őt jellemezte. A fel-
támadás utáni történetek sem a bátor, hívő 
tanítványokról szólnak, hanem az összeza-
varodott, a bezárkózott és kétkedő embe-
rekről. Talán ez a történet is azért került az 
evangéliumba, hogy megmutassa, miként 
kezeljük kétségeinket, kételkedésünket.
Tamás bennünket is megtaníthat arra, 
hogy kétségeinket ne letagadjuk, hanem 
megbecsüljük és felhasználjuk. Sokszor 
több hit lakik őszinte kételkedéseink-
ben, mint ünnepélyes hitvallásainkban. 
Sokan azt gondolják, hogy a kételkedés 
nem vezet sehova, legfeljebb egy újabb 
zsákutcába. Pedig kételkedésünk lehet út 
is. A kérdés az, hogy mit kezdünk a két-
ségeinkkel, a kérdéseinkkel? Keresünk-e 
tovább vagy megállunk? Tamás nem azt 
mondta, hogy „én nem hiszek, nekem 

aztán beszélhettek”. Tamás azt mondta: 
nem hiszem el addig, amíg meg nem lá-
tom, ameddig meg nem érintem. Tamás 
hinni akar, nem kifogásokat keres. 
Az emberi kételkedés lehet zsákutca, ha 
az ember megáll és feladja. De lehet egy 
olyan út is, amely Jézus közvetlen jelen-
létébe vezet. Így történt Tamásnál is. A 
történet csúcspontja az, amikor Jézus 
újból megjelenik, Tamáshoz lép, és ezt 
mondja neki: „Nyújtsd ide az ujjadat, 
és nézd meg a kezeimet, nyújtsd ide a 
kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy 
hitetlen, hanem hívő.” És sem arról nem 
olvasunk, hogy megérinti Jézust, sem az 
ellenkezőjéről, csak ennyit hallunk: „Én 
Uram és én Istenem!” Egy objektív, tár-
gyilagos vizsgálódás egyik pillanatról a 
másikra egy személyes megtapasztalás-
sá válik. Ez az a csoda, amit az ember 
nem ért, mégis szüksége van rá, hogy 
higgyen. Az őszinte kételkedés vezeti el 
Tamást a szívből jövő elköteleződésig. 
Legyen biztatás ez számunkra kételke-
déseink és hit-próbáink között: az őszin-
tén kereső ember találni fog. Isten engedi 
magát megtalálni. Ámen.
 Kovács Zoltán, metodista lelkész

Tamás, aki meg akarta 
érinteni Jézust

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A 2014. tavaszi érettségi 

vizsgaidőszakról
2014. május 5-én Tolna megyében is 
megkezdődnek a 2014. tavaszi érett-
ségi vizsgaidőszak írásbeli vizsgái. 
Június 27-ig a megye 27 középisko-
lájában 2735-en adnak számot tudá-
sukról rendes, pótló, javító, kiegészí-
tő, ismétlő és előrehozott vizsgán. Az 
érettségi vizsgát teljesítők 15 százalé-
ka előrehozott érettségi vizsgát tesz. 

A középiskolások tanulmányaik 
befejezése előtt 1-1 tantárgyból tett 
vizsgával nagyobb tapasztalatot sze-
rezhetnek a felkészülésben és a szá-
monkérésben, illetve csökkenthetik 
a kötelező érettségi vizsgák számát. 
A Tolna Megyei Kormányhivatal Ok-
tatási Főosztálya végzi a 744 emelt 
szintű vizsga, ezen kívül a már érett-
ségizettek számára 11 középszintű 
vizsga megszervezését. A tavalyi év-
hez képest 8 százalékos növekedés 
történt az emelt szint esetében. 

Tolna megyében emelt szinten ösz-
szesen 27 féle vizsgatárgyból kapnak 
feladatokat az érettségizők, a legtöbben 
angol nyelvből, de a megyében ritka 
vizsgatárgynak számító társadalomis-
meretből, mezőgazdasági alapismere-
tekből, latin és spanyol nyelvből is. 

Középszinten az elektronikai alap-
ismeretek, gépészeti alapismeretek, 
ének-zene, evangélikus hittan, kato-
likus hittan, és a latin nyelv számíta-
nak ritka vizsgatárgyaknak. 

A Tolna Megyei Kormányhivatal 
Oktatási Főosztálya 2014. április 24-én 
14.30 órától a vizsgaelnökök számára 
felkészítést tart, melyen több mint 80 
érettségi vizsgaelnök vesz részt, akik 
áttekintik a vizsgákkal kapcsolatos jog-
szabályi és szervezési feladatokat. 
Tolna megyében a 2014. tavaszi vizs-
gaidőszakban (május 5.– június 27.) 
12 szakközépiskolai, és 15 gimnázi-
umi képzésben szerveznek érettségi 
vizsgákat.

2012. 2013. 2014.
tavasz tavasz tavasz
Vizsgázók száma középszinten (fő) 
2960 2958 2935
Vizsgázók száma emelt szinten (fő) 
658 688 744
Vizsgatárgyak száma középszinten (féle) 
46 42 39
Vizsgatárgyak száma emelt szinten (féle) 
25 27 27

Az Oktatási Hivatal minden vizsga-
napon országosan érvényes, friss in-
formációkat jelentet meg az érettségi 
vizsgákról a www.oktatas.hu oldalon.

 Tisztelettel: Tóth Ferenc
 kormánymegbízott
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FELHÍVÁS
Szekszárd Megyei Jogú Város Köz-
gyűlése az alábbiakban ismerteti a 
város polgáraival, intézményeivel 
és közösségeivel a városi kitüntető 
díjakról szóló rendeletek fontosabb 
szabályait:

A rendelet elnevezése és száma:
„Szekszárdi Önkormányzat 20/2005.
(X.3.) rendelete a helyi kitüntetések 
és elismerő címek alapításáról és 
adományozásának rendjéről”

1.)  „PRO URBE SZEKSZÁRD”  
Emlékplakett

Pro Urbe Szekszárd emlékplakett 
adományozható azoknak a polgárok-
nak, közösségeiknek, akik/amelyek 
a város fejlesztésében, a társadalmi, 
szociális, kulturális, gazdasági élet 
bármely  ágazatában kiemelkedően 
hasznos munkát végeznek és ennek 
révén a város értékeit növelő, mara-
dandó eredményeket értek el, öregbí-
tették a város jó hírét.

