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Szekszárd német testvérvárosa, Bi-
etigheim-Bissingen újabb szép
gesztusát mutatta a hamarosan 25
éves jubileumához érkező partner-
kapcsolatnak.

Horváth István polgármester és a Balas-
sa János Megyei Kórház gyermekosztá-
lyának orvosai kérésére - Jürgen Kessing
fõpolgármester hathatós segítségével -
egy orvosi mûszerekbõl és életmentõ
készülékekbõl álló szállítmány érkezett
a közelmúltban városunkba. A Bi-
etigheim-Bissingen és a közeli Lud-
wigsburg város kórházai által felajánlott
és a szekszárdi Sió-Trans Kft. nagylelkû
támogatása által ingyenesen leszállított
eszközöket elsõsorban a kórház újszü-
lött- és gyermekosztályán helyezték el.

A kórházak közötti több éves együtt-
mûködés eredményeképp a napokban
Szekszárdra érkezett egy három fõs né-
met kórházi delegáció. Dr. Matthias
Walka gyermekorvos és Herbert Spon-
na mûszaki vezetõ a ludwigsburgi, míg
a tolnai származású ápolónõ, Monika
Winkler-Szaraz a bietigheim-bissingeni
kórházból érkezett, és tett látogatást a
megyei kórház osztályain, illetve segített

a készülékek beüzemelésében, kezelésé-
nek gyakorlati elsajátításában.

A delegációt a városházán fogadta dr.
Haag Éva alpolgármester, majd dr. Muth
Lajos fõigazgató-fõorvossal és a német
vendégekkel közös sajtótájékoztatót tar-
tottak. Ezen elhangzott: a nagylelkû ado-
mány (újszülött melegítõágy és lélegezte-
tõ készülék, sürgõsségi lélegeztetõ gép,
kék lámpa, infúziós pumpa és egy szülõ-
ágy) újkori értéke 40 millió forint.

“Hatalmas segítség ez nekünk” - mond-
ta dr. Muth Lajos. - Hõsies küzdelmet foly-
tatunk a zavartalan betegellátásért és kol-
légáink megtartásáért, egy ilyen volume-
nû fejlesztés finanszírozására nem lett vol-
na pénzünk. Köszönet mindenkinek.” 

Az adomány-eszközök “élesben” is
vizsgáztak: már két kismama is az új szü-
lõágyon hozta világra gyermekét. Az
egyik baba éppen a német vendégek ott-
jártakor született.

Életet adnak, életet mentenek
Testvérvárosi ajándék: mûszerek az újszülött- és gyermekosztályon 

A német vendégek a megyei kórház újszülött osztályán

Idén a Tamási Városi Rendőrkapi-
tányság szervezésében április 20-
án tartották a Rendőrség Napja
megyei ünnepséget.

Az ünnepségen elismeréseket vehettek
át megyénk kiemelkedõ teljesítményt
nyújtó rendõrei. A szekszárdi közgyûlés
a városi kapitányság két munkatársának
adományozta az „Év Rendõre” elismerõ
címet: Gyergyói Tamás fõhadnagynak, a
közrendvédelmi osztály járõr- és õrszol-
gálati alosztályvezetõ-helyettesnek, vala-
mint Horváth Ervin zászlósnak, a bûn-

ügyi osztály felderítõ alosztálya nyomo-
zójának. A közgyûlés Boros Tibor zász-
lóst, a bûnügyi osztály nyomozó alosz-
tály nyomozóját az elmúlt esztendõben
végzett kiemelkedõ munkájáért dicsé-
retben és jutalomban részesítette. Velük
a jövõ heti lapszámunkban ismerkedhet-
nek meg. A megyei közgyûlés és a me-
gyei rendõr-fõkapitányság vezetõje a
szekszárdi kapitányság közrendvédelmi
osztálya vezetõjének, Szabácsy Szabolcs-
nak adományozta az „Év Rendõre” címet.
Szabácsy alezredesrõl két hét múlva ol-
vashatnak lapunkban.

Az elismerések átnyújtását követõen
a kapitányság elõtti téren remek hangu-
latú családi napot rendeztek, ahol be-
mutatkoztak a különbözõ rendõri egy-
ségek. Nem titkolt céljuk volt, hogy a
rendõri tevékenységet közel vigyék a fi-
atalokhoz. Tartottak kutyás bemutatót,
a Terror Elhárítási Központ technikai
bemutatóval aratott nagy sikert. Hatal-
mas harci jármûvüket kívül-belül egy-
aránt megnézhettek az érdeklõdõk, de
sorban állás alakult ki a rendõrmotorok
körül is. Volt kerékpárverseny, sõt lég-
fegyveres lövészverseny is. - hm -

Elismerések a Rendõrség Napján
Szekszárdi „zsaruk” is vannak a díjazottak között
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www.szpluszcstudio.hu, info@spcstudio.hu
Szekszárd, Tartsay u. 30. Tel.: 74/511-833

Jöjjön az üzletünkbe 
és kérdezze az 

értékesítõ kollégáinkat 
április hónapban!

KÉMÉNY
AKÁR 38% KEDVEZMÉNNYEL!

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

KONTAKTLENCSE ILLESZTÉS
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A márciusi tél elvitte a megtakarítást
A fûtési idõszak végleges elszámolása a júliusi számlában jelenik meg

Az idei tél - bár a vége felé igen-
csak ránkijesztett - már visszavon-
hatatlanul a múlté. Szekszárdon
ezekben a napokban olvassák le a
távfűtött lakásokban a költségosz-
tókat, aminek alapján kiderül,
mennyibe is került a lakóknak a fű-
tés. Balog János, az Alfa-Nova Kft.
területi igazgatója elmondta, az el-
múlt télen az átlagosnál kicsit több
meleg fogyott.

A szekszárdi lakásokban az országban
elsõk között kezdték felszerelni a radiá-
torokra a költségosztókat, amelyekbõl a
folyadék a meleg hatására elpárolog. Ez
jelzi, hogy milyen melegre állítottuk a
fûtõtesteket, s még néhány mûszaki pa-
ramétert figyelembe véve következtet-
ni lehet arra, hogy a téli hónapokban a
lakás fûtéséhez mennyi hõ kellett. Ké-
sõbb ennek alapján kell - az elõzõ három
év átlaga alapján kiszámolt - részfizetése-
ket kiegészíteni, vagy netán némi pénz
visszajár.

Balog János, aki több mint negyven
éve fõmérnökként, igazgatóként a váro-
si távfûtés szakembere, egy majdnem át-
lagos télként értékelte az elmúlt hideg
hónapokat. 

- Az idei fûtési idény – mondta – febru-
ár végéig az átlagos hõmérsékleti adatok-
nak köszönhetõen kedvezõen alakult.
Nem voltak kimagaslóan hosszantartó hi-
deg idõszakok és a napsütéses órák szá-
ma is megfelelõ volt. Ha a március és áp-
rilis is átlagos lett volna, a fûtési idõszak
végére az átlagos télhez viszonyítva öt szá-
zalékos hõmegtakarítást lehetett volna el-
érni. Azonban a március az elmúlt évtize-
dek leghidegebb ilyen hónapja volt, és

növelte a hõfelhasználást a szokatlanul
erõs szél is. Az április elsõ tíz napja is 4
fokkal hidegebb volt az átlagosnál, s a két
hónapban a lakásokba juttatott többlet
hõenergia elérte az egész fûtési idõszak
hõszükségletének egytizedét. Így összes-
ségében a várt öt százalékos megtakarítás
a fûtési idény végére három százalékos
többlet hõfelhasználásra változott.

Ez azt jelenti, hogy egy 140 légköbmé-
teres lakásnál várhatóan átlagosan 3.000
Ft ráfizetésre lehet számítani. Az átlagtól
való eltérés azonban a költségosztók sze-
rinti elszámolás következtében egyes la-

kások esetében jelentõs eltérést mutat-
hat. A rezsicsökkentést célzó kormány-
határozat értelmében január óta 10 szá-
zalékkal alacsonyabb lett a fûtés alapdíja
és a hõdíj is, most a hideg miatt viszont
nagyjából annyit kell fizetni, mintha ez a
mérséklés nem történt volna meg.

Jelenleg 5.417 szekszárdi lakásban, az
összes távfûtött ingatlan 95,4 százaléká-

ban fûtési költségosztók szerint
történik az elszámolás. Ezek leol-
vasása és az adatok feldolgozása
után a fûtési idõszak végleges ada-
tai a júliusi számlákban kerülnek
elszámolásra.

Balog János elmondta azt is,
hogy a város távfûtött lakóépüle-
teinek több mint 90 százalékán a
külsõ hõszigetelés már elkészült,
és nagyon sok épületben a nyílás-

zárók cseréje is megtörtént. Ennek kö-
szönhetõen a szekszárdi lakások fûtésé-
hez az országos átlagnál 30 százalékkal
kevesebb hõre van szükség. 

- szepesi -

Balog János: jelentõs eltérések lehetnek az egyes lakások között

Szekszárd Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete pályázatot ír ki Szek-
szárd IX. sz. felnõtt körzet háziorvosi fel-
adatainak vállalkozási formában való el-
látására területi ellátási kötelezettséggel.

A munkakör és munkahely megne-
vezése:

- A IX sz. háziorvosi körzethez tarto-
zó felnõtt lakosság ellátása a Szekszárd,
Wigand tér 1. sz. alatti rendelõben. 

- A tevékenység magában foglalja a
hétközi és hétvégi központi háziorvosi
ügyeleti szolgálatban való részvételt,
mely egyben az ügyeletben társult tele-
pülések ellátását is jelenti. 

Pályázati feltételek:
- A 4/2000. (II.25.) EüM rendelet szerin-

ti képesítés és a 313/2011. (XII.23.)  Korm.
rendeletben elõírt feltételek megléte. 

- Büntetlen elõélet. 
A pályázathoz csatolni kell:
- a végzettséget és szakirányú képzett-

séget igazoló okirat másolatát, 
- személyi és szakmai önéletrajzot,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági er-

kölcsi bizonyítványt, 
- a pályázó hozzájárulását arról, hogy

a pályázati eljárásban résztvevõk a pá-
lyázati anyagot megismerhetik. 

- MOK tagsági igazolást.

A pályázat benyújtásának helye:
Szekszárd MJV Önkormányzata, Hor-

váth István polgármester, 7100 Szek-
szárd, Béla király tér 8. 

A praxis mûködtetési jogát az önkor-
mányzat térítésmentesen adja át a szük-
séges szerzõdések megkötése alapján. 

A pályázat benyújtásának határideje:
2013. május 10. Elbírálási határidõ: a pá-
lyázati határidõ lejártát követõ képvise-
lõ-testületi ülés.

- Az állás betölthetõ: 2013. 06. 01. 
További információ: Dölles Lászlóné

egészségügyi gondnokságvezetõ (tel.:
06/30-458-6344).

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS HÁZIORVOSI MUNKAKÖRREÁlláspályázat
Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata pályázatot hirdet Szek-
szárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatának KEOP-1.3.0/B/2F/09-
11-2011-0002 Szekszárd város hosz-
szú távon egészséges ivóvízzel való
ellátása pályázata kapcsán

projekt menedzsment
szervezetvezetõ

munkakör betöltésére. A részletes
pályázati felhívás az interneten, a
www.szekszard.hu honlapon, a Köz-
ügyek/Állás menüpontban tekinthe-
tõ meg.

Beváltak
a kormányablakok

Az elmúlt pénteken Szekszárdra látoga-
tott Navracsics Tibor közigazgatási és
igazságügyi miniszter. A kormányhiva-
tal és a járási hivatalok vezetõivel folyta-
tott eszmecsere után tartott sajtótájé-
koztatón Navracsics Tibor hangsúlyoz-
ta: a cél az volt, hogy tisztább, átlátha-
tóbb és a polgárok számára egyszerûb-
ben kezelhetõ, megbízható közigazga-
tást hozzanak létre.

- Most, szûk fél évvel a járási rendszer
bevezetése után látható, hogy ez megva-
lósul. Tapasztalható az este nyolcig nyit-
va tartó kormányablakok pozitív hatása:
egyre többen jönnek ügyeiket intézni
munkaidõ után - mondta a miniszter.

A jövõt illetõen beszélt arról, hogy
uniós pénzek felhasználásával folyik az
akadálymentesítési program is, és a
MÁV-val együttmûködve egyes vasútál-
lomásokon is létrehoznak kormányabla-
kokat, ügyintézési pontokat. - sz l -

Idõtlen értékeink
Május 4-én, szombaton délután „Idõtlen
értékeink” címmel színes kulturális prog-
ram várja az érdeklõdõket a Fürdõház ut-
cai Bormúzeumban. Népi kismestersé-
gek mutatkoznak be 16 órától, melynek
keretében lehetõség nyílik hagyomá-
nyos, kézmûves játékok, használati tár-
gyak készítésére a Tolna Megyei Népmû-
vészeti Egyesület tagjainak közremûkö-
désével. A borkóstolón Gáspár Kata és
Támer László kézmûves pincészete mu-
tatkozik be, majd Táncos utazás címmel
gálamûsort láthat, hallhat a közönség a
Kárpát-medence legszebb táncaiból és
muzsikáiból. Este, 21 órától a gálamûsor
fellépõi és a Csurgó zenekar részvételével
folkkocsmát és táncházat tartanak.
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A sertéságazat felélesztése, illetve
az állomány hét éven belüli meg-
duplázása húszezer új munkahe-
lyet is jelenthet Magyarországon. 

