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Gyorsabbak lesznek ezután a mentősök 
Hatvan mentőállomás újul-
hat meg hazánkban egy eu-
rópai uniós alprojekt része-
ként, amelynek keretében 
a szekszárdi mentőállomás 
épülete és funkciói is újjászü-
letnek. Ezzel párhuzamosan a 
riasztási idő is csökken.

A projekt beindulásával együtt 
négy hónapra ideiglenesen a 
Sárvíz utca 6-os szám alatti 
épületbe költöznek a szekszárdi 
mentősök, ahol a témában má-
jus 6-án sajtótájékoztatót is tar-
tottak. Az átmeneti helyszínen 
Szekszárd polgármestere, Ács 
Rezső, valamint Benkő József 
vezető mentőtiszt taglalta az 
átalakítással kapcsolatos válto-
zásokat.

A küszöbön álló beruházás-
sal a mentőautók riasztási ideje 
csökken: ez az időegység jelen-
leg 22 óra után két percen be-
lüli, míg a nappali időszakban 
egy percre rúg. Az átalakítással 
a mentőszolgálatnál azt szeret-
nék, hogy a riasztási idő egy 
percen belül maradjon. Ennek 
biztosítását elektronikus rend-

szerek szolgálják majd, így a 
régi, írogatós, kidiktálós, mág-
nestáblás munkafolyamatok 
megszűnnek. Az adatok ezután 
a gépjárművekben elhelyezett 
tablet-készülékeken keresztül 
is megjelennek majd – tudatta 
a vezető mentőtiszt. 

A várhatóan szeptemberre 
elkészülő fejlesztésben az elekt-
ronikus garázs- és kertkapuk 
beépítésén túl a mentőállomás 
is „ráncfelvarráson” esik át: ki-
cserélik a nyílászárókat, napkol-
lektorokat szerelnek fel és egye-
bek mellett fekete-fehér öltöző 
létesül.

Benkő József megnyugtatott 
mindenkit: a mentés az ideigle-
nes helyszínre történő áttelepü-
lés során is zavartalanul folyik 
majd. A mentőkocsik az átme-
neti, Sárvíz utcai épület mellet-
ti területen helyezkednek majd 
el, riasztásuk is onnan történik. 
A mentőtiszt a tájékoztatón 
hangsúlyozta, hogy a város ön-
kormányzatával egyetértésben 
úgy látták jónak, fontos, hogy 
az átalakítás időszakára is Szek-
szárdon maradjon a mentés és 

ne kerüljön át szomszédos tele-
pülésre.

A korábban felvetődött lé-
gimentő-bázis Szekszárdra, az 
Ipari Parkba telepítése kapcsán 
Ács Rezső polgármester közöl-
te: a városvezetés bízik abban, 
hogy ez a beruházás is hamaro-
san megvalósul, így a mentőál-
lomás megújulásával, illetve a 
légimentő-bázis kialakításával a 
mentés oldaláról egyfajta egész-
ségügyi központtá válik a város, 
amely talán a dél-dunántúli ré-
gióban is egyedülálló lesz. 

A mentőállomáson 2011 óta 
folyamatos az új gépjárművek 
beszerzése. A géppark átalakí-
tása két jármű kivételével a tel-
jes szekszárdi mentőkocsi-állo-
mány lecserélését jelentette. 
Az öt új mentőautó többfajta 
funkciót jelent, hiszen találha-
tó köztük kiemelt eset- illetve 
rohammentő (ebből egy újat 
kapott az állomás), míg négy 
autó a normál mentőkocsi fel-
adatát látja el. A polgármester 
az új járművekkel kapcsolat-
ban hangsúlyozta: azok jóval 
felszereltebbek a  korábbiaknál, 

a kiszolgálás szempontjából 
pedig egész más körülménye-
ket biztosítanak. Amint arra 
kitért, sokszor életet menthet, 
hogy a riasztási idő mérhetően 
lecsökken, éppen ezért lényeges 
a mentésirányítás átszervezése 
és az automatikus kapuk besze-
relése is. „Eddig is biztonságban 
voltak az ellátott terület lakói, 
ugyanakkor a projekttel a lakos-
ság biztonságérzete érezhetően 
tovább javul” – tette hozzá.

A megye ellátási területéhez 
150 ezer fő tartozik, ám a szek-
szárdi állomás mentőkocsijai 
sok esetben tágabb ellátási 
körzetet is bejárnak, lévén, ha 
a szükség hozza, párhuzamos 
riasztással akár a szekszárdi 
központból küldik ki egyéb 
helyszínekre is az ellátó egysé-
get. Ezt a magas szintű ellátást 
a helikopterbázis csak fokozza 
majd – hangsúlyozta Benkő Jó-
zsef. A megyeszékhely mentőál-
lomásáról egyébként átlagosan 
havi 6-700 alkalommal vonul-
nak a mentők.

 – gyimóthy –

Beépülő javaslatok
A hét első felében a Garay Él-
mény Pincében, a Szőlőhegyi 
óvodában és a Babits kultu-
rális központban megtartott 
estékkel befejeződött a Szek-
szárd 2020 fórumsorozat.

A cél – mint arról Ács Rezső 
polgármester a Garay Pincé-
ben hétfőn kora este tartott 
konzultáción beszélt –, hogy 
a város május végére elkészülő 
fejlesztési programját, annak 
elemeit minél többen magu-
kénak érezzék. „Arra vagyunk 
kíváncsiak, hogy az egyes kör-
zetekben élők mit tudnak tá-
mogatni a terveinkből, és mit 
hiányolnak. 

A javaslatokat összegezzük, és 
az arra alkalmasakat beépítjük a 
fejlesztési programba” – fogal-
mazott a polgármester.