Pro Urbe Szekszárd emlékplakett 
évente legfeljebb három adományoz-
ható.

Az emlékplakett adományozását a 
Közgyűlés, városi társadalmi szerve-
zetek, érdekképviseleti szervezetek, 
egyesületek és a város lakossága kez-
deményezheti.

2.) „Közjóért”  kitüntető díj
„Közjóért” kitüntető díj adományoz-

ható azoknak a polgároknak, illetve kö-
zösségeknek, akik/amelyek Szekszárd 
városért kiemelkedő jelentőségű tevé-
kenységet folytatnak, illetőleg hozzájá-
rultak a város országos vagy nemzetkö-
zi hírnevének elmélyítéséhez.

„Közjóért” kitüntető díjból évente 
legfeljebb hat adományozható.

A kitüntető díjra bármely szekszárdi 
polgár vagy közösség javaslatot tehet.

3.) „Szekszárd javáért” kitüntető 
cím

A „Szekszárd javáért” kitünte-
tő cím annak a szekszárdi székhelyű 
vagy telephelyű magyar vagy külföl-
di vállalkozásnak adományozható, 
aki/amely 

a)  Szekszárd gazdasági fejlődésé-
nek elősegítésében, gazdasági 
érdekeinek előmozdításában ki-
emelkedő jelentőségű tevékeny-
séget folytat,

b)  szociális területen a lakosság ér-
dekében (életszínvonalának javí-
tásában, szociális jólétének növe-
lésében) példaértékű teljesítményt 
nyújt,

c)  egyediségével, egyedülállóságá-
val, újításával, nagy jelentőségű 
díjjal, PR munkával, vagy egész 

életművével hozzájárul a város 
országos vagy nemzetközi hír-
nevének elmélyítéséhez, öregbí-
téséhez.

A „Szekszárd javáért” kitüntető 
cím adományozására javaslatot te-
het bármely szakmai szervezet, ér-
dekképviseleti szerv, magánszemély, 
társadalmi szervezet vagy alapítvány.

Évente legfeljebb négy kitüntető 
cím adományozható.

4.) Hirling Ádám kitüntető díj
Hirling Ádám kitüntető díj annak 

az Önkormányzat által fenntartott 
intézményeknél foglalkoztatott köz-
alkalmazottnak, munkavállalónak, 
Polgármesteri Hivatalnál foglalkozta-
tott köztisztviselőnek, ügykezelőnek, 
munkavállalónak, az Önkormányzat 
kizárólagos vagy többségi tulajdoná-
ban álló gazdasági társaságnál foglal-
koztatott munkavállalónak, valamint 
az Önkormányzat által a feladatköré-
be tartozó közszolgáltatások ellátásá-
ra foglalkoztatott közalkalmazottnak 
adományozható, aki

a)  munkaköréből fakadó felada-
tait huzamosabb ideje, legalább 
10 éve az átlagosnál magasabb 
színvonalon és eredményesség-
gel látja el; 

b)  jelentős érdemeket szerzett nagy 
munkaigényű szakmai feladat 
végrehajtásában;

c)  életpályája alapján példaképül 
állítható.

A Hirling Ádám kitüntető díj több 
személy, közösség, munkacsoport kö-
zött megosztva is adományozható kö-
zös tevékenység, együttesen elért ki-
emelkedő eredmény esetén. 

A Hirling Ádám kitüntető díj ado-
mányozására javaslatot tehet a mun-
káltatói jogkör gyakorlója, valamint 
a munkáltatói jogkör gyakorlójának 
egyetértésével a polgármester, az al-
polgármesterek, az önkormányzati 
képviselők, a bizottságok külső tagjai 
és a városban működő szakmai, tár-
sadalmi, civil szervezetek.

A kitüntető díjból évente legfeljebb 
3 adományozható.

A kitüntetésekre vonatkozó javas-
latokat írásban kell eljuttatni Szek-
szárd Megyei Jogú Város polgármes-
teréhez 2014. május 31-ig (Szekszárd, 
Béla király tér 8., Polgármesteri Tit-
kárság)

A javaslattételben meg kell jelölni 
azokat a tényeket és adatokat is, ame-
lyek a kitüntetés odaítélését megala-
pozzák.

A javaslattételhez az űrlapok letölthetőek Szekszárd Megyei Jogú Város honlapjáról az alábbi címen (az űrlapok a rendelet 15-19. oldalán találhatóak): 
http://www.szekszard.hu/onkormanyzat/hatalyos_onkormanyzati_rendeletek_egyseges_szerkezetben#2005 

A PARKOLÁSI RENDELET MÓDOSÍTÁSA
Szekszárd Megyei Jogú Város Köz-
gyűlésének határozata alapján 
2014. május 1. napjától módosul a 
közterületi parkolók üzemeltetésé-
ről és a parkolási díjakról szóló ön-
kormányzati rendelet. A változás ér-
telmében a következő utcák által 
határolt területen belül jelöli ki a �-
zető parkolási övezetet a Közgyűlés:

Széchenyi utca – Szent László utca – 
Flórián utca – Béla király tér – Bezer-
édj utca – Széchenyi utca – Béri B. Á. 
utca – Wesselényi utca – Arany J. utca 
– Perczel M. utca  – Csokonai utca – 
Mikes utca – Szent István tér – Mészá-
ros L. utca – Tinódi utca – Széchenyi 
utca.

