
Sok szekszárdi látogatott ki a kel-
lemes napsütésben az elmúlt évek-
ben hagyománnyá vált, a Szent
László napok nyitányaként megtar-
tott szentmisére a Szent János- és
Pál kápolna tőszomszédságába.

A június 28-án este tartott misén Bacs-
mai László katolikus plébános örömét
fejezte ki, hogy évrõl évre sokan jelen-
nek meg e szabadtéri eseményen. Meg-
köszönte az összefogást és Isten áldását
kérte a jelenlévõkre.

Bíró László tábori püspök beszédé-
ben a zsidók babiloni fogságból történõ
hazatérésével hozta párhuzamba a ma-
gyarság kommunista diktatúrát megélt
sorsát. „Sokan behódoltak a babiloni csil-
logó kultúrának, de az elszántak elindul-
tak a fogság után, akik hitükben oly
megtépázottak voltak, mint a mi hitünk
a negyven éves diktatúra után” – fogal-
mazott Bíró püspök, majd a kápolna tör-
ténetét is felidézte, amelynek a nyolc
boldogságra utaló nyolcszögletû tornyá-
ban talált alapító irata kapcsán az építõk
arra tettek ígéretet, megõrzik az épüle-

tet az utókornak. „Õrizzük a kápolnát,
ám nem elég falakat õrizni: a hitet is õriz-
ni kell, amely megépítette, valamint
azon etikai elveket, amelyeket Európa
félrelökött!”

A püspök a találkozások fontosságá-
ról, a testvéri közösségek ápolásáról is
szólt: „Ha nem találkozunk össze, elfe-
lejtjük saját identitásunkat!” – hangsú-
lyozta, majd Ferenc pápa egy gondolatát

is felidézte, amikor az egyházfõ arról be-
szélt: az élet legnagyobb veszélye, ha le-
gyõzöttnek képzeljük magunkat a halál-
tól, s ha eleve vesztesen indulunk egy
akadály felé. Ebben az Istentagadó, visz-
szarendezõdõ korban maradjunk hûsé-
gesek ehhez a kápolnához!” – zárta a
mélyen szántó gondolatokat Bíró püs-
pök e felemelõ szentmisén.

Folytatás 3. oldalon.
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Védõszentjére emlékezett a város
„Szent László szigorú, de igazságos törvényalkotó volt”

Harminckét esztendõ a városi bölcsõde élén

Ünnepi szentmise a Szent János és Pál kápolnánál
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Július 4-én bensõséges ünnepségen
köszöntek el munkatársai, valamint
Szekszárd város vezetõi - köztük Ács
Rezsõ alpolgármester és Csillagné
Szánthó Polixéna bizottsági elnök -
Kaltenecker Andrásnétól, a városi böl-
csõde vezetõjétõl, nyugdíjba vonulása
alkalmából. A megható köszöntõ és
köszönõ szavak egy kiváló szakem-
bernek, egy kitûnõ vezetõnek szóltak,
aki 32 éven át vezette a jó hírnévnek
örvendõ bölcsõdét.

A Kaltenecker Andrásnéval a munká-
ban eltöltött évekrõl, további terveirõl
készült beszélgetésünket a nyári szünet
után, augusztusi számunkban olvashat-
ják majd kedves olvasóink.  -sasi- Kollégák és városvezetõk köszöntötték Kaltenecker Andrásnét (középen)

www.szpluszcstudio.hu, info@spcstudio.hu
Szekszárd, Tartsay u. 30. Tel.: 74/511-833

Magyar, lengyel, cseh, 
szlovák, olasz és spanyol

fal-, és padlóburkoló lapok 
ÓRIÁSI méret– és 

színválasztékban, fürdõszoba
szaniterek és kiegészítõk 

NAGY választékban kaphatók!
JJ öö jj jj öö nn   éé ss   vv áá ll aa ss ss zz aa   kk ii   
bb ee mm uu tt aa tt óó tt ee rr mm üü nn kk bb ee nn !!

Szekszárd, Garay tér 10. (a sétálóutcában)
Tel.: 74/410-883 ● www.szaszoptika.hu

NAPSZEMÜVEGEK
KEDVEZMÉNNYEL!
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Nyári szünet
Értesítjük Kedves Olvasóinkat, hogy
a Szekszárdi Vasárnap júliusban nyá-
ri szünetre „megy”. Lapunk legköze-
lebb augusztus 4-én, vasárnap jelenik
meg. Észrevételeikkel, kérdéseikkel
addig is kereshetnek bennünket le-
vélben (7100  Szekszárd, Béla király
tér 8.), vagy a szekvas@gmail.com
e-mail címen.

Gyulafehérvári gazdálkodókból ál-
ló delegáció érkezett Szekszárdra,
hogy a két város elősegítse az er-
délyi Alba megye (korábban Alsó-
Fehér) és Tolna megye termelői
közötti gazdasági kapcsolatok
szorosabbá tételét.

A gazdákat péntek délután a városházán
Kõvári László, a közgyûlés gazdasági és
pénzügyi bizottságának elnöke fogadta,
aki vázolta számukra a 2006 óta regná-
ló, új elvek mentén dolgozó városvezetés
intézkedéseinek legfõbb elemeit. A kép-
viselõ hangsúlyozta a korábbi vezetés ál-
tal eladott, majd a váltást követõen visz-
szavásárolt közmûcégek (Vízmû Kft.,
Alisca Terra Kft.) városi tulajdonba véte-
lének ésszerûségét, fontosságát. Kö-
szöntõjében kitért a városvezetés által
indított csatornahálózat-felújításra, a telt
házzal mûködõ új élményfürdõ létreho-
zására, az atlétikai pálya átadására, a hul-
ladékgazdálkodás nemrég történt racio-
nalizálására, a szelektív hulladékszigetek
megsokszorozására, valamint az új víz-
bázis kiépítésének fontosságára is fel-
hívta a figyelmet.

A fogadáson Maties Calin, a Román
Tradicionális Termék Elõállítók Szövet-
ségének elnöke hangsúlyozta: a jelenlé-
võk mind hagyományos élelmiszeripari

termékeket elõállító vállalkozók, akik ké-
miai anyaggal egyáltalán nem dolgoznak.
Olyan termelõk, akik a legidõsebb gene-
rációktól származó receptekbõl dolgoz-
nak manufaktúrájukban, s akiknek ter-
mékei Magyarországtól Németországon
át Bulgáriáig egyre népszerûbbek. A szö-
vetség elnökének kérdésére válaszolva
Kõvári László és Hadházy Árpád, a me-
gyei agrárkamara elnöke bemutatta a
már 1850-es évekbeli tradíciókra vissza-
tekintõ Magyar Agrárkamara mûködé-
sét. Maties Calinon mellett - aki szálloda-
és étteremtulajdonos is egyben - a dele-
gációban szarvasmarha-tenyésztõ, lek-
várkészítõ, kecsketenyésztõ, de sajtkészí-
tõ, pék és tésztakészítõ is helyet kapott.

A Mészáros Borházban tartott borkós-
tolót követõen a vacsora – már a megyei
önkormányzat meghívásából – a Fritz
Pincészetben zajlott, ahol Kapitány
Zsolt alelnök fogadta az erdélyi termelõk
csoportját, s tért ki köszöntõjében a két
megye közötti kapcsolat fontosságára.

Maties Calin megköszönte a vendég-
látást és meghívta a megyét Gyulafehér-
várra. A román küldöttség szombaton a
Porkoláb-völgyben egy sajtmanufaktú-
rába látogatott el, majd Csillag Péter ka-
lauzolásával megtekintették a Szekszár-
di Helyi Termék Üzletet. Programjuk vé-
geztével vasárnap a pécsi Zsolnay Ne-
gyedet is meglátogatták.

Gyimóthy Levente

Alba megyei termelõk jártak Szekszárdon

Maties Calin (jobbról) és Kõvári László kézfogása a városházán

Felkészültek a referenciaintézmény minõsítésre
A Garay János Általános Iskola és
AMI regionális konferenciát szerve-
zett a közelmúltban a dél-dunántúli
régió előminősített referenciaintéz-
ményei számára a Babits Mihály
Kulturális Központban.

A rendezvénnyel kapcsolatban Matókné
Misóczki Mária, az iskola igazgatója el-
mondta, hogy a régióban 70 nevelési-ok-
tatási intézmény várja, hogy megszerez-
hesse az elismerést, azaz a „Minõsített re-
ferenciaintézmény” címet. Simonné Szer-
dai Zsuzsanna, a KIK Szekszárdi Tankerü-
let szakmai igazgatóhelyettesének meg-
nyitója után Matókné Misóczki Mária, a
TÁMOP 3.2.2. projektigazgatója, a konfe-
rencia szervezõje köszöntõjében örömét
fejezte ki, hogy ismételten Szekszárdon
üdvözölheti Baranya, Somogy és Tolna
megye számos intézményvezetõjét, pe-
dagógusát, akikkel több éves szakmai
kapcsolat fûzi össze.

A régió 70 intézményérõl elmondha-
tó, saját tudását, képességeit önerõbõl,

valamint továbbképzéseken szerezte,
ennél fogva más intézményeket is segít-
hetnek önálló szakmai fejlõdésük kitel-
jesedésében. A rendezvényen
Milánkovics Ibolya, az Educatio Társa-
dalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. munka-
társa a referenciaintézmény minõsítési
folyamat eljárásrendjérõl beszélt, elõ-
adásában továbbá a referenciaintézmé-
nyek a közoktatásban várható betölten-

dõ szerepét taglalta. A TÁMOP 3.1.7 pro-
jekt keretében hazánkban 594 intéz-
mény készült fel a minõsítésre, amely a
2013/14-es tanévben zajlik le. Az igazga-
tótól megtudhattuk, Szekszárdon a
Garay János Általános Iskola és AMI, az
I. Béla Gimnázium, a Wunderland óvo-
da, rajtuk kívül pedig a Szent László
TISZK megyei intézményei állnak ké-
szen a minõsítés megszerzésére. Gy. L.

Álláshelyek
a Babitsban

A Babits Mihály Kulturális Központ
(Szekszárd Szent István tér 10.) pályáza-
tot hirdet RENDSZERGAZDA- IN-
FORMATIKUS álláshely betöltésére.

Feltétel: minimum középfokú szak-
irányú végzettség.

Elõnyt jelent: legalább két éves szak-
mai tapasztalat, grafikus területen szer-
zett tapasztalat

Fizetés a közalkalmazotti bértábla
szerint.

A pályázat benyújtásának határideje
2013. július 26. Az állás elfoglalásának
várható ideje: 2013. augusztus 15.

*  *  *
A Babits Mihály Kulturális Központ pá-
lyázatot hirdet HANGTECHNIKUS
munkakör betöltésére.

- határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony,

- teljes munkaidõ, heti 40 óra
Fizetés a közalkalmazotti bértábla

szerint.
Pályázati feltételek:
- érettségi bizonyítvány és/vagy vil-

lanyszerelõi szakmunkás végzettség
- hangmesteri OKJ-s végzettség

(542130201005101)
- hangtechnikusi munkakörben szer-

zett 5 éves szakmai tapasztalat
A pályázat benyújtásának határideje:

2013. július 24. Az állás elfoglalásának
várható ideje: 2013. augusztus 15.

Jelentkezni lehet: postai úton
(Matókné Kapási Julianna igazgató, Ba-
bits Mihály Kulturális Központ, 7100
Szekszárd, Szent István tér 10.), vagy sze-
mélyesen a Babits Mihály Kulturális
Központban (Szent István tér 15-17.). A
fényképes szakmai önéletrajzot, a moti-
vációs levelet és a végzettséget igazoló
dokumentumok másolatát csatolni kell.
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Védõszentjére emlékezett Szekszárd városa
„Szent László szigorú, de igazságos törvényalkotó volt”

Folytatás az 1. oldalról.
A Szent László nap eseményei a felújí-

tott Mûvészetek Háza épületében folyta-
tódtak, ahol Horváth István, Szekszárd
polgármestere szólt László király ünnepe
kapcsán az egybegyûltekhez, de Simon
Péter karnagy vezetésével a Liszt Ferenc
Pedagógus Kórus is koncertet adott. A
mûsor kezdetén Orbán György elõadó-
mûvész Arany János: Szent László legen-
da címû költeményébõl idézett fel rész-
leteket. Nagy költõnk sorainak befogadá-
sát követõen a pedagógus kórus elõadá-
sa tette meghittebbé az ünnepséget, akik
többek között Gárdonyi Zoltán hálaadó
énekét, vagy Erkel Ferenc Vörösmarty
Szózatára komponált, ritkán hallható mû-
vét adták elõ. Horváth István köszöntõ-
jében Szent László történelemformáló
alakját emelte ki. Szekszárd polgármeste-
re arra hívta fel a figyelmet, László király
szigorú, de igazságos törvényalkotó volt,
akinek életét meghatározta a keresztény
hit. Gellért püspök, Szent István király,
Imre herceg, vagy a két zoborhegyi püs-
pök, András és Benedek szentté avatását
László király kezdeményezte, aki katonai
erényei okán a magyar lovagi kultúra pél-
daképévé vált. Pápai jóváhagyással 1192-
ben avatták szentté, ma számtalan közte-
rület, intézmény, és egy Duna-híd is vise-
li a nevét. Szekszárdon, a mai Béla király
téri templom nyugati mellékoltárán lát-
ható Szent László király, 2001-ben pedig
a város ott avatta fel szobrát, ahol a ha-
gyomány szerint Szent László kútja állt. A

szekszárdi Duna-híd névadóját pedig egy
évvel késõbb tartották – sorolta a polgár-
mester a szent királyunk tiszteletével
kapcsolatos helyeket.