A fórumsorozat nyolcadik ál-
lomásán az V. választókerület 
önkormányzati képviselő-
je, Kővári László ismertette 
a hallgatósággal a fejlesztési 
program sarokköveit. Beszélt 
többek között egy megyei vi-
szonylatban is jelentős élelmi-
szeripari feldolgozó létrehozá-
sáról (ennek a bővítés előtt álló 
ipari park lehet a helyszíne), a 
szűkös szálláskapacitás bővíté-
séről (színvonalas és sportszál-
ló építése is tervben van) és a 
gemenci ökoturisztikai fejlesz-
tésekről (a kisvasút pályájának 
meghosszabbítása és egy dunai 
kikötő megépítése élénkítené a 
turizmust). A képviselő szólt 
továbbá a kerékpárút-hálózat 
bővítéséről, a megyei program-
ban is szereplő, Sió-csatornával 
kapcsolatos fejlesztésekről, a 

betonvápás vízelvezetők épí-
téséről, az út- és járdaépítési/
rekonstrukciós program foly-
tatásáról és a közlekedés rend-
szerének felülvizsgálatáról 
is. Kővári László említést tett 
továbbá az atomerőmű-bőví-
téshez kapcsolódó ingatlanfej-
lesztési tervekről, egy új idő-
sek otthonának megépítéséről 
(vállalkozói tőke bevonásával 
vagy városi szerepvállalással), 
az önkormányzat közvetítő 
szerepéről, a szakmai képzések 
igényekhez szabásáról, vala-
mint a városi rendezvények 
sorának bővítéséről annak ér-
dekében, hogy az új, megsz-
épült belvárosi tereket élettel 
töltsék meg.

A fórum résztvevői ötletek 
helyett – persze akadt pél-
da erre is, egy hölgy például 

csúszdaparkot tudna elképzelni 
a Kálvárián – nagy többségé-
ben polgármesteri-képviselői 
fogadóóra jelleggel inkább ak-
tuális problémákról kérdezték 
a városvezetőket. Szóba kerül-
tek többek között az üresen 
álló, hasznosításra váró épüle-
tek (SZÜV, Gemenc Hotel, volt 
Úttörőház), a Szent István téri, 
évek óta befejezésre váró épü-
lettorzó-ügy, s ennek kapcsán a 
galamb-kérdés problematikája, 
a szemétszállítási díj rendszere, 
az eltűnő postaládák gondja, a 
Szekszárdtól távol tanuló di-
ákság, dolgozó értelmiség ha-
zacsábítása és a Táncsics utcai 
járdák állapota is.

A konzultációs fórumokon 
érkezett javaslatokat a követke-
ző napokban, hetekben összeg-
zik, és az arra érdemes ötlete-
ket figyelembe veszik, beépítik 
majd a város elfogadásra váró 
fejlesztési programjába.   - fl -

Több mint kilencszázan érettségiztek Szekszárdon
A Tolna Megyei Kormányhi-
vatalnál, illetve a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ 
Szekszárdi Tankerületénél 
érdeklődtünk az érettségi 
kapcsán: például arra is kí-
váncsiak voltunk, hogy idén 
mely tantárgy számított „slá-
gernek” a maturanduszoknál.

Megyeszékhelyünkön 2015-
ben 913-an érettségiznek, eb-
ből 315-en kifejezetten a Szek-
szárd Megyei Jogú Város által 
működtetett intézményekben 
adnak, adtak számot tudásuk-

ról – derült ki a Tolna Megyei 
Kormányhivatal Építésügyi, 
Hatósági, Oktatási és Törvé-
nyességi Felügyeleti Főosztálya 
által adott tájékoztatásból, me-
lyet a vizsgák harmadik, szerdai 
napján bocsájtottak rendelke-
zésünkre. Müller Ingrid kabi-
netvezető tájékoztatása szerint 
emelt szinten 270 diák készült 
vizsgára valamely tárgyból.

A slágertantárgy az angol és 
a történelem, míg a nyelvek 
tekintetében volt meglepetés: 
itt is megjelenik az angol, de a 
német, az olasz és – meglepő 

módon – az orosz is mind job-
ban kedvelt. A választható vizs-
gatárgyak közül idén tavasszal 
az informatika, a biológia, a 
földrajz, továbbá a testnevelés 
az, amelyben „otthon érzik ma-
gukat” a megyeszékhely diákjai.

A Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ (KLIK) ré-
széről Jóföldi Gabriella szakmai 
szolgáltatási referens válaszolt a 
kérdéseinkre. Tőle megtudhat-
tuk, hogy a két, városi működ-
tetésű, de KLIK-fenntartásban 
működő középiskolában álltak 
érettségi előtt a legtöbben kö-
zép- és emelt szinten: a Garay 
János Gimnáziumban 175, míg 
az I. Béla Gimnáziumban 141 
diák készült leérettségizni. A to-
vábbi intézmények közül, ame-
lyek a KLIK működtetésében és 
fenntartásában vannak, a Tolna 
Megyei Szent László Szakképző 
Iskola és Kollégium (TISZK) a 
vizsgázók arányában kiemelke-
dik, 140 diákkal.

A TISZK Egészségügyi-Szo-
ciális Szakképző Tagintézmé-
nyében 70, a TISZK Vendéglá-
tó Szakképző Tagintézményben 

49 érettségiző van, míg a TISZK 
Bezerédj István Szakképző Is-
kolai Tagintézményében 67-en 
készültek a szóban forgó „beve-
tés” különböző fordulóira.

Az érettségi vizsga kötelező és 
választható vizsgatantárgyakból 
állt. Egy-egy vizsgázó – függet-
lenül attól, hogy a középisko-
lában milyen szintű vizsgára 
készült fel – eldöntheti: közép, 
vagy emelt szinten maturál 
az egyes vizsgatárgyakból. Az 
érettségin a diákoknak öt- négy 
kötelező, illetve legalább egy ál-
tala választott – vizsgatárgyból 
szükséges legalább középszin-
ten vizsgát tennie. Az érettsé-
gin kötelezően magyar nyelv 
és irodalomból, történelemből, 
matematikából, valamint – a 
nemzetiségi oktatásban részt-
vevők kivételével – egy idegen 
nyelvből kell számot adni a diá-
koknak a vizsgáztatók előtt.

Mint az illetékesektől meg-
tudtuk: az idén még nem mó-
dosult az érettségi vizsgarend-
szer, ellenben jövőre bizonyos 
változások életbe léphetnek.

 Gy. L.

