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Elismerés a Vármegyeházának – elismerés Szekszárdnak

Szekszárd városa megkapta a Műem-
lékek és Műemléki Együttesek Nem-
zetközi Tanácsának, valamint az ICO-
MOS Magyar Nemzeti Bizottságának 
elismerését a megyeháza kiemel-
kedő és példamutató hasznosítása, 
helyreállítása és revitalizációja okán.

– Büszkék vagyunk a díjra, a Vármegye-
háza felújítása egy rendkívül előremuta-
tó tevékenység a megyeszékhely kultu-

rális életében, a szakmai elismerés pedig 
tovább növeli a szekszárdi emberek ér-
demeit – mondta Ács Rezső, városunk 
alpolgármestere a Corvinus Egyetemen 
a díj átvételét követően. Az alpolgármes-
ter arról is szólt, hogy a megújult Béla 
király tér szívében található, Pollack 
Mihály tervei alapján épített, klasszicista 
stílusjegyeket hordozó intézmény reno-
válása műemlékvédelmi szempontból is 
példaértékű volt.  -em 

Fesztiváldíjas kollégiumi csapatTelt házzal jubilált a Gárdonyi Kórus

Április első hétvégéjén rendezték meg Hajdúböszörményben az Arany Já-
nos Kollégiumi Programban résztvevő intézmények számára kiírt kulturális 
fesztivált. Az országos programban városunkat az I. Béla Gimnázium kollé-
giumának 17 fős csapata képviselte. A fiatalok a kollégiumi életet bemutató 
keretjátékba ágyazva tíz produkciót mutattak be. Az 53 perces színpadi művet 
a rangos szakmai zsűri a legmagasabb elismeréssel, Fesztiváldíjjal jutalmazta.

Lélekemelő koncerttel lepte meg 
vasárnap a város komolyzene-ra-
jongóit Gárdonyi Zoltán Refor-
mátus Kórus, amelyet éppen húsz 
esztendeje alapított Lemle Zoltán 
református lelkipásztor, valamint a 
kórus karnagya, Naszladi Judit.

A sokakat vonzó eseményen, amelynek 
a Luther téri evangélikus templom adott 
otthont, részt vett Szekszárd polgármes-
tere, Horváth István is, aki köszöntőjé-
ben méltatta a kórus munkáját, egyben 
felhívta a figyelmet arra: az együttes 
Szekszárd jó hírnevét nem csak hazánk-
ban, hanem külföldön is terjeszti. 

A polgármester az eseményen az év-
forduló alkalmából a „Szekszárd vá-
rosért a művészet erejével” elnevezésű 
kitüntető címet adományozta Naszla-
di Juditnak. A hangversenyt jelenlété-
vel a KÓTA-, Magyar Örökség-, továb-
bá Csokonai Vitéz Mihály-díjas karnagy, 
Érdemes Művész Tillai Aurél is megtisz-
telte, aki a Magyar Kórusok, Zeneka-
rok és Népzenei Együttesek Szövetsége 
(KÓTA) részéről oklevéllel és emléklap-
pal ismerte el az énekkar tevékenységét. 

A hangversenyen – amelynek leveze-
tője Németh Judit előadóművész volt – 
a kezdő áhítatot Peterdi Dániel, a Du-
namelléki Református Egyházkerület 
püspök-helyettese, a Baranyai Egyház-
megye esperese adta. 

Az énekkart a koncerten a Liszt Fe-
renc Zeneiskola Rézfúvós Együttese 
kísérte. A Gárdonyi Kórus az esemé-
nyen összegyűlt perselypénzt az evan-
gélikus parókia teraszának felújítá-
sára kívánja felajánlani. Az esemény 
további közreműködői voltak:  Strei-
cher-Szabó Dóra (hegedű), Adorján 
Zsófia (hegedű), Hidvégi Zsuzsanna 
(mélyhegedű), Kecskés Anett (gor-
donka), Lozsányi Tamás (orgona). 
Szólót énekelt: Tillai Tímea (szoprán), 
Turbuk-Hegedűs Györgyi mezzoszop-
rán, Varga Tiborné (alt). A Liszt Fe-
renc Zeneiskola Rézfúvós Együttesé-
nek jelenlévő tagjai: Sebestyén Dániel 
(harsona), Vörös Szabolcs (harsona), 
Hancsók Levente (tuba), Szőts Árpád 
(trombita), Árvay Balázs (trombita), 
Baka Zsombor (trombita). Művészeti 
vezetőjük: Kovács Zsolt.

 Gy. L.

Ötletpiknikkel rukkol elő májusban a Nemzeti Ifjúsági Tanács

A Nemzeti Ifjúsági Tanács (NIT) ta-
valy megválasztott elnöke, Janzsó 
Ádám (jobb felső képünkön) vázolta 
fel Szekszárdon az érdeklődő diá-
kok előtt szervezetük mibenlétét 
április 15-én, a PTE Illyés Gyula Kar 
konferenciatermében. A helyszínen 
az új Nemzedék Kontaktpont szek-
szárdi irodája is bemutatkozott.

A NIT tagjai szeretnék elérni, hogy a 
kisebb helyi szervezetek is betagozód-
hassanak formálódó szervezetükbe – 
közölte Janzsó Ádám a szekszárdi ese-
ményen. Mint elmondta, jelenleg azon 
dolgoznak, hogy minél hamarabb jo-
gilag bejegyzett egyesületté váljanak, 
amelynek lényege az ifjúság egységes 
képviselete, a közösségépítés és annak 
tudatosítása a fiatalokban, hogy min-
denki saját maga irányítja a sorsát.

A Nemzeti Ifjúsági Tanács hatékony 
párbeszédet is kialakítana a fiatalok és az 
ifjúsági szervezetek között – mondta az 
elnök. A vezetők munkájukba hazai és 
nemzetközi szereplőket is be kívánnak 
vonni, s az ország döntéshozóival, szer-
vezetekkel is tartani kívánják a kapcso-
latot azért, hogy a diákok érdekei a leg-
felsőbb szintekig eljuthassanak. Az eddig 
elért eredményekről szólva Janzsó azt is 
kifejtette, immár két nyertes pályázattal 
büszkélkedhetnek, így az Ötletpiknikkel, 
amely az unió által finanszírozott, Ész-
tországból adoptált, ám hazai fejlesztésű 
program, valamint azon lényeges kezde-
ményezéssel, amely a fiatalokEP-válasz-
táson való részvételét propagálja.

A szervezet ezidáig mintegy száz 
kormányintézkedést véleményezett, 
munkatársai ezen felül a gyakorlati he-
lyek felkutatásától a tanulmányokban 
való segítségnyújtáson át a pályázati 
lehetőségek megismertetéséig szám-

talan hazai és nemzetközi programot 
figyelembe véve adnak információt a 
hozzájuk fordulóknak. 

A NIT ötletpiknik-projektjével el kí-
vánják érni, hogy a fiatalok a lehető leg-
több ponton üljenek le a döntéshozókkal, 
s beszélgessenek kötetlen formában az 
éppen adódó problémákról, lehetőségek-
ről, amelyeket a NIT online felületén kí-
ván összegyűjteni. Az Ötletpiknik várha-
tóan május 16-án kerül megrendezésre. 

Az intézményi szintű segítésnyúj-
tás kapcsán az Illyés Gyula Karon az 
Új Nemzedék szekszárdi Kontaktpont 
Programirodája is bemutatkozott, Bán-
ki Bea (bal alsó képünkön) vezetésével. 
A helyi ifjúsági információs és tanácsadó 
iroda 2013 októberében jött létre, egy át-
fogó hálózat részeként. A kormányzati 
szervezet tevékenysége az információ-
nyújtáson, tanácsadáson túl arra is ki-
terjed, hogy a fiatalok szabadidejének 
hasznos eltöltéséről gondoskodjanak. 
Új Nemzedék Plusz programjuk kereté-
ben drog- és alkoholprevencióval, külföl-
di-belföldi önkéntességgel, sőt, kulturális 
programok szervezésével, segítő beszél-
getésekkel is segíteni kívánják a fiata-
lokat. Mindezen túl munkavállalási ta-
nácsadás, állásinterjúra való felkészítés 
is szerepel szolgáltatásaik között. 

Hétköznap 10-18 óráig a szekszárdi 
Dózsa György u. 1. szám alatti irodá-
jukban el lehet őket érni, vagy a www.
ujnemzedek.hu nevű internetes oldalon 
is tájékozódhat bárki tevékenységükről. 

Április 28-31-a között zajlik az iro-
da „Légy egy napra egyetemista!” pro-
jektje, részt vesznek a városi majálison, 
május végén pedig a Béla király téren 
tartandó diákmunka-börzén is ott 
lesznek, „Tudom, mit tennél idén nyá-
ron!” programjukkal.

 Gy. L.
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IFJÚSÁGI RENDEZVÉNYEK A BÉLA TÉREN

„... a címzés csak ennyi volt: Gombos bolt, Szekszárd...”

Járfás Gomb. Az üzlet fogalom 
Szekszárdon; rövidáru, kézimunka, 
hímzés és kötés húsz négyzetmé-
teren, harmincöt éve egy helyen, a 
belváros szívében.

Mióta az eszemet tudom, ott állt a fel-
irat a kicsiny, félhomályos alagsori üz-
let bejárata felett: Járfás Gomb. Az egy-
kori Diczenty-ház – amely az 1800-as 
évek végén épült Garay János szülőhá-
za helyén – Széchenyi utcai oldalában, 
a néhai ÁFOR-kút szomszédságában 

várta a vásárlókat. Húsz négyzetméte-
ren több száz termék – cérnák, cipzá-
rak, csatok, csipkék, fonalak, gombok, 
gumik, hímzések, kötő- és horgolótűk, 
rojtok, szalagok, szegők, varrókellékek, 
zsinórok  kellették magukat. S akkori-
ban nem is hiába, hiszen nyolc férfi-
szabó dolgozott a városban…

A Járfás-család először nem itt, a 
Széchenyi utca 40-ben, hanem pár sa-
rokkal távolabb, az Arany János utcá-
ban nyitott üzletet. A ma a Tolna Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkamarának 

(is) otthont adó emeletes épület he-
lyén már a háború előtt is működő 
Diamant rövidáru-kereskedést vették 
át Járfásék 1975-ben. A kis üzletet ma 
irányító fiú, Miklós akkor még általá-
nos iskolába járt.