Horváth Istvánt Bíró László követte a
köszöntésben. A püspök kiemelte: men-
nyi minden köthetõ még Szent László-
hoz városunkban. Ilyen például a róla el-
nevezett, a belvárosi templomban elhe-
lyezett fogadalmi harang, amelyet hála-
adásul azért készíttettek elõdeink, hogy
a korábbi tûzvész után a város újjászüle-
tett. „Ha Szekszárd nem lenne, nem tör-
tént volna mogyoródi csata sem!” – utalt
arra, hogy Béla király fiai, Géza és Lász-
ló herceg miként gyõzték le Salamon ki-
rályt 1074-ben.

A múltból a jelenbe visszatérve Bíró
püspök feltette a kérdés: van-e alterna-
tíva arra az idõre, amikor véget ér a gaz-
dasági válság. Szerinte a 18. században
kitalált kapitalista piacgazdaság elterje-
dése óta az embereket belehajszolták a
termelésbe, s éppen emiatt váltak mel-
lékessé a családi kapcsolatok az idõk fo-
lyamán. A számítások szerint a termelés
hatékonysága ezzel a rendszerrel ugyan
13 szorosára nõtt, a szegénység viszont
a 400 szorosára emelkedett. „A boldog-
ság mindig a kapcsolatokból fakad” –
hangsúlyozta Bíró László. A kolostorok-
ban - így annak idején a szekszárdi ben-
cés apátságban is – semmi sem lehetett
fontosabb Isten tiszteleténél. A közös-
ség étkezés elõtt imádkozott, s a közjó

érdekében ispotályt építettek, iskolát
alapítottak, a hasznot is ezen intézmé-
nyekbe forgatva. Ferenc pápát idézve a
püspök arról szólt, ha valakivel párbe-
szédet kezdünk, hiszünk benne, hogy
van mondanivalója. „Adjunk teret egy-
másnak, építsünk hidat, nyissunk ajtót
egymás felé!” – utalt annak fontosságá-
ra Bíró László, hogy el kell kezdeni a di-
alógust, hogy közösen találjuk meg az
igazságot. A szónok a közösségépítés
fontosságát is kiemelte, egyben méltat-
ta a városban az utóbbi években tapasz-
talható fejlõdést.

A püspököt dr. Ótos Miklós nevezetes
szekszárdi apátokról szóló helytörténe-
ti elõadása követte. (Cikkünket alább
olvashatják). Gyimóthy Levente

Horváth István polgármester

mondott ünnepi beszédet

I. Béla király (ur. 1060-63) jelentõs föld-
birtokokat adományozott a szekszárdi
bencés apátságnak, amely a település fej-
lõdését szívügyének tekintette – errõl
és sok további érdekességrõl hallhat-
tunk dr. Ótos Miklós egyháztörténeti
elõadásán, a Szent László napi városi ün-
nepségen.

A Mûvészetek Házában tartott esemé-
nyen - a bencés szerzeteseken kívül -
egyebek mellett olyan jeles, városunk-
hoz köthetõ személyiségekrõl érteke-
zett az elõadó, mint Vilmos apát, Mérey
Mihály, vagy Szluha György. A szekszár-
di apátságban élõ szerzetesekrõl meg-
tudhattuk: mintagazdálkodást hoztak
létre, gyógyfüves kertjeik, gyümölcsöse-
ik ápolása mellett ugyanakkor tanítói fel-
adatok merítették ki mindennapjaikat.
Kolostoruk jól jövedelmezõ, gazdag

apátságnak számított, s a hiteles hely
funkcióját, azaz oklevelek kiadásának jo-
gát is birtokolták. A Salamon király ide-
jén a kolostort vezetõ Vilmos apátról
tudni lehet, hogy 1074-ben megmentet-
te az árpádházi Béla fiakból Géza herceg
életét. Amikor Salamon Szekszárdra ér-
kezett, Vilmos kihallgatta tanácskozását,
amely arról szólt, hogy Gézát meg akar-
ják gyilkolni. Az apát kardot kötve lóra
szállt, és személyesen közölte vele, hogy
a király az életére tör. Az ugyanebben az
évben lezajlott mogyoródi csatában a
két testvér, Géza és László herceg legyõz-
te Salamont. Géza fiai az apát hõstettét
soha nem feledték el.

A török idõket követõen Mérey Mihály
apát (1655-1729) újjáépítette a török
idõkben lepusztult kolostort. A romos
templom felépítését 1695-ben kezdte

meg, az új épületeket erõs fallal vette kö-
rül, és rendezésre kerültek az apátság bir-
tokai is. A város területére hozott magyar
és német telepesek szorgalmas szõlõmû-
velõkké váltak, 200 holdat vetettek be
búzával, kölessel, zabbal, de az állatállo-
mány is jelentõsen nõtt. Mérey a Rákóczi
szabadságharc hívévé vált, de 1709-ben a
császári seregek fogságába esett. Egyhá-
zi közbenjárásra 1711-ben szabadon
bocsájtották. Visszatérését követõen
folytatta a betelepítéseket, adómentessé-
geket adott ki, és gondoskodott a város
egészséges ivóvízellátásáról. Megenged-
te, hogy a gazdák a lakatlan pusztákat is
megmûveljék. Rendbe tetette az újpalán-
ki hidat, és igényt tartott a hídvámból
származó pénzekre.

1792-ben Szluha György (1747-1820),
volt pálos szerzetes került a szekszárdi

közösség élére, aki bõvíteni szerette vol-
na a város templomát. Két évvel késõbb
pusztító tûzvészben a város szinte telje-
sen megsemmisült, a templommal
együtt 600 ház vált a tûz martalékává.
Szluha ekkor megállapodást kötött egy új
templom építésérõl. A császári udvarral
folytatott, évekig tartó huzavona után vé-
gül az elképzelt 3000 fõs templom való-
sulhatott meg, amelyet 1803 és 1805 kö-
zött építettek fel. Szluha György nagy fi-
gyelmet fordított arra is, hogy az újjáépü-
lõ város modern elvek alapján rendezõd-
jön. Gyûjtést szervezett a leendõ kórház
számára, és tevékenysége alatt építették
egybe a Szent János és Pál kápolnát a kór-
ház épületével. Az oktatásra is figyelmet
fordított: a belvárosi templom és a me-
gyeháza közötti területen 1821-re egy új
iskolát építtetett fel. Gy. L.

Érdekességek híres szekszárdi apátokról

A pörkölt
szekszárdi ünnepe

Idén a belvárosba, a Garay János
Gimnázium elõtti négysávos út-
szakaszra költözött a Szekszárdi
Pörkölt és Bor Ünnepe. A Szek-
szárdi Borvidék NKft. rendezvé-
nyén harminc asztaltársaság
bográcsában készültek a külön-
bözõ, finomabbnál finomabb ser-
tés-, bárány-, vad- és vegyespörköl-
tek. A hajnalig tartó, jó hangulatú
rendezvényt mintegy félezer ér-
deklõdõ kereste fel.
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Elvárások (alkalmazási feltételek):
- ”CE” kategóriás jogosítvány,
- PÁV  alkalmassági vizsga, belföldi- és nemzetközi árufuvarozói vizsga, (GKI)
- digitális tachográfkártya, 
- betöltött 21. életév, 
- ADR küldeménydarabos vizsga elõnyt jelent.

Amit nyújtunk:
- Szeptemberben vadonatúj gépjármûpark,
- Stabil háttér, tõkeerõs cég,
- Korrekt, kiszámítható bérezés,
- Egyedülálló fizetési rendszer,
- Biztos megélhetés,
- AETR rendelet szerinti munkavégzés,
- Céges mobiltelefon,
- Ingyenes gépjármûvezetõi személygépkocsi parkoló.

NÉMETH EUROTRANS KFT.
FELVÉTELT 

HIRDET
GYAKORLATTAL
RENDELKEZÕ
NEMZETKÖZI  

GÉPJÁRMÛVEZETÕK
RÉSZÉRE

Jelentkezni a
szenteva@gmail.com
email címre elküldött
önéletrajzzal, valamint
a 06 30/222-9129-es
telefonszámon lehet.

Holokauszt
megemlékezés

A Szekszárdi Magyar-Izraeli Baráti Társa-
ság és a Szekszárdi Izraelita Hitközség
július 14-én (vasárnap), 10.30 órakor
holokauszt megemlékezést tart a Mûvé-
szetek Házában (Szent István tér 28.). Az
esemény a volt zsinagóga épülete elõtt
álló emlékmû megkoszorúzásával zárul.

Felhívás
Tisztelt Ügyfeleink!

Értesítjük Önöket, hogy az Alisca Ter-
ra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft.,
a Szekszárdi Vízmû Kft. és az Egyesült
Regionális Önkormányzati Víziközmû
Zrt. közös, Toldi u. 6. szám alatt találha-
tó ügyfélszolgálati irodája átalakítási
munkálatok miatt július 8-tól augusztus
31-ig zárva tart.

Ez idõ alatt ügyintézés kizárólag az
Epreskert utca 9. szám alatt lévõ iro-
dánkban zajlik.

Megértésüket köszönjük!

Mester lett a tanítványból
Ritkán engedheti meg magának az
újságíró, hogy szubjektív interjút
készítsen. Mégis vannak kivételek,
amikor olyan emberről ír, akivel év-
tizedeken keresztül együtt dolgo-
zott, akivel közös az az értékrend,
amely a következőképpen szól:
„Szerettem volna mindig igazi köz-
szolga lenni”.

Parrag Ferencné – vagy ahogyan a leg-
többen ismerik, Parrag Kati – a szekszár-
di polgármesteri hivatal munkatársa a
napokban elsõként - a városházán egye-
düliként – vette át kitûnõ minõsítésû,
okleveles közigazgatási menedzser dip-
lomáját.

- Egy kis visszatekintés az elmúlt év-
tizedekre…

- A Szekszárdi Városi Tanácshoz 1981-
ben kerültem. Gyors- és gépíró tanítói
képesítéssel nem tudtam elhelyezked-
ni, aztán a véletlen úgy hozta, hogy a vá-
rosházán kezdtem el dolgozni az igazga-
tási osztályon, amelyhez azóta is hû va-
gyok, immár 32 éve. 

- Több munkakörben dolgozol. Min-
dig azt nézed, hogy hol tudsz segíteni, ha
nem is hozzád tartozik az ügy.

- Igen, ez így volt, és most is így van.
Akiktõl tanultam a szakmát, azt is megta-
nultam, hogy egyrészt széles látókörrel
rendelkezzem, másrészt, hogy egy közös-
séghez való tartozás azt jelenti, hogy kö-
zösek a dolgaink. Jelenleg is foglalkozom
birtokvitát, állattartást érintõ ügyekkel,

címnyilvántartással (utca-
nevek, házszámok rende-
zése), állampolgársági
ügyekkel, bár annak egy
része a megalakult járási
hivatalhoz került. A válasz-
tások, a népszavazások
nagy és felelõsségteljes fel-
adatok, s a számomra ked-
ves anyakönyvi ügyek egy
része is hozzám tartozik.
Mindig arra törekedtem,
hogy tõlem soha ne távoz-
zon egy állampolgár se
úgy - akár hozzám tarto-
zott az ügye, akár nem –,
hogy ne segítsek a megol-
dásban, illetve ne keres-
ném meg azt a kollégát vagy hivatalt, aho-
vá az adott ügy tartozik.

- Munka, család, két gyermek mellett
szükségét érezted az Államigazgatási
Fõiskola elvégzésének, amely nagy ál-
dozatokkal járt...

- Amikor eldöntöttem, hogy az állam-
igazgatási munka lesz életem hivatása,
magától értetõdõ volt, hogy kitanulom
ezt a szakmát, hogy még teljesebb le-
gyen az ismeretem, s még hatékonyab-
ban tudjak segíteni a hozzám forduló
embereknek. Közel negyven éves vol-
tam, amikor elkezdtem a fõiskolát, és mi-
után mindig a maximumra törekedtem,
kitûnõen diplomáztam. Igen, sok sza-
badidõm, éjszakám ment rá a tanulásra,
de a családom, fõleg a férjem támogatá-

sa nélkül ezt nem tehet-
tem volna meg. 

- Mi motivált, hogy a
közigazgatási mestersza-
kot elvégezd Pécsett?

- Egyrészt a kor követel-
ménye, a modernizáció és
a vele járó állandóan válto-
zó jogszabályok. Másrészt
mindig szerettem volna
ebben a hivatásban a leg-
magasabb végzettséggel
rendelkezni, a legtöbb tu-
dást megszerezni. Most,
amikor ismét „lendületbe
jött” a közigazgatás, a
Magyary Program új távla-
tokat nyit, úgy gondoltam,

nem vagyok még olyan öreg. Felkészü-
lök a változásokra, s magam mögött tud-
va az eltelt évek szakmai tapasztalatait, a
mesterképzéssel még jobban megfelel-
hetek annak a kihívásnak, ami elõtt a
közigazgatás is áll.

- Milyen tanácsot adnál a köztisztvi-
selõi hivatást választó fiataloknak?