Elsőként az egészségügyi szakképzősök ballagtak el
Április 30-án – Szekszárdon 
legelsőként – a Szent László 
Szakképző Iskola Egészség-
ügyi-Szociális Tagintézmé-
nyéből ballagott el 61 diák, 
s kezdte néhány nappal ké-
sőbb az érettségi vizsgákat.

A ballagáson a szakképző ud-
varán az iskola igazgatója, He-
vesiné Simon Gyöngyi szólt az 
érettségi előtt álló tanulókhoz. 
Mint mondta: négy éve azzal in-
dították el a kilencedikes diáko-
kat, hogy tűzzenek ki célokat és 
érjék is azokat el. Emlékeztetett: 
többen már tizedik osztályban 
szép eredményeket értek el, s 
egyre jobban ráéreztek arra, 
hogy „az eredményért küzdeni 
kell”. Aztán mind többször lehe-
tett a tervekről is hallani – tette 
hozzá. A diákok közül sokan 

választottak szakmát, hiszen 
megértették, elfogadták, hogy 
egy szakképesítéssel megala-
pozhatják jövőjüket – mondta 
az igazgató.

Az iskola szeretné, ha a diá-
kok gyökereiket megőriznék, „s 
úgy emlékeznének Szekszárdra, 
a városra, amely felnőtté válá-
suk legfontosabb állomása volt.”

Az ünnepségen Gerzsei Péter, 
a Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ helyi vezetője 
mellett jelen volt Ács Rezső, 
Szekszárd polgármestere is. 
A városvezető a ballagókhoz 
szólva hangsúlyozta: bízik ab-
ban, hogy az eltelt négy év sok 
mindenre megtanította őket a 
sikereken, kudarcokon keresz-
tül, melyek hasznossá válhatnak 
az életre való felkészülés során. 
Elmondta, hisz abban, hogy 

közülük többen választják Szek-
szárdot letelepedésük helyszí-
néül. Sikeres érettségi vizsgákat 
kívánt a diákoknak: „a munkát 
elvégeztétek, mindent megtet-
tetek annak érdekében, hogy 
sikeresek legyetek” – mondta. 

A rendezvény zárásaként az 
intézmény zászlajára az emlé-
kezés szalagjait kötötték, majd 
a diákok – hagyományosan – 
színes léggömböket engedtek a 
magasba.

 Lévai Márton
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Mind arany
Szekszárd kurrens terméké-
ről – az ismert közmondáson 
csavarva egyet – elmondhat-
juk, hogy mind arany, ami 
fénylik. A valóban minőségi 
választékból ezúttal a „kré-
met” vettük nagyító alá: mit 
ér egy párizsi aranyérem, és 
melyik a legdrágább szek-
szárdi bor?

Miként azt lapunk is megírta, 
a Szent György-napi borünnep 
délutánján – immár hagyomá-
nyosan – kóstolót tartottak a 
borvidéki verseny aranyérmes 
tételeiből. A PTE Illyés Gyula 
kar aulájában megtartott „sze-
ánszon” huszonkét pincészet 
negyvenegy kiváló tételét ízlel-
hette meg a borértő közönség. 
Az összes jegy elővételben el-
kelt, ami nem is csoda, hiszen 
részint valóban a borvidék leg-
jobbjai vonultak fel, másfelől a 
kóstolójegy áráért ezen tételek 
többségéből egyetlen palackot 
sem vehettünk volna – talán 
még a pincénél sem…

Ilyen drágák a kiváló minő-
sítésű szekszárdi borok? – kér-
dezhetné most az olvasó. Nos, 
a válasz nem ennyire egyszerű. 

A minőségi szekszárdi borok 
– véleményem szerint – inkább 
a „best buy”, vagyis a legjobb ár/
érték arányú kategóriába tar-
toznak országosan – hát még 
nemzetközi összehasonlításban 
–, ám valóban akadnak tételek, 
amelyek az évjárat, a dűlősze-
lekció, a feldolgozás különleges-
sége, vagy a limitált palackszám 
miatt az átlagos borfogyasztó-
nak bizony megfizethetetlenek. 
(Ezért kellett résen lenni az 
aranyérmes borok kóstolóján.) 
Az alábbiakban ezeket a boro-
kat igyekeztünk összegyűjteni, 
természetesen a teljesség igénye 
nélkül. Az aktuális piaci vagy 
pinceárakat figyelembe véve ha-
marosan az is kiderül, melyik a 
legdrágább szekszárdi bor…

Az aranyérmes borok kós-
tolóján több „20 eurós” tétellel 
barátkozhattunk. Ez az az árka-
tegória, aminek borai a külhoni 
italkereskedések derékmagas-

ságban található polcain sora-
koznak – sajnos többségében 
nem magyar borokról beszé-
lünk. Az átszámítva mintegy 
6000 forint körüli összegért 
vihetünk haza egy-egy palack-
kal például Bodriék Faluhelyi 
válogatás merlot-jából, vagy a 
népszerű Optimus cuvée-ből. 
A kereskedők közel ennyit kér-
nek Eszterbauerék igen sikeres 
duója, a Mesterünk és a Tivald 
2011-es évjáratának egy-egy 
példányáért – persze ha még 
lehet kapni. Ugyancsak belefér 
a 20 eurós árkategóriába Mészá-
rosék reserve-sorozatának több 
darabja, és az Ohmerops, va-
lamint a Szekszárd Város bora 
címet idén elnyert, Sebestyén 
Csaba-féle 2009-es Iván-völgyi 
bikavér és Görögszói merlot.

Egy kicsit már mélyebben kell 
a zsebbe nyúlni, hogy olyan iko-
nikus szekszárdi borokkal lep-
jük meg magunkat és baráta-
inkat, mint a Heimann Barbár, 
a Merfelsz Primus, a La Vida 
merlot, vagy Vesztergombiék 
Csaba cuvée-je. Ezen tételek 
2011-es évjáratáért – a vásárlás 
helyétől függően – palackon-
ként hét-nyolcezer forintot kell 
leszurkolnunk. Gyorsan hozzá-
tesszük: minden egyes forintot 
megérnek. Mint ahogy megéri 
az árát Taklerék 2011-es syrah 
reserve-je, évjáratos Regnum 
és Primarius bora. Ezekért már 
kilenc-tízezer forintot kérnek. 