Fazekas Sándor vidékfejlesztési minisz-
ter és Horváth István miniszteri biztos
mindezt Keszthelyen jelentették be,
azon a konferencián, melyet a Vidékfej-
lesztési Minisztérium (VM) valamint a
Pannon Egyetem (PE) hívott életre, a
sertésstratégia beindulását jelezve.

A VM sertésprogramért felelõs mi-
niszteri biztosa arról tájékoztatott, hogy
a sertéslétszám növelésével együtt a fo-
gyasztást is ösztönözni szeretnék, az el-
sõ évben már mintegy 10 százalékkal.
Huszonöt éve még évente körülbelül 60
kilogramm sertéshús volt az éves átlag-
fogyasztás, ez mára 27 kilogrammra
csökkent, miközben Ausztriában 58 ki-

logramm. Horváth István tájékoztatása
szerint a tárca szándéka, hogy a keleti pi-
acok felé is nyissanak. Továbbá a gazdál-
kodók tehercsökkentéseként, illetve az
ágazati kereskedelem fehérítéseként
szolgálhat – a fordított áfa brüsszeli vé-
tóját követõen – a májusban kormány
elé kerülõ, 5 százalékos áfakulcstervezet,
mely a költségvetésen csupán átmenõ
tételként jelentkezhet, hiányt nem okoz-
va.

A konferencián továbbá elhangzott,
hogy a jövõben a PE Georgikon Kar és
a VM együttmûködve dolgoznak majd,
többek között a háztáji sertésprogra-
mon. Horváth István arról tájékoztatta
szerkesztõségünket, hogy Tolna megyé-
ben mintaprojektet szeretne létrehoz-
ni, ennek érdekében már megkezdték
a sertéstartási igények felmérését a tér-
ségben. B. M.

Beindult a sertésprogram
Hét év alatt 20 ezer új munkahely is létrejöhet

Pályázatból újul meg óvoda és iskola
A városba látogatott Szekszárd kínai testvérvárosa, Dinghai küldöttsége

Fejlesztésre és felújításra vonatko-
zó pályázatok beadásáról döntött a
megyeszékhely közgyűlése. 

Három fontos pályázat ügyében hozott
döntést csütörtökön Szekszárd közgyûlé-
se. Mint azt Horváth István polgármester
elmondta, az önkormányzatnak idén is le-
hetõsége nyílt pályázatot benyújtani a Jö-
võnk Energiája Térségfejlesztési Alapít-
ványhoz. A 40 millió forintról szóló pályá-
zat a szekszárdi alsóvárosi temetõ bõvíté-
séhez kapcsolódna, a kötelezõ régészeti
feltárások egy részét finanszíroznák belõ-
le. A város a Belügyminisztériumhoz is
nyújt be pályázatot önkormányzati fejlesz-
tési feladatok támogatására. Siker esetén
az 1. sz. Óvoda Kindergarten Bajcsy Zsi-
linszky utcai épületében fûtéskorszerûsí-
tést, homlokzatszigetelést, a nyílászárók
cseréjét és megújuló energiaforrás kiépí-
tését kívánják megvalósítani. A Dienes Va-
léria általános iskolában régóta esedékes a
tornaterem felújítása, itt a sportpadló és a
nyílászárók cseréje a legsürgetõbb feladat,
emellett a világítás és a kazán korszerûsí-
tése szerepel a tervek között. A város dé-
li kapujánál lévõ 2,2 km-es gyalogos- és ke-
rékpárút mentén pedig a közvilágítás ki-
építését oldanák meg pályázati pénzbõl. 

A közgyûlés döntése alapján a Szekszár-
di Sportközpont Nonprofit Kft. pályáza-
tot nyújt be a Magyar Vízilabda Szövet-
séghez. Kedvezõ elbírálás esetén hetven

százalékos támogatást nyerhet a város egy
új uszoda létesítéséhez. A fejlesztés kap-
csolódna a fürdõprojekt továbbviteléhez
és a város sportéletének bõvítéséhez.

Lapunk kérdésére Ács Rezsõ alpolgár-
mester elmondta: a 2012. évi zárszám-
adási rendelettel kapcsolatban az elõzõ
évek gyakorlatától eltérõen nem voltak
kérdések az ellenzék részérõl és vita sem
alakult ki. Mindez azt mutatja, hogy szak-
mai alapon vizsgálva a város gazdálkodá-
sát, az kiegyensúlyozott, takarékos és sta-
bil volt a tavalyi évben is. Az alpolgármes-
ter még tájékoztatott arról is, hogy a vá-
rosvezetés korábbi ígéretének megfele-
lõen napirenden van az ingatlan- és telek-
adó mértékének felülvizsgálata. A beér-
kezett bevallások összesítését követõen,

várhatóan a májusi közgyûlésen dönte-
nek majd arról, hogy differenciáltan, de
összességében legalább 10 százalékkal
mérséklik az ingatlanokra kivetett adót.

Vendégségben a kínai
testvérváros küldöttsége 
Szekszárd városa kiterjedt nemzetközi
és testvérvárosi kapcsolatokkal rendel-
kezik, melyek a tavalyi évig Európára
korlátozódtak. 2012-ben az önkormány-
zat vezetõi a kínai Dinghai város meghí-
vására Kínába látogattak, ahol egy gazda-
sági és kulturális együttmûködésrõl szó-
ló megállapodást írtak alá.

Dinghai város küldöttsége elsõ alka-
lommal 2011 õszén járt Szekszárdon, ezt
követte egy mostani látogatás, melyet a

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztéri-
um által Gödöllõn szervezett kínai-ma-
gyar kereskedelmi konferencián való
részvétellel kapcsoltak össze.

A Pan Guoning alpolgármester által
vezetett 6 fõs delegációt Dinghai város
és Zhoushan megye kereskedelmi és ipa-
ri cégeinek vezetõi alkották, akik elsõ al-
kalommal jártak Szekszárdon.

A gödöllõi konferenciát követõen bu-
dapesti városnézés és a Parlament meg-
látogatása szerepelt programjukban, ma-
jd Szekszárdra érkezésüket követõen a
cikói regionális hulladéklerakó üzemét
nézték meg, illetve a Szekszárdi Víz- és
Csatornamû Kft, valamint az Alisca Ter-
ra Kft. mûködésébe nyertek bepillantást.

A kínai delegációt Horváth István pol-
gármester a csütörtöki képviselõ-testüle-
ti ülés elején az önkormányzati képvise-
lõk jelenlétében üdvözölte, ahol köszön-
tõjében hangsúlyozta, hogy rendkívül szí-
vélyes fogadtatásban részesültek a tavalyi
hivatalos útjukon és számos területen lát
késõbbi együttmûködési lehetõséget Kí-
na gazdaságilag egyik legdinamikusabb
területén fekvõ Dinghai városával. Pan
Guoning alpolgármester válaszában el-
mondta, hogy a kommunális szolgáltatá-
si területen is látnak együttmûködési le-
hetõségeket, de Szekszárd gyönyörû fek-
vése és természeti adottságai, illetve ma-
gas szintû borkultúrája is vonzó lehet a kí-
nai üzletemberek és turisták számára.

Horváth István és a kínai delegációt vezetõ Pan Guoning alpolgármester

Szép számmal gyûltek össze szerdán
délelõtt a Garay téren megtartott ün-
nepségen, ahol a kormányablak épüle-
tének falán emléktáblát avattak. A mun-
kavédelem világnapján (április 28.)
2012 óta idehaza is megemlékezéseket
tartanak országszerte. Tisztelettel em-
lékezünk a munkahelyi balesetben el-
hunytakra. A megsérültek iránti együtt-
érzésüket fejezték ki a résztvevõk,
együtt a város és járás megjelent veze-
tõivel.

A Liszt Ferenc zeneiskola fúvósainak
térzenéje után dr. Kardkovács Kolos, a
Nemzetgazdasági Minisztérium foglal-
koztatáspolitikáért felelõs helyettes ál-
lamtitkára avatóbeszédében a munka-
balesetek megelõzésére hívta fel a fi-
gyelmet, valamint arra, hogy minden
állampolgárnak joga van biztonságos
és egészséges munkahelyen dolgozni.

Megjegyezte, hogy e baleseti számok
pozitív tendenciát mutatnak, egyre ke-
vesebb embertársunk veszíti el életét,
vagy válik rokkanttá munkahelyi bal-
eset során.

Tóth Ferenc megyei kormánymegbí-
zott arról szólt, hogy a munkájuk során
elhunyt embereket nem gyászolják tö-
megek, pedig megérdemelnék, hiszen
õk is hõsök. Szintén szólt a tragédiák
megelõzésérõl, majd megdöbbentõ
adatokat sorolt. Európában három és
félpercenként veszíti valaki az életét
munkahelyi balesetben, a világon pe-
dig naponta hatezren. Megyénkben e
szám szerencsére folyamatosan csök-
kent, csak az M6-os építésének idõsza-
kában történt több munkahelyi tragé-
dia. A leleplezett emléktáblánál az ün-
nepségen résztvevõk elhelyezték az
emlékezés virágait. - hm -

Munkabalesetek: emléktáblát avattak
Magyarországon pozitív tendencia figyelhetõ meg
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Szeretettel, virággal vártak mindenkit
Több százan gyûjtötték szelektíven a szemetet az Alisca Terra Kft. Föld napi programján

A kicsik örömüket lelték a hulladékhorgászatban Folyamatosan érkeztek a családok a hulladékudvarba

Hétfõn a gyerekcsoportok sem távoztak üres kézzel

Az Alisca Terra Kft. szebbnél szebb virá-
gokkal kedveskedett azoknak, akik részt
vettek a „Szemét helyett pipitér...!” elne-
vezésû szombati családi rendezvényen.
Az esemény több helyszínen zajlott, a
szekszárdi mellett a bátaszéki, tolnai, és
a szedresi hulladékudvart is megnyitot-
ta az érdeklõdõk elõtt a szolgáltató cég.

– A Föld napja alkalmából egy rendha-
gyó programmal készültünk: a hulladék-
udvarok látogathatóvá tételével azt sze-
rettük volna elérni, hogy a helyi lakosok
megtapasztalhassák, miként zajlik a hul-
ladékok beszedése, csoportosítása, illet-
ve elszállítása, rávilágítva a szelektív gyûj-
tés fontosságára, hasznára – mondta

Tóth Teodóra. A projekt koordinátorától
megtudtuk, hogy Szekszárdon, a Damja-
nich utcai udvarban 135-en adtak le re-
gisztráltan hulladékot. Építési törmelék-
bõl közel 5 tonna, PET-palackból 130 kg,
vegyes papírból 470 kg, veszélyes hulla-
dékból 15 kg, növényvédõ szerbõl 5 kg,
elektronikai hulladékból 116 kg, üveg-
bõl 150 kg volt az ezen a napon behozott
mennyiség.

A Föld napján, április 22-én a gyereke-
ket várták vezetett látogatásra a szekszár-
di hulladékudvarba. A 320 óvodás és is-
kolás sem távozott üres kézzel: az érde-
kes információk mellett õk is színes vi-
rágokkal térhettek haza.

Csiga-Biga Nyári Játszóház Szekszárd
Alapítványunk nyári játszóházi programokat szervez 

óvodás-és kisiskolás gyermekek részére.
Idõpontjai:

I. 2013. 07. 08. – 2013. 07. 12.
Kutyás-és egészséges életmód Játszóház

II. 2013. 07. 15. – 2013. 07. 19.
Kutyás-és kézmûves Játszóház

III. 2013. 07. 22. – 2013. 07. 26.
Fafaragó-és népi Játszóház

IV. 2013. 08. 05. – 2013. 08. 09.
Mesevilág- és kézmûves Játszóház
V. 2013. 08. 12. – 2013. 08. 16.

Mozgás-és képességfejlesztõ Játszóház

Helyszín:
7100 Szekszárd, Bródy S. u. 21.

Jelentkezni és érdeklõdni a részletes programokkal kapcsolatban:
Töttõsiné Törõ Anita: 0620 222 5485

www.csigabigaalapitvany.hu
www.terapiaskutya.hu

A tábor költsége: 20.000.- Ft/gyermek/5 nap
4.000.- Ft/1 nap /lehetõség van napi ellátást is igényelni.
A költség fedezi a gyermekek egész napos étkezését, felügyeletét, 
szakemberek közremûködését, változatos, tartalmas programokat.