- Szakmai tudás és szolgálat mindenek
felett. Ebben minden benne van. Anyu-
kám szavai jutnak eszembe: „ha embe-
rekkel foglalkozol, képzeld magad a he-
lyükbe, és próbáld úgy megoldani ügye-
iket, ahogy azt te is elvárnád”. Ezt a mon-
dást mindig szem elõtt tartom, évtizedek
óta így dolgozom. Remélem, hogy a szek-
szárdi emberek így ismertek meg, s ma
is így ismernek.  Sas Erzsébet

Parrag Ferencné

Újra megnyitottam!
Béri B. Á. u. 74.

ARANYMŰVES
Tisztelettel várom régi 

és új vásárlóimat!
Tel.: 30/426-27-51
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„Emberek halásza leszel itt Szekszárdon”
Beiktatták dr. Kaszó Gyula református lelkipásztort

„Nem kell futva mennetek, mert az
Úr jár előttetek, Izráel Istene lesz
mögöttetek is.” (Ézs 52,12)

Június 29-én beiktatták a Szekszárdi Re-
formátus Egyházközség új lelkipászto-
rát, dr. Kaszó Gyula nagytiszteletû urat.
Az ünnepi alkalmat megtisztelték a szek-
szárdi más felekezetû lelkésztársak, a re-
formátus lelkésztestvérek a megyébõl
és a megyén túlról. Itt volt a testvérváros,
Lugos lelkésze, Gáll Zoltán és elõdje
Fazakas Csaba esperes úr is. Képvisel-
tette magát a Károli Gáspár Református
Egyetem Hittudományi Kara is dr. Né-
meth Dávid professzor úr személyében. 

Igét hirdetett dr. Bogáti Szabó István,
a Dunamelléki Református Egyházkerü-
let püspöke. Márk evangéliuma elsõ ré-
szébõl, a 15-20. versek üzenetét hozta a
hívek közé. A 17. verset kiemelve - „és
monda nékik Jézus: kövessetek engem
és én azt mívelem, hogy embereket ha-
lásszatok” - így szólt az új lelkészhez:
„azért jöttél, hogy emberhalász legyél.
Emberek halásza leszel itt Szekszárdon”.

Rácz József, a Tolnai Egyházmegye es-
perese beiktatta a Szekszárdi Reformá-
tus Gyülekezet megválasztott lelkipász-
torát, átadva neki a bibliára helyezett

templomkulcsot. Ezt követõen a lelki-
pásztorok egy-egy igével kértek áldást a
beiktatott lelkészre. Elsõként az elõd, Ba-
lázsi Zoltán nagytiszteletû úr mondta el

köszöntõjét, s kérte Isten áldását utódja
munkálkodására és életére.

Ezután az újonnan beiktatott lelkész
rövid igehirdetéssel – amely Ézs 52,12-
re épült – tett tanúbizonyságot. A gyüle-
kezet nevében Mészáros István gond-
nok köszöntötte nagytiszteletû Kaszó
Gyulát. 

Szekszárd város nevében Horváth Ist-
ván polgármester üdvözölte a város re-
formátus gyülekezetének új lelkészét.
Utalt arra a jó kapcsolatra, ami Balázsi
Zoltán nagytiszteletû úr szolgálata ide-
jén kialakult és kifejezte reményét, hogy
dr. Kaszó Gyulával is hasonlóan gyümöl-
csözõ lesz az együttmûködés.

A záróének (455. dicséret 1.5. versei)
és a Himnusz eléneklése után a lelké-
szek, vendégek és a gyülekezet kivonult
a szeretetvendégségre, miközben a
Gagliarda kórus az Ároni Áldást énekel-
te: „Áldjon meg téged, áldjon az Úr…”.

(A Tolnatáj Televízió csatornáján jú-
lius 7-én, vasárnap 14:15 órai kezdettel
tekinthetik meg az istentiszteletrõl ké-
szült felvételt.)

Dr. Bogáti Szabó István püspök hirdetett igét a szószékrõl

Szemetet találtak a „kincskeresõk”
A múlt hétvégén „kincskeresõ” verseny
és hulladékgyûjtõ akció zajlott Szekszár-
don. Ez a munka Rappay Szilárdnak és az
Alisca Cacher Clubnak köszönhetõ. Sok
geocacher látogatott el Szekszárdra Eu-
rópa több országából és belföldrõl is. A
hulladékgyûjtõ akcióban 15-en vettünk
részt, és sikerült a Keselyûsi út egy 4 km-
es útszakaszát 12 zsák szeméttõl meg-
tisztítani.

Szurdoktakarítási munkáink folyta-
tódnak a város több pontján. Az aktuá-
lis helyszínt mindig tábla jelzi a szurdok
mindkét végén. A földmunkához, gallya-
záshoz folyamatosan várom önkéntesek

(baráti társaságok, gazdák, cégek, diá-
kok) jelentkezését. A következõ helyszín
a Csacska szurdok folytatásánál lesz (a
Kurta utcából nyílik) július 20-án (esõ
esetén 21-én), 9 órától. Minden résztve-
võ lapátot, kapát hozzon magával.

A Wesselényi utca 2-12. közötti parko-
ló takarításához és a parkolóhelyek fel-
festéshez várom a segítõket, a festéket és
az ecseteket a „Szépítsük együtt Szek-
szárdot!” program biztosítja. Jelent-
kezni a 30/49-48-028-as telefonszámon,
vagy a szepitsuk@szekszard.hu e-mail cí-
men lehet. Bodó Katalin

Népes csapat szedte a szemetet a Keselyûsi út mellett
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Szekszárd, Széchenyi u. 16.
Telefon: 74/316-206

NEPP
MANUFAKTÚRA

Női és férfi táskák 150 féle
Pénztárcák 340 féle
Derékszíjak 300 féle

Kutyfelszerelések
Lószerszámok

A Keszthelyi Dalünnepen énekeltek együtteseink
A Gárdonyi Zoltán Református Együttes és a Liszt Ferenc Pedagógus Kórus képviselte városunkat

Harmadik alkalommal rendezték
meg a csodálatos szépségű Keszt-
helyen a Dalünnepet. Az 1910-ben
gróf Festetics Tasziló fővédnöksé-
ge mellett megrendezett találkozót
2010-ben elevenítették fel Bala-
ton-parti városban. A dalünnep
mottója Sütő András hitvallása
volt: „amíg egy nép énekel, messzi-
re hallatszik, hogy létezik”.

A nagy nyári kánikula ellenére 26 ének-
kar fogadta el a Keszthelyre szóló meg-
hívást, köztük két szekszárdi kórus, a
Gárdonyi Zoltán Református Együttes
és a Liszt Ferenc Pedagógus Kórus. Az
énekkarok egyházi és világi kategóriá-

ban mutatták be mûsorukat. A neves
szakemberekbõl álló zsûri tagja volt Ros-
tetterné Nagy Rita, a Veszprémi Érseki
Hittudományi Fõiskola tanszakvezetõ ta-
nára és karnagy, Nagy Ernõ KÓTA- és
Artisjus-díjas karnagy, a Magyar Kodály
Társaság elnökségi tagja, elnöke pedig
Kertész Attila egyetemi docens, Liszt-dí-
jas karnagy, a Magyar Kodály Társaság
elnökségi tagja volt.

A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Refor-
mátus Együttes elõször a Balatoni Múze-
umban lépett dobogóra egyházzenei ka-
tegóriában, az esti gálakoncerten pedig
vastapssal jutalmazott mûsort szólaltatott
meg az énekkar a fõtéri Magyarok Nagy-
asszonya Plébánia templomban. Másnap

a kórus örömmel látogatott el a keszthe-
lyi református templomba, ahol zenés is-
tentisztelet keretében jótékony célú kon-
certet adott, igét hirdetett Kuti Géza, a
Zalai Egyházmegye esperese, helybéli lel-
kipásztor. A kórus a 95. zsoltár üzeneté-
vel tett bizonyságot az énekben is meg-
nyilvánuló hálaadás léleképítõ szerepérõl.
A bensõséges hangulatú zenés istentisz-
teleten melegszívû barátság alakult ki a
Keszthelyi Református Egyházközség és
a Gárdonyi kórus között. A nagy tetszés-
sel fogadott énekes bizonyságtétel szólis-
tája Pintér Gabriella énekmûvész (szop-
rán) és a kórusalapító, Lemle Zoltán Cso-
konai alkotói-díjas református lelkipász-
tor (tenor). Orgonán és zongorán kísért

Lozsányi Tamás mûvész tanár, vezényelt
Naszladi Judit karnagy.

A Szekszárdon immár 48 éve mûködõ
Liszt Ferenc Pedagógus Kórus is meghí-
vást kapott a dalünnepre, melyen 2010-
ben már énekeltek. A résztvevõ 35 kórus
(mintegy 900 dalos) a fõtértõl a Festetics
kastély kapujáig sorakozott fel és énekelt
egy-egy dalt bemutatkozásként, majd fák-
lyákkal és énekelve sétáltak le a Balaton-
partra, ahol közös mûveket adtak elõ. Az
év leghosszabb napján az idõjárás még
szebbé tette az együttlétet. A kórustagok
között akadtak néhányan, akik ugyanezt
a mûvet (Kodály-Berzsenyi: A magyarok-
hoz) Garay gimnazista diákként 1960-
ban ugyanitt már énekelték...A Liszt Ferenc Pedagógus Kórus

A Gárdonyi Zoltán Református Együttes

Pályázat: ifjúsági orvos
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi Gond-
noksága  (Szekszárd, Vörösmarty u. 5.) határozatlan idejû közalkal-
mazotti munkakörbe ifjúsági orvost keres.
A munkakör 2013. szeptember 1. napjától tölthetõ be.
Pályázati feltétel: orvosi végzettséget igazoló irat másolata.
További információt Dölles Lászlóné egészségügyi
gondnokságvezetõ ad a 74/511-477 vagy
a 06-30/458-6344-es telefonszámon.

Pályázat: iskolai védőnő
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi Gond-
noksága (Szekszárd, Vörösmarty u. 5.) határozott idejû közalkalma-
zotti munkakörbe, két fõ iskolai védõnõt keres.
A Munkakörök 2013. augusztus 1. napjától tölthetõk be.
Pályázati feltétel: védõnõi képesítés (másolatok).
További információt Dölles Lászlóné egészségügyi
gondnokságvezetõ ad a 74/511-477 vagy
a 06-30/458-6344-es telefonszámon.

Utazzon velünk….
REPÜLÕS UTAK

Bulgária 07. 14. Hotel Balkan**, RE 39.900,- Ft/fõ + ill.
Mallorca 07. 18. Hotel Miraflores***, FP 129.900,- Ft/fõ + ill.
Hurghada Dino Club Palm Beach****All Inc. 82.900,- Ft/fõ + ill.
Törökország Kleopatra Melissa 3* AI 117.900,- Ft/fõ + ill.
Görögország Zakinthos apartmanban 64.900,- Ft/fõ + ill
Rövid tartózkodás Horvátországban 
07.13.-07.17., 08.02.-08.06., 08.10.-08.13.  5/4 42.000,- Ft/fõ  
Kedvezményes CSALÁDI nyaralások egyénileg, autóbusszal vagy repülõvel 
Horvátországba, Görögországba, Törökországba, Bulgáriába.
Szekszárdról autóbusszal Bulgária, Görögország,  már   43.000,- Ft/fõtõl
További ajánlatokért érdeklõdjön irodánkban! Kedvezményes repülõje-
gyek, koncert-, nemzetközi autóbusz- és vonatjegyek, tanár- és diákigazol-
ványok értékesítése, baleset-, betegség-, poggyászbiztosítások kötése.

EKHO TOURS Eng.szám:R-1188/95/97
Szekszárd, Arany J. u. 16. ● Tel/fax: 74/511-099, 
Tel/fax: 74/413-849 ● Mobil: +36-30-9575630
e-mail: ekhotours@ekhotours.hu
honlap cím: www.ekhotours.hu 
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Vérkeringése része a zene
Lozsányi Tamás orgonamûvész, zenetanár volt az Önarckép értékkel sorozat vendége

Saját bevallása szerint azért lett or-
gonaművész, mert gyerekként úgy
gondolta, a zenei élet legfontosabb
megnyilvánulásait a templomban
kell keresnie. Bátaszékről Szek-
szárdra is csak az egykori zsinagó-
ga orgonája miatt költözött. Meste-
rei a legjobb orgonatanárok, zene-
szerzők voltak, mígnem ő maga is
tanárrá lett. Az Önarckép értékkel
sorozat legutóbbi vendége
Lozsányi Tamás orgonaművész, ze-
netanár volt.

A beszélgetés házigazdája - ahogy a mû-
sor rendszeres résztvevõi már megszok-
ták - Orbán György volt. A helyszín sem
változott a legutóbbi Önarckép óta: is-
mét a felújított Mûvészetek Háza adott
otthont az eseménynek. A mûsor vendé-
gének belépése viszont némi meglepe-
tésként szolgált: Lozsányi Tamás Bach G-
dúr preludiumát adta elõ orgonán.