– Igazi családi vállalkozás volt: is-
kola után magam is bejártam a bolt-
ba – pörgeti vissza az idő kerekét gon-
dolatban Járfás Miklós. – Emlékszem, 
az első eladott tételem tíz centi Danu-
bia szalag volt: tíz fillért fizetett érte a 
vevő. Már akkor is az új, kreatív dol-

gok vonzottak, ezért kerültem Zala-
egerszegre, informatikai középisko-
lába. A szakma idehaza akkor még 
gyerekcipőben járt, az ötéves érett-
ségi találkozónkon a Commodore 64 
volt a sláger... A vendéglátó-ipari főis-
kolán szerettem volna továbbtanulni 
– kiskoromtól érdekelt a felszolgálás 
–, de a szüleim azt szerették volna, ha 
a családi vállalkozásban segítek. Ma-
radtam, s immár negyed százada csi-
nálom – meséli.

– A szekszárdiak közel nyolcvan 
százaléka megfordult már nálunk – 
folytatja Járfás Miklós. – Emlékszem, 
nem egyszer kaptunk levelet, vagy ké-
peslapot, amin a címzés helyén csak 
ennyi állt: Gombos bolt, Szekszárd. 
Szüleimtől 1996-ban vettem át az üz-
let irányítását, s közben meg kellett ta-
pasztalnom, hogy az emberek vásárlá-
si szokásai megváltoztak. Az olcsó és 
használt ruhákat árusító üzletek meg-
jelenésével egyre kevesebben varrat-
nak maguknak újat, vagy alakíttatnak 
át egy régebbi, kedves darabot. A vá-
rosban elsőként kezdtünk foglalkozni 
menyasszonyi kellékekkel, de a gobeli-
nek, majd később a kreatív hobbiter-
mékek is nálunk voltak először kapha-
tóak. A beszerzés mindig az én dolgom 
volt: a fővárosban, jobbára a gyártónál 
vásároltam. Ma már gombkészítők 
sincsenek...

A boltot a feleség „viszi”, a vásárlók 
pedig elsősorban a kézimunkázáshoz, 
kötéshez, horgoláshoz szükséges kellé-
kekért térnek be a kicsiny üzletbe. Jár-
fás Miklós pedig 25 évvel később va-
lóra váltotta gyermekkori álmát, és a 
vendéglátásban kezdett dolgozni.

– 2006-ban elvégeztem a mixer, 
majd nem sokkal később a barista is-
kolát. Négy évvel ezelőtt kerültem A 
Kávé Házába, Tóth Sándor mellé, aki-
től nagyon sokat tanultam. A kokté-
lokból már kiöregedtem, a kávéból 
viszont nem lehet, így sok gyakorlás 
után tavaly elérkezettnek láttam az 
időt, hogy megméressem magam a ba-
risták országos bajnokságán. Az alko-
holos italok (coffee in good spirit) ka-
tegóriájában sikerült mindjárt az első 
helyen végeznem, így én képviselhet-
tem Magyarországot a 2013-as nizzai 
világbajnokságon. 

Miklós azt mondja: jól érzi magát a 
pult mögött. A Kávé Házában kiváló 
csapat működik, és a későbbiekben is 
szeretne a kávé körül maradni, példá-
ul oktatóként. S hogy mi lesz a másik 
pulttal? Nos, úgy tűnik, a családi vál-
lalkozást nem viszi tovább az ifjabb ge-
neráció: Járfásék két lánya ugyanis más 
pályát választott.

– A feleségem nagyon szereti, úgy-
hogy csináljuk, amíg tudjuk, amíg 
igény van rá – mondja.

 Fekete LászlóFO
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A húsvétot megelőző nagyhét ha-
gyományos eseménye a Jézus útját 
Virágvasárnaptól a kereszthalálig 
végigkísérő passiójáték. 

A szekszárdi evangélikus templomban 
hétfő este rendhagyó előadást láthat-
tak az érdeklődők: a Magyarországi 
Evangélikus Ifjúsági Szövetség (ME-
VISZ) mozgássérülteket és fogyaték-
kal élőket segítő Bárka csoportjának 
18 fős csapata passiókörútja során 
– 2006 után másodszor – látogatott a 
tolnai megyeszékhelyre. 

A bárkások 8-10 tábort szerveznek 
nyaranta az ország több pontján. Az 
egyenrangúság élményét jelentik ezek 
a találkozások a mozgássérült résztve-
vőknek, a segítők pedig megtanulják 
elfogadni, gondozni korlátozott társa-
ikat és e kapcsolat révén nyitott szem-
lélet és segíteni természetesen tudó 
hozzáállás alakul ki a résztvevőkben 
– tudjuk meg Rosta Izabellától, a hit-
tudományi egyetem teológus szakos 
hallgatójától. Elmondta: évközi prog-
ramjaik sorát immár 11 éve színesíti 

egy mozgássérült és ép fiatalok által 
közösen összeállított és előadott pas-
siójáték, amivel minden húsvétot meg-
előző időszakban „turnéznak”, bejár-
nak egy-egy megyét, kerületet. 

E program – vagy inkább szolgálat – 
alapvető célja, hogy a sérülteket önki-
fejezéshez és adni képes emberekként 
való megmutatkozáshoz segítse, a gyü-
lekezetek ember- és istenképét formál-
ja azáltal, hogy Krisztus szenvedéstör-
ténetének szereplőit fogyatékkal élő 
emberek jelenítik meg, és nem mel-
lékesen szembesítse a közösségeket az 
akadálymentesség fontosságával.

A 2003-ban brutálisan meggyil-
kolt lelkésznő, Andorka Eszter ötlete 
nyomán indult passiókörút idén Tol-
nában és Baranyában járt – Bonyhád 
és Szekszárd után Váralján, Pécsett és 
Dombóváron adták elő a darabot a 
bárkások –, majd Nagypénteken ha-
gyományosan a fővárosi Deák téri 
evangélikus templomban „vitték szín-
re” Krisztus szenvedéstörténetét.

A főbb szerepekben – a Lukács Máté 
által megformált Pilátust leszámítva – 

a szekszárdi előadáson is mozgássé-
rült fiatalokat láthattak, hallhattak az 
érdeklődők. Jézust Kiss Csaba, Pétert 
Pálinkás László, míg Júdást Tarcza-
li Balázs személyesítette meg. A zenés 
darabot Szidory Roland gitárjátéka kí-
sérte. A közönséget nem csak a Bibli-
ából jól ismert történet, de a szereplők 
mélyen átélése is „megfogta”.

A passiójáték istentiszteletbe illesz-
kedett, amelyen a liturgiai és igehirde-
tői szolgálatot ezúttal Rosta Izabella 
látta el. Az előadást követően a gyüle-
kezet Sefcsik Zoltán lelkész vezetésével 
szeretetvendégségre és ismerkedő be-
szélgetésre invitálta a bárkásokat és az 
előadás közönségét.  

 - fl -

Rendhagyó passiójátékot hozott városunkba a Bárka csoport
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Nyúlgátat építettek a Béla király téren

A Tolna Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság április 11-én 
Szekszárdon rendezte meg me-
gyei ifjúsági versenyének döntő-
jét a kirendeltségi fordulók győz-
tesei számára. A Béla király téren 
3-3 általános és középiskolás csa-
pat mérte össze tudását – tudtuk 
meg Boros Brigitta tűzoltó főhad-
nagytól, megyei katasztrófavé-
delmi szóvivőtől.

A katasztrófavédelmi ifjúsági verseny 
célja elsősorban a szakmai ismeretek 
elsajátítása, de igen fontos, hogy a 
vetélkedőn résztvevő fiatalokból má-
sokra és a környezetükre is figyelő fel-
nőttek váljanak; az idei megyei dön-
tőnek Szekszárd gyönyörűen felújított 
tere adott otthont, így a város lakói is 
figyelemmel kísérhették a versengést.

A versenyzőknek hat állomáson kel-
lett bizonyítaniuk felkészültségüket, a 

hetediken pedig a mentőszolgálat kol-
légáinak segítségével egy ambuláns 
babán mutatták be az újraélesztést. Az 
első állomáson a versenyzők elméleti 
tudásukat egy háromszor tíz kérdés-
ből álló teszt kitöltésével bizonyíthat-
ták lakosság-, tűz- és polgári védelmi 
ismeretek tárgykörben. Idén a Rádi-
ós Segélyhívó és Infokommunikációs 
Segélyszolgálat (RSOE) tesztjét is ki-
töltötték a versenyzők, és a legered-
ményesebbek a saját kategóriájukban 
különdíjban részesültek.

Ezt követően homokzsákból nyúl-
gátat építettek – természetesen szak-
szerűen megtöltve és elhelyezve azo-
kat. A harmadik állomáson a diákok 
védőeszköz-használatának és elsőse-
gély-nyújtási ismereteinek felmérésére 
került sor. Itt a védőruha szabályszerű 
felvételét követően a szennyezett terü-
leten lévő sérültet hordágyon kihoz-
ták, majd elsősegélyben részesítették. 
A sérültet a Vöröskereszt helyi szerve-
zetének tagja alakította.