KÖZÉRDEKÛ HIRDETMÉNY
A Panteon Kegyeleti Szolgáltató Kft. 7100 Szekszárd, Alkony u. 1.
(telefon:74/511-755) értesíti az érintett lakosságot, hogy a szek-
szárdi temetõkben:

– Szekszárd, Alsóvárosi köztemetõ
– Szekszárd, Újvárosi köztemetõ
– Szekszárd, Szõlõhegyi köztemetõ

AZ 1987. ÉV ELÕTT BETEMETETT SÍROK,
A 2002. ÉV ELÕTT MEGVÁLTOTT URNAHELYEK,
AZ 1952. ÉV ELÕTT MEGVÁLTOTT SÍRBOLTOK,

HASZNÁLATI IDEJE LEJÁRT.
Kérjük az érintett hozzátartozókat, hogy a temetési helyek újra-
váltása érdekében a Temetõgondnokságot (Szekszárd, Alkony u.
1.) felkeresni szíveskedjenek. Az újraváltás elmulasztása a teme-
tési hely feletti rendelkezési jog megszûnését vonja maga után.
(145/1999. (X.1.) kormány rendelet 18§ (5.)) A lejárt használati
idejû temetési helyek ezen hirdetmény megjelenését követõen
4 hónap múlva, 2013. október 31-ét követõen felszámolásra ke-
rülhetnek. Ezen hirdetményt a 145/1999. (X.1.) kormányrende-
let 19§ (3) bekezdésének rendelkezései alapján jelentettük meg.

Második közzététel.

Panteon Kft. temetõgondnokság 
www.panteon-temetkezes.hu
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Gázolaj helyben és 
kiszállítással, egyedi

feltételekkel. Autópálya- 
matrica, kenõanyagok és

telefonfeltöltés.

Korrekt-Kút Kft., 
Szekszárd, Keselyûsi út 120.,
Volánbontó, hétfõ-vasárnap:

6.30-19 óráig, telefon:
(+36 20) 9231 - 567

A társak szerepe
A Mentálhigiénés Mûhely és a PTE
Illyés Gyula Kar szeretettel várja az ér-
deklõdõket az „EGÉSZ-SÉG” Szabadegye-
tem soros elõadására, május 2-án (csü-
törtök) 17.00 órára a PTE IGYK 52. szá-
mú elõadójába (Rákóczi u. 1.).

Téma: „A társak szerepe mentális
egészségünk megõrzésében”. Mit jelent
a másik ember jelenléte az életünk so-
rán. Elõadó: Király Gabriella egyetemi
oktató (PTE Illyés Gyula Kar).

A DBU színre vitte a Hegedûs a háztetõn-t
Hogy ne vesszen el a lényeg a tejesember történetébõl

Különleges feldolgozásban muta-
tott be egy közismert, népszerű
musicalt, a Hegedűs a háztetőn-t a
Magyarországi Német Színház ápri-
lis 22-én.

A színpadról Marc Chagall fél lábbal egy
háztetõn álló zöld hegedûse néz velünk
szembe, a zsidó sors szimbóluma. Hi-
szen ahogy a Sólem Áléhem novellafüzé-
rébõl készült musical fõszereplõje, Tev-
je mondja: eldugott kis falujukban,
Anatevkában mindnyájan hegedûsök a
háztetõn. Kínlódnak, gyötrõdnek, hogy
kicsaljanak valami kellemes, egyszerû
dallamot a hangszerbõl, anélkül, hogy
kitörnék a nyakukat. Hogy hogyan tart-
ják az egyensúlyt? Mi a titkuk? A hagyo-
mány.

A bemutató után beszélgettünk a szín-
házban Thomas Bayerrel, aki egy sze-
mélyben a darab fõszereplõje, rendezõ-
je és díszlettervezõje.

- Németországban már többször ját-
szott ebben a darabban. Ezért szerette
volna itt megrendezni?

- Nem, nem ezért. Németországból jö-
vök, ahol borzalmak történtek a múlt-
század elsõ felében. Manapság megint
felkavaró hangok kezdenek megjelenni,
és én nem szeretném, hogy ez a ször-
nyûség újra megtörténhessen. A hazá-
jukban békésen, de kisebbségben élõ
emberekért szerettem volna valamit
tenni. Mindig nagyszabású elõadások-

ban vettem részt, nagy kórussal, zene-
karral, csak éppen a lényeg veszett el. Az
volt az elképzelésem, hogy megpróbá-
lom a darabot leszûkíteni a lényegre,
hogy csak az üzenete maradjon meg.

- Ebben a színházban ez így tömö-
ren is nagy produkció.

- Ennél kisebbre már nem lehet szûkí-
teni a darabot, pedig csak magára a te-
jesember történetére koncentráltunk.
Arra, hogy olyan nagy szeretetet érez a
családja, a lányai iránt, hogy képes en-
gedni elveibõl, hiszen fontosabb számá-
ra a lányai boldogsága. A társulat nagyon
ambiciózus, rendkívül sok akaraterõ
volt bennük.

- Ön az elõadás fõszereplõje, rendezõ-
je és díszlettervezõje is. Nem nehéz egy-
szerre háromféle feladatot megoldani?

- Egyáltalán nem, hozzászoktam. A
díszletet egy könyv alapján terveztem,
ami a kelet-európai zsidónegyedek életé-
rõl szól. Az ebben szereplõ képeket dol-
goztuk össze: apró változtatásokat tet-
tünk, montázst készítettünk belõlük.
Fontos volt számomra, hogy színes le-
gyen a színpadkép, hiszen egy család éle-
te jelenik meg. Sötét színeket csak a da-
rabot lezáró szomorú jelenetnél alkal-
maztam, s ekkor Chagall hegedûse át-
változik a keresztre feszített Krisztussá.

Kovács Etelka

Jelenet a darabból. Tevje szerepében Thomas Bayer (középen)
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értékesítése nagy választékkal!

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

Szekszárd, 6-os sz. fõút, siófoki elágazó
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A nyárias idõ meghozta az önkéntesek kedvét
Több akciónappal folytatódott a „Szépítsük együtt Szekszárdot!” program

A márciusi tél után a már-már a
nyarat idéző idő nagyot lendített a
„Szépítsük együtt Szekszárdot!”
programhoz csatlakozó önkénte-
sek részvételi kedvén.

A Roma Hagyományõrzõ és Diáksport
Egyesület a Gróf Pál utcai aszfaltos foci-
pálya játékvonalainak felfestése után egy
héttel kilenc köztéri padot újított fel. A
padok körül pedig mintegy 5 liter sze-
metet, zömében csikkeket gyûjtöttek
össze. Mindannyian örömmel használ-
juk majd a játszótér ezen részét, és remé-
lem, nem csak a rendbetevõi, hanem a
focimeccsek nézõi is vigyáznak majd a
padok és a környezet tisztaságára! Az
egyesület további terveiben szerepel a
Kilátó lábazatának a lemeszelése és kör-
nyezetének a rendbetétele is.

Április 16-án két Alisca utcai édesapa
ötletére a lakótömbjük melletti elörege-
dett gyepfelületet és padokat szépítettük.
Felrotálták a területet, magágyat készítet-
tek, elvetették a program által biztosított
fûmagot, majd meghengerelték a talajt és
azóta naponta locsolják a saját költségü-
kön. A kisgyerekes lakók nagyon örül-
nek az újításoknak és a padok festése is
hamarosan megtörténik.

Egy nappal késõbb a Gyermeklánc
Óvoda Kecskés Ferenc utcai Kertvárosi
Tagintézményében folytatódott a tava-
szi füvesítés. A szülõk által már korábban
felásott talajba a Dynamic Kft. dolgozta
be a szerves trágyát, majd a mintegy 70

négyzetméteres területen az gyerekek
és az óvónénik magágyat készítettek, s
elszórták a Tesco által biztosított fûma-
got. Az Inczédy és Társa Kft. pedig felújí-
tott egy óvodai padot.  Ezután következ-
hetett a munka másik része: a gyerekda-
lokkal, mondókákkal vidámabbá vará-
zsolt talajtömörítés és a locsolás. Ez az ak-
ció volt az egyik példa arra, hogy szóra-
koztatóan is lehet várost szépíteni.

Ugyancsak április 17-én a Közép-du-
nántúli Vízügyi Igazgatóság Szekszárdi
Szakaszmérnöksége is csatlakozott a

„Szépítsük együtt Szekszár-
dot!” programhoz. Közmun-
kásaikkal 14 zsák illegális hul-
ladékot gyûjtöttek össze a Séd-
patak partjának külterületi ré-
szérõl, és munkájukat a közel-
jövõben folytatják.

Április 18-án az I. Béla Gim-
názium diákjai igyekeztek a
május 11-i Borvidék Félmara-
ton résztvevõinek ter-
mészetközelibb helyszínt biz-
tosítani azzal, hogy a Csacska-
szurdiktól indulva egy 13 km-
es szakaszt átnézve 20 zsák
hulladéktól tisztították meg a
területet.  A több mint 20 fõs
tanár-diák társaság a fárasztó
munka végeztével egy a Zöld-
társ Alapítvány által biztosított
vacsora mellett beszélhette át
a nap élményeit.

Április 20-án a Kilátónál tar-
tottunk hulladékgyûjtési ak-

ciónapot. Nagy örömmel fogadtuk,
hogy Kövecses László kezdeményezésé-
hez a 608. számú Schola Caritas Cser-
készcsapat, a szekszárdi McDonald’s dol-
gozói és dr. Kovács Antal olimpiai és vi-
lágbajnok cselgáncsozó is csatlakozott

gyermekeivel. Minden korosztály képvi-
seltette magát a munkában és képet kap-
hatott arról, hogy milyen változatos „sze-
mét-világ” képes megbújni a fûben egy-
egy hanyag kézmozdulat jóvoltából. Két
óra leforgása alatt ugyanis egy kiste-
herautónyi hulladék gyûlt össze. 

Április 21-én a Sauli-völgyi gazdák vág-
ták kemény földbe a csákányukat: az idei
szurdiktakarító munkájukat nehezítet-
te az út szélén összetömörödött talaj, de
a korábbi sok csapadék miatt nagy
mennyiségû föld került az út szélére is.
Nem törõdve a gondokkal, 6-8 gazda
idõt és fáradtságot nem kímélve mint-
egy három köbméternyi földet lapátolt
össze.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nek A
Föld Napja alkalmából a fõútvonalak
mentére meghirdetett hulladékgyûjtõ
akciójához csatlakoztam április 22-én a
VM DASzK Csapó Dániel Középiskola
tanáraival és diákjaival együtt. Felada-
tunk a Tolna felé vezetõ körülbelül 3
km-es útszakasz illegális hulladéktól va-
ló megtisztítása volt. A több mint 50
résztvevõ három óra alatt 60 zsák szeme-
tet, hûtõszekrényt és autóalkatrészeket

gyûjtött össze. Az önkéntesek területre
történõ kiszállítását a TirSuli Autósisko-
la Kft. segítette, akik délután a Sportél-
mény Alapítvánnyal folytatták a nehéz,
de önzetlen munkát. A nap érdekessége
volt: hogy egy tolnai lakos irattárcája is
elõkerült az út mentén, s azt persze visz-
sza is juttatták a becsületes megtalálók.
Egy elütött vadmacska fellelt teteme pe-
dig arról árulkodott, hogy e ritka állatfaj
megyénkben is él. 

Akik több információt szeretnének
kapni a „Szépítsük együtt Szekszárdot!”
programokról, résztvevõkrõl, tekintsék
meg a 2012-es évet értékelõ plakátjainkat
a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. Illyés
Gyula kari éttermében, vagy a Generali
Széchenyi utca 22. szám alatt található fi-
ókjánál, az átjáróban. Remélem minél
többen kedvet kapnak újabb akciók
megvalósításához, és együtt tehetünk
Szekszárdért! Bodó Kata

programkoordinátor

A Kertvárosi ovi apróságai az udvart füvesítették

A Roma Hagyományõrzõ és Diáksport

Egyesület aktivistái kilenc padot festettek le

a Gróf Pál utcában

Az I. Béla gimnázium diákjai és tanáruk a Csacska szurdik lábánál

Kedves Szülõk!
Gyertek, és csatlakozzatok Ti is a
Gróf Pál utcai „Energiapark” játékai-
nak közös felújításához!
A munkát a fa játékok, padok csiszo-
lásával kezdjük, majd festésükkel
folytatjuk. A csiszolópapírt, ecsete-
ket, festéket a „Szépítsük együtt
Szekszárdot!” program biztosítja a
Budapest Bank jóvoltából.
Az akció idõpontja: május 11., 8 óra
(esõnap május 18.). Találkozás az
Energiaparkban, a várnál.
Tegyünk együtt a játszótér megújulá-
sáért, hogy gyermekeink még
szebb parkban játszhassanak!
Kapcsolat: Máté Péter képviselõ, e-
mail: mpj@t-online.hu, vagy Bodó
Katalin telefon: 30-49-48-028.
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A jövõ a munka alapú társadalom
Már több mint egymillió aláírás a rezsicsökkentést támogató íveken

Országjáró körútjának ötödik állo-
másaként a héten Szekszárdra lá-
togatott Kontúr Pál országgyűlési
képviselő, a Fidesz Munkás és Al-
kalmazotti Tagozatának országos
vezetője. Látogatást tett a BHG
szekszárdi gyárában, majd Puskás
Imre megyei közgyűlési elnökkel
és Bordács Józseffel, a munkásta-
gozat Tolna megyei vezetőjével saj-
tótájékoztatót tartott.