AZ ÖVEZETEN BELÜLI DÍJZÓNÁK 
BESOROLÁSA A KÖVETKEZŐ:
a) 1. díjzóna:
aa)Várköz,
ab) Béla király tér,
ac) Bezerédj utca,

ad) Arany J. utca,
ae)  Találka tértől délre lévő  

parkolók,
af) Augusz I. utca nyugati oldala,
ag) Kiskorzó tér,
ah) Korzó Áruház mögötti parkolók,
ai) Széchenyi utca 18. szám alatti 
mélygarázs,
aj)  Kölcsey ltp. 1-2. szám előtti  

parkolók,
ak)  Babits Mihály Kulturális  

Központ nyugati  
oldalán lévő parkolók.

b) 2. díjzóna:
ba)  Bezerédj utca - Garay tér -  

Széchenyi utca által határolt 
tömbbelső,

bb)  Wesselényi utca (Dália áruháztól 
a volt SZÜV székházig terjedő 
parkolók),

bc) Perczel M. utca,
bd) Dr. Szentgáli Gy. utca,
be)  Csokonai utca a Mikes utcáig 

terjedően,

bf)  Babits Mihály Kulturális Köz-
pont keleti oldalán lévő parkolók 
a Mészáros L. utcáig terjedően,

bg) Augusz I. utca keleti oldala,
bh) Wosinsky ltp.,
bi) Kölcsey ltp.,
bj) Tinódi utca.”

A módosítás következtében az 
Arany J. utca Dr. Szentgáli Gy. ut-
cától délre eső, Wesselényi utcáig 
terjedő szakasza II. díjzónából az I. 
díjzónába kerül átsorolásra, míg a 
Bezerédj utcából megközelíthető Be-
zerédj utca – Garay tér – Széchenyi 
utca által határolt tömbbelső május 
1-től a II. díjzónába tartozik majd, 
tehát 50%-kal olcsóbban lehet par-
kolni a belváros ezen részén.

További fontos változás, hogy a 
városban gazdasági tevékenységet 
folytató gazdálkodó vagy társadal-
mi szervezetek, ha az üzlethelyisé-
gük, irodájuk közelében nem tudnak 

parkolni vagy ott csak �zető parko-
ló van, akkor az üzlethelyiségük, 
irodájuk közelében lévő 2. díjzóná-
ba tartozó �zető parkolóba, valamint 
a Széchenyi utca 18-20. szám alatti 
mélygarázsba szóló parkoló bérlet 
vásárlása esetén 50 %-os díjkedvez-
ményt vehetnek igénybe. 

A kedvezmény önálló üzlethe-
lyiségenként, irodánként legfeljebb  
2 db, a gazdálkodó vagy társadalmi 
szervezet által megadott rendszámú 
járműre szólóan a bejelentett szék-
hely, telephely igazolása mellett ve-
hető igénybe.

További információ:
Szekszárdi Vagyonkezelő k�.
(7100 Szekszárd, Bezerédj I. u. 2.
tel.: 74/510-422)

A teljes rendelet letölthető a  
www.szekszard.hu és a 

www.vagyonkezelok�.hu
weboldalakról.
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Eszter már a Fradiban bekkel, Ádám pedig Pakson ontja a gólokat

Már szóltunk a Szekszárdi Vasárnap 
hasábjain a szekszárdi Csigi-család 
két futballra született sarjáról, a ma 
már 17 éves Ádámról és a 14 éves 
Eszterről. A testvérek mindent meg-
tesznek azért, hogy a klasszikus fut-
ballban kihozzák magukból a maxi-
mumot és idővel pro� játékos váljék 
belőlük. Ebben nagy segítségükre 
vannak a szülők, Norbert és Tímea, 
akik munka melletti szabadidejü-
ket szinte teljesen alárendelik gyer-
mekeik ígéretesen épülgető labda-
rúgó-karrierjének. Persze legalább 
ennyire fontos az iskolai helytállás, 
a tanulmányi eredmény és az, hogy 
ameddig csak lehet, együtt marad-
jon a család.

A szülők következetesen nem töre-
kednek arra, hogy a gyerekek bárme-
lyik akadémia vagy kiemelt utánpót-
lás-nevelő hely hívására azonnal igent 
mondjanak: több éven át megfelelő 
helyen tudták a két gyereket a Tolle 
UFC Szekszárdnál. Ádám a mai na-
pig is minden bizonnyal itt játszana, 
ha lenne az U-17-es korosztályban a 
hazai legjobbak között szereplő csa-
pata a Szekszárdnak. A család két éve 
úgy döntött, hogy elfogadja a paksiak 
ajánlatát. Paks nincs messze, az édes-
apa örömmel viszi át �át a hétvégi 
hazai meccsekre, vagy éppen arra az 
időpontra, amikor az idegenbeli mecs-
csekre elindul a csapat. Az is megesik, 
hogy csak éppen leteszi Ádámot és 
máris robog tovább Budapest felé Esz-
terrel – merthogy a még csak nyolca-
dikos lány már ebben az évben a hazai 
női fociban meghatározó zöld-fehé-
rek U-15-ösének és U-17-esének is 
alapembere lett. Innen már egyenes út 

vezetett a magyar U-17-es korosztá-
lyos válogatottba Csigi Eszter számára. 
Ilyesmiről álmodott kislánykora óta. 

A család a már említett elvi megfonto-
lásai miatt – noha talán kézenfekvő lett 
volna – Eszter nem költözött föl Buda-
pestre. Eddigi pályafutásával egyébként 
csodabogárnak számít idehaza a nyú- 
lánk sportoló a lányfocisták között: 
merthogy máig a 15 éves korosztályú 
szekszárdi �úcsapattal készül, sőt, velük 
játszik előkészületi meccseket, s koráb-
ban a �úcsapatban mutatkozott be kor-
osztályos bajnoki tétmérkőzéseken is... 
A közelgő középiskolás évek alatt is itt-
hon, Szekszárdon fog edzeni, és csak a 
meccsekre jár föl Pestre. 

– Hogy mindez ebben a formában 
működhet, azért nem tudok eléggé há-
lás lenni a szekszárdi klubnak – mondja 
Csigi Norbert, a gyerekek édesapja. – A 
klubelnököt, Fehér Attilát és Kvanduk 
János vezetőedzőt mindenképpen kü-
lön kell említenem: az előbbi egyedül-
álló módon eltekintett a klubérdektől, 
az utóbbi pedig azzal, hogy az U-15-ös 
csapatban továbbra is a legjobb tudását 
adva foglalkozik a lányunkkal, rendkí-
vül sokat segít nekünk mind szakmai-
lag, mind emberileg.