A frappáns beköszönés után, a gyer-
mekévek felidézésében a vendég elsõ
mestere, Csukor Árpád, bátaszéki orgo-
nista segített. Lozsányi Tamás azt mond-
ta, Csukor meghatározó hangszerjátéká-
nak köszönheti, hogy a zenei élmény
élete szenvedélyévé vált. A bátaszéki or-
gonista pedig arról beszélt, hogy a temp-
lomban tûnt fel neki az akkor még fiú-
korban lévõ Lozsányi kimagasló tehet-
sége. Ezért kezdett el vele foglalkozni.
Az idõs mester úgy fogalmazott: öröm

töltötte el a lelkét, amikor megtudta,
hogy tanítványát felvették a zenemûvé-
szetire. Kérdésre válaszolva Lozsányi el-
mondta, azért választotta az orgonát,
mert gyerekkorában Bátaszéken - ahol
született és  sokáig élt - a komolyzenei
élet legkézzelfoghatóbb megnyilvánulá-
sai a templomban voltak.

A Bartók Béla Zenemûvészeti Szakkö-
zépiskolába elsõ körben sikerült bejut-
nia, ennek akkoriban örült. A mûsorban
viszont elmondta, mélységesen tiszteli
azokat a kollégáit, akik talán rögösebb
úton indultak el, mégis messzebbre jutot-
tak. A szakközépiskolából egyenes útja
vezetett a Zenemûvészeti Akadémia or-
gona tanszékére, amit akkoriban az ak-
kor már Liszt-Ferenc díjas orgonamûvész
és zeneszerzõ, Lehotka Gábor vezetett.

Lehotka úgy emlékezett vissza
Lozsányira, mint a tervszerûség embe-
rére. Azt mondta, õ volt az, akitõl meg-
tanult nyomás alatt dolgozni. Akkoriban
Lehotka volt az ország egyetlen orgonis-
tája, akinek önálló lemezét a Hungaro-
ton kiadta. Nem csak mint mûvész és ta-
nár tett rá hatalmas benyomást. A hang-
szerszakértõ tevékenysége is nagy ha-
tással volt Lozsányira. Saját elmondása
szerint a Mûvészetek Háza két billen-
tyûsoros orgonája miatt választotta
Szekszárdot lakhelyének. Mesterei ha-
gyományát követve lett belõle aztán ze-
netanár is. Úgy fogalmazott: megkerül-
hetetlen feladatának érzi a kultúra to-
vábbörökítését. Egyetemi hallgató fiá-
val, Somával munkakapcsolat is össze-
köti. Tizenkét éve ugyanis tanár-diák

kapcsolat is van kettejük között. Errõl
Soma úgy nyilatkozott, hogy a családi
kötelék olykor megnehezíti a közös
munkát. Ebben talán az is közrejátszik,
hogy Somában viszonylag késõn, az aka-
démián ébredt fel a zene iránti elhiva-
tottság. Abban viszont mindketten
egyetértettek, hogy az otthoni vitának
nem volt helye, ha gyakorlásról volt szó.
A szigor úgy tûnik, megtette a hatását:
Soma ugyanis az akadémián naponta
azért dolgozik, tanul, hogy a családi
örökséget továbbvigye.

Lozsányi Tamás sokszínû alkotó. Ezt
koncertjei mellett kiválóan példázza,
hogy közremûködött már irodalmi felol-
vasó esteken, rendszeresen együtt dol-
gozik több kórussal, és a Német Szín-
házban is folyamatosan fellép. Az ottani
színész-igazgató, Frank Ildikó szerint ki-
fejezetten könnyû vele együtt dolgozni.
Az elsõ találkozásra egyikõjük sem em-
lékszik már, de Frank szerint Lozsányi fa-
nyar humora azonnal magával ragadta.
Azt mondja, a színháznak ugyanúgy,
mint magának a zenésznek a zene a vér-
keringésének része kell, hogy legyen.
Lozsányi a színtársulattal közös munká-
járól úgy nyilatkozott, hogy gyakran hat
rá motiválóan a színészek nyugodt, oly-
kor bohókás habitusa.

A mûsor zenei betétjeiben Frank Ildi-
kó mellett közremûködött Francsis Ildi-
kó, a bátaszéki mûvészeti iskola tagin-
tézmény-vezetõje. B. P.

Lozsányi Tamással az est házigazdája, Orbán György beszélgetett
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Nyári gyermekétkeztetés
kormányzati segítségbõl

Szekszárd is azon magyar települések között van, ame-
lyek kormányzati támogatást kapnak a nyári gyer-
mekétkeztetéshez. A témával kapcsolatosan Horváth
István országgyûlési képviselõ lapunknak elmondta,
hogy a tolnai megyeszékhelyen a szociálisan legrá-
szorultabb gyermekeknek és szüleiknek tudnak így
segíteni, azoknak, akik rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülnek. Szekszárdon a mintegy
5,8 millió Ft kormányzati támogatásból 301 gyermek
44 napon keresztül legalább egyszeri meleg étkezte-
tését tudjuk biztosítani - folytatta Horváth István.

Az országban közel 1200 település kapott támoga-
tást, összesen 112 ezer gyermek nyári étkeztetését
segíti a Fidesz-kormány, a pénz a legrászorultabb gyer-
mekekhez érkezik. Tolna 1-es számú választókerületi
(VK) elnökeként Horváth István mindezekhez hozzá-
tette, hogy a VK-ban kilenc településen 772 gyermek
nyári étkeztetése oldódott meg, a mintegy 15 millió
Ft-os támogatásból.

Azt mondják: a jó bornak nem kell cé-
gér. A jó borásznak sem, mégis mai ,vál-
tozó szabályozásokkal teli világunk-
ban nem jön rosszul egy gyakorló bo-
rásznak sem, ha a szakmai tudását
egy végzettséget igazoló dokumen-
tum is jelzi. Ezen gondolatok jegyé-
ben szervez BORÁSZ és - a képzésre
ráépülõ szakképesítésként funkcio-
náló - SOMMELIER képzést a Szek-
szárdi Vagyonkezelõ Kft. és az M-
STÚDIUM Oktatásszervezõ Kft.

Tájékoztató beszélgetés a
Garay Pincében (Szekszárd,
Garay tér 19.)

2013. július 15-én, 17 órakor.
A 139/2008.(X.22.) FVM rendelet

értelmében támogatások nyújthatók
az Európai Mezõgazdasági Vidékfej-
lesztési Alapból az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program I. és II. in-

tézkedés csoportjához kapcsolódó
képzések tekintetében.

E rendelet alapján vissza nem térí-
tendõ támogatás vehetõ igénybe
többek közt a borász és sommelier
képzésekre.

A támogatás mértéke egy naptári
évre 570.000 Ft/fõ, melybõl a borász
képzés tekintetében 371.000 Ft, a
sommelier képzés esetében 119.000
Ft összeget jelent. 

Óraszám a borász képzés esetén:
600 óra (240 óra elmélet/ 360 óra
gyakorlat), sommelier képzés esetén:
150 óra (60 óra elmélet / 90 óra gya-
korlat).

Fizetési kondíciók: a képzés in-
dulásakor a tanfolyam összköltség-
ének 20 %-a, sikeres vizsga napján,
bizonyítvány átvételekor a fennma-
radó 80 %.

A támogatás igénybe vételének fel-
tétele:

- õstermelõi igazolvány;
- Magyar Vidékfejlesztési Hivatal

regisztrációs száma;
- nyolc osztály elvégzésérõl szóló

iskolai végzettség (bizonyos esetek-
ben 10 osztály);

- személyi igazolvány, lakcímkár-
tya, adókártya;

Az elsõ oktatási napra szükséges:
- a fenti dokumentumok másolata;
- jelentkezési lap eredetiben alá-

írással, orvosi igazolással;
- elõleg. 
Bõvebb információ kapható az

alábbi elérhetõségeken:
www.m-studium.hu honlapon
megyeri.marcsi@mstudium.hu e-

mail címen
a 30/385-8917-es telefonszámon

BORÁSZ ÉS SOMMELIER KÉPZÉS A GARAY ÉLMÉNYPINCE PROJEKT KERETÉBEN



8 2013. július 7.MOZAIK

HHHHAAAASSSSZZZZNNNNÁÁÁÁLLLLTTTTAAAAUUUUTTTTÓÓÓÓ
értékesítése nagy választékkal!

Telefon/fax: 74/413-476,
mobil: 06-30/994-5911
www.velorex2000.hu

Szekszárd, 6-os sz. fõút, siófoki elágazó

HHHH IIII TTTT EEEE LLLLÜÜÜÜ GGGGYYYY IIII NNNN TTTT ÉÉÉÉ ZZZZ ÉÉÉÉ SSSS
3 bank

ajánlatával

Agóra Nyitóhét – Babits Mihály Kulturális Központ, 2013. augusztus 19-24.

Ünnepi program

AUGUSZTUS 19. HÉTFÕ
10.00: A Babits Mihály Kulturális Köz-

pont ünnepélyes megnyitója (meghí-
vott vendégeknek) az Agóra Színházte-
remben. Ünnepi beszédet mond: Ha-
lász János államtitkár (EMMI) és Hor-
váth István polgármester. Közremûkö-
dik: Müller Beáta, Lányi Péter és Orbán
György.

18.00: Carl Orff: Carmina Burana -
táncjáték egy felvonásban, a Szegedi
Kortárs Balett elõadásában – Agóra Szín-
házterem. Koreográfia: Juronics Tamás.

AUGUSZTUS 20. KEDD
9.45: Állampolgársági eskü a Belváro-

si Római Katolikus Templomban.
11.00: Ünnepi közgyûlés az Agóra Mû-

vészetek Házában.
20.00: „Koccint az egész ország” -

Szekszárd harcba szállt A Legnépsze-
rûbb Borvidéki Település címért. Pro-
métheusz park, gyülekezõ: 19.30 óra.
„Hozd magaddal borospoharadat, a koc-
cintáshoz szükséges bort neves szek-
szárdi borászok biztosítják.”

21.00: Naplegenda – az Állami Népi
Együttes világszínvonalú tánc-showja a

Prométheusz parkban. Az elõadást ün-
nepi tûzijáték követi.
AUGUSZTUS 21. SZERDA

10.00: Az Ezeregyéjszaka meséi, avagy
a Rózsamosolyú leány története - a
Maszk Bábszínház elõadása az Agóra
Mûvészetek Házában.

13.00: 3D Filmvetítés: Vasember 3
(Iron Man 3) - színes, magyarul beszélõ,
amerikai-kínai sci-fi az Agóra Moziban.

15.00: 3D Filmvetítés: Die Hard 5 –
Drágább, mint az életed (A Good Day to
Die Hard)

színes, magyarul beszélõ, amerikai ak-
ciófilm az Agóra Moziban.

17.00: Dés László, Geszti Péter, Békés
Pál: A Dzsungel Könyve - musical két fel-
vonásban a Sziget Színház elõadásában,
az Agóra Színházterem. Rendezõ: Pintér
Tibor.

AUGUSZTUS 22. CSÜTÖRTÖK
10.00: „Agóra Szekszárd” országos

közmûvelõdési konferencia az Agóra
Mûvészetek Házában. Benne: Lozsányi
Tamás orgonakoncertje.

18.00: „Birtokba vesszük!” - városi ze-
nekarok mûsora az Agóra Színházte-
remben. Közremûködik: Szekszárdi
Gitárkvartett, Ifjúsági Fúvószenekar,
Szekszárd Big Band, Szekszárd Jazz
Quartet, Szekszárd Junior Stars.

20.00: SzemFülEst az Agóra Mûvésze-
tek Házában. „Mûvészetek Háza egykor
és ma” – dr. Méry Éva és Baky Péter, a
Mûvészetek Háza volt igazgatóinak elõ-

adása, majd a Tolna Megyei Tárlat meg-
tekintése Baky Péter tárlatvezetésével.
Közremûködik: Takács Noémi (fuvola),
Lányi Péter (zongora), Csötönyi László
(vers).

AUGUSZTUS 23. PÉNTEK
10.00: 3D filmvetítés: Óz, a hatalmas

(Oz The Great and Powerful) - színes,
magyarul beszélõ, amerikai fantasztikus
kalandfilm az Agóra Moziban.

13.00-16.00: Agóra séta - az intézmény
bemutatása elõzetes bejelentkezéssel
(személyesen az Agóra Mûvészetek Há-
zában, a 74/511-247-es telefonon, vagy a
szemuha@szemuha.t-online.hu  címen.

18.00: „Birtokba vesszük” - városi kó-
rusok hangversenye az Agóra Színházte-
remben. Közremûködik: Gagliarda Ka-
marakórus, Liszt Ferenc
Pedagóguskórus, Gárdo-
nyi Zoltán Református
Együttes, Szekszárdi
Madrigálkórus, Szekszár-
di Kamarazenekar.

20.00: Caramel koncert az Agóra Ren-
dezvényteremben. 

AUGUSZTUS 24. SZOMBAT
10.00: 3D Filmvetítés: A zöld urai

(Epic) - színes, magyarul beszélõ, ameri-
kai animációs film az Agóra moziban.

18.00 „Birtokba vesszük!” - városi mû-
vészeti csoportok bemutatója az Agóra
Színházteremben. Közremûködõk:
Bartina Néptánc Közhasznú Egyesület,
Tücsök Zenés Színpad Egyesület, Mond-
schein Kórus Egyesület, „Ifjú Szív” Ma-
gyarországi Német Nemzetiségi Nép-
táncegyüttes, Swing Mazsorett Egyesü-
let, Szekszárdi Magyarnóta Klub.

Az elõadásokra jegyek kaphatók az
Agóra Mûvészetek Háza információjá-
ban hétfõ kivételével naponta 10.00-
18.00 óráig. web: www.babitsmuv-
haz.hu, www.szekszardagora.hu.

Az Agóra Mozi 2013. szeptemberétõl
kezdi meg a rendszeres vetítést.