Az egyik állomáson a versenyzők-
nek az adott eszközökből – tömlő, 
osztó és sugárcső – kellett egy alap-
vezetéket kellett összeszerelniük, amit 
végül a tűzcsaphoz csatlakoztattak. A 
tűzmegelőzés, tűzoltás állomáson egy 
segélyhívást kellett lebonyolítaniuk, 
majd egy szimulált lakástűzből men-

tették ki az ott elhelyezett bábukat, vé-
gül puttonyfecskendővel lőttek célba. 
Az utolsó állomáson azt is bebizonyít-
hatták a fiatalok, hogy egy veszélyes 
árut szállító gépjármű balesete esetén 
is helyt tudnak állni: fel kellett ismer-
niük a jármű jelzéseit, tábláit, a veszé-
lyesanyag-bárcákat és piktogramokat.

A versenyt az általános iskolai ka-
tegóriában a dunaszentgyörgyi Csapó 
Vilmos iskola nyerte, megelőzve a ta-
mási Würtz Ádám és a szekszárdi Baka 
István iskolát. A középiskolások között 
paksi siker született: a Balogh Antal 
Katolikus Általános Iskola és Gimná-
zium csapata a szekszárdi Szent László 
Egészségügyi Szakközépiskola és a ta-
mási Vályi Péter Szakközépiskola di-
ákjait utasította maga mögé. Az RSOE 
különdíját általános iskolás kategóri-
ában a Baka István Általános Iskola, 
középiskolások közül pedig a  Szent 
László Egészségügyi Szakközépiskola 
csapata vihette haza.

A csapatok a díjakat Wéber Antal tű. 
ezredestől, a Tolna Megyei Katasztró-
favédelmi Igazgatóság igazgatójától 
vehették át. A versenyről senki nem 
távozott üres kézzel: a szekszárdi Tes-
co által felajánlott ajándékcsomagokat 
Szabó Balázs igazgató adta át.

 -fl-

Szekszárdi intézményvezetők és diákok is szavaltak a versmaratonon

Idén is nagy érdeklődés mellett zajlott az im-
már harmadik alkalommal, a költészet napja 
apropójából a PTE Illyés Gyula Kar által szer-
vezett versmaraton az intézmény aulájában. 
A szavalók a legkülönbözőbb korosztályok-
ból kerültek ki, előadásaikban egyebek mel-
lett Ady, Babits, Dsida Jenő, Villon és Bohumil 
Hrabal került elő.

Az április 8-ai rendezvényen Prof. Dr. Horváth Béla 
dékán kiemelte annak fontosságát: lényeges, hogy a 
fiatalok a versmaraton kapcsán szép költeményekkel 
találkozzanak, de az sem mellékes, hogy tudatában 
legyünk annak, miféle gondolatok izgatják őket a 
líraiságon keresztül. A dékántól József Attila Május 
és A város peremén című költeményeit is hallhatták 
az egybegyűltek. 

Az eseményen a Szekszárdi Járási Kormányhivatal 
vezetője, dr. Ugodi Andrea Dsida Jenő Tavaszi ujjon-
gás című költeményét adta elő, Bódás János reformá-

tus lelkész Ki van jelölve a helyed című versét pedig 
Csillagné Szánthó Polixéna, Szekszárd város humán-
bizottságának elnöke mondta el. Az Illyés Gyula Me-
gyei Könyvtár igazgatója, Németh Judit egy vidám 
hangulatú Szabó Lőrinc verset „hozott magával”, a 
Hajnali rigókat, a Babits Mihály Kulturális Központ 
igazgatójától, Halmai-Nagy Róberttől Jónás Tamás 
Nagy dolgok című versét hallhatta a közönség.

Mások mellett a főiskola hallgatói, a Garay Gim-
názium diákjai, valamint szekszárdi polgárok is részt 
vettek a versmondó-martatonon.  Gy. L.
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ART-CASH
ÉKSZER

HA ÖNNEK TÖBB KELL

 

www.artcash.hu

GYORS-KORREKT-BIZTONSÁGOS
 

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

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

Baptista „Esély”
Szakképző Iskola
7100 Szekszárd, 
Tartsay ipartelep 3.
OM: 100520

Iskolánk a 2014/15. tanévben az alábbi képzések 
indítását tervezi 3 éves képzési idővel.

Várjuk a 8 általánost végző, a más középiskolát kezdő, de váltani akaró, 
vagy középiskolát végző 14-21 év közötti � atalok jelentkezését.

Jelentkezés:
Általános iskolai tanuló az iskolában 
rendszeresített jelentkezési lap első 

helyén, és az oktatási intézménynél sze-
mélyesen, illetve a 16 év fölötti tanuló 

oktatási intézményünkben.

Gyakorlati képzés a „Mester” Szakképzési, 
Átképzési, és Szolgáltató Kft-nél bizto-
sított, a Szekszárd, Tartsay Ipartelep 3., 

és a Bonyhád, Rákóczi u. 84. sz. alatti 
tanműhelyeiben.

Hiányszakmába felvételt nyerők
10-30.000 Ft iskolai ösztöndíjban részesülnek.

Faipari szakmai képzés:

Asztalos 01

Gépészeti szakmai képzés:

Épület-, és szerkezetlakatos 05

Juttatások a törvényben előírtak szerint. (Ösztöndíj, munkaruha, szerszám-, és géphasználat.)

Könnyűipari szakmai képzés:

Női szabó 06

Építőipari szakmai képzés:

Ács 02
Kőműves és hidegburkoló 03
Festő, mázoló, tapétázó 04

További felvilágosítás az iskola titkárságán személyesen, vagy a 74/511-743 telefon-
számon. Az iskola és a gyakorlati képzőhely előzetes egyeztetés után megtekinthető 

munkanapokon 8.00 és 14.00 óra között. Az általános iskolai jelentkezési lap 
kitöltésétől függetlenül regisztráljon iskolánkban is!

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 22-től április 25-ig.
7100 Szekszárd Rákóczi u 1. (bejárat a Mátyás K. utca felől)

április 21. április 22. április 23. április 24. április 25.

„A”
Csontleves Gombaleves Lebbencsleves

Zöldborsófőzelék,
sertéspörkölt

Bolognai spagetti,
gyümölcs

Marhapökölt,
tarhonya,

savanyúság

„B”
Májgaluskaleves Csontleves Gombaleves Lebbencsleves

HÚSVÉT Parajfőzelék, sült 
virsli, főtt tojás,

gyümölcs

Paradicsomos-
sajtos csirkemell,

zöldköret, 
párolt rizs

Pulykarizottó,
gyümölcs

Zöldfűszeres 
joghurtos hal, 

rizi-bizi

„C”

Májgaluskaleves Csontleves Gombaleves Csülkös
bableves

Rántott
csirkecomb,

petrezselymes 
burgonya,

saláta

Sonkás rakott 
burgonya,
céklasaláta

Eszterházy 
pulykatokány,

tészta
Ízes táska,
gyümölcs

Szekszárd 005.számú szavazókör

A szavazóköri névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő 
választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok 
száma: 381
Átjelentkezett választópolgárok száma:  954
A külképviseleti névjegyzékben szereplő választópolgárok 
száma:  185
A választópolgárok száma:  1520
 
A szavazóhelyiségben és a mozgóurnával szavazó válasz-
tópolgárok száma: 124
Átjelentkezéssel és külképviseleten szavazók beérkezett 
borítékjainak száma: 1026
A szavazó választópolgárok száma összesen: 1150 
Urnában és beérkezett borítékokban lévő lebélyegzett 
szavazólapok száma 1145 
Eltérés a szavazóként megjelentek
számától (többlet: + / hiányzó: -) -5
Érvénytelen szavazólapok száma:  11
Érvényes szavazólapok száma:  1134

A szavazatok száma jelöltenként
Both Norbert  SEM  10 
Reiter Antal Józsefné  KTI   2 
Dr. Hadházy Ákos Ányos  LMP   165 
Horváth Krisztián  SMS   13 
Horváth István  FIDESZ-KDNP   399 
Ürmös M. Attila  JOBBIK   262 
Bátori Mihály Krisztián  MCF   0 
Sárközi Jánosné  MCP   1 
Vas Jácint  ÚMP   1 
Jurás Zsolt  SZOCIÁLDEMOKRATÁK 2
Dr. Harangozó Tamás Attila
  MSZP-EGYÜTT
  -DK-PM-MLP  260
Kovács Irma Tünde  MACSEP  2
Molnár Attila  ÚDP   0
Vass Szilvia  A HAZA NEM ELADÓ 17

A szavazatok száma pártlistánként
A pártlista neve Szavazat

MCP 0

A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT 15
SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI  16 
FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT 1
ÚDP 0
FIDESZ-KDNP 420
SEM 3
LMP 138
JESZ 2
ÚMP 0
MUNKÁSPÁRT 6
SZOCIÁLDEMOKRATÁK 2
KTI 3
EGYÜTT 2014 4
ZÖLDEK PÁRTJA 2
ÖSSZEFOGÁS 2
MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP 263
JOBBIK 259
Pártlistákra leadott érvényes
szavazatok száma összesen: 1136
Nemzetiségi érvényes:  6 német

Szavazóköri eredmények az átjelentkezéssel és a
külföldön leadott szavazatok megszámlálására kijelölt szavazókörben

Szerkesztőségünk az esetleges elírásokért felelősséget nem vállal!
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KÉRJÜK KEDVES OLVASÓINKAT, A MEGFEJTÉST NE KÜLDJÉK BE!
KERESZTREJTVÉNYÜNK PUSZTÁN SZÓRAKOZTATÁSUKAT SZOLGÁLJA!

Április 13-ai rejtvényünk megfejtése: Az átváltozás, Franz Kafka

BŐRGYÓGYÁSZATI
MAGÁNRENDELÉS

Dr. Karagity Eliza
bőr- és nemigyógyász szakorvos

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

rendelési idő:
csütörtök 16–19h

BEJELENTKEZÉS:
30/576-3382

REUMATOLÓGIAI MAGÁNRENDELÉS
Dr. NEMES ADRIENN

reumatológus főorvos

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

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

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

vállízületi fájdalom, izületi
gyulladás, csontritkulás.