Eszterről már korábban megírtuk, 
hogy képes megállni a helyét kemény-
ségben a �úk között. A becsúszó sze-
relések sem állnak távol tőle, s az üt-
közések után sem szorul ápolásra a 
Szekszárdon még jobbhátvédként kita-
lált lányfocista. Nyilván ahogy halad az 
idő, az U-17-es �úkkal való tréningnek 
már lehetnek anatómiai korlátai, de ad-
dig is az, hogy �úk között csiszolódik, 
hosszabb távon olyan szakmai többlet 
adhat, amivel a felnőtt korba érve meg-
határozó játékos válhat belőle.

A posztján a védelemben az egyik ki-
emelkedő játékos magyar viszonylatban 
a 14-15 évesek közt Eszter. Aligha vé-
letlen, hogy már a 17 évesek bajnoksá-
gában is szerepel a Fradiban, miközben 
bemutatkozhatott az őszi Eb-selejtezők-
re készülő U-17-es magyar válogatott-
ban – immáron nem jobboldali bekként, 
hanem új posztján, a védelem tengelyé-
ben, középhátvédként. Ezen a poszton 
tudni kell helyezkedni, technikailag- 
�zikailag is az átlag fölöttinek kell len-
ni: a szekszárdi lány már a nála 2-3 évvel 
idősebbek között is megfelelt ezen kri-
tériumoknak, méghozzá az éppen aktu-
ális címvédő Lengyeloszág focistalányai 
ellen, a telki edzésközpontban lejátszott 
tesztmérkőzéseken.

Eszternek a tanulás is jól megy, s 
ezért jó eséllyel pályázik arra, hogy jö-
vőre bekerüljön a Garay János Gimná-
zium �zikai-kémia szakos osztályába.

Ádámnak persze már csak posztjá-
ból adódóan is – merthogy kiváló be-
fejező csatár a Paksban – szinte heten-
te megadatik a gólszerzés öröme. Még 
szekszárdi színekben is tucatszámra 
termelte a gólokat, s ebbéli szokása a 
jelekből ítélve az U-16-ban és az U-17-
ben is megmaradt. Az előbbi korosz-
tályban, tavaly országos gólkirály lett 
(30 meccs – 39 gól), az idén pedig egy 
korosztállyal följebb, 22 mérkőzés után 
20 gólnál tart, és jelenleg második a 
góllövőlistán. Csatárteljesítményét 
csak tovább fényesíti, hogy csapata, a 
PSE az utolsó előtti helyen szerényke-
dik a korosztályos bajnokságban, így 
a gólra termett szekszárdi srác kevés-
bé dúskál a lehetőségekben, mint az 
osztály akadémiai hátterű meghatá-
rozó, illetve középcsapataiban szóhoz 
jutó csatártársai. Fejlődése érdeké-

ben már az U-19-es paksi csapatban 
is kipróbálták, okkal reménykedik, 
hogy húgához hasonlóan előbb-utóbb 
meghívót kap korosztálya válogatott 
keretébe.

Az éppen aktuális szövetségi be-
hívójára a jelekből ítélve még várni 
kell, de Ádám körül máris nyüzsög-
nek a játékosügynökök. E héten Mis-
kolcra hivatalosak a Csigi-szülők, 
hogy meghallgassák a magyar futball 
megerősödött vidéki bázisának, a Di-
ósgyőrnek az ajánlatát, elképzelését 
�ukkal kapcsolatban. De már egy FI-
FA-licensszel bíró magyar meg�gyelő 
érdeklődését is fölkeltette az i�ú paksi 
gólvágó, egy külföldi, egész pontosan 
spanyolországi szerződés lehetősége is 
efelvetődött, ami jót tett az egész csa-
lád hiúságának, önérzetének… Ádám 
nagyon örül mindennek, de nem ér-
tékeli túl a dolgokat. Tudja, hogy van 
még hová fejlődnie, amihez továbbra 
is megvan nem csak a szorgalma, ha-
nem kellő sportági alázata is. 

– Rövid távon az a célom, hogy át-
lépve a további korosztályokat, meg-
maradjon az eredményességem, vagy-
is a gólerősségem. Ennek rendelek alá 
sok mindent, így bizony kevesebb idő 
jut a tanulásra. De szeretném tartani a 
mostani hármas-négyes szintet, külö-
nös tekintettel az érettségi tantárgyak-
ra, amelyekből jelenleg négyesre telje-
sítek – árulta el a Garay Gimnázium 
10. osztályos tanulója, aki a foci mi-
att a napi másfél órás buszozást is be-
vállalja.

– Azt szeretnénk, hogy Ádám elő-
ször egy hazai csapatban bizonyítson, 
nem helyezzük e fölé a mesésnek tet-
sző külföldi lehetőséget, még ha nagy 
futballnemzetek egyikéből is érkezik 
az ajánlat – avat be a családi elképze-
lésekbe Norbert. – Igen fontos, hogy 
aki ajánlatot tesz, az stabil NB I-es klub 
legyen, de az sem hátrány, ha olyan 
klubtól érkezik lehetőség, ahol „csak” 
az NB II-ben játszik a felnőtt csapat. 
Ott ugyanis előbb kaphat bizonyítási 
lehetőséget, mint egy nagyobb, telje-
sítménykényszer alatt levő élvonalbeli 
csapatnál. Persze minden érdeklődést, 
ajánlatot meg kell hallgatni, alaposan 
kielemezni, s úgy dönteni – hallottuk 
Csigi Norberttől, aki titokban nagyon 
szeretné, ha saját be nem teljesült fo-
cistaálmát a gyerekei sikereiben átél-
hetné. Eszterében – aki egyébiránt a 
Bayern München szurkolója –, vagy 
Ádáméban – ő pedig a Juventus nagy 
hódolója –, esetleg mindkettőjükében. 
S olybá’ tűnik, ez utóbbi variáció sem 
sansz nélküli...