A borvidéki borversenyen 
győztes, a 2012-es szüretből ké-
szült Vesztergombi cabernet sa-
uvignon válogatásért pedig még 
egy ezressel többet. A szinte fe-
kete színű, illatában intenzív fe-
ketebogyós gyümölcsöket idéző 
bor szájban rendkívül koncent-
rált és hihetetlenül gazdag. 
Óriási élmény volt mindazok-
nak, akik az aranyérmes borok 
kóstolóján poharukba töltötték.

Az egyetemi kar aulájában 
nem kóstolhattuk a 2014-ben 
az „Év bortermelőjének” válasz-
tott Dúzsi Tamás csúcsborát, a 
Görögszót. Ennek egyszerű oka 
van: a borász idén nem nevezett 
a borvidéki versenyre. Persze 

a cabernet-házasítás 2011-es 
évjárata már bizonyított, hi-
szen márciusban, Párizsban, 
a 21. Vinalies Internationales 
versenyen a „világ legjobb vö-
rösborának” választották. Az 
elismerés azonnal megdobta az 
érdeklődést – és az árat is. Az 
ismert kereskedések honlapja-
in a 8900 forintos korábbi pa-
lackonkénti ár közel duplájára, 
15 ezerre ugrott. 

Ám mégsem Dúzsi csúcsbora 
a legdrágább szekszárdi a listán. 
Ott van ugyanis a Mészáros Pince 

és Borház két ékköve, a 3–3 és fél 
évig hordóban érlelt, 4000, kü-
lönleges palackba töltött Grand 
Passion cabernet sauvignon és 
Grand Antiqua Cuvée, amelyek 
18 900 forintos árukkal elsősor-
ban a külföldi piacon kapósak. 

A decsi szőlőhegy Arany-
dombjára települt Fritz Pincé-
szet Medicina cuvée-je azonban 
erre is rálicitál. A cabernet sau-
vignon és franc, valamint mer-
lot, kékfrankos és pinot noir há-
zasításával készült „gyógyszer” 
2008-as, 2009-es és 2011-es év-
járatát normál, 0,75-ös palackba 
töltve 20 500 és 21 500 forintért 
adják a pincészetnél. Hogy mit 
tud egy bor egy garzon egyhavi 
rezsijének megfelelő összegért? 
„A Medicina Cuvée igazi nagy-
boros hangulatot kelt. Illatában 
sok-sok hordófűszer és még 
több erdei fekete bogyó. Mar-
káns, de nem bántó a tannin, 
komoly hordóval megtámogat-
va. A gyümölcsökből is sikerült 
egy szép nagy csokrot megőriz-

ni, a lecsengése pedig egészen 
hosszú” – olvasható róla egy 
kóstolási jegyzet.

Az összeállítás végére kíván-
kozik Taklerék kereskedelmi 
forgalomban már nem kap-
ható – az utolsó 100 palackot 
a Távol-Keleten kortyolgatják 
– 2007-es évjáratú, „Minden 
50 évben” névre keresztelt kék-
frankos válogatása. A tavalyi 
Decanter World Wine Awar-
ds-on Regionális-díjat elnyert, 
töppedt szőlőből, összesen 
1700 palackkal készült borkü-

lönlegességből 25 ezer forintért 
adtak egy üveggel.

Persze aki e sorok olvasása 
után olthatatlan vágyat érez, 
hogy egy finom ebédet egy pa-
lack „Minden 50 évben” borral 
zárjon le, az az Arany Kaviárban 
megteheti. A budapesti étterem 
itallapján ugyanis még szerepel – 
butéliánként 39 ezer forintért…

Akik most „Sznobok!” felki-
áltással összecsukták az újságot, 
már nem tudhatják meg, hogy 
ebben az étteremben felszolgál-
nak villányi bort 80 ezer, olasz 
vöröset pedig 120 ezer forintért. 
Az igazi nagyágyú azonban a 
legendás Chateau Lafite Roth-
schild klasszikus bordeaux-i 
házasítású Premier Grand 
Cru „Pauillac” bora, amelynek 
1986-os évjáratából – amelyet 
a legismertebb borszakíró, Ro-
bert Parker 100-ból 100 pont-
ra értékelt – egy másfél literes 
(magnum) palackért 650 ezer 
magyar forintot kérnek…

 Fekete László

Komoly készülődés előzte 
meg a VII. Országos Bukovinai 
Székely Borversenyt – tudtuk 
meg Szegedi Dezsőnétől, a 
Bukovinai Székelyek Szekszár-
di Egyesületének elnökétől. 

Az április 25-ei mustrán ösz-
szesen 137 bormintát vizsgál-
tak meg a Frankos Borházban, 
majd négy bizottság végezte a 
minősítést.

Szegedi Dezsőné, a szek-
szárdi egyesület elnöke a Szek-
szárdi Vasárnapnak elmondta: 
valamennyi borbíró pozitívan 
értékelte a verseny előkészü-
leteit. A döntéseket az esti 
programon hirdették ki a Baka 
István Általános Iskolában. Az 
itt tartott díjkiosztóra és vacso-
rára – melyen Asztalos Zoltán, 
a Bukovinai Székelyek Orszá-
gos Szövetségének elnöke is 
köszöntötte az egybegyűlteket 
– 215 vendéget vártak a szer-
vezők.

A díjátadón Szekszárd pol-
gármestere, Ács Rezső örömét 
fejezte ki a tekintetben, hogy – 
amint fogalmazott – a marok-

nyi székely népcsoport igen 
erős pillére a város közösségé-
nek, egyúttal nagyra értékelte, 
hogy a rendezvénynek Szek-
szárd adott helyet. 