- Magyarországnak munka alapú társa-
dalommá kell válnia - mondta bevezetõ-
jében dr. Puskás Imre. - Azt szeretnénk,
hogy mindenki, aki dolgozni akar, meg-
tehesse, s a munkájából meg tudjon él-
ni. Mindent megteszünk annak érdeké-
ben, hogy ez így is legyen. Hogy ezt a
munkát jól tudjuk végezni, sok tapaszta-
latra van szükség. Ezért is látogattunk el
a BHG-ba, ahol Jobbágy Gábor igazgató
mutatta be a céget. 

Kontúr Pál elmondta, azért járja az or-
szágot, és tart fórumokat, mert szeretné
tudatosítani minden magyar emberben,
hogy miért került Magyarország ilyen
helyzetbe, hogy kik azok, akik ezért fe-
lelõsek: Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gor-
don és a szocialista párt vezetõi, tagjai,
képviselõi. Beszélt arról, hogy míg a szo-
cialista kormányok vezetõi milliárdosok,
gazdag emberek voltak, csak a pénzben
gondolkoztak, addig a Fidesz-KDNP po-
litikai családjának szemében legfonto-

sabb érték az ember. Az ember méltósá-
gához, önbecsüléséhez tartozik, hogy le-
gyen munkahelye. Ez az elsõ kormány,
amelyik ki merte mondani, hogy tíz
éven belül egymillió munkahelyre van
szüksége Magyarországnak, hogy aki
akar, tudjon dolgozni. Ennek érdekében
a Fidesz közmunkaprogramot hirdetett,
amelybe immár többszázezer ember
kapcsolódott be.

Dr. Puskás Imre a rezsidíjcsökkentés
eredményeirõl is beszélt, majd azzal foly-
tatta, hogy parlament elõtt van az a tör-
vény, amely tíz százalékkal csökkentené
a víz, a szennyvíz és a szemétszállítás dí-
ját, és még a mostani parlamenti idõ-
szakban tárgyalnak a kéményseprési díj
csökkentésérõl is. Külföldön komoly el-

lenzõi vannak a rezsicsökkentésnek,
ezért is fontos, hogy egy erõs, egységes
magyarországi kiállás legyen ezzel kap-
csolatban. A támogató íveket már több
mint egymillió ember írta alá.

Bordács József, a munkástagozat me-
gyei vezetõje elmondta: Tolnát járva azt
tapasztalta, a legfontosabb a fiatalok és
nõk munkához juttatása. Ez utóbbi még
Pakson is gond, pedig ott alacsony a
munkanélküliségi ráta - mondta Bor-
dács József. Beszélt arról is, hogy a szak-
munkásképzésre több figyelmet kell for-
dítani. 

A tájékoztatót tagozati fórum követte,
és Kontúr Pál Tolna megyei látogatását
a Takler pincészetben egy kötetlen esz-
mecsere zárta.  - sz l -

Kontúr Pál (balról), dr. Puskás Imre és Bordács József a tájékoztatón

Születés Hete
Idén tizenegyedik alkalommal kerül
megrendezésre A Születés Hete orszá-
gos szakmai, kulturális és tájékoztató
rendezvénysorozat. A szervezõk május
4. és 12. között, közel hatvan helyszí-
nen, így Szekszárdon is várják az érdek-
lõdõ párokat, kismamákat, kispapákat,
nagymamákat és nagypapákat.

A szekszárdi rendezvény szervezõi sze-
retnének hagyományt teremteni és idõ-
vel kialakítani egy közösségi teret, ahol
egész évben a kismamák és a családok
segítségére lehetnek. A rendezvény költ-
ségeit magán felajánlásokból, helyi vállal-
kozások támogatásaiból állják. További
információ: www.szuleteshete.hu,
www.facebook.com/SzuletesHete2013.

Az 1940. augusztus 30-án az anyaország-
hoz visszatért Észak-Erdély gazdasági, ok-
tatási integrálásának menetét taglalta Sza-
vári Attila történész áprilisban útjára indí-
tott, Teleki Pálról szóló elõadássorozatá-
nak második részében.

A megyei könyvtárban a kutató arról
beszélt, hogy az észak-erdélyi részeket
szeptember 5. és 13. között vették birtok-
ba a bevonuló magyar honvédek, s a köz-
igazgatás szervezése azonnal megkezdõ-
dött. A régi-új országrészre a húsz éves ro-
mán uralom következtében gazdasági
visszaépülés volt jellemzõ. Nem a bányá-
szat és az ahhoz kapcsolódó nehézipar do-
minált, sokkal inkább a faipar volt jelentõs,
de a két világháború közötti világválság
ezt az ágazatot is megtépázta: zömmel a
kézmûves háziiparnak volt nagy szerepe
a gazdák által szorgalmazott szövetkeze-
tekben. Teleki Pál feladatként a visszake-

rült erdélyi területek reintegrálását tûzte
ki célul "Erdély az erdélyieké" szlogennel.

Különálló igazgatást nem szorgalma-
zott, de a lokális székely érdekekkel rész-
ben egyetértett. A gyakorlati megoldáso-
kat a feladatok összehangolásával, miha-
marabbi megvitatásával képzelte el. Telek-
iék 1940. októberében Erdélyi Értekezle-
tet hívtak össze Kolozsvárott, ahol prob-
lémaként merült fel a magyarok kárpótlá-
sa, hiszen a nagy-romániai földreform so-
rán 1921-tõl a magyaroktól sok földet el-
vettek, de az egyházak is hasonlóképpen
jártak. Teleki iparosítással kombinált föld-
osztást akart, és tájrajzi viszonyok alapján
(Székelyföld, Szilágyság) különbséget tett
az osztást illetõen. A kereskedelem szem-
pontjából a helyi érdekeket próbálta véde-
ni a magyar Hangyaszövetkezeti hálózat-
tal szemben. A vasúti kérdésekben a mi-
niszterelnök érvei gyõztek, aki egy észak-

déli vonalat, a Felvidék észak-keleti részét
Erdéllyel összekötõ koncepciót vázolt fel.

A tanácskozás egyik fõ témája az isko-
lapolitika kialakítása volt. Teleki az erdé-
lyi magyarság érdekének tartotta feleke-
zeti és külön állami iskolák létrehozását,
valamint a szórványban létrehozandó
vándortanítói rendszert. Az értekezleten
úgy vélték, vegyes lakosság, vagy szórvány
estén a román nyelv fenntartása elenged-
hetetlen, hiszen úgy látták, "viszontválasz"
érné a Dél-Erdélyben rekedt magyarsá-
got. A magyar többségû településeken
ugyanakkor az egyházi iskolák mûködé-
sét szorgalmazták. Ravasz László duna-
melléki református püspök úgy vélte, há-
romféle (magyar, román, német) nyelvû-
nek kell lennie Erdélynek, s bármilyen
román nyelvû szórványrészen is éljen a
magyar gyerek, meg kell tanulnia magya-
rul! (folytatjuk) Gyimóthy Levente

Teleki Erdély-politikájának fõbb elemei

Esélyegyenlõségi nap
A Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesü-
lete és a Tolna Megyei Család, Esélyte-
remtési és Önkéntes Ház szeretettel
meghívja az érdeklõdõket május 3-án,
14 órára Az esélyegyenlõségi nap al-
kalmából szervezett délutánra az Esély-
teremtési iroda rendezvénytermébe
(Béla király tér 6.).

Program: a Tolna megyében élõ sé-
rült alkotók munkáiból rendezett kiállí-
tás megnyitása. Közremûködik: Fogya-
tékosok Nappali Intézményének Tánc-
csoportja. „Mozgássérültek és az esély-
egyenlõség - a jogszabályok és a lehetõ-
ségek tükrében” - dr. Schall Norbert, az
Egyenlõ Bánásmód Hatóság Tolna Me-
gyei referensének elõadása.

A Szekszárdi 
Vagyonkezelõ Kft. 

(Garay Pince) 
1 fõ felszolgáló 

munkatársat keres.
Elõnyt jelent: szakmai 

tapasztalat, nyelvismeret, 
borismeretben való jártasság.

Jelentkezéseket írásban 
(fényképes önéletrajz) kérjük 

benyújtani a Szekszárdi 
Vagyonkezelõ Kft-hez, 

(7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2.,
Postacím: 7101 Pf.: 115.)

Beküldési határidõ: 
2013. május 03.
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Radnai Erzsébet és Kovács Gergõ elsõ
közös musical- és dalestjére már elõvé-
telben elkelt minden jegy, az érdeklõ-
dõk zsúfolásig megtöltötték a Babits Mi-
hály Kulturális Központ dísztermét.

A „Mi, muzsikus lelkek…” címet vise-
lõ esten fergeteges sikert arattak már a
népszerû musicalek dalai is: a Padlás, a
Rómeó és Júlia, a Hegedûs a háztetõn,
vagy Mozart ismert dallamai éppúgy el-
varázsolták a közönséget, mint a kedvelt
operettslágerek (A Szerelemhez nem
kell szépség, vagy a Jön-e velem naccsád
shimmyt járni). Az est végén pedig töb-
ben állva tapsoltak, és együtt énekelték
az elõadókkal Kálmán Imre: Te rongyos
élet címû klasszikusát.

A koncert mûsora kompromisszum
eredménye volt - mondták lapunknak fel-
lépés után a mûvészek. Radnai Erzsébet
ugyanis klasszikus dalokat, áriákat énekel
- jelenleg a budapesti Artis Vox Operastú-
dió elsõéves növendéke. Tíz éve Szek-
szárdon kezdte zenei tanulmányait a
Liszt Ferenc Zeneiskola magánének sza-
kán, Lang Ottília tanítványaként. Kovács
Gergõ, a Szekszárdi Tücsök Zenés Szín-
pad egyik alapító tagja, énekes szólistája

volt 17 éven keresztül. Zenés mesejátékok-
ban és egész estés musicaldarabokban
szerepelt. Jelenleg tagja az „Egy bohém
rapszódiája” címû Queen emlékkoncert
budapesti társulatának, ahol neves mû-
vészekkel együtt lép fel. A két mûfaj más-
más énektechnikát igényel, ezért dön-
töttek úgy, hogy a mûsorban egyaránt
szerepeljenek musical- és  az operától ki-
csit a könnyedebb mûfaj felé kirándulva
operettslágerek. A dalesten így mindket-
ten otthon érezhették magukat, és a há-
rom hónapos próbafolyamat során so-
kat tanultak egymástól is. Az együtt dalo-
lás ötletét a munkáltatójuktól kapták - de-
cember óta mindketten a Babits mûve-
lõdési ház dolgozói -, felkérték ugyanis
õket, hogy a Mûvészetek Házában újrain-
duló polgári esküvõkhöz tanuljanak meg
néhány szerelmes duettet. Megtanultak
egyet, kettõt, hármat, ötöt... Aztán arra
gondoltak, miért ne mutatkozhatnának
be egy koncerten.

Mivel mindketten eddig ismeretlen
mûfajba kóstoltak bele, egy kicsit izgul-
tak a dalest elõtt. A jó hangulatú este
azonban megerõsítette õket, hogy lesz
folytatás. Kovács Etelka

Kirobbanó sikert aratott a dalestAktív „visegrádi” állampolgárok

A visegrádi országok (Magyaror-
szág, Lengyelország, Cseh Köztár-
saság, Szlovák Köztársaság) a Bri-
tish Council (BC) által alkalmazott,
a térségben most bevezetésre ke-
rülő, és a civil szektort erősítő
„Megértő Párbeszéd” projektről
tartottak tanácskozást a közel-
múltban Szekszárdon.

A Tolna Megyei Tudományos Ismeret-
terjesztõ Egyesület (TM-TIT) munkatár-
sai ezt megelõzõen sajtótájékoztatón is-
mertették az induló projektet, amelynek
egyetlen hazai résztvevõje a rendezvény
házigazdája, a TM-TIT a Dél-dunántúli
Régió képviseletében.

A tájékoztató elõtt bemutatták a TIT
új megyei elnökét, dr. Nagy Janka Teo-
dórát, a PTE Illyés Gyula Kar általános és
tudományos dékánhelyettesét. Fekete
Katalin, a déli régió projektvezetõje el-
mondta, hogy a másutt már mûködõ és

jól bevált módszer alkalmas arra, hogy a
szervezetben, vagy a társadalomban
megismerjük, mit akarnak az emberek
megváltoztatni, vagy éppen erõsíteni,
megmenteni. A tapasztalatok azt mutat-
ják, hogy az említettek által az emberek
egymásra hangolódnak, a korábbinál ba-
rátságosabban mûködnek együtt. Moti-
válttá válnak, és közös erõvel oldják meg
a felmerülõ problémákat, miközben ak-
tivizálják a helyi közösségeket. Közben
rögzülnek, természetessé válnak az új
tervezési és szervezetfejlesztési módsze-
rek, amelyek nem csak a városokban,
hanem a falvakban is sikerre segítik a
közösségek elképzeléseit.