A mûsorváltoztatás jogát a szerve-
zõk fenntartják!

Szekszárd, Rákóczi u. 8. (a fõiskolával szemben)
Telefon: 06-20/2886-830

Szekszárd, Béri B. Á. u. 79. alatt (a Penny-nél) lévõ üzle-
tünk vasárnap délelõtt is nyitva tart. 06-20/2886-840

Akciós termékeink: pácolt bõrõs karaj és
császárszalonna: 1150/kg, füstölt szalámi 1740/kg.

Saját vágóhídról származó friss húsok és töltelékáruk.
Kedvezményre jogosító kuponkód honlapunkon.

Erzsébet utalványt elfogadunk!  www.heberlinghusboltok.hu
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A felnõttképzés fellegvára
Kocsisné Hangonyi Judit: „Diákjaink boldogulását segítõ képzések közül választunk”

Két hete Sebestyén Miklós épí-
tészmérnök a megszokott utolsó
kérdésre azt válaszolta, szívesen ol-
vasna a felnőttképzésről, ezért esett
a választása Kocsisné Hangonyi Ju-
ditra, az Edutop Szakközépiskola
és Szakiskola igazgatójára. Meg-
jegyezte, információja szerint a
közép fokú mellett jelenleg még
kétféle felső fokú végzettség is
megszerezhető a már alapítvá-
nyi szakközépiskolaként műkö-
dő intézményben. 

- Komoly múltja van e jó hírû iskolá-
nak. Mikor és miért indultak?

- Több mint tíz évig akkreditált fel-
nõttképzõként, s immár két esztendeje
alapítványi iskolaként mûködünk, azaz
iskolarendszerû oktatási formában.
Nem egyszerû összefoglalni, miért hoz-
tuk létre az iskolát, de a kiindulópont az
informatikai képzés volt. Annak idején
biológia-technika szakosként a Babits
Mihály Általános Iskolában tanítottam.
Miután a technikához „csatolták” az in-
formatikát, lehetõség nyílt ezt is oktatni.
Sajnos annak idején iskolai keretek kö-
zött még nem tudtuk megvalósítani, pél-
dául a technikai háttér hiánya miatt...

- Aztán mégis belevágott...
- Persze, hiszen az informatika hihe-

tetlen gyors fejlõdése diktálta a szüksé-
gességét. A vállalkozói központ támo-
gatásával vállalkozókat, odahaza pedig
elõbb gyerekeket, majd felnõtteket taní-
tottam. A nappalink számítógépes tan-
teremmé vált, a „jövés-menés” pedig
egyre nõtt – párhuzamosan a szabad-
idõm megfogyatkozásával. Délelõtt a Ba-
bits, délután pedig a számítástechnika.
Hamar kinõttük a szobát, kénytelenek
voltunk nagyobb helyet bérelni, ám idõ-
vel már ott sem fért el a magániskola, az-
az akkreditált felnõttképzõ intézmény,
ahol OKJ-s képzés keretében számító-
gép-kezelõ és -használó végzettséget
szereztek a hallgatók. Késõbb „szélesed-
tünk” is: irodavezetõi szakképesítést
adó képzést is indítottunk.

- Jót mosolyog...
- Igen, mert akkor azt gondoltam, szá-

momra az a csúcs. Hamar világossá vált
azonban, hogy tévedtem. A viszonyla-
gos egyszerûséget az egyre bonyolul-
tabb megoldások követték. Be kellett
rendezni az új iskolát, kollégákat kellett
felvenni...

- Ma már a Szluha György u. 1. és a
Rákóczi utca 41. számú saját házuk-
ról van szó, amibõl szép és modern
iskolát alakítottak ki.

- A házat részben önerõbõl, részben
hitelbõl vettük. Tibor, a férjem tervezõ-
mérnök, õ vezényelte le az átalakítást.
Nagyon sokat segít, bármiben támasz-
kodhatom rá. A pályázatokat is „négyke-
zesben” állítjuk össze, de a munkaügyi
központ is segítségünkre volt. Eleinte az
„utcáról éltünk”, be kellett csábítani a ta-
nítványokat, mellette bizonyítani, hogy
amit vállaltunk, azt jól csináljuk. Ehhez
és sok máshoz a marketinget is meg kel-
lett tanulni. Ami a mozgatórugónkat je-
lenti, az nem más, mint a hitelességre és
a sikerességre törekvés. 

- Eközben Judit mást is tanult és tanul
jelenleg is.

- Elõbb a Pécsi Tudományegyetemen
elvégeztem az andragógia (felnõttkép-
zés) mesterképzést, most pedig a Buda-
pesti Mûszaki Egyetemre járok közokta-
tás-vezetõi képzésre. 

- Kérem, mutassa be családja tagjait.
- Két fiunk van. Balázs vállalkozó, lap-

top szervize van. Feleségével itt élnek
Szekszárdon, és hamarosan egy kisbabá-
val bõvül a családjuk. Tibor, a másik fiunk
Szegeden végzett programozó matema-

tikusként, és ugyanott kapott állást, va-
gyis „kikötött” a Tisza-parton. Szüleimet,
amikor már korosodtak, Salgótarjánból
Szekszárdra költöztettük. Édesanyám 87
esztendõs, sajnos már egyedül él itt, az is-
kolának is otthont adó épület másik ré-
szében. Öröm viszont, hogy jól érzi ma-
gát, szellemileg és fizikailag egyaránt
egészséges. Vele is napi a kapcsolatunk.

- Az iskolától az irodavezetõi szak-
képzésnél kanyarodtunk el...

- Számos más képzést is indítottunk,
amelyeket diákjaink boldogulását segít-
ve úgy válogattunk össze, hogy megfe-
lelõ minõségben és árban olyan képesí-
tést adjunk a végzetteknek, hogy ko-
moly esélyük legyen az elhelyezkedésre.
Mindehhez igazítva kértem fel kollégá-
imat, akikre egytõl egyig igen büszke
vagyok. Az óraadó szaktanárok száma
meghaladja a negyvenet, valamennyien
jó és hiteles szakemberek, mindenben
számíthatok rájuk, miközben a csapat-
munkát is kultiváló, igen jó kollektíva
kovácsolódott össze. Olykor fehér asztal
körül is összegyûlünk. Tervezünk kö-
zös, szakmai és túra jellegû kirándulást,
mihelyst megalapozottan kialakul az er-
délyi kapcsolatunk.

- És a diákok is „leteszik” az asztalra
a magukét?

- Természetesen. A nemrég befeje-
zõdött tanévet négyes átlaggal zártuk,
ami bennünket is minõsít. Rettenete-
sen izgultam a logisztikások három na-
pos záróvizsgájakor. És képzelje: az át-
laguk 4,8 lett. Félre ne értse senki, az
eredményt külsõs, elfogulatlan vizsga-
bizottság állapítja meg. Bár a vizsgák
során csak részben derül ki, hogy a
hallgatók milyen elismerésre méltó, s
persze, hosszú távra szóló emberi tulaj-
donságokat, tartást, stílust kaptak a
szaktudás mellé tanáraiktól. A lényeg,
hogy ezek is hozzájárulnak majdani si-
kerességükhöz.

- Kik és honnan járnak a képzési köz-
pontba?

- Zömmel a környékbõl, de volt már
határon túlról érkezett fiatalunk is, és a
Duna túloldaláról is jönnek. Természe-
tesen olyan fiatalokról van szó, akik
érettségi után szeretnének továbbtanul-
ni, illetve szakmát szerezni. Igyekszünk
nekik a lehetõ legtöbb segítséget meg-
adni. A távolabbról érkezõknek kollégi-
umot intézünk, de igen jó a kapcsola-
tunk a Meló-Diák Iskolaszövetkezettel
is, így év közbeni munkalehetõségük is
van. Újdonság, hogy esti tagozattal is
próbálkozunk: életkortól függetlenül je-
lentkezhetnek az oktatásra, ami nem ke-
rül sokba, hiszen a havi tandíj tízezer
forint, ötven százalék pedig állami tá-
mogatás.

- Szeretném, ha szólna a „kifutó” fel-
sõ fokú képzésekrõl, s a sok más
szak mellett szerintem a legkülönle-
gesebbrõl.

- A jogi asszisztensek a következõ tan-
évben végeznek, ahogyan a nemzetközi
szállítmányozási és logisztikai szakügyin-
tézõk is. Amire a kérdése vonatkozott
még, valóban különleges - az országban
egyetlenként nálunk mûködik - az orszá-
gos beiskolázású Ebrendész OKJ-s kép-
zés. A tanfolyam gyakorlatorientált táv-
oktatásos formában folyik.

- Elcsépeltnek tûnhet, de Judit való-
ban a kihívások megszállottja. Saj-
nos, ennek részletezésére már nincs
terjedelem, így kérem, hogy legyen
ön a „kihívó”.

- Gondolom, velem együtt sokakat ér-
dekelne, ha dr. Hadházy Árpád, a Nem-
zeti Agrárgazdasági Kamara Tolna Me-
gyei Szervezetének új elnöke számolna
be terveirõl. V. Horváth Mária
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Keserédes az ezüst az UFC-nél
Egy jóval erõsebb NB III következik – A város állja a 200 milliós pályázat önrészét

Keserédesre sikeredett az évzáró a
Tolle UFC Szekszárd focistái szá-
mára. Ünnepelhették volna önfe-
ledten az egész éves teljesítményt,
az élvonalbeli játékosokkal meg-
erősített Dunaújváros mögött meg-
szerzett ezüstérmet, így, hogy az új-
városi vereség ellenére is a saját
kezükben volt a sorsuk...

Pedig nagyon is meg akarták nyerni a
bajnokságot, és nekimenni az osztályo-
zónak, lesz ami lesz alapon. Jelezve, talán
a mostaninál jobb sorsra érdemes ez a
szekszárdi kötõdésû játékosokból felépí-
tett együttes. Az utolsó meccsen, a Tolna
elleni Magyar Kupa döntõben persze
hozták a fiúk a kötelezõ gyõzelmet, de a
csapat törzsszurkolói már azt latolgatták:
vajon sikerül-e megtartani az együttes
magját? Horváth Péteren és Juhász Má-
tén kívül – az elõbbi visszatér az MTK-
hoz, az utóbbi külföldi munkavállalása
miatt távozik - hány meghatározó játé-
kos megy el még a csapatból? Nehéz ezt
most még megmondani: hányan kapnak
visszautasíthatatlan ajánlatot? Bizony ott
lehet a csapatok célkeresztjében több,
jelenleg még szekszárdi játékos.

Együtt marad-e a csapat?

Kvanduk János, vezetõ edzõ arcára is
kiült az elégedetlenség, a hiányérzet,
amikor az egész idényrõl kérdezem. 

- Mindannyiunkban van egy nagy adag
keserûség – avatott be az öltözõi hangu-
latba az UFC-bõl stílusos NB III-as élcsa-
patot fabrikáló edzõ, aki változatlanul ma-
ga mögött tudhatja a vezetés és a játéko-
sok bizalmát. – Nem nagy dolgokon mú-
lott, hogy most bajnokcsapata lehetne
Szekszárdnak, amely a siker reményében
léphetett volna pályára az NB II-ért is. Ha
a városvezetés azonosul az elképzelése-
inkkel, fontosnak tartja az NB II-t, és tá-
mogatóként jobban mellénk áll, akkor
már esetleg a télen tudtunk volna min-
den csapatrészbe legalább egy-egy meg-
határozó játékost igazolni, hogy ne fogy-
junk el menet közben... Sajnos bekövet-
keztek azok a sérülések, ami után az ad-
dig összeszokott védõnégyes tavasszal
felbomlott, legalább ketten mindig hiá-
nyoztak, de sérülések hátráltatták a fo-
lyamatos jó teljesítmény elérésében két
meghatározó támadónkat is. Ezek után
több mint elfogadhatónak ítélem a tava-
szi eredményességünket, a második he-
lyet. Meggyõzõdésem ugyanakkor, ha
csak a töredékét megkapjuk annak, amit

a bajnok Dunaújváros megkapott az el-
sõséghez a helyi önkormányzattól, akkor
nem fogy el az elõnyünk, és most nem
õk, hanem mi ünnepelnénk. Ahhoz ké-
pest, amit ez a 22,7 év átlagéletkorú csa-
pat a pályán már megmutatott magából,
amit nap mint nap bevisz az öltözõbe, jó-
val többet érdemelne annál a pár millió-
nál, amit a várostól egy egész évre kap...
Sajnos, az az érdektelenség, ami a klu-
bunkat, a sportágat már régebb óta kö-
rülveszi a városházáról, egyúttal jelzésér-
tékû is a jövõre nézve - jegyezte meg
pesszimistán a tréner.

Kvanduk János amiatt aggódik, hogy
öt-hat meghatározó játékos távozása után
- komolyabb erõsítés hiányában - csak az
ifibõl felhozott játékosok beépítésével já-
tékerõben visszaesnek, és a színvonalát
tekintve az õsztõl jelentõsen erõsödõ NB
III-ban már nem tudnak tényezõk lenni.
Persze a feladat: kihozni a lehetõ legtöb-
bet a rendelkezésre álló keretbõl, beépí-
teni az újabb generáció legjobbjait a fel-
nõtt csapatba, az hogy továbbra is a Szek-
szárd vezetõ edzõje lehet változatlanul
motiváló tényezõ számára. Reméli, hogy
élvonalbeli fõvárosi és vidéki klubok má-
sodik számú csapatai is szerepelnek majd
egy csoportban az UFC-vel, még több né-
zõt is kicsalogathat a lelátóra.