UROLÓGIAI
MAGÁNRENDELÉS:
Dr. PAPP FERENC

urológus főorvos

Szekszárd, Kossuth L. u. 14.
Rendelési idő:

csütörtök 17.00–19.00-ig

Bejelentkezés:
06-30/698-6490

2015-től a KAP reform értelmében a 
tagállamoknak közvetlen támogatásuk 
30%-át kötelezően környezettudatos 
gazdálkodási előírások teljesítéséhez 
kötötten kell kiosztaniuk. Ez az ún. 
zöldítés, mely mindenki számára kö-
telező lesz 2015-től és amelynek 3 fel-
tétele van: 

- az ökológiai célterület létesítése,
- az állandó legelők fenntartása,
- terménydiverzifikáció. 

A diverzifikációt és az ökológiai cél-
terület követelményeit csupán a szán-
tóterületen kell teljesíteni!

Számos mentesülő üzemtípust is-
mernek azonban el, amelyik egy 
vagy több követelményt automatiku-
san teljesít (pl. biogazdaságok, döntő-
en gyepgazdálkodással foglalkozók, 
egyes tanúsítási rendszerekben részt-
vevő gazdaságok), valamint az állandó 
gyepterületek és az ültetvények alap-
értelmezésben is ökológiai előnyöket 
nyújtanak, amit a rendszer elismer az-
zal, hogy mentesíti őket a terménydi-
verzifikáció és az ökológiai célterület 
követelményei alól. 

A terménydiverzifikáció értelmé-
ben 10 és 30 hektár szántó között mi-
nimum 2 növényt, 30 hektár felett pe-
dig minimum 3 növényt kell majd a 
gazdálkodóknak termeszteni.

A fő növénykultúra a szántóterü-
let legfeljebb 75%-át foglalhatja el, 
amennyiben csak 2 növény termesz-
tése kötelező. 30 hektár szántó felett, 
amikor már 3 növénykultúra termesz-
tése kötelező, a fő növénykultúra nem 
haladhatja meg a terület 75%-át, két fő 
növény pedig legfeljebb a 95%-át.

A fenti területhatárok nem alkal-
mazandók olyan üzemek esetén, ahol 
a szántóterület több mint 75%-át gyep, 
egynyári takarmány, vagy ugarolta-
tott terület teszi ki. Ilyen esetekben a 
fennmaradó területen kell betartani 
a százalékos határokat, amennyiben a 
fennmaradó terület nagyobb, mint 30 
hektár.

Az állandó gyepterületek fenntar-
tási kötelezettsége azokra vonatkozik, 
akik területüket legelő hasznosításként 
jelentik be. Ez a követelmény nem csak 
gazdálkodói, hanem nemzeti szinten is 
lehetőség lesz teljesíteni. Ennek értel-

mében ha az országos referencia-arány 
5%-ot meghaladó mértékben romlik, 
akkor kell gazdálkodói szinten intéz-
kedni a visszaállításáról.

Ökológiai célterületet (EFA) csak 
azoknak a gazdálkodóknak kell kije-
lölni, akiknek a szántóterülete meg-
haladja a 15 hektárt. Az első évben a 
terület 5%-át kell erre a célra elkülö-
níteni, majd 2017-től bizottsági felül-
vizsgálatot követően esetlegesen 7%-ra 
emelkedhet a kijelölendő EFA mérté-
ke. Az ökológiai célterületként elis-
merhető területek különbözőképpen 
vannak súlyozva (parlagon hagyott 
földterület, teraszok, tájképi jellemzők, 
védelmi sávok, erdőszélek mentén fek-
vő támogatható sávok, rövid vágásfor-
dulójú fás szárú energetikai ültetvény-
nyel beültetett területek). 

A zöldítés be nem tartása esetében 
szankciót fog alkalmazni az MVH. Ez 
a területalapú támogatás részét képező 
„zöld komponens” összegét meghala-
dó lesz a követelmények teljes mellő-
zése esetében. E szankció bevezetése 
azonban fokozatosan fog megtörtén-
ni. Az első két évben a nem teljesítés 

nem járna szankcióval, csupán a zöld 
komponens elvesztésével, a harmadik 
évben azonban már ezen felül továb-
bi 20%-os, a negyedikben pedig 25%-
os szankciót alkalmaznának, azaz ösz-
szesen a zöld komponens 120% illetve 
125%-a lenne a büntetés.

A területalapú támogatás tekinte-
tében a zöldítés teljesítéséért várha-
tó összeg nagyjából 70-80 euró között 
várható, de elképzelhető, hogy a ma-
gyar agrárpolitikai vezetés olyan dön-
tést hoz majd, hogy minden gazdálko-
dó az általa jogosult összes támogatás 
30%-át kapja majd zöldítés címén.

A fenti 3 feltétel kiváltható AKG 
programban, vagy ahhoz hasonló 
nemzeti programokban való részvé-
tellel, illetve bizonyos „Egyenértékű 
intézkedéssel” melyeket rendeletben 
szabályoznak majd.

A zöldítés keretszabályait az 
1307/2013/EU rendelet, a szankciókat 
pedig az 1306/2013/EU rendelet tar-
talmazza.

 Vendégh Edit
 Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat
 Tolna megyei referens

Hogyan „zöldítsenek” a gazdák?

Műanyag
ajtó-ablak

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

KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS

ZSOLT Árnyékolás
Telefon: 06–74/314–443

06–30/505–52–49
Az akció 2014. április 1-30-ig tart.

Szekszárd,
Béri B. Ádám 

utca 78.

Szekszárdi boros érmek Révfülöpről
Nyolcadik alkalommal rendezték 
meg az országos evangélikus bor-
versenyt a Balaton-parti települé-
sen, ahol rekordok dőltek meg 
április első hétvégéjén: minden 
eddiginél több, 153 minta érke-
zett a megmérettetésre.

Dr. Urbán András, a Magyarországi 
Borrendek Országos Szövetségének 
alelnöke, a fesztivál szakmai fővéd-
nöke nyitotta meg a borversenyt, be-
mutatva a bíráló bizottságok tagjait. 
Rájuk várt a feladat, hogy a 153 indu-
ló bort a lehető legmagasabb szakmai 
felkészültséggel értékeljék. 

A vörösboros zsűrit Módos Ernő 
vezette, később az Alisca Borrend 
nagymestere előadásában felvá-
zolta a szekszárdi borvidék fejlő-

dését, a hazai borászat változása-
inak tükrében.

A rekord mennyiségű minta kö-
zött természetesen ott voltak a szek-
szárdi borok is. Két termelőnk közül 
Halász János szerepelt eredménye-
sebben, akinek négy tétele közül 
a 2013-as siller, valamint a 2012-
es kékfrankos és barrique cuvée is 
aranyérmet kapott, míg a kissé ca-
bernet-hangsúlyos 2012-es bikavér 
borát ezüsttel jutalmazta a bíráló bi-
zottság. 

A verseny legjobb merlot-tételét 
az ugyancsak szekszárdi Kalmár Já-
nos palackozta: a 2012-es szüretből 
származó aranyérmes bor a negye-
dik legmagasabb pontszámot kapta 
a zsűritől. 

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

NYÁRI NYELVTÁBOR
Fadd-Domboriban!

intenzív nyelvoktatás,
anyanyelvű tanárok 

közreműködésével

2014. augusztus 11-17. 

Együttműködő partner:
Szekszárd Megyei Jogú Város

Önkormányzata

További információ:
Tóth Lászlónénál a

30/319-99-44 telefonszámon.

A Hahn Tenisziskola nyári táborokat 
szervez Szekszárdon a Damjanich u. 

33-35. sz. alatti teniszklubban.

IDŐPONTOK:
• 2014. június 16- 20.
• 2014. július 7- 11.
• 2014. július 28- augusztus 1.
• 2014. augusztus 11- 15.

A napi program
9.00 - 16.00 óráig tart.

• tenisz,
• tollaslabda,
• kosárlabda,
• igény szerint strandolás.

Étkezés: ebéd és uzsonna.

Jelentkezés:
Hahn János edzőnél a 

06-20/433-61-13-as számon.

Nyári tenisztábor 
gyerekeknek!

Csiga-Biga Nyári Játszóház Szekszárd
Alapítványunk nyári játszóházi programokat szervez

óvodás-és kisiskolás gyermekek részére.
Időpontjai:

I. 2014.07.07. – 11.
Együtt a kutyákkal Játszóház

II. 2014.07.14. – 18.
Mesevilág és kézműves Játszóház

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

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

Helyszín:
Szekszárd, Bródy S. u. 21.

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

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

www.terapiaskutya.hu

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

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

tos, tartalmas programokat.

Nyár, vakáció és a „négylábú jóbarátok” 
LOVASTÁBOROK A SZEDRESI LOVAS UDVARHÁZBAN

TERVEZETT IDŐPONTOK:

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

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

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

NYELVTANULÁS MIKRO CSOPORTOKBAN,
EGYÉNRE SZABOTT OKTATÁSSAL!

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

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága a 2014. évi Ifjúsági Keretre

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

mányzata Humán Bizottságának az Ifjú-
sági Keretből adott támogatása pályázat 
kiírása útján történik.

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

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

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

•  Az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c.)  Előkészítéshez kapcsolódó szakértői ta-
nácsadás díja.

4. Megvalósítási költségek:
a.)  Szolgáltatások igénybevételének költségei 

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

b.)  Megvalósításhoz szükséges eszközök 
költségei.

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

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

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

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

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

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

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

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

csoport ismertetése
m.)  a pályázó eddigi tevékenységét a város 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mányzata Közgyűlésének Humán Bizott-
sága részére címezve 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c)  A nyertes pályázatok finanszírozási mód-
ja: egyösszegű, utófinanszírozású, vissza 
nem térítendő támogatás.

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

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

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

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

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

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

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

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

•  Az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény

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

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

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

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

•  a pályázó működési célú kiadásainak tá-
mogatásához

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

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

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

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

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

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

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

c.)  Előkészítéshez kapcsolódó szakértői ta-
nácsadás díja.