A BC Angliában az 1940-es években
civil kezdeményezésre jött létre elsõsor-
ban diplomáciai alapú szervezetként.
Ma már a civil szervezetek vezetõ kata-
lizátorként mûködnek a rendszerben,
érezvén a társadalmi felelõsségvállalás
fontosságát. - vhm -

RÉPAEGÉSZSÉG
JÓ KÖZÉRZET
KÉNYELEM

Akciós ajánlatunk
április 29-tõl május 4-ig:
●● idared alma 249 Ft/kg
●● kígyóuborka 139 Ft/db
●● citrom 399 Ft/kg

• vitamingazdag zöldség-gyümölcs
választék,

• konyhakész tisztított termékek,
• friss saláták,
• zöldség-, gyümölcslevek helyben

facsart friss alapanyagokból
igény szerint.

NYITVA TARTÁS: Hétfõ-Péntek: 7-16, szombat: 7-12 óráig a KORZÓ ÁRUHÁZBAN
Elõrendelés: 06-74/412-225, mobil: 06-30/348-5676. NÉZZEN BE HOZZÁNK!

EGÉSZSÉGCENTRUM
a KORZÓ ÁRUHÁZBAN

GÖRÖGORSZÁG - apartmanban, 06.03.
27,900,-FFt-ttól // 110 nnap

BULGÁRIA - szállodában, reggelivel, 06.29.
57,900,-FFt-ttól // 110 nnap

HORVÁTORSZÁG - szállodában, félpanzióval 08.17.
49,900,-FFt-ttól // 44 nnap

BÉCS, Seegrotte tavas barlang 05.25.
7,900,-FFt // 11 nnap

DOBSINAI JJÉGBARLANG 06.01.-tõl: 99,,990000,,-FFtt //11 nnaapp
OPATIJA FFÜRDÕZÉS 06.29., 07.27.: 10,900,-FFt/1 nnap

PÜNKÖDI AAUTÓBUSZOS KKIRÁNDULÁSOK:
PLITVICEI TTAVAK - 1 éj szállással, reggelivel, 05.18.

24,900,-FFt/ 22 nnap
DALMÁCIA - 4 éj szállással, reggelivel, 05.16.

54,900,-FFt/ 55 nnap
PRÁGA - 2 éj szállással, reggelivel, 05.18.

32,900,-FFt // 44 nnap
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Szakfelügyeletre szükség van!
Póla Károly: „Gyerekek és unokák nélkül semmit nem érne az élet"

Dr. Szegesdi Judit ügyvéd javaslatá-
ra most a matematika-fizika szakos
középiskolai tanárral, Póla Károly
nyugalmazott iskolaigazgatóval be-
szélgetünk. Az ügyvédnő - a volt ta-
nítvány - így fogalmazott: „hangos
szó nélkül tudta kordában tartani a
diákokat, s számára becsületbeli
ügyet jelentett, hogy tantárgyait el-
sajátítsuk.”

- Milyennek látja a ma pedagógusai-
nak emberi és szakmai presztízsét? 

- Azért nehéz nekem erre válaszol-
nom, mert lassan tíz éve kivonultam az
iskola világából. Megjegyzem, ez külö-
nösebben nem viselt meg, mert az igen
jó eszû, jól tanuló és remek úszó - akkor
gimnazista - Ákos unokámnak olykor
azért szüksége volt a nagypapára, gyak-
ran „feladatoztunk” együtt, amit ké-
sõbb húgával, Petrával folytattunk. Ak-
kor még volt némi információm az is-
kolai légkörrõl.

- Újságokból, tévébõl és a rádióból is
sok mindenrõl értesül az ember...

- Ezekkel óvatos vagyok. Tévét alig
nézek, közelebb áll hozzám a rádió.
Azért vagyok bajban a pedagóguspresz-
tízzsel, mivel e téren nekem kizárólag
jó élményeim vannak, beleértve a diák-
koromat és a pályán eltöltött esztendõ-
ket is. Bár Rózsi, a feleségem gyakran
mondja: a mai generációnak - akit szid-
nak, vagy illik szidni - a szüleit is mi ta-
nítottuk. Tehát, ha szidjuk õket, magun-
kat is szidjuk, ha dicsérjük, az önma-
gunknak is szól. Társaságban is tartóz-
kodom a „mai fiatalok” témától, mert
nem tudhatom, milyen szerepem volt
abban, hogy õk most „ilyenek”.

- Igaz, de túlzó is, hiszen a középisko-
lát megelõzi az általános, illetve az
óvoda, és a gyerekeknek családjuk is
van...

- Persze, de mégsem tehetjük meg,
hogy „kívülrõl” ítélkezzünk. Azt azért
hozzáteszem, általában sem vagyok elé-
gedetlen a gyerekekkel. Toronyházban
lakom, ahol nem ismer mindenki min-
denkit, legfeljebb látásból, de a srácok
mindig köszönnek, a bejáratnál elõre-
engednek, és feltehetõen nem azért,
mert iskolákat igazgattam, hiszen azt
nem is tudják. Szóval nincsenek rossz
tapasztalataim.

- Évtizedekkel ezelõtt egy településen
a pedagógus, a pap, az orvos...

- ... tekintély volt. Mára eltûnt a tekin-
télytisztelet. Olyan értelemben, hogy az
emberek számára közömbös, hogy ki
kicsoda, milyen tisztséget tölt be. Le-
gyen szó a közélet szereplõirõl, vagy pe-
dagógusokról. Gyakorlatilag elkopott
egy csomó olyan dolog, ami generáció-
kon át természetes, magától értetõdõ
volt. Ez nem feltétlenül baj, hiszen az is-
kolai végzettség, a munkahelyi beosz-
tás, vagy a jó anyagi helyzet önmagában
nem vált - és ne is váltson - ki nagyrabe-
csülést.

- Ha dönthetne, milyen új tantárgy
bevezetésére kerüljön sor, mire vok-
solna?

- Számomra nem is az új tárgyak be-
vezetése a leglényegesebb. Meggyõzõ-
désem, minden tananyag szerkezeté-
nek olyannak kell lennie, ami mentén
képes haladni a többség, s ami alapján a
diákok garantáltan elsajátítják a tudást.
Emlékszem, hogy gyerekkoromban
ugyanazokból a tankönyvekbõl tanul-
tam, mint a bátyáim, s esetleg még a
szülõk is. Óriási érték volt, hogy a „kö-
telezõ” verseket, vagy a fizikai összefüg-
géseket szüleink is tudták, ami a tan-
agyag rangját is emelte. Fontos, hogy a
tudásnak legyen stabil része, amit az újí-
tási törekvések mellett is egyformán
kell tudni. A tanmenet egy részének ab-
szolút értékállónak kell lennie.

- Persze, a matematika és a fizika ese-
tében a dolog - mondhatni - egysze-
rûbb. Hiszen abba sem a politika,
sem a recesszió nem szólhat bele.

- A diák azonban kérdezheti, mikor
lesz szüksége az összefüggésekre, a
képletekre. A matematika arra is tanít,
hogy gondolkodnunk kell. Ehhez pedig
meg kell tanulni olyan elemeket is, amit
a gyerek az adott életkorában nem tart
fontosnak. A szakfelügyeletnek, amit
napjainkban gyakran emlegetnek, min-
dig nagy jelentõsége volt: fontos odafi-
gyelni, hogy mit ad fel házi feladatnak a
tanár, s hogy azt egyáltalán ellenõrizte
és kijavította, vagy csak osztályozta. A
szakfelügyelet, de még az igazgató fel-
adatkörébe is tartozik annak az ellenõr-
zése, hogy a tanár egy meghatározott
logika szerint oktatja, illetve számon ké-
ri-e az ismereteket. Ennek minden isko-
latípusban szabályozott rendben kell
folynia. Ezt tapasztalataimmal is meg-
erõsíthetem, hiszem több évig az akko-
ri megyei tanács tanulmányi felügyelõ-
jeként is mûködtem.

- Úgy emlékszem, a megyénél vezette
a mûvelõdési osztályt.

- Jól emlékszik, de az elején kezdem.
Az egyetem elvégzését követõen a
Garay János Gimnázium volt az elsõ
munkahelyem. Nálam csupán néhány
évvel voltak fiatalabbak a tanítványa-
im. Akkoriban eszembe sem jutott - és
itt csatolok vissza dr. Szegesdi Judit
szavaihoz - felemelni a hangomat. Ké-
sõbb ugyan elõ-elõfordult, hogy han-
gosabban szóltam, vagy valakit erélye-
sebben intettem rendre, de ez nem
volt jellemzõ. Az említetteken kívül
több éven át voltam az 505-ös szak-
munkásképzõ - a mai Szent László

Szakképzõ Iskola -, majd a „Rózsa”, az-
az az I. Béla gimnázium igazgatója. In-
nen mentem nyugdíjba.

- Elmosolyodott...
- Sok kollégám, barátom óvott attól,

hogy nyugdíjasként visszamenjek oda
tanítani, ahol elsõ számú vezetõ voltam.
Nyilván mûködött a hiúságom is, s úgy
gondoltam, lesz, ami lesz, belevágtam.

- Mitõl tartottak ismerõsei? Jogos volt
a félelmük?

- Sorra azt prognosztizálták, hogy
majd nagy fájdalmak érnek, hogy eset-
leg „cikiznek” a volt beosztottaim,
meg ilyesmi. Hála Istennek, nem így
történt.

- Jó ismerõse és tisztelõjeként azt gon-
dolom, hogy emberi tartása és szak-
mai kvalitásai voltak az õrangyalai.

- És fõként a kiváló kollégáim, de
mondok mást még a korábbi idõbõl.
Dolgozatot írattam a gyerekekkel, s az
osztály jó részéé pocsék lett. Közöltem,
két nap múlva újrázunk. Néhányan azt
kérdezték, több lesz a fizetésem, ha is-
mét megírják a dogát? Természetesen
nem - mondtam nekik - ám nektek ezt
tudnotok kell, nekem pedig az a dol-
gom, hogy megtanítsam nektek ezt és a
többi anyagot is.

- Azt is tudom, hogy büszke összetar-
tó családjára. Bemutatja õket?

- Szívesen, de elõbb leszögezem: gye-
rekek és unokák nélkül semmit nem ér-
ne az élet. Feleségem, Rózsi szintén ta-
nár. Két gyermekünk van: a jogi vég-
zettségû Zoltán pénzügyi tanácsadó cé-
get vezet Szekszárdon, felesége, Márta
óvónõ. Gyermekeik közül Ákos fõisko-
lás, a jól éneklõ és remek nyelvérzékû
Petra gimnazista. Éva lányunk egy
gyógyszergyárban vegyész, családjával
Gödöllõn élnek. Férje ugyancsak ve-
gyész végzettségû, de informatikával
foglalkozik. Az õ három gyermekükre is
jogosan vagyunk büszkék: Réka most
érettségizik, Áron középiskolás, Tamás
pedig felsõs.

- Elérkezett az utolsó kérdés.
- Elsõ tanítványaim egyikérõl, a kór-

ház radiológiai osztályának három szak-
vizsgás vezetõ fõorvosáról, dr. Sík Er-
zsébetrõl olvasnék szívesen. Különö-
sen, mint hûséges és odaadó szekszár-
diról.  V. Horváth Mária
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FELHÍVÁS „KULTURÁLIS TÁMOGATÁSI KERET” PÁLYÁZATRA

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata Közgyûlésének Humán Bizott-
sága nyílt pályázatot hirdet kultúraközve-
títõ, kultúra- és értékteremtõ feladatokat
ellátó, Szekszárdon élõ polgárai, Szekszár-
don mûködõ civil közösségei és a szek-
szárdi intézmények számára

KULTURÁLIS TÁMOGATÁSI KERET
elnyerésére a Humán Bizottság 2013. évi
bizottsági keretében e célra biztosított
összeg erejéig. A kulturális támogatási ke-
ret összesen: 1.100.000 Ft.

A támogatásra pályázhatnak:
a) a Tolna Megyei Civil Információs

Centrumnál regisztrált szekszárdi székhe-
lyû önszervezõdõ közösségek,

b) oktatási-nevelési, mûvelõdési intéz-
mények,

c) magánszemélyek.
A PÁLYÁZAT CÉLJA:
a 2013. évi szekszárdi kulturális rendez-

vények, rendezvénysorozatok lebonyolí-
tásához - különös tekintettel I. Béla király
születésének 950. évfordulójára, - valamint
a városon kívüli kulturális, mûvészeti ese-
ményeken történõ részvételhez, szerep-
léshez támogatás nyújtása. 

Tartalmi követelmények:
1. A rendezvény tartalmával, minõségé-

vel a város hírnevét öregbíti, vagy a város
kulturális életét méltón reprezentálja. 

2. A rendezvény az országos vagy nem-
zetközi kulturális mozgalmak új területe-
ire kapcsolja be a város mûvelõdési és al-
kotó közösségeit. 

3. A rendezvény a város kulturális tradí-
cióinak méltó örököse. 

4. Az adott rendezvény rétegigényeket
szolgál ki.

Pályázni kizárólag a pályázati adatlap ki-
töltésével lehet, melyet egy eredeti, aláírt
példányban kell benyújtani. Formanyom-
tatvány hiányában a bizottság nem foglal-
kozik a pályázattal.