Kétszázmilliós pályázathoz
kérik a városi önrészt

Fehér Attila ügyvezetõ elnök nem éli
meg kudarcként a második helyet. Más
aspektusból értékel, és alapvetõen elége-
dett azzal, ami az UFC-nél az elmúlt évek-
ben történt.

- Szívszorító volt látni, ahogy játékosa-
ink szinte sírva élték meg: ezzel a Duna-
újvárossal, és azzal „felsõbb akarattal”,

ami felsorakozott e profivá lett csapat
mögött, nem lehetett versenyezni. Saj-
nos nem lett volna lehetõségünk feljebb
lépni, még ha ki is harcoltuk volna az
NB II-es szereplést, s ezt még fájdalma-
sabb lett volna elviselni... - vezette föl
mondandóját az ügyvezetõ.

– Három év folyamatos fejlõdésével, az
utánpótlásrendszer megtartásával, úgy
érzem, bizonyítottuk azt, hogy jó úton já-
runk - értékelt az UFC elsõ embere. - Tá-
mogatóink is erre áldoznak, ez a legfõbb
küldetése a mai magyar futballban egy
kisvárosi klubnak. Tizenöt gyerekünk ke-
rült fel az utóbbi években különbözõ aka-
démiákra, közülük többeket visszavá-
runk a késõbbiek során. Az óvodától az U-
19-es korosztályig színvonalas munka fo-
lyik a klubnál. Azt akarjuk elérni, hogy en-
nek a lényegében amatõr futballnak a fel-
tételei a lehetõ legjobbak legyenek Szek-
szárdon. Ennek érdekében - kihasználva
a társasági adó teremtette lehetõségeket
- már két éve létezik egy, az MLSZ által jó-
váhagyott 200 milliós stadion-létesít-
ményfejlesztési tervünk, ami valósággá
válhatna, ha a város, mint ingatlantulaj-
donos is, zöld utat adna, s mellé tenné az
önrészt, ami a sikeres pályázat megvaló-
sításának elõfeltétele. Remélem, hogy
Horváth István polgármester úrral folyta-
tott többszöri biztató, támogató tárgyalás
után a projektet támogató igen is ott lesz
a dokumentumokon. Ennek elmaradása
tudna fájni igazándiból, nem az, hogy
nincs évi cirka kétszázmilliónk egy NB II-
es felnõtt csapat üzemeltetésére – fejtet-
te ki a Tolle UFC Szekszárd jövõjével kap-
csolatos nézeteit Fehér Attila.

Az UFC edzõjének és ügyvezetõjének
véleményével természetesen megkeres-
tük a város elsõ emberét.

- Elõször is szeretnék gratulálni a csa-
pat játékosainak, az edzõknek, az egyesü-
let vezetõinek,  támogatóinak a bajnok-
ságban elért nagyszerû eredményhez –
kezdte Horváth István polgármester. - A
gyõzelemmel felérõ második helyezést
egyértelmûen sikernek tartom, melyre a
város valamennyi lakója és jómagam is
nagyon büszke vagyok. Ez is bizonyítja,
hogy az elmúlt években következetesen
felépített klubmodell és az ebbe befekte-
tett energia egyértelmûen sikeres volt.
Megértem Kvanduk János elkeseredett-
ségét, hogy szerette volna megnyerni a
bajokságot, s abban is egyetértek vele,
hogy a klub mûködési kiadásaira a város
talán adhatott volna kicsivel több támo-
gatást. Véleményem szerint azonban a
mostani csapat erényeit a saját nevelésû
játékosok és nem a vásárolt „idegenek-
kel” való eredmény elérése adta. Abban
nem értek egyet, hogy a város nem fek-
tet kellõ hangsúlyt a labdarúgásra, hiszen
rendszeresen kapcsolatban állunk a klub
vezetõivel, és a város öt évvel ezelõtt sa-
ját erõbõl, több mint 200 millió forint
értékben épített három korszerû mûfü-
ves pályát. Véleményem szerint ezen inf-
rastruktúra fejlesztésre is szükség volt a
kiváló eredmény eléréséhez. A tavalyi év-
ben a klubbal közösen létrehoztunk két
füves pályát, melyhez a TAO-támogatá-
son kívüli 7 millió forintos önerõt a vá-
ros biztosítja. Terveink szerint hamaro-
san megindul a pályákhoz kapcsolódó új
öltözõk és kiszolgálóhelyiségek megépí-
tése, közel 200 millió forintos beruházá-
si értéken, melyhez a mintegy 60 millió
forintos önerõt szintén a város fogja biz-
tosítani. Összességében elmondható te-
hát, hogy a meglévõ és folyamatban lévõ
fejlesztések értéke megközelíti a félmil-
liárd forintot. Ez éppen azt bizonyítja,
hogy a városvezetés fontosnak tartja a
labdarúgást, és megteremti hozzá az inf-
rastrukturális feltételeket, sõt az üzemel-
tetést is vállaljuk, ami éves szinten több
tíz millió forintot jelent.

Az önkormányzat megteremti tehát az
utánpótlás-neveléshez szükséges infrast-
rukturális feltételeket, fenntartja a létesít-
ményeket, de a felnõtt csapat minél ered-
ményesebb szerepléséhez több egyéb tá-
mogatóra is szükség van. Végezetül még
egyszer gratulálok a kiváló eredményhez,
nagyon büszke vagyok a csapatra, és kö-
szönöm ezt a sikert valamennyi szekszár-
di nevében. Bízom benne, hogy a követ-
kezõ évben is hasonló eredményeket tu-
dunk elérni közösen. B. Gy.

Éremosztó: bajnoki ezüst és kupaarany a szekszárdiak nyakában

FO
T

Ó
: G

O
T

T
VA

LD
 K

Á
R

O
LY



2013. július 7. 11MOZAIK

„Amikor már közeledtek szenvedésé-
nek és megdicsõülésének napjai, szi-
lárdan elhatározta, hogy Jeruzsálem-
be megy. Követeket küldött maga elõtt.
Ezek elindultak, s eljutottak a sza-
mariaiak egyik falujába, hogy szállást
készítsenek neki. De nem fogadták be,
mert meglátszott rajta, hogy Jeruzsá-
lembe megy. Ennek láttán a tanítvá-
nyok, Jakab és János felháborodtak:
„Uram, ha akarod, lehívjuk az égbõl a
tüzet, hadd pusztítsa el õket!” De õ hoz-
zájuk fordult és rájuk pirított. Ezután
más faluba mentek.

Amint mentek az úton, valaki meg-
szólította: „Követlek, bárhová mész is.”
Jézus azonban ezt mondta: „A rókák-
nak van vackuk, az ég madarainak
fészkük, de az Emberfiának nincs ho-
vá fejét lehajtania.” Egy másikat fel-
szólított: „Kövess engem!” Az így vála-

szolt: „Uram, engedd meg, hogy elõbb
elmenjek és eltemessem apámat.”
„Hagyd a holtakra, hadd temessék ha-
lottaikat - mondta neki -, te meg menj,
és hirdesd az Isten országát.” Egy har-
madik ezt mondta neki: „Uram, kö-
vetlek, de engedd meg, hogy elõbb elbú-
csúzzam a családomtól.” Jézus így vá-
laszolt: „Aki az eke szarvára teszi ke-
zét és hátrafelé néz, nem alkalmas az
Isten országára.” (Lk 9, 51-62)

Jézussal vándorlok az Atyához. Ez-
zel a mondattal foglalhatnám össze ezt
a rövid szentírási részt. Jézus mindig
úton volt. Soha nem tartózkodott soká-
ig egy helyen. Sok helyre el akart jut-
ni. A szamariaiak falujába is elmentek
a követek, hogy szállást keressenek Jé-

zusnak, de nem kaptak. Az Isten szava
mindenkihez elér. Van aki befogadja,
van aki nem. Egy dolog biztos: „Az Em-
berfia nem azért jött, hogy az embere-
ket elpusztítsa, hanem, hogy meg-
mentse.” Nem az Istennek van szüksé-
ge ránk, hanem nekünk van szüksé-
günk az Istenre.

És ha találkozok Vele, hogy köves-
sem Õt? A másik nagy szakasza az olva-
sott szentírási résznek pontosan erre
ad választ. Az elsõ ember, aki megszó-
lítja Jézust, hatalmas lelkesedéssel akar-
ja követni. Jézus pedig kijózanítja: „...az
emberfiának nincs hová fejét lehajta-
nia.” Tisztázza az emberrel Jézus, hogy
mi az ami rá vár. Mi is csak akkor érünk
haza, ha találkozunk az Atyával. Addig

zarándokolunk. Harcolunk, küzdünk.
Nem vagyunk készen. De csak Jézussal
juthatunk el az Atyához.

Ezért is szólítja meg Jézus a második
embert. „Kövess engem!” De nem
mond rá azonnal igent. Még egy kicsit
el akarja húzni ezt a követést. Ahogy
talán néha mi is. Majd ha ez meglesz,
majd ha az meglesz, majd ha megöreg-
szem. De vajon mennyi idõm van hát-
ra? Ugyanígy a harmadik is.

Ha szólít az Isten, ha meghalljuk õt,
kövessük azonnal, mert meg akar men-
teni minket. Nagyszerû úton akar ve-
zetni minket, mely ugyan nem szenve-
désektõl mentes, de Isten számára cso-
dálatossá, értékessé tesz bennünket és
örök lakásunk lesz az Atyánál.

Barics Gábriel káplán

Evangélium

Évközi 13. vasárnap

E heti rejtvényünk megfejtését július 15-ig várjuk szerkesztõségünk címére: (Polgármesteri Hivatal, 7100 Szekszárd, Béla ki-
rály tér 8.). Június 23-i rejtvényünk helyes megfejtése: „Weöres Sándor: Holdbéli csónakos”. A helyes választ beküldõk

közül könyvet nyert: Mózer Veléria (Szekszárd, Kerékhegy hrsz. 9150/12). Gratulálunk, a könyvet postán küldjük el.

UROLÓGIAI
MAGÁNRENDELÉS
DR. PAPP FERENC

urológus főorvos
Szekszárd, Kossuth L. u. 14.

Rendelési idő:
csütörtök 17.00–19.00-ig

Bejelentkezés:
30/698-64-90

Területi szülõfórum
Az Esõmanók Tolna Megyei Autista Gyer-
mekekért Közhasznú Egyesület területi
szülõfórumot rendez. A rendezvényre
szeretettel várják a szekszárdi és környék-
beli autista gyermekeket nevelõ szülõ-
ket, az Esõmanók egyesület tagságát.

Idõpont: 2013. augusztus 9., helyszín:
PTE IGYK (Szekszárd, Rákóczi u. 1.)

Jelentkezés és információ: július 15-
tõl, a www.esomanok.hu honlapon.
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Az Alisca Terra Regionális Hulladékgaz-
dálkodási Kft. alig egy hónapja indította
útjára „Hulladékból adomány” címmel
egyéves kampányát 12 szekszárdi civil
szervezet közremûködésével. Ennek ke-
retében a lakosságot arra szeretnék ösz-
tönözni, hogy a háztatásukban keletke-
zett hulladékokat szelektálva vigyék be a
hozzájuk legközelebb lévõ hulladékud-
varba. Az így beszállított hulladékot
ugyanis forintosítják és az így képzõdött
összeget egy adott, abban a hónapban
kiemelten preferált civil szervezetnek
ajánlják fel. 

A civil szervezetek támogatási sor-
rendjét egy-egy jeles nap, vagy a szezon-
jelleg alapján határozták meg. Így került
az elsõ helyre a szekszárdi Ifjúsági Fúvós-
zenekar, mivel június 21. a zene ünnepe.
Az akció nem várt sikert aratott a lakos-
ság körében, amelynek eredményekép-
pen rekord mennyiségû papír, mû-
anyag, zöld- és alumíniumhulladék érke-
zett az udvarokba. Ezzel a cég júliusban
120.000 forinttal tudja támogatni a ze-
nekart az általa meghatározott cél meg-
valósításában. 

Kovács Zsolt karnagy az általa vezetett
zenekar nevében a kampány indulása-
kor elmondta, hogy a hulladékokból ösz-
szegyûlt pénzadományt kották vásárlá-

sára szeretnék fordítani. Az alig pár
hét alatt összegyûlt összeg mértékén
õ maga is meglepõdött, és ez úton is
köszönni a lakosság ily módon törté-
nõ támogatását, az Alisca Terra Kft-
nek pedig a lehetõséget, hogy akci-
ójukban gondoltak rájuk. Kovács
Zsolt szerint a környezet tisztasága
mellett fontos az is, hogy jogtiszta
kottákból játszhasson a zenekar,
ezért döntöttek úgy, hogy elsõsor-
ban magyar szerzõk darabjainak kot-
tavásárlására fordítják az adomány-
ból befolyt pénzt.