 Bálint György
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AUTÓSPORT. Hamarosan megkezdő-
dik a szezon a Zengő Motor Sport Team 
egyik �atal reménysége, a szekszárdi il-
letőségű i�. Ficza Ferenc számára is, aki 
túraautózásban az elmúlt két szezonban, 
az ETTC versenysorozat különböző 
helyszínű Európa-bajnoki futamain ért 
el igen �atalon (15-16 évesen) dobogós 
helyezéseket, és ezekkel nemzetközi 
szinten is felhívta magára a �gyelmet. 
Mint arról a Zengő menedzsmentje 
döntött, az idén nem az ETTC-ben fog 
versenyezni, hanem a Seat Leon által 
életre hívott Európa Kupa versenysoro-
zatban, amelyben – mint azt a szekszárdi 
versenyzőtől megtudtuk – 25 egyforma, 
vadonatúj gyári gép fog egymással ver-
senyezni öt futam keretében. A 17 éves 
szekszárdi pilóta az elmúlt hét közepén 
utazott el tesztelésre Barcelonába. A 
rajt már nagyon közeleg: május 2–4-e 
között, a német Nürburgringen rende-
zendő versennyel indul a szezon. Ren-
deznek még futamot Ausztriában (Sal-
zburgring), Silverstone-ban (Anglia), 

a belgiumi Spa-ban és a hétvégi teszt 
helyszínén, Barcelonában is.
LABDARÚGÁS. Ötödik tavaszi veresé-
gét szenvedte el a Tolle UFC Szekszárd 
csapata az NB III. középcsoportjában a 
hozzá látogató, győzelmével a harma-
dik helyre följutó Budapesti Honvéd II. 
csapata ellen. A játékerőben az őszhöz 
képes jelentősen gyengülő, tovább �ata-
lított szekszárdi csapat amúgy közel állt 
a pontszerzéshez, tekintettel arra, hogy 
Deli Dánielnek (56. p.) és Márk Kriszti-
ánnak (60. p.) a góljával mindössze négy 
perc alatt 0-2-ről 2-2-re egyenlített az 
UFC, ám a hajrában (83. p.) újra a híres 
fővárosi klub második csapata szerzett 
– immáron győztes – gólt. (Érdekesség, 
hogy az őszi fővárosi meccset is 3-2-re 
vesztette el az UFC). Az ősszel még az 
ötödik helyen záró szekszárdi csapat 
hat fordulóval a zárás előtt nincs köny-
nyű helyzetben. Jelenleg a 10. helyen áll 
a csapat a táblázaton, de már csak négy 
ponttal gyűjtött többet Kvanduk János 
együttese, mint a már kieső, 14. helyen 

található fővárosi ESMTK. A hétvégén 
a bajnokicím-várományos Soroksár ott-
honában lép pályára az UFC, hamarosan 
pediga Magyar Kupa megyei selejtező-
jének döntőjében a megyei bajnokságot 
vezető Bátaszék lesz az ellenfelük.
KOSÁRLABDA. Újabb játékost adhat az 
Atomerőmű KSC Szekszárd a magyar 
felnőtt női kosárlabda-válogatott bővebb 
keretébe. Farkas Sándor szövetségi kapi-
tány lapunk érdeklődésére még év elején 
elárulta, hogy az egyik új kerettag-jelölt-
je a szekszárdiak centere, magas bedobó-
ja, Zele Dorina, akit a tavaszi mérkőzé-
seken többször is személyesen megnéz 
a bajnoki- illetve kupameccseken. A 
kerethirdetés két hét múlva lesz, a szek-
szárdi játékos pedig okkal lehet optimis-
ta két, legföljebb három mérkőzéssel az 
idei szezon zárása előtt, mert nem csak a 
pontszerzésben, hanem az ún. hasznos-
sági indexben (az IBM-pontokban) is 
egészen kiváló mutatókkal rendelkezik. 
A KSC Szekszárdból egyébiránt a tavaly 
a Diósgyőrhöz igazolt, saját nevelésű já-

tékos, Bálint Réka kapott meghívót a női 
felnőtt válogatottba.
DUATLON. Az országos rövidtávú 
duatlonbajnokságon (10 km úszás, 40 
km kerékpározás, majd 5 km futás) 
a Dynamic TC Szekszárd versenyzői 
közül Módos László szerepelt a leg-
jobban, aki a felnőttek között 2 óra 9 
perc 10 másodperces idővel az előkelő 
negyedik helyen végzett, míg abszo-
lútban a 13. helyen A senioroknál két 
szekszárdi győzelem is született: a Ma-
gyar Triatlon Szövetség egykori főtit-
kára, idősebb Czencz Péter (60-65 éves 
korcsoport) és dr. Schrancz Róbert 
rendszeresen triatlonozó-duatlonozó 
és hosszútávfutó (50-55 kategória) 
aranyérmet szerzett, akinek senior 
pályafutása során – mindhárom em-
lített szakágat alapul véve – ez volt az 
első versenygyőzelme. Czencz Péter 
2:45:17, Schrancz doktor 2:37:47-es 
idővel teljesítette a kétszeri futásból, 
egyszeri kerékpározásból álló verseny-
távokat.

SPORTMIX

Lesöpörte a ZTE-t, az ötödik helyért játszhat
a női kosárlabdacsapat

Hét érmet szereztek az Alisca íjászai a szezonnyitón
Rácalmáson indította a dél-dunántúli 
régió 3D-s bajnoki szezonját az Alis-
ca Nyilai Íjász Egyesület. A Vajk Íjász 
Szakosztály rendezésében megvalósult 
viadalon közel 150 íjász mérte össze 
tudását.
Az 1+1 lövéses, 24 célos versenyen az 
Alisca íjászai közepes teljesítményt 
nyújtva hét érmet szereztek – tájékoz-
tatta lapunkat az egyesület alelnöke, 
Bükszegi Lajos. A megmérettetésen 
Barta Nikolett arany, míg Stantic Ta-

más, Barta Viktória és Török Dániel 
ezüst, Bükszeginé Herbert Katalin, Pi-
ros László és Bükszegi Norbert pedig 
bronzérmet szereztek kategóriáikban. 
Az Alisca Nyilai íjászai május 1-jén a 
szekszárdi Béla Király téren az i�úság 
számára egész napos bemutatókkal tar-
kított íjásznapot tartanak, ahol kézmű-
vesfoglalkozásokkal, különböző íjfajták 
megismertetésével, kipróbálásával és 
apró meglepetésekkel is megörvendez-
tetik a látogatókat.