Önkormányzati támogatásban csak az
részesülhet, akinek nincs köztartozása, il-
letve az önkormányzattól korábban ka-
pott támogatás felhasználásáról elszá-
molt, az önkormányzat felé egyéb tarto-
zása sincs és az összeférhetetlenség nem
áll fenn. (Az errõl szóló nyilatkozatot ki-
töltötte.)

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

A pályázat elnyerését támogató ajánlá-
sok mellékelhetõk.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
1. Pályázati adatlap
A pályázatnak tartalmaznia kell a jelen

felhívás mellékletét képezõ pályázati adat-
lapban meghatározott adatokat az alábbi-
ak szerint:

a) a pályázat címét
b) a pályázó nevét
c) a pályázó adatait (név, adóazonosító

jel, számlavezetõ pénzintézet neve, pályá-
zó bank számlaszáma, székhelye, postai
címe, TM CIC regisztrációs száma; a veze-
tõ neve, beosztása, telefonszáma, e-mail
címe; a kapcsolattartó neve, beosztása, te-
lefonszáma, e-mail címe)

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

csoportok ismertetését
g) a pályázó eddigi tevékenységének

ismertetését
h) a pályázott tevékenység, rendezvény

helyszínét, idõpontját
i) a pályázott tevékenység, rendezvény

részletes leírását
j) a tevékenység, rendezvény várható

eredményét
k) ajánlók adatait
l) a pályázat pénzügyi elemeit
m) az igényelt támogatási összeget
n) nyilatkozatokat a köztehermentes-

ségrõl, összeférhetetlenségrõl
o) közzétételi kérelmet 
2. Nem indulhat pályázóként
A közpénzekbõl nyújtott támogatások

átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény 6. § (1) bekezdés alapján nem in-
dulhat pályázóként és nem részesülhet tá-
mogatásban:

a) aki a pályázati eljárásban döntés-elõ-
készítõként közremûködõ vagy döntés-
hozó,

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

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

tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány,

egyesület, egyház vagy szakszervezet, il-
letve ezek önálló jogi személyiséggel ren-
delkezõ olyan szervezeti egysége, amely-
ben az a)-c) pont alá tartozó személy ve-
zetõ tisztségviselõ, az alapítvány kezelõ
szervének, szervezetének tagja, tisztségvi-
selõje, az egyesület, az egyház vagy a szak-
szervezet ügyintézõ vagy képviseleti szer-
vének tagja,

f) az egyesület, egyház vagy szakszer-
vezet, illetve ezek önálló jogi személyiség-
gel rendelkezõ azon szervezeti egysége

fa) amely a pályázat kiírását megelõzõ

5 évben együttmûködési megállapodást
kötött vagy tartott fenn Magyarországon
bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt), 

fb) amely a pályázat kiírását megelõzõ
5 évben párttal közös jelöltet állított or-
szággyûlési, európai parlamenti vagy he-
lyi önkormányzati választáson, 

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

Az államháztartásról szóló 2011. évi CX-
CV. 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 vég-
rehajtásáról szóló 368/2012. (XII.31.) Kor-
mány rendelet 76. § (3) bekezdése alapján
nem részesülhet támogatásban az, aki az
elõzõ években kapott támogatás felhasz-
nálásáról a támogatási szerzõdésben fog-
lalt határidõig nem számolt el.

3. A pályázónak csatolni kell
A pályázati adatlapban megtalálható

alábbi nyilatkozatok csatolandók:
a) a közpénzekbõl nyújtott támogatá-

sok átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény szerinti összeférhetet-
lenség, illetve érintettség fennállásáról
vagy hiányáról szóló nyilatkozat,

b) közzétételi kérelem a közpénzekbõl
nyújtott támogatások átláthatóságáról szó-
ló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) be-
kezdése szerinti érintettségrõl (amennyi-
ben a törvény hivatkozott rendelkezésé-
ben foglaltak fennállnak a pályázónál),

c) civil szervezet esetében az egyesülé-
si jogról, a közhasznú jogállásáról, vala-
mint a civil szervezetek mûködésérõl és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tör-
vény értelmében a 2012. évrõl szóló be-
számoló (pénzügyi kimutatás és ered-
ménylevezetés, közhasznúsági melléklet)
letétbe helyezését bizonyító postai feladó-
vény másolata.

d) nyilatkozat arról, hogy a pályázó köz-
tartozással nem rendelkezik.

A finanszírozás módja
Egy összegû, utófinanszírozású, vissza

nem térítendõ támogatás. 
Elszámolható költségtípusok
A pályázatban rögzített cél megvalósí-

tásához szükséges személyi és dologi költ-
ségek köre. 

A nyertes pályázó az elnyert támogatá-
si összegrõl a támogatási megállapodás-
ban rögzített módon köteles tételesen, a
pályázó nevére kiállított, hitelesített szám-
lamásolatokkal elszámolni. 

Hiánypótlás
A pályázónak egy alkalommal (az erre

vonatkozó felszólítást követõ egy héten
belül) van lehetõsége hiánypótlásra,
amely nem vonatkozhat a pályázat tartal-
mi elemeinek megváltoztatására. 

Ha a hiánypótlást a megadott határidõn
belül a pályázó nem teljesíti teljes körûen,
az a támogatás iránti pályázat elutasítását
eredményezi.

A támogatási döntés ellen a pályázó jog-
orvoslati lehetõséggel nem élhet.

A pályázat benyújtásának módja
- egy eredeti aláírt példányban, kizáró-

lag a pályázati adatlapon nyújtható be (a
pályázati adatlap sem tartalmában, sem
alakjában nem változtatható),

- Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata Közgyûlésének Humán Bizott-
sága részére címezve,

- személyesen vagy postai úton,
- a borítékon jól láthatóan fel kell tüntet-

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

A pályázat benyújtásának helye 
Polgármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla

király tér 8. (Humánszolgáltatási Igazgató-
ság Humán Osztály)

Postacím: 7100 Szekszárd, Béla király
tér 8. 

A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2013. május 24.

A pályázat elbírálásának módja
A pályázatok elbírálásáról Szekszárd

Megyei Jogú Város Önkormányzata Köz-
gyûlésének Humán Bizottsága dönt a pá-
lyázat benyújtásának határidejétõl számí-
tott 30 napon belül.

A pályázatok eredményérõl a pályázó
írásbeli értesítést kap a döntéstõl számí-
tott 30 napon belül.

A Humán Bizottság döntése Szekszárd
város honlapján (www.szekszard.hu), va-
lamint a Szekszárdi Vasárnapban kerül
közzétételre.

A Humán Bizottság fenntartja magá-
nak azt a jogot, hogy a pályázótól vissza-
vonja a támogatást, amennyiben azt nem
a pályázatban leírt célokra használja fel, il-
letõleg a támogatással nem számol el.

A nyertes pályázókkal Szekszárd Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata támoga-
tási megállapodást köt.

A pályázati adatlap letölthetõ a
www.szekszard.hu honlapról, illetve átve-
hetõ a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgá-
lati Irodáján.

Felvilágosítást a közmûvelõdési és civil
kapcsolatok referense nyújt telefonon
vagy személyesen (telefon: 74/504-119,
Humán Osztály).

Szekszárd MJV Önkormányzata
Közgyûlésének Humán Bizottsága
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Ekkor kisgyermekeket vittek hozzá,
hogy megérintse õket, a tanítványok
azonban rájuk szóltak. Amikor ezt
Jézus észrevette, megharagudott, és így
szólt hozzájuk: „Engedjétek hozzám
jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok
el tõlem õket, mert ilyeneké az Isten or-
szága. Bizony, mondom néktek: aki
nem úgy fogadja az Isten országát,
mint egy kisgyermek, semmiképpen
sem megy be abba. ” Ekkor átölelte és
kezét rájuk téve megáldotta õket.  (Mk
10, 13-16.)

Az utóbbi hónapokban kislányaim
többször voltak betegek. Még kórház-
ban is voltunk velük, szinte bentlakó-
vá vált a család. Egyik alkalommal a ki-
sebbik belázasodott. Elhatároztuk,
hogy elvisszük az ügyeletre, ezért felöl-

töztünk. Éppen indultunk volna, mi-
kor észrevettük, hogy a nagytesó „el-
tûnt”. Lázas keresés után elõkerült. Ki-
derült, hogy emeletes ágya tetejére vo-
nult vissza néhány percre. Miközben
öltözködött megkérdeztük tõle, hogy
miért tûnt el. „Imádkoztam az Úr Jé-
zushoz, hogy Johanna ne kerüljön a
kórházba” – válaszolta halkan. Meg-
döbbentem. Nem a kiforrott teológiai
válasza állított meg, hanem egyszerû
hite, töretlen bizalma és a magától ér-
tetõdõ gyakorlata. Szülõként mi is tet-
tük a magunk dolgát, de a kicsiny gyer-
mek imája sokkal „magasabb fóru-
mok” elé emelte testvérkéje ügyét.

Az evangéliumban Jézushoz kis-
gyermekeket visznek, hogy megáldja

õket. Sokszor
azonban vinni
sem kell õket,
hiszen többen
közülük ma-
guktól men-
nek. Csupán
engedni kell.
Engedni, hogy

Jézushoz találjanak. Odataláljanak a
legtermészetesebb, magától értetõdõ
módon. Jézus pedig szívesen fogadja
és megáldja õket, rajtuk keresztül pe-
dig az egész családot. Mégis ez az üze-
net inkább nekünk, felnõtteknek szól.
Hiszen a Mester azt is mondja, hogy
olyanná kell váljunk, mint egy kisgyer-
mek (Mt 18, 3). Tehát egy-egy helyzet-

ben akkora hittel és bizalommal for-
dulni Isten felé, ahogyan õk teszik. Õk
a nagyszülõktõl, szülõktõl hallanak er-
rõl elõször, amit el is hisznek. Majd
miután megélik, újból megtanítanak
minket arra, hogy milyen egyszerû ez
az egész. Ebben van az igazi áldás. Jé-
zus átöleli és kezét rájuk téve megáld-
ja õket. Ha figyelünk, ha fogékonyak
vagyunk – az evangélium szavával él-
ve: ha újra gyermekké válunk –, akkor
ez valódi áldás, testi-lelki gyarapodás
lehet nekünk, felnõtteknek is. Le-
gyünk olyanok, mint a gyermekek!
Ámen. 

Imádkozzunk a szeptembertõl indu-
ló erkölcstan, valamint hit- és erkölcs-
tan oktatásban részt vevõ tanítókért,
oktatókért és lelkészekért!

Kovács Zoltán metodista lelkész

Evangélium

Legyünk olyanok, mint a gyermekek!

E heti rejtvényünk megfejtését május 6-ig várjuk szerkesztõségünk címére: (Szekszárdi Vasárnap, Polgármesteri Hivatal, 7100
Szekszárd, Béla király tér 8.). Április 14-i rejtvényünk helyes megfejtése: „Franz Kafka: Az átváltozás”. A helyes választ bekül-

dõk közül könyvet nyert: Laczó Teodóra (Szekszárd, Wosinsky ltp. 29.). Gratulálunk, a könyvet postán küldjük el.

Halfõzõ-verseny
az újvárosban

Immár hagyományossá vált, hogy a
Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus
Társaskör május 1-én a Szent István
Házba (Rákóczi u. 69.) hívja verseny-
re a legjobb halfõzõket.

A társaskör vezetõsége most is ezt
teszi. Május 1-én, szerdán 9 órakor
kinyitja a Szent István ház kapuját,
hogy aki versenyezni kíván, elõké-
születeit megtehesse, és finom fõzt-
jét szakértõ bírálók ítéletének vesse
alá. Nevezési díjat szokás szerint
most sem kérnek.

A fõzéshez az eszközöket és a fõz-
nivalót mindenkinek saját magának
kell hoznia.

Hívjanak baráti társaságot is, hogy
a fõzés közben tanácsukkal segítsék,
s amit fõztek, egyék is meg!

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

A-TTEAM Innovációs 
és KKépzési IIroda

7100 SSzekszárd, 
Béri BB. ÁÁ. uu. 335. ffsz. 33.

Munkavállalóknak 
intenzív nnyelvi ffelkészítés 

kiscsoportban
- aannggooll mmáájjuuss 88-ttóóll,,
- nnéémmeett mmáájjuuss 99-ttõõll

Május 33-iig 110% kkedvezmény.
Érd.: 006 220-4421-77617
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VÁROSI MAJÁLIS: 2013. MÁJUS 1.
Szekszárd, Prométheusz park: 10.00 - 20.00 óráig

SZÍNPADI PROGRAMOK:
10.00 Mazsorettbemutató a Swing

Mazsorett és Táncegyesülettel
10.20 A Mozgásmûvészeti Stúdió be-

mutatója
11.00 Meseszínház: Hetvenkedõ János
11.50 Ügyességi és kvízjátékok
13.00 Látványsport bemutatók a Kor-

zó Fitness csoportjaival
14.00 A Leung Ting Wing Tsun Kung

Fu Szekszárdi Klubjának önvédelmi be-
mutatója

14.20 Kaze Shinkendo Dojo japán sza-
muráj kardvívó harcmûvészeti bemutató 

14.40 Az Iberican Táncegyesület be-
mutatója

15.10 A PTE Illyés Gyula Gyakorló Is-
kola és AMI Táncmûvészeti Tagozatának
bemutatója

16.00 A Bartina Néptánc Egyesület
mûsora

17.20 A Junior Stars Big Band kon-
certje

18.20 A Tücsök Zenés Színpad mû-
sora

19.00 Szabó Dávid, az „X-Faktor” felfe-
dezettjének mûsora

KAPCSOLÓDÓ PROGRAMOK A
PARKBAN:

Kutyás játszóház a Csiga-biga Alapít-
vány terápiás kutyáival (10.00-12.00)

Kézmûves foglalkoztatók, játékos an-
gol, egészségsátor a Vöröskereszttel,
sakk szimultán, kajak- és amerikai foci
bemutató.