A program júliusban a Vízmû SE
vízilabda szakosztályának közremû-
ködésével folytatódik. Csillag Balázs-
tól, a Szekszárdi Sportközpont NKft.
ügyvezetõ igazgatójától megtudtuk,
hogy a nyári szünet ellenére õk is ar-
ra ösztönzik a szakosztályban sporto-
ló gyerekeket, szüleiket és ismerõse-
iket, hogy minél nagyobb számban

keressék fel júliusban a hulladékudvaro-
kat. Ezzel ugyanis õk is hozzájárulhatnak
ahhoz, hogy a hulladékból minél na-
gyobb összeg folyhasson be, amelyet az

utánpótlás korosztály versenyeztetésére
és edzõtáboroztatására szeretnének for-
dítani. A szelektív hulladékgyûjtést és a
vízilabdasportot együttesen szeretnék
népszerûsíteni júliusban egy játékos ve-
télkedõ és bemutató keretében.

Az úszószakosztály mellett egyre nép-
szerûbb az év elején alakult vízilabda
szakosztály a szekszárdi gyerekek köré-
ben. A programban 120-an vesznek részt
aktívan. Közülük is sokan versenyeznek
majd a decemberi regionális bajnokság-
ban és az õsztõl induló szezonban, ami-
kor is két vízilabdatornát is szeretne szer-
vezni Szekszárdon az egyesület.

Jogtiszta kottákat vásárol az Ifjúsági Fúvószenekar
Népszerû a lakosság körében az Alisca Terra Kft. „Hulladékból adomány” kampánya

A hulladékudvarokba bevitt és
adományként felajánlott hulladék
mennyisége június hónapban:

Papír 1.231 kg 1 pont/kg
Mûanyag 133 kg 2 pont/kg
Alumínium 27 kg 10 pont/kg
Fém 2,2 kg 3 pont/kg
Biológiai 10.406 kg 1 pont/kg

Júliusban a Vízmû SE vízilabdásainak

gyûlik a pénz
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Dobogóra lépett a Szekszárd AC
Új támogatóval ismét beneveznek a nõi asztalitenisz Szuper Ligába

Sokszor hallani - és nagyon nem is
lehet vele vitatkozni -, hogy alapve-
tően a pénz, az éves költségvetés
dönti el, hogy egy-egy labdajáték
hazai bajnokságában miképpen
alakul az első öt sorrendje. Persze
vannak, lehetnek kivételek. Ilyen
például a női asztalitenisz Extra Li-
ga, ahol a Szekszárd AC újból har-
madik lett.

Már kívülrõl látszik: nem elsõsorban
azért, mert annyival több pénzbõl gaz-
dálkodhatnak, mint amennyivel elõzik
a többieket, sõt! Alighanem arról van
szó, hogy Sáth Sándor a kevesebbõl job-
ban sáfárkodott, mint mások. Ez a törté-
net már inkább a szakmáról szól, mint
a pénzrõl.

A SZAC szakmai igazgatója talált egy
megbízható húzóembert, a Délvidékrõl
érkezõ Ema Reckot. Már a mutatók alap-
ján is remek húzásnak bizonyult a szerb
illetõségû játékos leigazolása: 97,7 száza-
lékos gyõzelmi indexet produkált, így
többet tett annál, hogy csak „szimplán”
pótolja a tavaly nyáron Új-Zélandra távo-
zott újvidéki származású Tápai Tímeát. A
szekszárdiak kölcsönösen elõnyös meg-
állapodást kötöttek a magyar nõi asztali-
teniszben még mindig piacképes Mol-
nár Zitával, és szintén még az elõzõ baj-
nokságban találtak egy fejlõdõképes, kor-
szerû játékfelfogást képviselõ játékost
Szvitacs Alexandra személyében, aki oly-
kor a második számú játékosa tudott len-
ni az együttesnek, és hetven százalékos
gyõzelmi mutatót produkált. Ígéretét be-
tartva, a mester felhozta játékban a saját
nevelésû Fuderer Dalmát, aki tudott úsz-
ni az Extra Liga mély vizében is.

Csapatépítés a háttérben

Hát ezért történhetett, hogy a Szek-
szárd AC csupán egy döntetlent enge-
délyezett a konkurens Kecskemétnek a
bronzcsatában, a többi meccs - mind az
alapszakaszban, mind a rájátszásban -
nem volt kérdéses. Az anyagerõben
gyengébb együttesek többnyire esély-
telenül álltak asztalhoz a masszív Szek-
szárd ellen, amely ezúttal egy-egy játéko-
sa hullámzó játékát is elbírta. A huszon-
egyedik századi Statisztika, a bajnok Bu-
daörs ellen nem volt, nem lehetett esély,
ám az ezüstös Postás Sáth mester sze-
rint optimális esetben verhetõ lehetett
volna, ha mindenki a legjobbját nyújtja
ellenük. A csak 6:3-ra elvesztett meccs
után valamelyest éledeztek a szekszárdi
remények, de a követõ találkozó nem le-
hetett mérvadó, mert Recko makacs hát-
gerincsérüléssel, Szvitacs pedig lázas be-
tegen vállalta a játékot (1:9).

A csapat együtt tartása, játékerejének,
ütõképességének megõrzése - a költség-

vetési források szûkössége, bizonytalan-
sága okán az elmúlt hat-nyolc évben er-
re nem volt példa - logikusan vezetett a
bronzérem újbóli megszerzéséhez. Mi
lesz ezután? - vetõdik fel a kérdés. Mivel
egy kiegyensúlyozott, magasabb célokat
rebesgetõ Sáth Sándorra nyitottam aj-
tót, megkockáztatható a kijelentés: a
Szekszárd AC tényezõ lesz 2013/14-ben
is! Olyan helybéli támogatóra lelt, akinél
feltehetõen sokan kilincselnek szpon-
zoráció ügyében, de ennek hivatalos be-
jelentése nem fér bele lapzártánkba.

- Igen, szeretnénk ismét kilépni nem-
zetközi porondra, egész pontosan visz-
szatérni a Közép-Európai csapatbajnok-
ságba, a Szuper Ligába, amit tavaly anya-
gi és szakmai okokból célszerûnek tûnt
kihagyni - mondta Sáth Sándor. - Aki en-
gem ismer, az tudja, zavar, ha csak a fu-
tottak még mezõnyében zárjuk a nem-
zetközi szereplést - tette hozzá sejtelme-
sen a szakmai igazgató.

A mester ugyan szabadságon van, de
a tolnai lakás a vakáció idején is mene-

dzserirodaként funkcionál. Folyamato-
san csörög a telefon, a téma pedig a kö-
zeljövõ csapata. Miközben a hamleti
„lenni vagy nem lenni” kérdés van napi-
renden Molnár Zitával kapcsolatban,
Sáth Sándor már keresi azt az „ászt” - le-
het hazai, vagy külföldi játékos, de legyen
nemzetközi tapasztalata -, aki garantál-
tan erõsítést jelentene a SZAC számára.
Arra a kérdésre, hogy akkor megint iga-
zol egy Li Meng Jiao kaliberû, vagy nálá-
nál is jobb kínait, határozott nemmel vá-
laszolt. Talán azért, mert más esetben
egyáltalán nem jött be Szekszárdon a kí-
nai import.

Mire e sorok megjelennek, talán az
egyezség is létrejöhet az új kiszemelttel,
és az is kiderül, számít-e még a szekszár-
di klub Molnár szolgálataira? Az már biz-
tosnak tûnik, hogy a Recko-Szvitacs-Fud-
erer trió gerincként továbbra is marad.
A választék persze már bõvült: az oroshá-
zi illetõségû, a Kecskemét színeiben ját-
szó Tóth Kata már a Szekszárd játékosa.
Minden jel arra utal tehát, hogy még erõ-
sebb csapata lesz, lehet Szekszárd labda-
játékokban legeredményesebb, a nem-
zetközi porondra egyedüliként kilépõ
csapatának. A szakmai igazgató arról a
számára örömteli fejleményekrõl is em-
lítést tesz, hogy a klub hátországában fel-
bukkant négy-öt tizenéves gyerek, akik
már a következõ idényben leteszik a név-
jegyüket, s közülük többen is lehetõséget
kapnak arra, hogy az NB I/B-s felnõtt csa-
patban is megmutassák tehetségüket.
Amúgy az egykori tolnai sikerkovács,
Sáth Sándor nagyon hozzánõtt Szek-
szárdhoz: az idén nyáron immár a 18.
évét kezdi meg az általa fölépített szek-
szárdi asztalitenisz klubnál. B. Gy.

A bronzérmes Sáth-csapat: Fuderer (balról), Szvitacs, Molnár és Recko

Aliscás érmek az íjászok sulibajnokságáról
A szekszárdi Bükszegi Norbert aranyér-
met nyert a Budapesten megrendezett
íjász diákolimpia döntõben - jelenlegi
nevén sulibajnokság - az RTK sporttele-
pén. A verseny az év legfontosabb erõ-
felmérõje volt a fiatalok számára. A több
mint kétszáz lövõ négy korosztályban -
gyermek, serdülõ, kadett és ifjúsági - ver-
senyzett. A versenyen 2x12x3 lövést ad-
tak le a versenyzõk 10, 20 és 30 méteres
távon.

Az Alisca Nyilai Íjász Egyesület tíz ver-
senyzõvel képviseltette magát a rangos
viadalon. Az aliscásoknak nem csak a ri-
válisokkal, hanem a szervezetlenséggel

és az idõjárással is meg kellett küzdeni-
ük. Ezúttal sem tértek haza üres kézzel
a szekszárdi egyesület tagjai: a kadett
korcsoportban, történelmi kategóriá-
ban 521 ponttal bajnoki címet szerzett
Bükszegi Norbert. Klubtársai közül
Bencze Gábor, Horváth Tibor és Fleis-
cher Fanni ezüst-, míg Dobolyi Dávid és
Piros Roland bronzéremnek örülhetett.
A rendkívül erõs mezõnyben Bakó Ben-
ce és Till János a cseppet sem lebecsü-
lendõ ötödik helyen zárta az erõpróbát.
Az elsõ versenyes Ambrus Csongor és
Zsók Szabolcs a középmezõnyben vég-
zett, ami szintén szép teljesítmény. Az Alisca Nyilai ÍE sportolói több éremnek örülhettek
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Szekszárdi bringások az ob élmezõnyében
Két országos bajnokság is zajlott a Sajó Péter utánpótlás emlékversenyen

Igazán rangos verseny jött össze a ju-
bileumi, tizedik Sajó Péter emlékver-
senyre, amit a Szekszárdi Szabadidős
Kerékpáros SE kezdeményezett, s
amelynek fennmaradásáért, komo-
lyabb utánpótlás versennyé válásáért
megvívta a maga küzdelmét az el-
múlt évtizedben.

A jelekbõl ítélve sikerrel, hisz a két na-
pos, három szakaszos - az utolsó etapra
nemzetközivé is váló - megméretés két íz-
ben az idei korcsoportos magyar bajno-
ki címekrõl is döntött. A Kisdorog-Bony-
hádvarasd- Bonyhád háromszögben iga-
zán nehéz, változatos, kanyarokkal, emel-
kedõkkel teli technikás pálya várt a me-
zõnyökre. Az ifik például négyszer telje-
sítették ezt a kört a 100 km-es távú orszá-
gos bajnokságon.

Szekszárdon, illetve vonzáskörzetében,
Várdombon és Sárpilisen zajlott a nyolc-
vanas évek neves szekszárdi országúti ke-
rékpárosa, Sajó Péter emléke elõtt tisztel-
gõ versenysorozat második és harmadik
szakasza, az idõfutam országos bajnok-
ság, illetve a háztömb körüli kritérium
verseny. Igazi kerékpáros hangulat ala-
kult ki az említett helyeken, jelezvén,
hogy a Gemenci Nagydíj „kistestvérének”
is tekinthetõ viadal a jelekbõl ítélve él, s ta-
lán a késõbbiek során még virulni is fog
- konstatálva a verseny mögött felsorakozó
támogatók számát. Egy ilyen méretû ver-
seny, ahol hat korcsoportban több mint
száz versenyzõ áll rajthoz, komoly bizto-
sítást igényel. „Sok polgárõr segített, így
minden mellékutat, így például a sárpili-
si mellékutcákat, idõben le tudtunk zár-
ni” - jegyezte meg Schneider Konrád, a
verseny egyik szervezõje.

Fábián Csongor aranya
A 18 klub közül az erõviszonyok alap-

ján kiemelkedett a közelmúltban alakult

fõvárosi Bike Express, amelyet két ko-
rábbi ismert kerékpáros, Bebtó Zoltán
és Garamszegi Ottó neve fémjelez. Do-
minált még a KSI, de kiemelendõ a két
szekszárdi klub versenyzõinek szerep-
lése is. Az országos bajnokságokon igen
értékes 4-6. helyek mellett például Szek-
szárdi KSE két versenyzõje, az U15-ös
korosztályban induló Ács Vince, és a 17
évesek korosztályában Istlstekker Zsolt
a második helyen zárt, s itt a dobogó har-
madik fokára is szekszárdi versenyzõ áll-
hatott fel Takács Krisztián (SZSZKE) jó-
voltából. A szabadidõs klub nevéhez fû-
zõdik az egyetlen szekszárdi gyõzelem
is: az U13-asok között szereplõ Fábián
Csongor - a már több sikert elért Ábel
öccsérõl van szó - ugyanis megnyerte a
25 km-es mezõnyversenyt, míg a másik
két szakaszon olyan eredményt produ-
kált, hogy összetettben megtartotta elsõ-
ségét. Ugyanezen korosztályban Kiss
Balázs (SZKSE) a kritérium-versenyen
másodikként érkezett célba, össze-
tettben pedig az értékes ötödik he-
lyet szerezte meg.