Alaposan összeszedte magát a 
bajnokság végére az Atomerőmű 
KSC Szekszárd női kosárlabdacsa-
pat: emlékezetes győzelmet ara-
tott szerdán este a rájátszásban 
a Zalaegerszegi TE NKK ellen. A 
szekszárdi formáció a ZTE-vel év-
tizedek óta szoros meccseket vív, 
de a fontosabbakat általában a 
jobb játékosállománnyal bíró za-
laiak nyerték – és előrébb is vé-
geztek a tabellán.

Ebben az évben fordult a kocka. A 
szerdai találkozó előtt hatszor talál-
kozott a két csapat és ebből négyszer 
a KSC Szekszárd került ki győztesen. 
A zalaiak ugyan korábbi önmagukhoz 
képest gyengültek, de még mindig 
rendelkeztek olyan játékosállomány-
nyal, amivel újfent a középmezőny 
elején végezhetnének a bajnokság-
ban. De ez most a Szekszárdnak ada-
tik meg.

A rájátszás első fordulójában 
ugyanis 1-1-re álltak a csapatok: 
mindkét együttes hozta az otthoni 
meccsét cirka tízpontos különbség-
gel, s jött az újabb szekszárdi meccs, 
ami szekszárdi szempontból mesésre 
sikeredett…

A �atal csapat már a második ne-
gyedben olyan szervezetten és olyan 
tempóban kezdett el kosárlabdáz-
ni, amivel képtelen volt lépést tarta-
ni a ZTE. Egyszerűen szárnyaltak az 
irányítók, és velük együtt a csapat is, 

régen nem látott módon. Az utób-
bi hetekben nagy formában játszó és 
ponterős Scsekics mellett – a helyi 
kosárlabdahívek nem kis örömére – a 
még csak a 16. évében járó szekszár-
di nevelésű Studer Ágnes is villogott 
asszisztokban és pontszerzésekben is. 
(Az utóbbiban is csak két ponttal ma-
radt el csapattársától: 23 percnyi játék 
után 14 ponttal zárt az i�úsági válo-
gatott játékos, aki nem sokkal a nagy 
meccs előtt érkezett haza Madridból 
és betegséggel küszködve is vállalta a 
meccset.)

Rajtuk kívül is szinte mindenki leg-
jobbja közelében teljesített. Zele Do-
rina, a csapat legértékesebb játékosa 
a róla teljesen lefáradó védőkről szá-
molatlanul szórta – ziccerből, közép-
távolról, távolról teljesen egyre ment 
neki… – a kosarakat és 32 ponttal 
zárt, az amerikai Singleton szenzáci-
ósan védekezett blokkok, sapkák gar-
madája ellen és szerzett 9 pontot, Du-
sanics pedig, ahogy mondani szokás, 
felszántotta a parkettet. 

Harmincpontos vereség jutott a 
ZTE NKK-nak osztályrészül (57-
87). Ezzel a parádés győzelemmel az 
Atomerőmű KSC Szekszárd elérte azt, 
hogy az e sorok megjelenésekor meg-
kezdődött végjátékban már az ötödik 
helyért játszhat az UnitGyőr ellen, ami 
már idáig összességében várakozás fe-
letti szereplés (eddig általában a 7-8. 
helyekért játszhatott a csapat).  

 B. Gy.
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AGÓRA MOZI
Április 28-30. 17 és 19.15-kor,
pénteken és szombaton 14.45-kor is
AMERIKA KAPITÁNY: A TÉL KA-
TONÁJA Színes, szinkronizált+fel-
iratos amerikai kaland�lm 3D, 12 év 
alatt szülői kísérettel, 128 perc.

Május 1-3., 15 órakor
RIO 2 Színes, magyarul beszélő ameri-
kai animációs családi �lm 3D, 102 perc.

Május 1-3., 19 órakor és május 5-7., 
17 órakor

A CSAJOK BOSSZÚJA Színes, szink-
ronizált amerikai vígjáték 2D, 16 éven 
felülieknek, 108 perc.

Május 1-3., 17 órakor
AMAZONIA Színes, szinkronizált 
francia-brazil dokumentum�lm 3D, 
6 éven felülieknek, 83 perc.

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

ÁPRILIS 29., KEDD TÁNC VILÁGNAPJA
Szekszárdon, három helyszínen - a 
Garay téren, a Szent István téren és 
a Tesco Hipermarketben - mutat-
koznak be városunk amatőr moz-
gásművészeti együttesei 16 és 18 óra 
között. Fellépő együttesek: Bartina 
Néptánc Közhasznú Egyesület (Szent 
István tér, 16.40-17.10), Szekszárdi 
Mozgásművészeti Stúdió Közhasznú 
Egyesület (Tesco 16.30-16.50), Ge-
menc TáncSport Egyesület (Tesco 
16.50-17.00), Bartina Néptánc Köz-
hasznú Egyesület (Tesco 18.00), Ibe-
rican Táncegyesület (Garay tér 16.25-
16.45), Swing Mazsorett és Tánc 
Egyesület (Garay tér 16.45-17.00).
Április 30., 18.00 óra – Bakta terem
„ÜZENET” – A Pécsi Pannon Kultú-
ra Alapítvány Míves Mag Műhelyének 
Népművészeti Kiállítása. 
A kiállítást megnyitja: dr. Bokor Béla ku-
ratóriumi elnök, címzetes egyetemi tanár.
A kiállítás május 13-ig látogatható a 
kulturális központ nyitvatartási idejé-
ben, 9.00–18.00 óráig.