4. Megvalósítási költségek:
a.)  Szolgáltatások igénybevételének költségei 

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

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

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

pontját
d.)  a pályázó szervezet adószámát, adóazo-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

szítőként közreműködő vagy döntéshozó,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.  A pályázat benyújtásának határideje: 
2014. április 30. (szerda) 16.30 óra

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

mányzata Közgyűlésének Humán Bizott-
sága részére címezve 

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

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

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

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

szárd Béla király tér 8.(Humán Osztály)

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

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

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

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

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

c.)  A nyertes pályázatok finanszírozási 
módja: egyösszegű, utófinanszírozású, 
vissza nem térítendő támogatás. 

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének
Humán Bizottság

Előnevezési csúcsot dönt
az idei Borvidék Félmaraton

A felsőegerszegi rengetegben
örömíjászkodtak a szekszárdiak

A táv és a nagy szintkülönbség 
ellenére április 15-ig több mint 
1200-an regisztráltak az 5. Tolle 
Borvidék Félmaratonra. Az elő-
nevezettek száma meghaladja a 
tavalyi összes célba érkezőét, így 
továbbra is a szekszárdi verseny 
a legnagyobb vidéki félmaratoni 
az amatőr rendezésű események 
között.

A hagyományokhoz illően idén is vál-
tozott az útvonal: a szervezők szerint 
még nehezebb, s egyben persze érde-
kesebb is lett. A futók ezúttal érintik 
Szekszárd legmagasabb pontját, a 
Cserhát-tetőt, de a Szűcsény szurdok 
is az útvonal része lett. A mezőny újra 
áthalad a Bodri pincészeten, ahol a 
versenyt követően a már szokásos „af-
ter partyt” is tartják.

A futók – felkészültségüknek meg-
felelően – egyéniben 23, 16, vagy 7 
km-en állhatnak rajthoz, de a leghosz-
szabb táv teljesíthető két- illetve há-
romfős váltóban is. A gyermekek szá-
mára (14 éves korig) 1 km-es futamot 
rendeznek. A rajt és cél helyszíne a 
megújult Béla király tér, a versenyiro-
dát a szintén megszépült Vármegyehá-
zán rendezik be.

Szokások szerint a félmaraton út-
vonalán – a mindig lelkes közönség 
mellett – zenészekkel is találkozhat-
nak a futók, és a hivatalos hat fris-
sítőállomáson túl több fröccs-pont 
is várja a résztvevőket, köszönhető-

en a Mangó étteremnek és a Dáni-
el Pincének. 

A futóverseny fő- és társvédnöké-
vel nem csak a műsorfüzetben vagy 
az eredményhirdetésnél találkozha-
tunk, hiszen Koller Attila, a Tolnatej 
Zrt. vezérigazgatója és Eszterbauer 
János, a Borászok Céhének elnöke 
maga is teljesíti a távot. Ismert spor-
tolókból sem lesz hiány az ötödik 
borvidéken: az olimpiai bajnok vízi-
labdázó, Vári Attila és a világ- és Eu-
rópa-bajnok kenus, Kozmann György 
is a nevezők között van. Külön öröm a 
szervezőknek, hogy egyre több szek-
szárdi húz futócipőt: számuk immár 
kétszáznál jár. 

Miként az már megszokott, idén is 
több határon túli futót várnak a rajt-
hoz. Velük együtt mintegy háromezer 
vendég érkezik Szekszárdra május első 
hétvégéjén, így nem is csoda, hogy a 
(bor)vidék összes vendégágya jó elő-
re elkelt. Nem túlzás hát kijelenteni: a 
város idegenforgalmi szempontból is 
egyik legjelentősebb rendezvénye im-
már a Borvidék Félmaraton. 

A verseny május 3-án, szombaton 
13 órakor rajtol a Béla király térről. 
A szervezők ezúton is köszönik a vá-
roslakók türelmét, biztatását, az ön-
kéntesek munkáját, továbbá azon 
gazdák közreműködését, akik va-
lamely völgyben, szurdokban vagy 
hegytetőn – nem hivatalosan – fris-
sítik a futókat. 

 - fl -

A Baranya megyei felsőegerszegi 
erdőben rendezte meg a Sásdi Nyíl-
zápor Íjász Hagyományőrző Egye-
sület a Baranya Íjásza versenyso-
rozat harmadik fordulóját: a Nagy 
Manitou Örömíjász rendezvényt.

A Szekszárdi Ippon Karate- és Íjá-
szegyesület versenyzői ezt a fordulót 
is sikeresen vették, négy versenyzővel 
három arany- és egy ezüstérmet, va-
lamint egy negyedik helyezést értek el 
– tájékoztatta a Szekszárdi Vasárnapot 
az egyesület képviseletében Balogh 
László, alias Nagy Medve.

Mint beszámolt róla, az egyébként 
kitűnően szervezett örömíjász-verseny 
alapjául az a történet szolgált, hogy az 
indiánok gonosz erőkkel szövetkezve 
elfoglalták az erdőt és a sásdi Nyílzápor 
tagjai íjászokat, fúvászokat hívtak segít-
ségül visszafoglalásához. A szekszárdi 
ipponosok, komolyan véve a harcba hí-

vást, még nyomkereső „harci” ebeiket is 
magukkal vitték a csatába. 

A küldetés sikerrel járt; ezt követően 
a sásdiak ebéddel kedveskedtek a har-
cosoknak, majd koronglövő ügyességi 
versenyekkel tették izgalmasabbá a na-
pot. Indián módra, márványból készített 
medvefog-talizmánt kaptak a győztesek, 
az egyedi okleveleken pedig totemosz-
lop-díszítő motívumok köszöntek vissza.

A Szekszárdi Ippon Karate- és Íjá-
szegyesülettől Rotkay Zsuzsanna 
(Hölgy Bölcs Medve) aranyérmet 
szerzett lyukon átlövő kategóriában 
(senior női, fúvócsöves); aranyérmet 
nyert Balogh László (Férfi Bölcs Med-
ve) longbow íj és lyukon átlövő kate-
góriában, fúvócsővel (senior férfi);  
id. Soós Zoltán (szintén Férfi Bölcs 
Medve) ezüstérmet szerzett lyukon 
átlövő kategóriában, míg Berta Béla 
(Dübörgő Bölény) negyedik lett ugyan 
ebben a kategóriában.

A paksi Celőke Mezőföldi Íjászegye-
sület – a Magyar Íjászszövetség 
égisze alatt –  adott helyet Duna-
kömlődön a suliíjász-bajnokság 
(diákolimpia) első selejtezőjének, 
amelyre több mint nyolcvan fiatal 
sportoló érkezett az ország számos 
pontjáról, főként a dél-dunántúli 
régióból.

A dunakömlődi sportpályán lebo-
nyolított viadalon az Alisca Nyilai 
Íjászegyesület képviseletében kilenc 
fiatal mérettetett meg, reménykedve 
abban, hogy minél több pontot lőve 
bebiztosítják magukat a júniusi or-
szágos döntőbe, ahová a selejtezőkön 
elért legtöbb pontot vihetik maguk-
kal az íjászok. A fináléban – ahogy 

arról lapunkat az egyesület alelnöke, 
Bükszegi Lajos tájékoztatta – az elért 
eredmények válnak induló pontszá-
mokká.

Az Alisca kilenc versenyzője re-
mekül vette az első akadályt: öt 
arany- és egy ezüstéremmel, va-
lamint három negyedik helyezés-
sel zárta a selejtezőt. Az ifjú íjászok 

nagy reményekkel várhatják a júniu-
si budapesti döntőt. 

Kategóriáikban aranyérmesek lettek: 
Barta Nikolett, Barta Viktória, Bencze 
Gábor, Bükszegi Norbert és Stantic Ta-
más. Ezüstérmes: Bakó Bence. Negye-
dik helyen végzett: Ambrus Csongor, 
Stantic Marina és Borda Bálint. 

A dunakömlődi diákolimpián remekeltek az Alisca íjászai
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Két szekszárdi bajnoki cím született az országos hegyi kerékpáros versenyen Bravúros győzelmet aratott Budaörsön az FGKC együttese

A szekszárdi kerékpáros klubok 
számára eléggé jól ismert tere-
pen, a Mecsekben (István-akna és 
Lapis-tető között) zajlott az idei év 
első jelentős versenye, a Hegyi Or-
szágos Bajnokság valamennyi kor-
osztály számára.

A megmérettetésen a több élmezőnyi 
helyezés mellett két bajnoki címmel, 
egy ezüst- és egy bronzéremmel ör-
vendeztették meg a Szekszárdi Sza-
badidős Kerékpáros SE (SZSZKE) és 
a Szekszárdi Kerékpáros SE (SZKE) 
versenyzői a sportág helyi híveit. 

Az U-15-ös kategóriában, a haladók 
korcsoportjában Fábián Csongor lett 
az idei hazai legjobb a hegyen, s klub-
társa, Schneider Sebestyén, aki akár az 
idei év felfedezettje is lehet, bronzér-
mes tudott lenni. Az U-17-es kategó-
riában az SZKE versenyzői vitézked-
tek: Istlstekker Zsolt ezüstérmes lett a 
hegyi ob-n, klubtársa, a serdülő válo-
gatottnál már szintén szóba kerülő Ács 
Vince pedig, éppenhogy lemaradva a 
dobogóról, az értékesnek számító ne-
gyedik helyen végzett. 

Az U-19-eseknél, vagyis az ifiknél is 
szekszárdi siker született: Nagy Olivér, 
az SZSZKE versenyzője, aki már az el-
múlt években a hosszútávú országúti 
versenyeken is figyelemre méltó hazai 
és nemzetközi eredményeket ért el, 
most a hegyen is megvillantotta kvali-
tásait, és ő ért fel elsőnek a Lapis-tető-
re – olyan időeredménnyel, ami jobb 
volt, mint amivel a felnőtt kategória ez 
évi magyar bajnoka győzni tudott.