Az idén kevesebb arany mi-
nősítés született, amely a bírák 
szerint az időjárásnak „kö-
szönhető”. Az értékelés során 
40 arany, 33 bronz és 49 ezüst 
minősítés, valamint 12 oklevél 
talált gazdára. Díjazták az öt 
bukovinai falu legjobb borait 
is: itt Kozma Csaba (családi kö-
tődés: Andrásfalva), Illés Márk 
(családi kötődés: Istensegíts), 
Pék József (családi kötődés: Fo-
gadjisten), Fazekas József (csa-
ládi kötődés: Hadikfalva) és dr. 
Péter Gergely (családi kötődés: 
Józseffalva) kapott elismerést, a 
„Legjobb Bukovina bora”-díjat 
pedig Farkas Józsefnek ítélték. 
A „Legjobb szekszárdi bor” 
minősítést Pék József vehette 
át, aki egyben a Garay Élmény-
pince ajándékutalványával, egy 
kétszemélyes borkóstolóval 
egybekötött vacsorameghívás-
sal is gazdagodott.
 gyimesz

Közel kétszázan gyűltek ösz-
sze a Szekszárd-Újvárosi Ró-
mai Katolikus Társaskör és a 
Szekszárdi Német Nemzeti-
ségi Önkormányzat május el-
sejei közös halfőzőversenyén. 
A Szent István Ház udvarán a 
hagyományos pontyhalászlé 
mellett apróhalak, harcsa és 
csuka is főtt a bográcsokban.

A rendezvényhez a társaskör 
tagjain kívül is bárki csatla-
kozhatott, baráti társaságok-
tól a városvezetésig – tudhat-
tuk meg Gyurkovics Jánostól, 

az egyesület világi elnökétől.
Az elmúlt években hagyo-
mánnyá érett eseményen Ács 
Rezső, Szekszárd polgármes-
tere is részt vett, valamint 
fővédnökként dr. Csötönyi 
Sándor, a Magyar Ökölvívó 
Szakszövetség elnöke is tiszte-
letét tette – ő adta át a díjakat 
is. A versenyen, amelyen öt 
ponty- és hat vegyes halászlé 
„küzdött” egymással, az első 
három helyezettet díjazták ka-
tegóriánként – értesülhettünk 
már Horváth Jánosné Edittől, 
a társaskör általános elnökhe-
lyettesétől. A minták beadása 
déltől kezdődött, amint az éte-
lek elkészültek. 

Ponty kategóriában első díjat 
kapott Assenbreiner Mihály, a 
második Streicher Márton, a 
harmadik pedig Töttös István 
lett. A vegyes halászlevek tekin-
tetében a dobogós helyet Hen-
csik József halleve érdemelte ki. 
Ebben a kategóriában második 
helyen a városi Fidesz-frakció 
végzett, harmadikként pedig 
Péter Bélát jutalmazták.

 – gyimóthy –

Idén is igen változatos programok kísérték május elsejét a 
megyeszékhelyen. A rendezvények között koncert, fitness- 
illetve kardművészeti bemutató is csalogatta a Prométheusz 
parkba a jó időben a látogatókat, de kirakodóvásár és írósze-
minárium is várta az érdeklődőket.

Újra benépesül Istifángödre
A Csatári városrészben talál-
ható Istinfángödre mára az 
egyetlen, egységes pincesor 
a megyeszékhely belterületi 
részén. Az utcácska rendez-
vények idejére újra és újra 
benépesül látogatókkal, ám 
a pincetulajdonosok és Bal-
tavári István szervező a jövő-
ben még nagyobb szerepet 
szánna a ma még alulértékelt 
látványosságnak.

Ennek egyik „állomása” a május 
16-án, szombaton sorra kerülő 
Szent Orbán-napi boráldás és 
-szentelés ünnepe, amelyről a 
főszervező – Kővári László bi-
zottsági elnök társaságában – 
tartott sajtótájékoztatót. 

A képviselő hangsúlyozta: a 
város támogat minden olyan ci-
vil kezdeményezést, amely a vá-
ros legnagyobb értéke, a bor köré 
épül és Szekszárd turisztikai von-
zerejét növeli. Baltavári Istvántól 

megtudtuk, hogy a látogatók 
ezen a napon Szent Orbán tall-
érért vásárolhatnak majd a Gya-
log, a Ribling, a Vesztergombi, a 
Zsitvai, a Tokai és többi, 14 órától 
nyitva tartó pincék boraiból, és 
poharukkal sétálgatva – az ünne-
pi megnyitót követően – meghall-
gathatják, amint dr. Kaszó Gyula 
református lelkész áldást mond, 
Porpáczy Attila katolikus káplán 
pedig megszenteli a szekszárdi 
bort. Ezt követően az érdeklődők 
okulhatnak dr. Vörös Géza sző-
lőbetegségekről szóló növényvé-
delmi előadásából, majd pedig 
tartalmas, színvonalas kulturális 
műsort élvezhetnek többek kö-
zött a Muslica férfikórus, a ma-
gyarnóta-klub kórusa, Málinger 
Anita és Kovács Gergő énekesek, 
valamint a Jam Session Clubbal 
kiegészült ifjúsági zenekar köz-
reműködésével. Az istifángödrei 
pincék ezen a napon hivatalosan 
10 óráig tartanak nyitva. -fl-
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Kukákat borogat az Alisca Terra
Az Alisca Terra NKft. egyhetes 
akciósorozatot szervez Szek-
szárdon május harmadik he-
tében, amelynek keretében 
10 helyszínen szembesítik 
a lakosságot kommunális 
gyűjtőedényeik tartalmával 
a megyeszékhely társasházi 
övezeteiben. Az esemény-
sorozat elsődleges célja az, 
hogy látványos módon, meg-
lehetősen provokatív eszkö-
zöket felhasználva hívja fel 
a figyelmet a szelektív hulla-
dékgyűjtés jelentőségére.

A „Szembesítő kuka-borító 
akció” azt kívánja demonstrál-
ni, hogy a számtalan lakossági 
tájékoztató ellenére sokan nem 

szelektálják hulladékaikat és az 
ezen a téren bevezetett jelentős 
számú intézkedés ellenére vál-
tozatlanul a kommunális edé-
nyekbe dobálják a háztatásban 
keletkező, szelektálható és ez ál-
tal újrahasznosítható szemetet.