Légvárcsúszda, ugrálóvár és játszóka-
mion.

Kézmûves  és kirakodó vásár, étkes
sátrak a rendezvény körül.

Információ: www.babitsmuvhaz.hu
tel: 74/529-610
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Megyei gyõztes szekszárdi lánycsapatok
Telekom Labdarúgó Diákolimpia - iskolai foci egészen más megvilágításban

Rég volt már ilyen pörgés egy lab-
darúgó diákolimpia megyei döntő-
jében, mint az elmúlt hétvégén
Szekszárdon, ahol három műfüves
pályán zajlottak egyszerre a mérkő-
zések.

A névadó szponzor Telekom olyan külsõ-
ségeket teremtett, mintha egy országos
versengés zajlana. Nem csak a meccsek
közötti szünetekben, de a két nap során
reggeltõl a kora délutáni zárásig a digitá-
lis világ is kitárulkozott a maga teljessé-
gében, miközben számtalan játékra invi-
tálták a telekommunikációs cég munka-
társai az eseményre szép számmal kiláto-
gató szülõket, hozzátartozókat.

Öt  korcsoportban versengtek a me-
gyei döntõbe jutó általános és középisko-
lák csapatai a helyezésekért, legfõkép-
pen az országos döntõben való szereplés-
re jogosító gyõzelemért az egyes járási
központok kisebb-nagyobb iskolái, köz-
tük a szekszárdi oktatási intézmények di-
ákcsapatai is. 

Baka: beérett a gyümölcs

A megyeszékhely intézményei közül a
Baka István Általános iskola csapata sze-
repelt a legjobban: a III-IV korcsoportos
lányok hatcsapatos küzdelmében két
gyõzelemmel és egy vereséggel megsze-
rezték az elsõ helyet. A döntõ nagy csa-
tát hozott a paksi Vak Bottyán iskola el-
len, amit 1-0-ra nyertek meg a szekszár-
diak, akik korábban a Nagymányokon 7-
2-vel, a Dombóváron pedig 3-0-lal léptek
túl. Zalakovics Gábor tanítványai közül
az eredményesség tekintetében az egész
mezõnybõl kiemelkedõt nyújtott Lovász
Viktória és Gõsi Natália.

„Két évvel ezelõtt már eljutottunk
lány fociban az országos döntõig -
mondta a Baka iskola testnevelõ-edzõje.
Abból a csapatból többen megmarad-
tak, s tudtunk felhozni ötödik-hatodikos
lányokat is. Akik a futsal mellett döntöt-

tek, azok természetesen nagy erõssége-
ink voltak most is, de a kézilabdásaink is
jól oldották meg a taktikai feladatukat. A
döntõ szoros volt, egy gól döntött, de a
játék képe, és legfõképpen a helyzetek
alapján a gyõzelmünk mindenképpen
megérdemelt volt.

A Baka iskola ugyanezen korcsoportú
fiúcsapata ezüstérmes lett, amivel Enye-
di Attila testnevelõ-edzõ teljesen elége-
dett volt. „Atlétákkal, s úgy általában
örömfocit játszó srácokkal jutottunk el
idáig, kihozva a maximumot a csapatból.
Nagyon örülünk az ezüstnek, hiszen
rendkívül kiegyenlített volt a mezõny. Jó
csapatokat gyõztünk le: Zombát 2-0-ra,
Simontornyát pedig 4-1-re vertük. Az
aparhantiak Bonyhádon és Majoson, illet-
ve a megyei bajnokságban edzõdõ játé-
kosaival nem tudtuk felvenni a ritmust.
Gratuláltunk is nekik az elsõséghez, de
mi is nagyon boldogok vagyunk - lelken-
dezett a gyerekek sportra neveléséért
tanórán és azon kívül is sokat dolgozó
testnevelõ. Ebben a korcsoportban a do-
bogó harmadik fokára is szekszárdiak áll-
hattak fel: a legjobbjait ezúttal nélkülöz-
ni kénytelen Garay János Általános Isko-
la és AMI csapata a helyosztón a Simon-
tornyát verte (5-0).

A meglepetéscsapat

A másik szekszárdi elsõség már a kö-
zépiskolás korcsportban (V-VI.) szüle-
tett. A papírforma a Szent Lászó TISZK
Egészségügyi-Szociális Szakképzõ Tag-
intézménye, valamint a tolnai Sztárai
gimnázium párharcát ígérte a gyõzele-
mért, s végül így is történt. Mindkét csa-
patban pályára léptek az NB I-es nõi fut-
sal bajnokságban szereplõ Tolna-Mözs
játékosai. A tolnai testnevelõ és futsal-
edzõ, Folk György egyik szeme sírt, a
másik viszont nevetett, amikor elbuk-
ták 2-1-re a döntõt a Lehõcz Szilvia által
dirigált egészségügyisek ellen. A szek-
szárdi „kézis” testnevelõ ellenben na-
gyon boldog volt a Sztárai elleni sikert
követõen. Nem kis dolog ez az iskola
életében: talán elõször történt meg,
hogy sportban megyei elsõ lesz az isko-
la labdajáték-csapata.

„A nagy akarat, az összefogás diadala
ez, ami egy leányiskola esetében nem
egykönnyen valósítható meg. Ezért is
örülök ennek a csapatszellemnek, ami a
foci okán megvalósult, és eljutottunk a
fonyódligeti országos döntõbe - mond-
ta az iskola testnevelõjeként második
évét töltõ Lehõcz Szilvia, aki már évek

óta a szekszárdi kézilabda utánpótlásban
dolgozik. - Van három „profink”, köréjük
épül a csapat. Eddig komolyabban nem
tudtunk készülni, a május végi országos
döntõt azonban jómagam és a csapat is
igyekszünk a legkomolyabban venni. Re-
méljük, a húsz csapatos mezõnyben is
lesz sikerélményünk.

Ami a további szekszárdi dobogós he-
lyezéseket illeti: nem kis örömet váltott
ki a legkisebbeknél a PTE Gyakorló Is-
kolája fiú együttesének várakozáson fe-
lüli harmadik helyezése. A Gaál László
testnevelõ által irányított „csipet-csa-
pat” a Dombóvárt 3-2-re, az Iregszemcsét
2-0-ra gyõzte le, és ezzel leszorították a
dobogóról korábbi legyõzõjüket, a Bá-
taszék gárdáját. Szólni kell a fiúk kap-
csán még egy ezüstrõl: a palánki Csapó
Dániel szakképzõ csapata a középisko-
lások V-VI. korcsoportjában egy gyõze-
lemmel és egy döntetlennel a 2. helyen
végzett.

Ajándékok, élmények nélkül senki
sem távozott a Telekom Labdarúgó Diák-
olimpia megyei döntõjérõl. A fõszpon-
zor megyei értékesítési igazgatója, Pá-
linkás Andor a saját szempontjukból is
több pozitív dologról tud majd beszá-
molni a cégközpont illetékeseinek.

-  Azt hiszem „jó lóra” tettünk azzal,
hogy a fiataljainkat ennyire célzatosan
támogatjuk ezen rendezvényen keresz-
tül - jegyezte meg érdeklõdésünkre az
igazgató. - Hamarosan ügyfeleink lesznek
ezek a gyerekek, mind a mobil piacon,
mind a televíziós szolgáltatások terüle-
tén, vagyis marketing szempontból ez
már most nagyon eredményes dolog. Ez-
zel sikerült egy nagyon nemes ügy, a
mozgás népszerûsítése, a foci háttérbá-
zisa bõvítéséhez, s az ehhez kapcsolható
családi programok kialakításához hozzá-
járulni. Szerencsére az idõjárás is kegye-
ibe fogadott bennünket, minden belsõ-
leg, külsõleg fontos dolog, kellék, remek
megvilágításba került. B. Gy.

Az egészségügyisek megyei gyõztes csapata

A Gemenc AMI felvételt hirdet
a 2013/2014-es tanévre társastánc tanszakra

Tanulóink államilag elismert bizonyítványt kapnak év
végén. Megismerkednek a báli táncok alapjaival, majd

késõbb mélyebb ismeretek szerzésére 
és versenyzésre is lehetõséget adunk. 

A Gemenc TSE tagjai eleget tesznek a
mindennapos testnevelés elvárásainak.

Jelentkezni lehet a GTSE honlapján
keresztül, illetve a 20/ 980-77-52-es

telefonszámon Orbán Ferencnél.
Honlap: http://www.gemenctancsportegyesulet.hu
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Szekszárdi gyõzelmek, dobogós helyezések
Pálinkás István országos idénynyitó kerékpáros emlékverseny

Igazán nagyszabású idénynyitó ver-
senyt hozott össze a Szekszárdi
Szabadidős Kerékpáros Egyesület
Bonyhád és Kisdorog térségében.
A szervezők a viadallal a közelmúlt-
ban elhunyt, a szekszárdi kerékpár-
sport megteremtésében elévülhe-
tetlen érdemeket szerző korábbi
klubvezető, Pálinkás István emlé-
kének adóztak.

A magyar korosztályos élmezõnyök tag-
jai szinte hiánytalanul megérkeztek, és a
profi kategóriában ott volt az indulók kö-
zött Kusztor Péter, és természetesen gyõ-
zött is korábbi olimpikonunk. Összesen
11 kategóriában értékelték a bringáso-
kat, köztük szerb, szlovén, bosnyák és ro-
mán versenyzõket, akik révén nemzetkö-
zi rangra emelkedet az idénynyitó. Össze-
sen közel kétszázan vettek részt a változa-
tos terepen zajló viadalon. A helyszín is
„vizsgázott”, mert az országos szövetség
itt rendezi a nyári utánpótlás országos
bajnokságot, amire a két szekszárdi ke-
rékpáros klub is készül. Az elsõ biztató lé-
péseket már most megtették az SZSZKSE
és az Szekszárdi KSE kerékpárosai.

A Szabadidõs KE versenyzõi közül a te-
hetségét már tavaly megmutató Fábián
Ábel az U17-es korosztályban nyerni tu-
dott, amivel jelezte: sikerült átmentenie
a jó formáját az idei évre. A másik elsõség
„családban maradt”, lévén a bonyhádi
származású versenyzõ öccse, Csongor
diadalmaskodott az U13-as korosztály

mezõnyében. Az U17-ben egyébiránt a
szekszárdiak kisajátították a dobogót: Fá-
bián Ábel mögött a Szekszárdi Kerékpá-
ros SE üdvöskéje, Istlstekker Zsolt érke-
zett másodiknak, a harmadik helyre pe-
dig Takács Krisztián (SZSZKE) futott be.
Az U19-es korosztályban - ahol már igen
komoly verseny zajlott a magyar és kül-
földi bringások között -, két szekszárdi
versenyzõ elõkelõ helyezése - Kiss Máté
(SZKSE) hatodik, Nagy Olivér (SZSZKE)
hetedik lett - jelzés értékû: a további ha-
zai megméretéseken lehetnek dobogós
reményeik. Említést érdemel még Ács
Vince (SZKSE) teljesítménye, aki az U15-
ös korosztályban legjobb szekszárdiként
az ötödik helyet szerezte meg.

- Istlstekker Zsolt fejlõdéséhez remé-
lem, hozzájárul majd az is, hogy a jövõ
hónapban a serdülõ válogatott tagjaként
Csehországban több versenyen is részt
vesz - mondta Steig Gábor, a Szekszárdi

KSE edzõje-vezetõje. Kis Máténak nem
lesz könnyû dolga a KSI versenyzõivel
szemben, akik egymással összefogva na-
gyon erõsek lesznek idén. A nagy taktikai
küzdelmekben a mi versenyzõnk legfel-
jebb egy siófoki fiútól kaphat segítséget
az U19-es korcsoportban. Ha Balogh Ta-
más fejlõdése töretlen lesz, akkor már az
idén meglepetést okozhat a serdülõk kö-
zött, de dobogóra várom a nõi ifik mezõ-
nyében Frey Tímeát is.