– Nagyon örülünk a győzelmének, 
mert Olivérnek a hegyen is vannak jó 
alapadottságai, és erre rákészülve jó 
formában versenyzett. Remélem, ez a 
nagyszerű szezonkezdet még komo-
lyabb edzésmunkára serkenti, és más 
szakágak országos versenyein is reme-
kül megy majd versenyzőnk – mondta 
edzője, Schneider Gábor, aki a felnőtt 
győztesénél is jobb hegyi időered-
ménnyel kapcsolatban megjegyezte: 
„Szép dolog, de azért nem kell túlér-
tékelni: a felnőtt versenyen zajló na-
gyobb taktikázások negatívan hathat-
tak az időeredményre.”

A TISZK Vendéglátóipari Szakkö-
zépiskola 11. évfolyamos tanulóját a 
tavalyi Pécs Kupán elért összetett győ-
zelme, egy szerbiai kétnapos kétszaka-

szos viadalon szerzett második helye 
és a frissen megszerzett hegyi bajnoki 
címe felettébb motiválja abban, hogy a 
középiskolai tanulmányai mellett, már 
ami a szabadidős tevékenységeket ille-
ti, a kerékpározás legyen az első.

– Megmondom őszintén, hogy ami-
kor sűrűn jönnek a versenyek, fárad-
tan hazaérkezem és várnak a házi 
feladatok, nem könnyű – nyilatkoz-
ta lapunknak a szekszárdi bringás. – 
Szeretnék az országúti bajnokságon 
is beleszólni a dobogós helyezésekbe. 
Továbbra is heti öt edzést vállalok, ifi 
válogatottként pedig külföldi verse-
nyekre is eljuthatok – két hét múlva 
például rajthoz állok a horvátországi 
ifjúsági világkupán – tette hozzá.

Az SZSZKE meghatározó verseny-
zői a szombati hegyi ob. befejezése 
után csak néhány órát pihenhettek, 
mert másnap rajthoz álltak a Nagy-
szombatban (Trnavában) rendezett 
országúti versenyen, a Szlovák Ku-
pán. Itt a kezdőknél a Fábián-fivé-
rek legkisebbje, Zalán győzelmével 
zárult a verseny, a haladóknál Sch-
neider Sebestyén pedig szinte csak 
centikkel maradt le a dobogóról a 46 
km-es távon. Az ifiknél a szekszárdi 
kerékpárosok a főmezőnyben tudtak 
célba érni: közülük Tornyai Richárd 
a 10., Nagy Olivér pedig a 15. helyet 
szerezte meg.

 B. Gy.

LABDARÚGÁS. A vereségszériát meg-
szakítva újra pontot szerzett a Tolle 
UFC Szekszárd az NB III. középcso-
portjában. A 24 fordulóban a másik 
Tolna megyei csapat, a Bölcske ottho-
nában lépett pályára Kvanduk János 
együttese, ahol Márton Eriknek a 86. 
percben szerzett góljával egyenlített, és 
1-1 lett a végeredmény. Hét fordulóval 
a bajnokság zárása előtt, 29 ponttal a 
kilencedik helyen áll az UFC, öt pont 
az előnye a még kieső helyen lévő fő-
városi ESMTK előtt. A megyei má-
sodosztályban szereplő, ott második 
helyen álló UFC Szekszárd II. a listave-
zető Madocsa otthonában, az osztály 
rangadóján 2-0-ra vesztett.

CSELGÁNCS. A támogatók bővülése 
révén névváltozáson esett át a közeli 
napokban a szekszárdi cselgáncsklub, 
ezentúl OLCT-Trans Gemenc Judo 

klubként jegyzik őket. A klub két válo-
gatottja, Sárecz Márton (66 kg) és Ács 
Balázs (55 kg) a portugáliai Coimbrá-
ban megtartott ifjúsági Európa Kupán 
vett részt, edzőjük, Szepesi Dávid kí-
séretében. A kínai ifjúsági olimpiára 
készülő Sárecz remekül szerepelt: 6 
nyert meccsel és egy vereséggel a 3. he-
lyért mérkőzhetett, és azon a meccsen 
a zágrábi válogató verseny győztesét, 
a portugál Reischet ipponnal győzte 
le. Ács Balázs három nyert mérkőzés-
sel az összesítésben a 9. helyen zárt. 
Mindkét súlycsoportban igen népes 
mezőnyök indultak: a 66 kilósoknál 
44-en, az 55 kilósoknál 38-an.

ÍJÁSZAT. Kilenc versenyzővel vett 
rész az Alisca Nyilai Íjászegyesület a 
diákolimpiára (Suli Íjász Bajnokság) 
kvalifikáló selejtezősorozat Duna-
kömlődön megrendezett előselejtező-

jében, ahol értékes pontokat lehetett 
szerezni az egyes kategóriákban elért 
előkelő, illetve élmezőnyi helyezések-
kel. A szekszárdi klub versenyzői éltek 
a lehetőséggel, és magas pontszámok-
kal biztosították a helyüket a júniusi, 
budapesti országos döntőbe. A saját 
kategóriájában Barta Nikolett, Bar-
ta Viktória, Bencze Gábor, Bükszegi 
Norbert, Stantic Tamás aranyérmes 
lett. Második lett Bakó Bence, a negye-
dik helyen végzett a kilenc szekszárdi 
induló közül Ambrus Csongor, Stantic 
Marina és Borda Bálint.

AMERIKAI FOCI. Győzelemmel mu-
tatkozott be a tavalyi elődöntős Szek-
szárdi Bad Bones a hazai idénynyitón a 
Budapesti Eagles csapata ellen a hazai 
Divízió II-ben. A fővárosiak roppant 
szívós ellenfélnek bizonyultak, több-
ször vezettek is a mérkőzés során. A 

szekszárdi csapat összehangolt táma-
dójátékkal többször is ledolgozta hát-
rányát, a mérkőzés hajrájában 22-28-
ról tudott egyenlípillanatban tett 48 
yardos elfutása jóvoltából megszerez-
te a Bad Bones a 31-28-as győzelmet. 
A szekszárdi csapatban a védelemből 
Vidák Szabolcs, az elfutók közül Ha-
lász Richárd, a támadók közül pedig 
a meccset eldöntő Greiling Mihály 
játéka emelhető ki. A mérkőzést csak 
színesítette egy nem mindennapi, a 
közönség és a játékosok számára is 
abszolút váratlan esemény: a tizedik 
percben bírói időkérés történt, mire 
fölsorakoztak a csapatok az oldalvo-
nalnál, a nagyközönséggel szemben, 
és Ancsin Attila, a szekszárdi csapat 
játékosa megkérte kedvese, Kocsis 
Mariann kezét... 

 B. Gy.

SPORTMIX

Hegyi Országos Bajnokság 2014. – 
szekszárdi klubok versenyzőinek 
eredményei
U-15 (16 km): 1. FÁBIÁN CSONGOR, 
...3. Schneider Sebestyén (mindket-
tő SZSZKE), ...6. Genzler Tamás, 7. 
Forró Lajos, ...9. Fábián Zalán (va-
lamennyi SZSZKE). U-17 (16 km): 2. 
Istlstekker Zsolt, ...4. Ács Vince (mind-
kettő SZKE). U-19 (23 km): 1. NAGY 
OLIVÉR (SZSZKE, edzője: Schneider 
Gábor), ...9. Tornyai Richárd (SZSZ-
KE), 10. Balogh Tamás (SZKE), ...13. 
Takács Krisztián (SZSZKE). Szeniorok 
(16 km): ...4. Balás Attila (SZSZKE), 
...6. Schneider Gábor (SZSZKE), ...9. 
Taksonyi Szilárd (SZKE). Amatőrök 
(23 km): ...2. Kocsis Tibor (SZSZKE).

Az U-19-es korosztályban a szekszárdi Nagy Olivér győzött az idei országos 
hegyi bajnokságon, Pécsett

Ha valaki arra vállalkozna, hogy ösz-
szegyűjti a kilencvenes évek kö-
zepétől napjainkig tartó időszak 
szekszárdi kézilabdatörténetének 
legkiemelkedőbb meccseit, akkor 
az elsők közé kell sorolnia az április 
13-án Budaörsön lejátszott mérkő-
zést, amely a bajnoki címről döntött.

A második félidő 10. percétől elképed-
ve nézte a mintegy 900 fővárosi szur-
koló, ahogy az ellenfél – nevezetesen a 
szekszárdi Fekete Gólyák csapata – ké-
nye-kedve szerint alakul a mérkőzés. 
Szinte minden csapatrészben jobbak 
voltak a szekszárdi lányok és végül 
meglehetősen kínos mértékben, egy 

híján tízzel (28-19) verték a budaörs-
ieket. Azok után, hogy az őszi szek-
szárdi meccsen a mieink vért izzad-
va dolgozták le az utolsó tíz percben 
három-négy gólos hátrányukat, hogy 
legalább döntetlenre hozzák meccset...

Ilyen különbséggel verni azt a csa-
patot saját otthonában, amely a Szek-
szárd költségvetésének triplájából, 
akár százmillióból is gazdálkodhat, s 
amelynek a vezetősége már az indulás-
nál kijelentette: irány az NB I.! Amely 
csapat a rangadó előtt néhány héttel – 
az átigazolási időszak lezárulása előtt 
– élvonalbeli, tapasztalt játékossal erő-
sített… Mindezek egyértelműen a fő-
városiak mellett szóltak, ugyanakkor 
talán mázsás teherként is nehezedtek 
rájuk, ami miatt nem tudták hozni azt, 
amit valójában tudnak. 

Tabajdi Ferenc, a csapatot lassan két 
éve folyamatosan építgető, sokat látott 

edző a maga oknyomozó higgadtságá-
val a következőképpen értékelte a lá-
tottakat.