MÁJUS 1., 10.00- 23.00 ÓRÁIG - 
PROMÉTHEUSZ PARK VÁROSI MAJÁLIS
SZÍNPADI PROGRAMOK:
10.00 A Mozgásművészeti Stúdió 
bemutatója, 11.00 Állati zenés ABC 
– Bíró Eszter koncertje gyerekek-
nek, felnőtteknek, 11.50 Ügyességi 
és kvízjátékok, 12.30 Látványsport 
bemutatók a Korzó Fitness csoport-
jaival, 13.30 Az Alisca Taekwondo 

Klub önvédelmi bemutatója, 14.00 A 
Swing Mazsorett és Táncegyesület be-
mutatója, 14.20 A Garay János Általá-
nos Iskola és AMI társastánc bemuta-
tója, 14.40 Az Iberican Táncegyesület 
bemutatója, 15.10A PTE Illyés Gyula 
Gyakorló Iskola és AMI Táncművé-
szeti Tagozatának bemutatója, 15.40 
Ügyességi játékok, 16.00 A Bartina 
Néptánc Egyesület műsora, 17.00 A 
Tücsök Zenés Színpad műsora, 17.40 
Ügyességi játékok, 18.00 A PTE Il-
lés Gyula Kar „Tehetéges Hallgatók 
Zenekara” koncertje, 19.00 A BEL-
MONDO zenekar koncertje, 20.30 
Utcabál a BRAVO zenekarral

Kapcsolódó programok a parkban:
Gyermekfoglalkoztató, kézműves 
foglalkoztatók, játékos angol a Kids 
Club Nyelviskolával, egészségsátor a 
Vöröskereszttel, sakk szimultán Ba-
lázs Imre sakk oktatóval, kajakozás a 
szökőkút medencéjében a Szekszárdi 
Kajak-kenu SE közreműködésével, 
Bad Bones amerikai foci bemutató, 
légvárcsúszda, ugrálóvár és játszóka-
mion, kézműves- és kirakodóvásár, 
étkes sátrak a rendezvény körül.

MÁJUS 5., 19.00 ÓRA 
- AGÓRA SZÍNHÁZTEREM
Rideg Sándor – Tímár Péter: 
INDUL A BAKTERHÁZ
vígjáték a  Turay Ida Színház előadá-
sában. Bérleten kívüli előadás. Ren-
dező: Cseke Péter. Jegyár: 3300 Ft.

A Babits Mihály Kulturális Központ programja

A Magyar Vöröskereszt Tolna 
megyei Nyugdíjas Alapszervezete 

tisztelettel meghívja tagjait és 
minden érdeklődőt alapfokú első-
segélynyújtó bemutatóra (eszmé-
letvizsgálat, légzés, újraélesztés).
Előadó: Naszvadi Gábor mentő 

szakápoló
Ideje: május 5. (hétfő) 14:00 óra

Helye: Szekszárd, T.M. 
Vöröskereszt, Dózsa Gy. u. 1.

A rendezvényen való megjelenésére 
számítunk!

A Tolna Megyei Felnőtt
Diabetesesek Egyesületének

következő előadása
2014. április 29-én kerül

megrendezésre Szekszárdon a
Kórház Lila épületében
13.30. órai kezdettel.

Dr. Szí Vince előadásának címe:
A diabétesz hosszútávú

szövődményei
Minden érdeklődőt szeretettel

várunk!

A Mentálhigiénés Műhely
Önkéntes Központ Nyugdíjas

Tagozata
2014. május 6-án (kedd)

13 órakor.
 a Babits Mihály Kulturális Központ  
földszinti termében egészségvédő 

előadást tart

Előadó: Dr.Bali Ildikó infektológus 
Főorvos.

Előadás címe: A beteg embert még 
az ág is húzza. 

Az előadás előtt Anyáknapi műsor-
ral köszönti az Édesanyákat és a 

Nagymamákat,
Ükös Jánosné vers, Karácsony 

Anna ének Radnai Erzsébet ének,
Tücsök Zenés Szinpad ének.

Szeretettel várunk minden kedves 
érdeklődő nyugdíjast!

Halfőzőverseny
A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör immár hagyományosan 
május 1-én a Szent István Házba (Rákóczi u. 69.) hívja a legjobb halfőző-
ket. A kapukat 9 órakor kinyitják, hogy aki versenyezni kíván, előkészüle-

teit megtehesse, s �nom főztjét szakértő bírálók ítéletének vesse alá.
Szokás szerint most sem kérnek nevezési díjat. A főzéshez az eszközöket és 
a főznivalót mindenkinek saját magának kell hoznia. Hívjon baráti társa-
ságot is, hogy a főzés közben tanácsukkal segítsék, s amit főztek, együtt 

egyék meg. Jelentkezni lehet: Horváth Editnél (74/313-175, 20/524-6820).

„Felderítés a lelki egészség frontján 
– derű, humor, jókedv a mentálhi-
giénében” témakörben kerül sor az 
Egész-ség Szabadegyetem II. évfolya-
mának 4. előadására és beszélgetésre 
a Mentálhigiénés Műhely szervezésé-
ben április 30-án (szerdán) 17 órától. 
Előadó: Török Iván, a Magyar Mentál-

higiénés Szövetség tiszteletbeli elnöke. 
Helyszín: Babits Mihály Kulturális 
Központ (Szekszárd, Szent István tér 
10.) Csatár-terem (I. emelet). Az in-
gyenes est háziasszonya: Pócs Margit, 
a Mentálhigiénés Műhely elnöke. 
Információ: +36/20-473-0644, 
74/511-721. www.mentalmuhely.hu
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VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

A POLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK 
FOGADÓÓRÁJA

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

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

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
Április 23.-án (szerda) tartotta.
Garay J. Általános Iskola és AMI 
(Zrínyi u.)

ÁCS REZSŐ alpolgármester
A hónap harmadik hétfőjén 14–15 óráig
Polgármesteri Hivatal I. em. 36. sz. iroda
III. sz. választókerület
Április 3.-án (csütörtök) tartotta.
I. Béla Gimnázium és Informatikai 
Szakközépiskola
Szekszárd, Kadarka u. 25-27.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PÁLYÁZAT 
közcsatornára történő 

rákötés támogatása 
2014 

Tájékoztatjuk a tisztelt lakossá-
got, hogy Szekszárd MJV Ön-
kormányzata pályázatot hirdet 
„közcsatornára történő rákötés 
támogatása 2014” címmel.