Schneider Gábor az SZSZKE idei terve-
ivel, az esélyekkel kapcsolatosan a követ-
kezõket mondta:

- Fábián Ábeltõl a kritérium és az idõ-
futam versenyeken várunk kiemelkedõ
eredményeket, a dobogós helyezések kö-
zött néhány gyõzelmet is. A serdülõ vá-
logatott egyik jeles versenyzõjeként kül-
földön is több rangos versenyen szerez-
het majd tapasztalatokat további fejlõdé-
séhez. Nagy Olivér ugyan most hatodik
lett, de ismerve a kvalitásait, úgy látom,
hogy elsõ éves ifiként is beleszólhat a do-
bogós helyezésekbe a legrangosabb ver-
senyeken.

További szekszárdi helyezések: U13
(12 km): 2. Bán Benedek (SZKSE), … 6. Fá-
bián Zalán (SZSZKE). U15 (25 km): 10.
Schneider Sebestyén (SZSZKE). Amatõr
férfiak (100 km): 5. Kocsis Tibor, … 9.
Galyasi Gábor (mindkettõ SZSZKE). Sze-
niorok: 3. Balázs Tibor, 4. Balás Attila, … 6.
Schneider Gábor (mindhárom SZSZKE),
… 8. Taksonyi Szilárd (SZKSE), … 10. Bíró
István (SZSZKE). B. Gy.

Útlezárások a belvárosban
Vajda Attila lesz a futóverseny sztárvendége

Április 27-én, szombaton a VII. Do-
maine Gróf Zichy futóversenyen is-
mét egy olimpia bajnokkal találkoz-
hatnak az érdeklõdõk. A rendezvény
sztárvendége Vajda Attila lesz, aki
2008-ban Pekingben kenu egyes 1000
méteren olimpiai aranyérmet nyert.
Vajda emellett kétszeres világ- és Euró-
pa-bajnok. A szegedi kenus gõzerõvel
készül az augusztusi világbajnokságra,
de szombaton délután fél kettõtõl es-
te hatig Szekszárd vendégszeretetét
élvezi majd. 

A rendezvény ideje alatt a városköz-
pontot lezárják a futók biztonsága ér-
dekében. A szervezõk kérik a lakók
megértését. A futóverseny kijelölt út-

vonalát (Garay tér - Bajcsy Zsilinszky
u. - Mészáros L. u. - Hunyadi sarok -
Szent István tér) 12.30-tól 18 óráig zár-
ják le. A Széchenyi utcán a Kála áru-
háztól a Szentgáli Gyula utcáig nem le-
het gépjármûvel közlekedni.

A lezárások ideje alatt a buszjára-
tok nem érintik a Szent István tér, a
Liszt Ferenc tér, a nyomda és a pos-
ta megállóhelyeket. A 9-es vonalon
közlekedõk a Május 1. u., az Alsóvá-
rosi temetõ, a Bakta köz és a kórház
megállókat is kihagyják. A járatok a
terelõútvonalon található megálló-
helyeken megállnak. Részletes infor-
máció a www.gemencvolan.hu in-
ternetes oldalon.

Fiatal bosnyák focistáktól volt hangos
kedden a Tolle UFC Szekszárd pályája.
Az MLSZ két éve elindított Bozsik-pro-
gramjában az egyes magyarországi nagy
régiók a szomszédos ország csapataival
mérik össze tudásukat. Most éppen
Szekszárd volt a házigazda.

Két korosztály régiós, illetve nagy ré-
giós válogatottja meccselt Bosznia-Her-
cegovina hasonló korú játékosokból ál-
ló csapataival. Az U14-es korosztályban
Dél-Dunántúl együttese, az egy évvel
idõsebbeknél pedig Dél-Magyarország
csapata játszott a bosnyákokkal. A több-
szöri kiválasztás után Tolna, Baranya, So-
mogy, Bács-Kiskun és Csongrád megyei
fiatal focistákból állt a bõvebb keret.

Az U14-es együttes, amelyben helyet
kapott a szekszárdi csapatból Dombi
Gergõ, Nagyváradi Olivér és Rácz Áron,

egy változatos, gólgazdag mérkõzésen
5–3-ra nyert. Az idõsebbeknél – az U15-
ös együttesben Szekszárdot Hegedûs
Márk, Guzorán Levente és Fórizs Attila
képviselte – sokáig a bosnyák együttes
dominált, ami a gólokban is megmutat-
kozott. Magyar csapat azonban nem es-
ett össze, sõt a második félidõ elejétõl
teljesen egyenrangú ellenfelek lettek a
mieink, s a legvégén büntetõbõl szépí-
tettek is (1-3).

- Kialakítjuk a területi válogatottakat,
s egy kicsit újra reflektorfénybe kerül-
hetnek ezek a gyerekek. Megmutathat-
ják tudásukat, fejlõdésüket. Évi öt-hat
ilyen meccsel azért nemzetközi tapasz-
talatokat is szerezhetnek a fiatal játéko-
sok, ami nagyon fontos ebben a korban
– mondta Teszler Vendel, az MLSZ me-
gyei instruktora. B. Gy.

Fábián Ábel gyõzött U17-ben Istsl-

stekker (balról) és Takács elõtt

Bükszegi Norbert
Európa-bajnok

Április 17. és 20. között zajlott Gyulán az
elsõ alkalommal megrendezett Törté-
nelmi Íjász Európa-bajnokság, melyre
hét országból 157 versenyzõ érkezett.

Bükszegi Norbert, a szekszárdi Alisca
Nyilai Íjász Egyesület serdülõ korú spor-
tolója ifjúsági kategóriában nevezett a
versenyre, amelyet a gyulai vár tövében
rendeztek. A négy napos viadalon Nor-
bert óriási küzdelmet folytatott az idõ-
sebbekkel, és összesített pontszámai
alapján a harmadik helyen jutott be a
döntõbe. Ott aztán mindent egy lapra
feltéve, bravúros teljesítménnyel kivív-
ta az aranyérmet. Bükszegi Norbert az
Alisca Nyilai ÍE elsõ Európa-bajnoka.

UFC-s fiatalok a régiós válogatottban

Hetedik lett a KSC
Az elõzõ évhez hasonlóan ismét a hete-
dik helyen végzett a nõi NB I-ben az
Atomerõmû-KSC Szekszárd együttese.
Magyar Gergely csapata a Cegléd elleni
helyosztó második mérkõzésén vendég-
ként is nyerni tudott, s ezzel 2–0-lal húz-
ta be az egyik csapat két gyõzelméig tar-
tó párharcot.

Ceglédi EKK–Atomerõmû-KSC
Szekszárd 59–72 (12–24, 19–15,
20–10, 8–23). Ld: Mrozinska 21, Milner
15, Medgyessy 11, , illetve Bálint 16,
Roglics 13, Szepsi 11, Szvitlica 10.

A saját magunkkal szemben támasz-
tott elvárásoknak megfeleltünk, megsze-
reztük a hetedik helyet. Köszönöm a lá-
nyoknak a munkát, szurkolóiknak pedig
a biztatást – nyilatkozta Magyar Gergely.
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ANHUR TTEMETKEZÉS 
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

A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2013. MÁJUSI FOGADÓÓRÁI

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Az idõpontot késõbb közöljük.
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
Május 15-én (szerda) 16-17 óráig
Garay J. Általános Iskola és AMI (Zrínyi u.)

ÁCS REZSÕ alpolgármester
A hónap harmadik hétfõjén 14-15 óráig.
Polgármesteri Hivatal, I. em. 36. sz. iroda. 
III. sz. választókerület
Május 2-án (csütörtök) 17-18 óráig
I. Béla Gimnázium és Informatikai Szakkö-
zépiskola, Szekszárd, Kadarka u. 25-27.

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

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

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

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

LEMLE BÉLÁNÉ képviselõ
VII. sz. választókerület.
Május 8-án (szerda), 17-18 óráig.
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

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

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

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

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.

Meghívó közgyûlésre
A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei
Szervezete 2013. április 30-án, 16 óra-
kor tartja éves megyei közgyûlését a Tol-
na Megyei Civil Információs Centrum-
ban (Szekszárd, Béla király tér 6.).

Napirenden: 2012. évi beszámoló;
2012. évi mérleg és közhasznúsági jelen-
tés; az ellenõrzõ bizottság jelentése és
egyebek. 

Határozatképtelenség esetén, a köz-
gyûlés  16.10 perckor újra összehívásra
kerül.  A megjelent küldöttek részvételé-
vel a közgyûlés határozatképes. 

A tagok megjelenésére feltétlenül szá-
mítanak, akadályoztatás esetén kérik a
távolmaradást a 74/510-494, vagy a
74/312-128-as telefonszámon jelezni.

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot,
hogy Szekszárd MJV Önkormányza-
ta pályázatot hirdet „közcsatornára
történõ rákötés támogatása 2013”
címmel.

A támogatás igénybevételére jogo-
sultak köre azon Szekszárd Megyei
Jogú Város közigazgatási területén
élõ magánszemélyek, akiknek a bel-
területi ingatlanuk elõtt kiépített
közcsatorna-vezeték húzódik és in-
gatlanjuk mûszakilag ráköthetõ a há-
lózatra. A vissza nem térítendõ támo-
gatást (ingatlanonként 150.000.- Ft,
de maximum a bekerülési költség 50
%-a) a bekötõvezeték mûszaki meg-
valósítására (tisztítóidom elfolyó ol-
daláig) lehet felhasználni. 

A pályázati tájékoztató és az adat-
lap letölthetõ Szekszárd Megyei Jogú
Város honlapján a www.szek-
szard.hu címen a digitális ügyfélszol-
gálat/ környezetvédelem menüpont

alatt, valamint átvehetõ a Polgármes-
teri Hivatal portáján hétfõtõl csütör-
tökig, 8.00 és 18.00 óra között.

A pályázattal kapcsolatban bõ-
vebb felvilágosítás kérhetõ a Váro-
sigazgatási és -Rendészeti Osztály
45/b irodájában, illetve az 504-107-es
telefonszámon, valamint a
laura@szekszard.hu e-mail címen
Kappelné Páll Laura környezetvédel-
mi referenstõl.

A pályázatot 2013. december 31-ig
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatal Városigazgatási és-
Rendészeti Osztályán személyesen,
vagy postai úton ajánlott küldemény-
ként lehet benyújtani. A beérkezés-
tõl függõen a pályázatok 2013. júliu-
sában, valamint 2014. januárjában
lesznek elbírálva.

Cím: Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala 7100 Szek-
szárd, Béla király tér 8.

P Á L Y Á Z A T
Közcsatornára történõ rákötés támogatása 2013

VÉRADÁS. A Magyar Vöröskereszt Tol-
na Megyei Szervezete április 29-én (hét-
fõ) 8 és 17 között a „Sportolók és szur-
kolók” részére rendkívüli véradást szer-
vez a szekszárdi véradó állomáson. A
sportolók és szurkolók csapatai közül a
három legeredményesebben teljesítõ
között szekszárdi borokat sorsolnak ki.

HASZNÁLTRUHA. A Tolna Megyei Vö-
röskereszt használtruha adományozást
tart május 6-án (hétfõ) 8.30 és 9.30 óra
között a Dózsa Gy. u. 1. szám alatt. Szere-
tettel várjuk tagjainkat, a Szekszárdi
Nyugdíjasok Területi Érdekszövetsége
tagjait, és minden rászorulót.
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EZ VICC? NEM!

VÁSÁROLJON 100%-BAN MAGYAR
HELYI VÁLLALKOZÁSTÓL! 

NÁLUNK A VÁSÁRLÁS UTÁN IS ÜGYFÉL MARAD!

KARCHER IPARI PORSZÍVÓK MÁR
BRUTTÓ 38.750 FORINTTÓL
IPARI SZÁRAZPORSZÍVÓ T7/1 

AKÁR MINDENNNAPOS HASZNÁLATRA!

Minden Zsolnay termékre
20% árengedmény április

29-tõl május 4-ig

Zsolnay Márkabolt
7100 Szekszárd, Kölcsey ltp 2
Telefon: (74) 319-126 

Márkabolti nyitva tartás:
Hétfő: 12.00 - 17.00-ig, 
K-P: 9.00 - 17.00-ig, 
Szo: 8.30 - 12.00 -ig a Borrandevú sorozat 

a  MM aa nn gg oo
Étteremben!

Info: www.mangoetterem.hu/aktualis

Májusban BBõõsszz  AAddrriiáánn
borait kóstolhatják 

vendégeink!
Természetesen a borokhoz illõ

ételek sem maradnak el.

Folytatódik

GÉPKEZELÕ TANFOLYAMOK MÉG TAVALYI ÁRON!
TARGONCAVEZETÕ, EMELÕGÉP KEZELÕ, FÖLDMUNKA-RAKODÓ ÉS SZÁLLÍTÓGÉP KEZELÕ, 

ÚTÉPÍTÕ- ÉS KARBANTARTÓGÉP KEZELÕ, ÉPÍTÉSI ANYAGELÕKÉSZÍTÕ GÉP KEZELÕJE
MUNKAVÉDELMI TECHNIKUS, TÛZVÉDELMI ELÕADÓ

Jelentkezés: ÁTKÉPZÕ Oktató Iroda 7100 Szekszárd, Holub u. 6.
Telefon/fax: 74/311-383, 06/20/9859-699. Felnõttképzési nyilvántartási szám: 00272-2010
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