– A legdöntőbb tényező meglátá-
som szerint az volt, hogy kollegám 
arra építette védekező taktikáját, hogy 
kivegye a játékból az egyik átlövőn-
ket, Fauszt Évát. Megmondom őszin-
tén, egyáltalán nem számítottam arra, 
hogy edzőkollegám, Mihály Attila né-
hány percet leszámítva szinte végig ra-
gaszkodik az 5+1-es védekezéshez. Ez 
nekik nagyon nem jött be, előttünk pe-
dig új, mondhatni, könnyebb lehető-
ségek nyíltak a gólszerzéshez, amivel  
nem kis örömömre éltünk is: mind a 
kombinációs játékban, mind a véde-

kezésben a legjobbat sikerült hozni, és 
így alakulhatott ki a második félidőbeli 
komoly fölényünk után ez a nem várt 
nagy különbségű végeredmény – rész-
letezte az edző. – Fauszt Évát a követő 
emberfogással öt gólon tudták tartani, 
de így a védekezésre több ereje maradt, 
s ott tudott még jobban a segítségünk-
re lenni. A Vasas Edina-Gulya Krisz-
tina-Farkas Anita belső hármasunk 
remek összhangban játszva sorra te-
remtette meg a jobbnál jobb lehetősé-
geket nem csak önmaguknak, de még 
a szélsőknek is – tette hozzá.

A második félidő elejéig azonban 
eléggé szoros volt a meccs, a fővárosi-
akra jellemző lendületes erőkézilabda 
megtalálta a réseket a szekszárdi falon, 
különösen a széleken, ahol egyébként 
is anyagerősebb a Budaörs. 

– Azt is mondhatnám, buta átlö-
vés-gólokat kaptunk, s az első játékrész 

végéig a kapusaink sem tudtak pluszo-
kat adni, de amikor Schell Gabi vissza-
tért, ő ahogy mondani szokás, tényleg 
lehúzta a rolót. Stabil középső véde-
kezésünk miatt a széleket erőltették a 
budaörsiek, de Gabi abszolút felkészült 
volt, jól olvasta a lövéseket – kommen-
tált Tabajdi Ferenc.

Schell Gabi már-már legendás ka-
pusnak számít szekszárdi színekben. 
Pályafutása kezd édesanyjáéhoz ha-
sonlítani, aki a hetvenes-nyolcvanas 
évek „bőrdíszműves” hőskorszakának 
emblematikus kapusa volt. A kvalitá-
saik alapján mindkettejüknek az él-
vonalban is helye lett volna, de úgy 
alakult a sorsuk, hogy Szekszárdhoz 

kötődésük miatt maradtak. A csalá-
dos anyuka egyébiránt bajnokságokat 
átívelően kiemelkedőt nyújt.

– Maradjunk csak ennél a mérkő-
zésnél – javasolja a kapuvédő –, és 
ne tűnjék álszerénységnek, ha meg-
köszönöm valamennyi mezőnyjá-
tékosnak azt, amit ezen a meccsen 
külön-külön és csapatvédekezésben 
nyújtott. Enélkül én sem tudtam 
volna úgy segíteni a csapatot, ahogy. 
Egy-két esetben ugyan előfordult, 
hogy elcsúszott a védekezés, ami a 
legnagyobb csapatokkal is előfor-
dul, és ekkor is sikerült hárítanom. 
Elsősorban a szélekről kapott lövé-
seket említeném, amelyekre jó előre 
felkészültem, miután az őszi mecs-
cset alaposan kielemeztem – avatott 
be a részletekbe Schell Gabi, aki ka-
pustársával, a még az UKSE színei-
ben Triffa mellett bizonyító Mészá-

ros Melindával gyakorol, s egymást 
sarkallják a jó teljesítményre.

Az ellenfél edzője egyébiránt a talál-
kozó után odament a szekszárdi csapat 
egyik alapemberéhez, a beálló poszton 
meghatározó, NB I-es kvalitású Gulya 
Krisztához, és sportszerű gratulációjá-
ban a Fekete Gólyák KC mentalitását, 
hozzáállását dicsérte. Kriszta elmond-
ta: azokkal a kritikákkal, amiket Tabaj-
di Ferenc még a 15-20 gólos győzel-
mek esetében is megtett, bizony elérte, 
hogy a fontos meccsekre tényleg föl 
tudjanak pörögni a játékosok. 

– Amíg nálunk mindenki hozta a 
legjobbját vagy ahhoz közelített, ad-
dig az ellenfélnél, úgy vettem észre, 
a nagy erőlködés görcsösségbe ment 
át. A tét mintha agyonnyomta volna 
őket – értékelte a fővárosi meccset a 
beállós.

– Akik taktikai részfeladatokat ellát-
va érkeztek a pályára, azokról is csak 
felsőfokban lehet beszélni – hallot-
tuk Tabajdi Ferenctől. – Amikor még 
nem dőlt el a meccs, és ráadásul Farkas 
Anita jobbátlövőnk megsérült, Reisch 
Gabi kiválóan megoldotta a jobb ket-
tő pozícióban, Zhorella Évi pedig a 
bal kettőben, amikor szükség volt erre 
– nevesített az edző, külön kiemelve 
Nagy Szilvia teljesítményét is, aki a já-
tékból jó tíz percre kiszállni kénysze-
rülő Farkas Anitát kellett hogy pótolja 
az átlövő poszton.

Egy nagy- és egy mikrobusz telt meg 
a szekszárdi szurkolókkal és továb-
bi öt-hat személyautóval is érkeztek, 
hogy ott lehessenek az év mérkőzésén 
a női NB I. B nyugati csoportjában. A 
produkció őket is meglepte; a majd’ 
száz fős dukkercsapat egyébként olyan 
hangulatot teremtett, hogy a lányok 
egyáltalán nem érezhették magukat 
idegenben. Soós Ariel vezérszurkoló 
szuperlatívuszokban beszélt a csapat-
ról, annak szinte minden játékosáról. 
„Már régebb óta járok a lányok idegen-
beli meccseire is, de ennyien még egy-
szer sem szurkoltak nekik. Ilyen han-
gulatban és élményben persze még 
nekünk, szurkolóknak sem volt ré-
szünk” – hangsúlyozta, hozzátéve: a 
hangulatot még a szekszárdi csapatra 
ízléstelen megjegyzéseket tevő műsor-
közlő sem tudta elrontani.

Az FGKC úgy szeretne bajnok len-
ni, hogy hátralevő mind a négy mecs-
csét megnyeri, legfeljebb egy döntet-
lent engedélyezve magának.

Egy biztos: ezt az NB I. B-t nagyon 
kinőtte ez a társulat... De azt is tud-
juk, hogy az NB I.-ben való helytállás 
megintcsak egészen más dolog.

 B. Gy.
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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. (szerda) 16-17 óráig
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. (csütörtök) 17–18 óráig
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.

AGÓRA MOZI
Április 21-23. 17 órakor,
pénteken, szombaton és
hétfőn 15 órakor is
RIO 2 Színes, magyarul beszélő 
amerikai animációs családi film
3D, 102 perc.

Április 21-23. 19 órakor
ISTEN FIA Színes, szinkronizált ame-
rikai filmdráma 2D, 12 év alatt szülői 
kísérettel, 138 perc.

Április 24-26. és 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 kalandfilm 3D, 12 év 
alatt szülői kísérettel, 128 perc. 

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

Április 25., 19.00 óra 
- Agóra Művészetek Háza
Pataj Jazz Quintet koncert
A zenekar 2009 nyarán alakult a ha-
zai jazz-élet kiváló muzsikusaiból. A 
formáció a ‚60-’70-es évek Hard-Bop 
műfaját erősíti egy olyan zenei palettán, 
mely a jazz-rajongók számára igazi cse-
mege, mivel mára ez az irányzat feledés-
be merült. Hangzásában hűen tükrözi 

az imént említett időszak kiemelkedő 
együtteseinek (Art Blakey Jazz Mes-
sengers, Freddie Hubbard Quintet, Lee 
Morgan, Benny Golson, Cannonball 
Adderley Quintet) világát.
A zenekar tagjai: Pataj György (zongo-
ra), Fekete Kovács Kornél (trombita), 
Zana Zoltán (tenor szaxofon), Oláh Pé-
ter (bőgő), Pecek András (dob). Jegyár: 
2500 Ft

A Babits Mihály Kulturális Központ programja

Közérdekű közlemény
Szekszárd Megyei Jogú Város

Polgármesteri Hivatala
a lakosság részére közterületi

kiültetésre gyökeres cserje osztást 
szervez.

A cserjeosztás időpontja:
2014. április 22-én 7.00-16.00óráig,

a Kisiparos udvarban.

Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési és

Városfejlesztési Igazgatóság

Az ONYPE Szekszárd Helyi
Szervezete, valamint a 

Bukovinai Székelyek Szekszárdi 
Egyesületének közös szervezésével 

– Horváth István, Szekszárd 
város polgármesterének jóvoltából – 

ellátogattunk a Parlamentbe. 
A parlamenti látogatás után 

megnéztük a Seuso-kincseket is. 
Emlékezetes nap volt valamennyi-

ünknek április 12-e, 
szép élményben volt részünk.

Köszönjük a polgármester úr
támogatását.

FELHÍVÁS
Szekszárd Megyei Jogú Város  
Önkormányzat Közgyűlése  

következő rendes ülésén több  
társadalmi egyeztetésre bocsátott 

rendelet-tervezetet tárgyal. 
Az ülés időpontja és a rendelet- 

tervezetek a város honlapján 
 megtekinthetők, és  

a rendelet@szekszard.hu e-mail 
címre eljuttathatják az ezzel  
kapcsolatos észrevételeiket.

Dr. Göttlinger István, aljegyző

Pszichológia mindenkinek
A hivatásszemélyiség alakulása és 

karbantartása, avagy hogyan 
tudunk jó segítők maradni?
Gliedné Tillmann Erzsébet
egyetemi okleveles ápoló,

szupervizor előadását hallhatják az 
érdeklődők 2014. április 23-án  

17 órától Szekszárdon a Zeneiskola
Nagytermében.