A támogatás igénybevételére jogosul-
tak köre azon Szekszárd Megyei Jogú 
Város közigazgatási területén élő ma-
gánszemélyek, akiknek a belterületi 
ingatlanuk előtt kiépített közcsator-
na vezeték húzódik és ingatlanjuk 
műszakilag ráköthető a hálózatra. 
A vissza nem térítendő támogatást 
(ingatlanonként 150.000.- Ft, de ma-
ximum a bekerülési költség 50%-a) 
a bekötővezeték műszaki megvalósí-
tására (tisztítóidom elfolyó oldaláig) 
lehet felhasználni. 
A pályázati tájékoztató és az adat-
lap letölthető Szekszárd Megyei 
Jogú Város honlapján a www.szek-
szard.hu címen a digitális ügyfél-
szolgálat / környezetvédelem me-
nüpont alatt, valamint átvehető a 
Polgármesteri Hivatal portáján az 
alábbi időpontokban:

Hétfőtől csütörtökig,
8.00 – 16.00 óra között.

A pályázattal kapcsolatban bővebb 
felvilágosítás kérhető a Városigaz-
gatási és –Rendészeti Osztály 45/b 
irodájában, illetve az 74/504-107-es 
telefonszámon, valamint a bango.
viktoria@szekszard.hu e-mail cí-
men Bangó Viktória környezetvé-
delmi referenstől.
A pályázatot 2014. május 31-ig 
Szekszárd Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatal Városigazgatási 
és- Rendészeti Osztályán szemé-
lyesen, vagy postai úton ajánlott 
küldeményként lehet benyújtani. A 
beérkezéstől függően a pályázatok 
2014. júliusában lesznek elbírálva.
Cím: Szekszárd Megyei Jogú Vá-
ros, Polgármesteri Hivatala
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
 Szekszárd Megyei Jogú Város
 Polgármesteri Hivatala Szekszárd,

Béri B. Ádám 
utca 78.

ELEKTRONIKAI HULLADÉK

INGYENES átvétele
„Védje környezetét, 

teremtsen munkahelyet!”
SZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!

ÁTVEVŐHELY:
Szekszárd, Rákóczi u. 19.

KT-Dinamic Nonpro� t Kft.
Rahabilitációs Foglalkoztató

Tel.: 74/315-103

VÉRVÉTEL VÁRAKOZÁS
NÉLKÜL SAJÁT OTTHONÁBAN!
+36-30/590-2404
Bíró Aranka egészségügyi szakasszisztens
*A szolgáltatás érvényes laboratóriumi
beutalóval vehető igénybe!
A szolgáltatásért térítési díjat kell � zetni!
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Targoncavezető, emelőgép kezelő, földmunka-rakodó és szállítógép kezelő
és munkavédelmi technikus tanfolyamok indulnak májusban,

az ÁTKÉPZŐ BT. szervezésében.

Jelentkezés: ÁTKÉPZŐ Bt. • 7100 Szekszárd, Arany J. u. 17-21.
 Nagy Géza 06 20/985-96-99

Szekszárd, Hunyadi u. 5.
Tel: 74/512-666

Nyitvatartás:
H-P: 8-17 • Szo: 8-12-ig

Vásároljon jó minőséget
olcsón

a Vetőmag Üzletházban!

Növényvédőszer
AKCIÓ!
5.000Ft

feletti kézpénzes
vásárlás esetén

6% kedvezmény! 

MINŐSÉGI VETŐMAGOK
ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN,

KEDVEZŐ ÁRON!

BORKÓSTOLÓ
sárközi ételekkel,

Bősz Adrián borokkal
május 3-án (szombat), 19.00 órától!

A menüsor megtekinthető a
www.mangoetterem.hu/borvacsora oldalon.

Asztalfoglalás: 06-20/550-1954,
Szekszárd, Garay tér 18.

NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK
PALÁNKRÓL!

Szakmérnöki szaktanácsadással, 
nagy kiszerelés választékkal, 

versenyképes árakkal várjuk vásárlóinkat
palánki raktárbázisunkon!

SZŐLŐS NAPOK ÁPRILIS 28-29-30-ÁN
3% ÁRKEDVEZMÉNNYEL!

(SZŐLŐ NÖVÉNYVÉDELMI SZEREK)
Vásárlási limit érték: 10.000,- Ft

FARMFORG KFT. NAGYKERESKEDELMI RAKTÁR:
Szekszárd, Palánk 18. Tel.: 74/410-073 

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8.00 órától 15.00 óráig!
Május 1-én és 2-án zárva!

Kisebb értékű vásárlásaikkal kérjük keressék fel szaküzletünket:
KERTÉSZETI ABC Szekszárd, Mikes u. 24. (Hajóház alatt) Tel:74/413-167

Nyitva tartás: április 28-30-ig rendes nyitva tartás szerint!
Május 1-én zárva! Május 2-án (pénteken)
és 3-án (szombaton) 7.30-tól 12.00 óráig!

TRAPANEL KFT.
ELÉRHETŐSÉGEK:

TOLNA, TAVASZ U. 34.
TEL.: 06-30/267-3248

Csarnokok burkolási,
lemezelési, panelozási

munkálatai

Hűtőkamrák építési,
szerelési munkálatai

MUNKAVÉDELMI SZAKÜZLET
TOLNA, DEÁK FERENC u. 94.

Tel.: 06-30/348-8727, 74/457-227
E-mail: trapanelkft@tolna.net

Nyitva: H-P:8.00-12.00, 13.00-17.00, 
Szo.: 8.30-11.00

www.trapanelkft.hu

EDUTOP
Szakközépiskola és 

Szakiskola
2014/2015. tanévben az
alábbi iskolarendszerű

szakok indítását tervezzük
nappali és esti  tagozaton:

 
- Logiszti kai ügyintéző (nappali)
- Ügyviteli ti tkár (nappali)
- Irodai asszisztens (nappali)
- Szállítmányozási ügyintéző (esti )
- Környezetvédelmi technikus (esti )
- Lovastúra vezető (esti )

 
120 óra ajándék idegen nyelvi óra,

ECDL vizsgára felkészítés, kedvezményes 
középfokú nyelvvizsgára felkészítés.

 
Várjuk mielőbbi jelentkezését!

 

7100 Szekszárd, Szluha Gy. u. 1.
Tel.: 74/512-123, 20/9775-675

E-mail: level@edutop.hu 
web: www.edutop.eoldal.hu

OM 201466