Az akció lebonyolítói az Alis-
ca Terra Kft. munkatárai, akik 
egy speciális ponyvával kibélelt 
kármentesítő tálcára borítják 
a kommunális gyűjtőedények 
tartalmát, majd kiválogatják 
belőlük a szelektálható és ve-
szélyes hulladékokat.

Az akció résztvevői a kör-
nyékre járó óvodások és iskolá-
sok és az ott lakók lesznek.

Az akció időpontja: 2015. 
május 18-22., hétfőtől pénte-

kig, naponta két alkalommal, 
délelőtt és kora este, helyszínei 
pedig a megyeszékhely lakóte-
lepeinek frekventált pontjai:
Május 18. hétfő:
10.00 óra Csokonai – Arany Já-
nos utca között lévő járda sza-
kasz (Domus mögött)
17.00 óra 160 lakásos és az Ag-
ora Mozi közötti terület
Május 19. kedd:
10.00 óra Dienes 10-14. közötti 
zöld terület, az Energia park felé 
eső zöldterület
17.00 óra Wesselényi utca, 
SZÜV előtti parkoló
Május 20. szerda:
08.30 óra Piac Várköz felöli 
parkolója
17.00 óra Alisca u. 46. sz. előtti 
terület – Csatári torok
Május 21. csütörtök:
10.00 óra Kadarka 74. az I. Béla 
Gimnázium kollégiuma előtti 
terület
17.00 óra Zöldkert 22. buszme-
gálló

Május 22. péntek:
09.00 óra Béri Balogh Á. u. 69-
71. (temetővel szemben)
11.00 óra August Imre utcai 
parkoló a volt fűtőmű helyén

FELHÍVÁS
Kedves Természetjáró 

Barátunk!
A Magyar Természetjáró 
Szövetség az idei évben is 

megrendezi a TeSzedd a Ké-
ken! elnevezésű szemétszedési 
akciót! Az esemény szekszárdi 

programjához a szervezők 
várják a jelentkezőket!

TeSzedd a Kéken! 

Időpont: 2015. május 16-án 
9:00 órától 
Gyülekező:

Szekszárd, Garay tér 

További információ és jelent-
kezés: Szabó Zoltán koordi-
nátornál (+36 30/96-97-005) 

Szekszárdi az év szakszervezeti vezetője
Balogh Péter, a Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszerve-
zete 2000 (HVDSZ 2000) Alisca Terra Kft-nél működő alapszerve-
zetének titkára kapta Az év szakszervezeti vezetője 2015 kitüntetést 
a Kaposváron tartott regionális ünnepségen. 

A sertéságazat jelenét és jö-
vőjét meghatározó, előzetes 
sajtótájékoztatóval egybekö-
tött szakmai konferenciát tar-
tottak Szekszárdon, a Babits 
Kulturális Központban ápri-
lis 29-én. Az eseményeken 
Horváth István sertéságaza-
tért felelős miniszteri biztos, 
illetve dr. Fazekas Sándor 
földművelésügyi miniszter is 
tiszteletét tette.

A sajtótájékoztatón az ágazat 
miniszteri biztosa, kormány-
párti országgyűlési képviselő 
hangsúlyozta: a sertéshús áfá-
ja a kormány intézkedésének 
nyomán hamarosan 27-ről 
5%-ra csökken, mellyel ked-
vezőbb helyzetbe hozhatják a 
jószágtartókat. Horváth István 
azt is kiemelte: a konferenciá-
ra komoly az érdeklődés, arra 
több mint félezren regisztráltak 
az ország minden pontjáról. A 
fokozott érdeklődés hátteré-
ben az is állhat, hogy a sertés-
program 2012-es meghirdetése 
után több olyan intézkedés, 
illetve döntés született, amely 
a magyar mezőgazdaság, a ma-
gyar vidék fejlődését, felfutását 
eredményezheti, s amelyekre 
az emberek láthatóan nyitottak 
– szögezte le.

A konferencia a sertésstra-
tégia eddigi eredményeiről és 
jövőbeli intézkedéseiről szólt. 
Fazekas Sándor miniszter az 
eseményen hangsúlyozni kí-
vánta: a 2016 januárjától 5%-ra 
csökkenő sertéshús-áfa illesz-
kedik azon kormányzati szán-
dékba, hogy minél kedvezőbb 
helyzetbe kerüljenek a vásárlók 
és a jószágtartók. Az intézke-
dés egyúttal abba a lépcsőzetes 
áfacsökkentésbe is sorolandó, 
amely a gabona fordított áfá-
jának bevezetésével kezdődött, 
majd a középsertés, illetve a ha-
sított félsertés, a szarvasmarha 
és a juh ár általános forgalmi 
adójának 5%-ra csökkentésé-
vel folytatódott. A tárcavezető 
kiemelte: a lépéssel a kormány 
célja az ágazat fehérítése és a 
termelők versenyképességének 
javítása is, mellyel munkahelyek 
maradhatnak meg, illetve jöhet-
nek létre. A miniszter arról is 

szólt, hogy a sertéságazat más-
fél éve növekedési pályán áll, 
hiszen míg 2012-ben 3 millió 
alatt állt a sertéslétszám, mára 
3,2 millióra nőtt.

A konferencián a magyar ser-
téshús mint minőségi kategória 
népszerűsítése is téma volt. Eh-
hez – mint elhangzott – a meg-
felelő szakmai háttér is nélkülöz-
hetetlen. Csakúgy, mint annak 
megoldása, hogy az orosz em-
bargó miatt nagy mennyiségű 
áru keresi helyét a piacon, és 
ezzel a kihívással a hazai sertés-
tartóknak, feldolgozóknak meg 
kell birkózniuk – tért ki a hirte-
len jött problémára Fazekas. 