Az előadás ingyenes!

A hallgatóságot egy kis büfével is 
várja szeretettel a Kristály Lélekvédő 

Egyesület.

Borverseny lesz
a Szent István Házban

A Szekszárd-Újvárosi
Római Katolikus Társaskör

és a Német Nemzetiségi Egyesület 
április 27-én, vasárnap 15 órára

borversenyre hívja az érdeklődőket 
a Szent István Házba

(Rákóczi u. 69.).

Akik boraikat a bírálóbizottság 
ítéletének alá kívánják vetni,
mintánként két-két palackkal

jutassanak el április 25-én,
pénteken délután 5 és 7 óra között, 

vagy április 26-án, szombaton
9 és 12 óra között

a Szent István Házba.
Minden érdeklődőt
szeretettel várnak!

Könyveket várnak városunk polgáraitól
a Babits Nyitott Könyvespolcára

„A könyvek gerillaharcosok. Lesből 
támadnak, és szinte megmagyaráz-
hatatlan módon hódítanak.”
 Vámos Miklós
Olvasni jó – fotelban ülve, íróasztal 
mellett, egy padon a parkban, az er-
dőben a tisztáson, vagy akár otthon 
a fürdőkádban. Mert az olvasás szó-
rakoztat és tanít is.

A Babits Mihály Kulturális Köz-
pont szeretne meghonosítani saját 
falai között is egy Németországban 
és Európa más országaiban, így Ma-
gyarországon is (KMO Budapest) 
már több éve útjára indult közösségi 
szolgáltatást – amelyet a helyiek sa-
ját maguk hoznak létre saját közös-

ségük számára. A nyitott könyves-
polchoz, az ott található könyvekhez 
ingyen, regisztráció nélkül, bárki és 
bármikor hozzáférhet. Rendben tar-
tásukat mindenféle szervezés nélkül, 
önként végzik a közösség tagjai.

Kérjük Önt is, ha vannak otthon 
olyan könyvei, melyekre már nincs 
szüksége, melyekből esetleg több 
példánya van – műfaji megkötöttség 
nélkül ossza meg velünk, ossza meg a 
többiekkel a Babits Nyitott Könyves-
polcon! A beérkezett könyveket az 
intézmény fogadóterében kihelyez-
zük, azokat bárki helyben olvashatja, 
vagy ha cserébe hoz egy másikat, egy 
könyvet haza is vihet elolvasni.

Helyszín: Babits Mihály Kultu-
rális Központ, információs pult 
(Szent István tér 10.)

Átadás: a 85. Ünnepi Könyvhét-
hez kapcsolódóan június közepén 
(kérjük, figyelje programjainkat!)

A nyitott könyvespolc program-
hoz kapcsolódóan a jövőben az ol-
vasást (és az írást!) népszerűsí-
tő rendezvényeket is szervezünk: 
felolvasóesteket, beszélgetéseket, 
könyvbemutatókat, sőt, kreatív 
szövegalkotói programokat is!

Kérjük a könyvkiadókat, helyi 
könyvesboltokat, ők is csatlakoz-
zanak a felhíváshoz!

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 jo-
gosultak köre azon Szekszárd 
Megyei Jogú Város közigazgatási 
területén élő magánszemélyek, 
akiknek a belterületi ingatlanuk 
előtt kiépített közcsatorna vezeték 
húzódik és ingatlanjuk műszakilag 
ráköthető a hálózatra. A vissza nem 
térítendő támogatást (ingatlanon-
ként 150.000.- Ft, de maximum a 
bekerülési költség 50%-a) a bekö-
tővezeték műszaki megvalósítására 
(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 Város
Polgármesteri Hivatala
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

 Szekszárd Megyei Jogú Város
 Polgármesteri Hivatala

Felhívás helyi jelentőségű
természetvédelmi területek kijelölésére!

Helyi jelentőségű védett természeti területeknek nevezzük a települési ön-
kormányzat által, rendeletben védetté nyilvánított természeti területeket. 
Védelmi kategóriájukat tekintve  lehetnek természetvédelmi területek (TT) 
vagy természeti emlékek (TE) is. 
Szekszárdon jelenleg is folyik azon területek, emlékek felmérése, melyeket 
érdemes lenne helyi védettség alá vonni, és most lehetőség nyílik a lakosság 
részére is, hogy ők is javaslatot tegyenek. A lakosság bevonása a helyi jelentő-
ségű természeti területek, emlékek kijelölésébe, illetve megőrzésébe, a védett 
emlékek és területek jellegzetességeinek elősegítése, növény-, és állatvilágá-
nak, valamint tájképi és kultúrtörténeti értékeinek megőrzése. 
Amennyiben úgy gondolja, hogy Szekszárd közigazgatási területén létezik 
olyan terület vagy érték, melyet helyi védettségre jogosultnak tart, így kér-
jük, hogy a védelem indoklásával, lehetőséghez mérten fényképpel, pontos 
címmel vagy helyrajzi számos megjelöléssel az alábbi elérhetőségek egyiké-
re szíveskedjen a javaslattevő nevével, elérhetőségével megjelölve eljuttatni 
javaslatát.

Javaslattételi határidő: 2014. április 22. (kedd), 16:00 óra.

Postai levél vagy személyes behozatal esetén leadás:
7100 Szekszárd, Béla király tér 8., II. em. 45/B iroda,
Bangó Viktória környezetvédelmi referensnél
E-mailben történő megküldés: bango.viktoria@szekszard.hu

Szekszárd MJV Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
Városüzemeltetési és Városfejlesztési Igazgatóság

Metszési bemutató, növényvédelmi előadás
A Borászok Szekszárdért Egyesület 
megtartotta az idei első rendezvényét. 
Az egyesület tagsága és az érdeklődők 
metszési bemutatón vehettek részt és 
növényvédelmi előadást hallgathattak 
meg a Palánki-hegyen.

A metszési bemutatót Módos Ernő, 
a növényvédelmi előadást Simigh Já-
nos tartotta. A rendezvényt a Nemzeti 
Együttműködési Alap Közösségi környe-
zet kollégiuma támogatta. A támogatás 
keretén belül az egyesület az idei évben 
még több programot szervez, melyeknek 
célja a hobbiborászok munkájának segí-

tése, ismereteik bővítése. Augusztus vé-
gén várhatóan a szüret előkészítéséről, év 
végén pedig a borkezelés aktuális kérdé-
seiről hallgathatnak előadásokat és gya-
korlati tanácsokat az érdeklődők.

A Borászok Szekszárdért Egyesü-
let 2008-ban alakult szekszárdi terme-
lőkből. Célja a borászati hagyományok 
ápolása, a hobbiborászok, kistermelők 
munkájának segítése, a szekszárdi bor 
hírnevének öregbítése. Az egyesület 
várja további tagok jelentkezését.

 Simon János elnök

ELEKTRONIKAI HULLADÉK

INGYENES átvétele
„Védje környezetét, 

teremtsen munkahelyet!”
SZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!

ÁTVEVŐHELY:
Szekszárd, Rákóczi u. 19.

KT-Dinamic Nonprofi t Kft.
Rahabilitációs Foglalkoztató

Tel.: 74/315-103

EKHO TOURS TUI Partneriroda  Eng.szám: R-1188/95/97
Szekszárd, Arany J. u. 16. • Tel/fax: 74/511-099,
Tel/fax: 74/413-849 • Mobil: +36-9575630
E-mail: ekhotours@ekhotours.hu
Honlap cím: www.ekhotours.hu

Utazzon velünk…
Foglaljon elképesztően alacsony áron:

•  Málta repülővel, 3* szállodában,
reggelis ellátással most csak 69.990,- Ft/ főtől  + ill.

•  Törökország repülővel, 4* szállodában, 
AI. ellátással, 1 hét most csak 86.300,- Ft/főtől + ill.

•  Május 1.-i hosszúhétvége Olaszországban, 
egyéni utazással, 3* szállodában 37.900,- Ft/főtől

•  Horvátországi üdülés, autóbusszal, 
apartmanban, önellátással most csak 21.840,- Ft/fő + buszktg.

•  Mesél a Bécsi erdő!
1 napos buszos kirándulás 9.000,- Ft/fő-től

•  Belföldi nyaralás Hajdúszoboszlón 
4* szálloda, félpanzióval 9.975,- Ft/fő/ éj-től

Akciós TUI és GULET ajánlataink bécsi indulással! 

További ajánlatokért érdeklődjön irodánkban, vagy keresse  oldalunkon!
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A Mc Mester kereskedés ÚJ HELYRE KÖLTÖZIK!
GABI néven, rövidesen megnyitja új barkácsboltját Szekszárdon, a Tartsay V. u. 19-ben,

a munkaruházati bolt mellett. Május végéig, még a régi helyen várjuk régi, és új Vásárlóinkat.
Csak ha olcsón szeretne vásárolni! 

Hallottamár?

Iroda, bemutatóterem: Szekszárd, Béri B. Á. u. 50/b
(Kecskés Ferenc utcai sarok)

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

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

ibvier bt.

ÉLEZÉST VÁLLALUNK!

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

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,

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

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

NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK
PALÁNKRÓL!

Szakmérnöki szaktanácsadással, 
nagy kiszerelés választékkal, 

versenyképes árakkal várjuk vásárlóinkat
palánki raktárbázisunkon!

Vásárlási limit érték: 10.000,- Ft

Kisebb értékű vásárlásaikkal kérjük keressék fel szaküzletünket:
KERTÉSZETI ABC Szekszárd, Mikes u. 24. (Hajóház alatt)

Telefon: 74/413-167

FARMFORG KFT. NAGYKERESKEDELMI RAKTÁR:
Szekszárd, Palánk 18.
(a Mezőgazdasági Szakképző Iskola mellett)
Tel.: 74/410-073 • Fax: 74/413-850
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8.00 órától 15.00 óráig!