A szekszárdi klubok szakmai vezetõi,
Schneider Gábor (SZSZKE) és Steig Gá-
bor (SZKSE) alapvetõen elégedettek vol-
tak a látottakkal. Mindketten megjegyez-
ték, hogy az idõsebb korosztályokban a
Bike Express favoritjaival szemben nem
volt reális esélyük a gyõzelemre, így a do-
bogós helyek is értékesek, nem külön-
ben a pontszerzõ helyezések. Steig Gá-
bor megjegyezte: „Nem mondunk le a
még hátralévõ országos bajnokságokon
a gyõzelemrõl. Ács Vincének lehet erre
esélye a hegyi ob-n, Kiss Balázsnak pedig
a kritérium bajnokságon”. Mindkét edzõ
fontosnak tartotta megemlíteni, hogy
roppant nehéz lesz legyõzni a Bike Ex-
press bringásait, akik a legkorszerûbb
kerékpárokkal versenyezve technika fö-
lénnyel várhatják a versenyek rajtjait. Így
aztán még szebb lesz nyerni, zárhatjuk le
az esélylatolgatást.

Sajó Péter emlékverseny (a szek-
szárdi eredmények): Országúti ob,
fiúk: U-13 (25 km): 1. Fábián Csongor
(Szekszárdi Szabadidõs KE), … 5. Kiss Ba-
lázs, 6. Bán Benedek (mindkettõ Szek-

szárdi Kerékpáros SE), … 7. Zádori Zalán,
… 9. Genzler Tamás, 10. Forró Lajos
(mindhárom SZSZKE). U-15 (50 km):
2. Ács Vince (SZKSE), ... 5. Schneider Se-
bestyén, ... 8. Borsos Áron (mindkettõ
SZSZKE). U-17 (75km): 2. Istlstekker
Zsolt (SZKSE), 3.Takács Krisztián
(SZSZKE), ... 12. Balogh Tamás (SZKSE).
U-19 (100 km): 4. Nagy Olivér, ... 16. Tor-
nyai Richárd (mindkettõ SZSZKE). Nõk,
U-19 (100 km): 3. Frey Tímea (SZKSE).

Idõfutam ob. Férfi, U-13 (5km): 4.
Fábián Cs., ... 6. Bán B., 7. Kiss B., 8.Gen-
zler T., ... 10. Zádori Z., 11.Forró L. (mind-
három SZSZKE). U-15 (10 km): 2. Ács V.,
... 8. Schneider S., 9. Borsos Á. U-17 (14
km): 4. Fábián Ábel (SZSZKE), ... 7. Istl-
stekker Zs., ... 10. Takács K., ... 14. Balogh
T. U-19 (20 km): 12. Nagy O., ... 17. Tor-
nyai R. (mindkettõ SZSZKE). Master I
(30-39 év, 14 km): 2. Galyasi Gábor, 3.
Rácz Attila (mindkettõ SZSZKE). Mas-
ter II (40-49 év, 14 km): 1.Balázs Tibor,
... 3. Balás Attila (mindkettõ SZSZKE).
Nõk, U-19 (14 km): 4. Frey T.

Kritérium verseny: U-13 (6 kör): 2.
Kiss B., ... 5. Fábián Cs., ... 7. Bán B., ... 9.
Fábián Zalán, 10. Zádori Z. U-15 (8kör):
5. Ács V., ... 6. Borsos Á., ... 14. Schneider
S. U-17 (10 kör): 5. Istlstekker Zs., ...7.Ta-
kács K., ... 9. Balogh T. U-19 (10 kör): 6.
Nagy O., ... 11. Tornyai R. Amatõr (10
kör): 1. Galyasi G., 2. Rácz A., 3. Schnei-
der Gábor, ... 5. Bíró Zoltán, 6. Kocsis Ti-
bor, 7. Ranga Csaba, ... 9. Bíró István (va-
lamennyien SZSZKE).

Egyéni összetett: Fiúk, U-13: 1. Fá-
bián Csongor, ... 5. Kiss Balázs, 6. Bán Be-
nedek, 7. Genzler Tamás, 8. Zádori Zalán.
U-15: 2. Ács Vince, ... 6. Schneider Sebes-
tyén, ... 9. Borsos Áron. U-17: 3. Istl-
stekker Zsolt, 4. Takács Krisztián, ... 9. Ba-
logh Tamás. U-19: 6. Nagy Olivér, ... 11.
Tornyai Richárd. Lányok, U-19: 3. Frey
Tímea.  B. Gy.

Fábián Csongor országúti bajnok és egyéni összetett gyõztes lett

AMERIKAIFUTBALL. Elsõ idényében
az elõdöntõig verekedte magát a Szek-
szárd Bad Bones Divízió II-es ameri-
kaifutball-csapata. A Rosszcsontok az
elmúlt vasárnap a bajnokság favoritja,
az Újpest Bulldogs vendégeként lépett
pályára, és 42:0-ra kikapott a még ve-
retlen fõvárosiaktól. Miután az elõdön-
tõk vesztesei nem játszanak helyosz-
tót, a Bad Bones tagjai bronzérmet ve-
hetnek át.

KOSÁRLABDA. A Diósgyõr csapatához
igazolt Bálint Réka. Az Atomerõmû-KSC
Szekszárd saját nevelésû játékosa a ma-
gyar felnõtt válogatott bõvebb keretével
legutóbb Kínában vett részt egy csapat-
építõ túrán, ahol az amerikai, az ausztrál
és a kínai válogatott elleni mérkõzése-
ken átlagban 10-12 pontot produkált. Bá-
lint most Oroszországban, az egyetemis-
ták és fõiskolások világbajnokságán vesz
részt a magyar nõi csapattal. A váloga-

tottnak két további szekszárdi tagja van
Zele Dorina és az együttest dirigáló Ma-
gyar Gergely edzõ személyében.

GRAPPLING. Idén Kanadában került
megrendezésre a grappling (földharc)
világbajnokság. A cselgáncs, brazil és a
klasszikus birkózás, illetve az aikido moz-
gáselemeit egyesítõ sportágban a Hikari
Aikidó Egyesület szekszárdi fiókcsapa-
tából Rõfi Gyula vehetett részt a meg-
mérettetésen. A gi fogásnemben a súly-
csoportjában a 7., no-gi fogásnemben

pedig az 5. helyezést érte el az erõs me-
zõnyben. Rõfi számára a versenyen való
indulást az Alisca Bau Zrt., az MVM Pak-
si Atomerõmû Zrt. és néhány önzetlen
munkatárs támogatása biztosította.

TENISZ. Az orr-fül-gégész orvosok or-
szágos bajnokságán szép szekszárdi si-
ker született. Dr. Újlaki Ildikó megnyer-
te a szakma versenyét, s már a hazai ren-
dezésû Európa-bajnokságra készül Do-
bos Zoltán irányításával. A szekszárdi
hölgy vegyespárosban ezüstérmes lett.

SPORTHÍREK
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2013. JÚLIUSI FOGADÓÓRÁI

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Július 23-án (kedd) 16-18 óráig.
Polgármesteri Hivatal, I. em., polgármes-
teri tárgyaló

DR. GÖTTLINGER ISTVÁN aljegyzõ
Minden szerdán 10-12 óráig. Polgármeste-
ri Hivatal, I. em. 40. sz. iroda

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
A képviselõ asszony nem tart fogadóórát.

ÁCS REZSÕ alpolgármester
A hónap harmadik hétfõjén 14-15 óráig.
Polgármesteri Hivatal, I. em. 36. sz. iroda. 
III. sz. választókerület
Július 4-én (csütörtök) tartotta.
I. Béla Gimnázium és Informatikai Szakkö-
zépiskola, Kadarka u. 25-27.

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselõ
I. sz. választókerület
A képviselõ úr nem tart fogadóórát, de a
30/9931-989-es számon elérhetõ.

DR. TÓTH GYULA képviselõ
IV. sz. választókerület.
A képviselõ úr július hónapban nem tart
fogadóórát.

KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselõ
V. sz. választókerület.
A képviselõ úr július hónapban nem tart
fogadóórát.

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA
képviselõ, VI. sz. választókerület
A hónap elsõ keddjén 16-17 óráig.
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

LEMLE BÉLÁNÉ képviselõ
VII. sz. választókerület.
A képviselõ asszony július hónapban
nem tart fogadóórát.

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

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

FAJSZI LAJOS képviselõ
X. sz. választókerület.
A képviselõ úr július hónapban nem tart
fogadóórát.

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

ILOSFAI GÁBOR képviselõ. A hónap má-
sodik szerdáján 17-18 óráig, Mikes u. 24.

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

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

Környezetvédelmi
referenst keresnek
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala a közszolgálati tiszt-
viselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. tör-
vény 45. § (1) bekezdése alapján pá-
lyázatot hirdet a Polgármesteri Hiva-
tal Városüzemeltetési és Városfejlesz-
tési Igazgatóságának Városigazgatási
és -rendészeti Osztályára környezet-
védelmi referens munkakör betölté-
sére. Részletes információ a város
honlapján, a www.szekszard.hu/allas
oldalon olvasható.

ANHUR  TEMETKEZÉS  
Szekszárd, 

Béri B. Ádám
utca 16. 

(a kórházi
buszmegállóval

szemben) 

Telefon, fax:
74/675-770 

állandó 
készenlét 

0-24 óráig:
0630/936-32-55

www.anhurtemetkezes.hu

Szúnyoggyérítés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata megbízásából az RSZ-COOP
Kft. Szekszárd város illetékességi terüle-
tén légi és földi szúnyoggyérítést végez.

A légi kémiai irtás idõpontja: július 7-
én (vasárnap) 18:42 órától 20:42 óráig. 

A földi kémiai irtás idõpontja: július
7-én, a légi permetezést követõen, az es-
ti-éjjeli órákban Rossz idõ esetén (esõ,
szél) a permetezésre július 8-án, vagy 9-
én ugyanebben az idõszakban kerül sor.

Felhasználásra kerülõ vegyszerek légi
irtás esetén: K-OTHRIN ULV, földi irtás
esetén: K-OTHRIN. A vegyszer emberre
és melegvérû állatokra veszélytelen, de
a méhekre veszélyes!

PH Városüzemeltetési és
Városfejlesztési Igazgatóság

Pályázat a 2013. évi Civil Keretre
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata Közgyûlésének Humán Bi-
zottsága nyílt pályázatot hirdet a 2013.
évi Civil keretre.

Felosztható keret: 6.000.000 Ft
Pályázat célja: a civil szervezetek

2013. évi mûködésének támogatása,
mind eszköz és infrastruktúra, mind hu-
mánerõforrás tekintetében, melyek elõ-
segítik a szervezet fejlõdését, mûködését.

Pályázók köre: A szekszárdi székhe-
lyû civil szervezetek, amelyek a Civil In-
formációs Centrumban regisztráltak, va-
lamint 

- a Tolna Megyei Bíróság a felhívás
megjelenése elõtt legalább egy éve jog-
erõsen nyilvántartásba vett és az alapító
okiratuknak, illetve az alapszabályuknak
megfelelõen ténylegesen mûködnek

- tevékenységüket Szekszárdon fejtik ki
- köztartozásuk nincs, csõdeljárás

nem folyik ellenük, az önkormányzattól
elõzõ évben elnyert civil támogatásról
elszámoltak

- 2013. május 31-ig teljesítették az Or-
szágos Bírósági Hivatal felé a beszámo-
lói kötelezettségüket

A finanszírozás módja és mértéke:
Egy összegû, utófinanszírozású, visz-

sza nem térítendõ támogatás.
A pályázatból elnyerhetõ támogatás

mértéke minimum 50.000 Ft, maxi-
mum 200.000 Ft.

Beadási határidõ: 2013. július 23.
A benyújtás módja:
- A pályázatot egy eredeti példányban

magyar nyelven, kizárólag a bizottság ál-
tal erre a pályázati célra kiadott pályáza-
ti adatlapon, amely sem tartalmában,
sem formájában nem változtatható,

- személyesen vagy postai úton,
- a borítékon jól láthatóan feltüntetve

a pályázati felhívás címét, a pályázó ne-
vét és címét,

- a kiírásnak megfelelõen hiánytalanul
(a pályázati formanyomtatvány minden
kérdésére választ adva), és az egyéb elõ-
írt dokumentumok becsatolásával kell
benyújtani. 

A pályázat benyújtásának helye:
Polgármesteri Hivatal, Szekszárd, Bé-

la király tér 8. (Humán Osztály). Posta-
cím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Részletek: www.szekszard.hu

EMTRONIK Műszaki és Hangszer-
kereskedés, 7100 Szekszárd, Kossuth u. 8.

Tel/fax: 74/312-645 info@emtronik.hu

DVB-T set-top box
digitális TV adás vételéhez
üzletünkben kapható!
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Továbbra is kedvezményes
árakkal, akciókkal várjuk 

kedves vásárlóinkat!

A szerviz új, speciális 

továbbra is várja ügyfeleit!
szerelõcsapattal
szerszámokkal és

Jantner 
Erdõ-Mezõ Kft.
7100 Szekszárd, 
Rákóczi u. 21. 

Tel.: 74/510-026

Mango Étterem 
Szekszárd sétálóutcájában

Vasárnaponként családi menüvel is 
várja Vendégeit! Nyitva 12 órától 18 óráig.

asztalfoglalás: +36-20-550-1954 ❖❖ www.mangoetterem.hu

Vasárnapi ebéd? 
Mango!

Vasárnapi ebéd? 
Mango!
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