Újságírói kérdésre válaszolva 
– hogy miért nem a baromfihúst 
preferálja a kormány a sertéshús 
áfájának csökkentése helyett – 
Fazekas Sándor rávilágított: a 
baromfihús lényegesen olcsóbb 
a sertésnél, amely termék áfájá-
nak csökkentése mind a terme-
lők, mind a vásárlók számára 
átgondolt stratégia volt. Az in-
tézkedéssel nyert adóbevételt 
23-25 milliárdra becsülik: ez a 
pénz a vásárlónál marad, segít-
ve a jövő évtől a háztartásokat, 
amelyekben a sertéshús fogyasz-
tása – a személyi jövedelemadó 
csökkentésével együtt is – emel-
kedhet majd.

Horváth István közölte: ha-
marosan bevezetik az egyedi 

kocanyilvántartást, mellyel át-
láthatóbbá, mérhetőbbé válik 
az ágazat teljesítménye, míg egy 
újonnan létrehozott szakmai 
szervezettel annak tevékenysé-
gét is segítik. Felhívta a figyel-
met arra is: amióta 2013-tól a 
sertésügyeket felügyeli, számos 
pozitív eredményt sikerült elér-
ni az ágazat tekintetében. Úgy 
látja, a sertéshús élettani hatá-
sára vonatkozóan mestersége-
sen alakítottak ki egyfajta rossz 
hiedelmet, mely szerint magas 
a koleszterintartalma. Ennek is 
„köszönhetően” mára fogyasz-
tása a felére esett vissza – mi-
közben a koleszterinproblémák, 
a társadalom rákterheltsége 
nem csökkent – tette hozzá.

Jelenleg fejenként évi 23-25 
kg-ra teszik hazánkban e hús-

féle fogyasztási adatait, amely 
jelentősen elmarad az európai 
uniós átlagtól: ott ugyanez 43-
45 kilogramm/fő/évre rúg. 

Horváth István hangsúlyoz-
ta azt is, hogy a jó minőségű 
sertéshús érdekében lényeges, 
hogy a jószágok egészséges, 
tápláló magyar gabonával és 
GMO-mentes takarmányozás-
sal legyenek ellátva. A baromfi-
húshoz ezután is olcsón hoz-
zájuthat bárki, míg a sertéshús 
áfájának csökkentésével esélyt 
ad a kormány arra, hogy a ser-
tésállomány újra növekedhes-
sen, visszaszorítva a sertéshús 
forgalmazásában a feketegazda-
ság által okozott károkat – tette 
hozzá Horváth István.

 Gyimóthy L.

„A sertésstratégia eredményei, jövőbeni intézkedések” címmel a Ba-
bits Kulturális Központban zajlott tanácskozáson dr. Fazekas Sándor 
köszöntötte a megjelenteket, majd Horváth István miniszteri biztos 
értekezett a stratégia eredményeiről, intézkedéseiről. Az összejöve-
telen Angyal László, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
(MVH) igazgatója a tenyészkoca állatjóléti támogatásáról beszélt, 
Kis Miklós Zsolt agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár pedig az 
állattenyésztést támogató európai uniós forrásokról szólt. Dr. Né-
meth Antal, a Vágóállat és Hús Szakmaközi Szervezet és Termékta-
nács elnöke a Kiváló Minőségű Sertéshús védjegyéről beszélt, illetve 
az ahhoz való csatlakozás lehetőségét firtatta. A rendezvényen Pókos 
Gergely, a Bonafarm Csoport vezérigazgató-helyettese is felszólalt, 
aki egy működő rendszer bemutatásán keresztül arról osztotta meg 
gondolatait, miért jó a sertésintegráció a termelők számára.

Jó minőségű gabona nélkül 
ez sem megy
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Eddig minden rendben – kopogjuk le...
A tavalyi, betegségekkel teli 
évhez képest jól indult a te-
nyészidőszak az idén szőlő 
számára. A fertőző betegsé-
gek (lisztharmat, peronoszpó-
ra) jelentős, járványszerű el-
terjedésének kevés esélyt ad 
a márciusi-áprilisi, az átlagos-
nál jóval szárazabb, majd ezt 
követően az elmúlt napokban 
beköszöntött kiadós esős idő-
járás – tudatta blogjában dr. 
Füzi István fejlesztőmérnök.

„A lisztharmat aszkospórás 
tünetei a mostani lappangási 
időben megjelenhetnek, erre 
az én számításom szerint e hét-
végén már választ kaphatunk 

a megye két borvidékén, de a 
peronoszpóra-fertőzés későbbi 
megjelenése eléggé valószínűt-
len” – írja blogjában dr. Füzi 
István fejlesztőmérnök, aki a 
Szekszárdi borvidék terme-
lői számára mostantól két heti 
gyakorisággal küld aktuális 
helyzetelemzést – védekezési 
tanácsokkal egyetemben.

„A peronoszpóra primer fer-
tőzése olyan években szokott 
bekövetkezni az első adandó 
alkalommal, vagyis az időjárá-
si föltételek első teljesülésekor, 
amikor az áttelelés körülményei 
zavartalanok, azaz a nyugalmi 
időszakban és a vegetáció elején 
bőséges a csapadék. Most nem 

ez a helyzet, hiszen az utóbbi 
két hónap időjárása rendkívül 
száraz volt. Föltételezhető, hogy 
a gomba ospórái kiszáradtak, s 
csírázóképességük visszanye-
réséhez sok csapadékra lesz 
ismét szükségük, egyszeri 5-15 
mm ugyanis nem elegendő 
számukra a kórfolyamat bein-
dításához” – érvel a szakember, 
aki a lisztharmat megjelenésé-
vel kapcsolatban szükségesnek 
tartja megjegyezni: helyi jelleg-
gel ugyanakkor nem zárható ki 
járványkitörés a várható micé-
liumos rügyfertőzés miatt. Erre 
elsősorban olyan helyeken kell 
számítani, ahol tavaly jelentős 
kárt okozott a lisztharmat. 

Az elkövetkező napok legfon-
tosabb szőlővédelmi feladata 
Füzi István szerint a lisztharmat 
másodlagos fertőzésének meg-
akadályozása lesz, még mielőtt 
az aszkospórás fertőzés tünetei 
vagy az ún. „zászlós hajtások” 
megjelennek. 

A peronoszpóraveszély ele-
nyésző, a teljes biztonság ér-
dekében azonban legalább egy 
kontakt peronoszpóraölő-szer 
kijuttatását javasolja a szakem-
ber. Meglátása szerint a levél- 
és gubacsatkák károsítása nem 
számottevő. A szőlő egyenletes, 
gyors fejlődése miatt speciális 
atkaölő szerek használata sem 
indokolt. B. Gy.

FOTÓ: KISS ALBERT
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A régió legnagyobb szabadidősport rendezvénye,  
a 6. TOLLE Borvidék Félmaraton  

2015. május 9-én, szombaton kerül megrendezésre.

Az előzetes nevezési határidőig közel 1400 futó regisztrált a 
versenyre. A helyszíni nevezőkkel kiegészülve közel 2000 futó 
vág neki a négy különböző távnak, melyek útvonala a Szek-

szárdi Borvidék legszebb részein halad.

A 14 órakor induló mezőny forgalomtól elzárt útvonalon  
halad. Az érintett útszakaszokat a rendőrség és  

polgárőrség munkatársai biztosítják. 

Az alábbi útvonalakon és időintervallumokban várható  
időszakos forgalomkorlátozás:

14.00 – 14.30
Széchenyi u., Május 1. u., Alisca u, Bródy S. u., Munkácsy u., 

Béla király tér, Bartina u.
14.30 – 15.30

Kisbödő u., Csacska szurdik, Iván völgy, Kalázs u., Sárköz u., 
Istifán gödre, Otthon u., Vadász u., Cinka u.

15.00 – 17.00
Sárköz u., Porkoláb völgy, Kápolna tér, Kerékhegy u., Hosszú-
völgy u., Szücsény szurdik, Bocskai u., Kápolna tér, Remete u., 

Bartina u., Béla király tér 

Ezúton köszönjük a városlakók türelmét és megértését, 
egyúttal bíztatunk mindenkit, hogy tapssal és néhány 

kedves szóval buzdítsák a futókat! 

6. TOLLE 

Főtámogatók
TOLNATEJ ZRT.

MVM PAKSI ATOMERŐMŰ ZRT.
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Kiemelt támogatók:
4 SALES SYSTEMS KFT.
ALISCA BAU ZRT.
BÁTGRILL Kft.
Bau Team Kft.
Bodri Borház
Delta-E
ELEKTROLIT KFT.
ELTER KFT.
Eszterbauer Borászat
H – HOLD KFT.
JAKO FEMARUGYAR KFT.
Keszthelyi Holding
KÖZ–MEG–VILL KFT.
Messer Hungarogáz
METMARK KFT.
MUREXIN KFT.
PANNON Market KFT.
PANTEON KFT.
Schieber Pincészet
SIÓ-TRANS KFT.
SUGÁR ÉPÍTŐIPARI KFT.
SYGNUS KFT.
V & PERIKO KFT.

Támogatók:
Dovitrade Kft.
Euro Holges
FÜRMANN KFT.
Gárdi Bútor
LUGMAIR SZEKSZÁRD KFT.
MANCSI KFT.
Mangó étterem
Márker
MERIDIÁN MÉRNÖKI 
IRODA KFT.
PROFIRENT KFT.
SZ + C STÚDIÓ KFT.
SZELEI-TEX KFT.
TESCO
TÜK BT.
VALUM KFT.
VENDI HUNGÁRIA KFT.
Vida Családi Birtok

(00462)

(Ö00049)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága a 2015. évi Sportkeretre
(Szabadidő és Diáksport keret)

PÁLYÁZATOT HIRDET a szekszárdi székhelyű sportegyesületek és civil szervezetek számára

I. A támogatás nyújtásának 
alapelvei
1. Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Humán Bizott-
ságának a Sportkeretből adott 
támogatása pályázat kiírása út-
ján történik.
2. A Sportkeretből csak az a pá-
lyázó részesülhet, aki a pályázati 
kiírásnak maradéktalanul meg-
felelő pályázatot nyújt be és va-
lamennyi szükséges mellékletet 
csatolja ahhoz.
3. A támogatások vonatkozá-
sában a döntéshozó Szekszárd 
Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata Közgyűlésének Hu-
mán Bizottsága
4. A szekszárdi székhelyű spor-
tegyesületek és civil szervezetek 
sporttevékenységének pénzügyi 
támogatása
•  az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény,
•  a közpénzekből nyújtott támo-

gatások átláthatóságáról szóló 
2007. évi CLXXXI. törvény,

•  Szekszárd Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata 2015. 
évi költségvetéséről szóló 
10/2015.(III.4.) önkormány-
zati rendelet,

•  a közpénzek felhasználásának 
átláthatóságáról, valamint az 
államháztartáson kívüli for-
rások átadásáról és átvételéről 
szóló 1/2015.(II.11.) önkor-
mányzati rendelet, továbbá

•  az európai uniós versenyjogi 
értelemben vett állami támoga-
tásokkal kapcsolatos eljárásról 
és a regionális támogatási tér-
képről szóló 37/2011. (III.22.) 
Korm. rendelet előírásainak 
megfelelően történik.

II. A pályázat célja
Szekszárdi székhelyű sporte-
gyesületek, civil szervezetek 
számára vissza nem térítendő 
támogatás biztosítása.

III. A pályázók köre
Jelen pályázati kiírás keretében 
támogatást kaphatnak olyan 
szekszárdi székhellyel rendel-
kező sportegyesületek, civil 
szervezetek, melyek vállalják 

a jelen pályázati feltételekben 
foglalt elvárások teljesítését.

IV. Támogatandó célok
A pályázat keretében kizárólag 
az alábbiakban megjelölt tevé-
kenységekre lehet támogatást 
igényelni. A felsorolt tevékeny-
ségeken kívül semmilyen egyéb 
tevékenység nem támogatható.
A pályázat kiírója az alábbi-
akban meghatározott célokra 
nyújt pénzügyi támogatást:
•  a pályázó alapító okiratában 

meghatározott sportcélok 
végrehajtása érdekében, a pá-
lyázó által szervezett progra-
mokhoz, rendezvényekhez,

•  a pályázó működési célú ki-
adásainak támogatásához

V. Elszámolható költségtípusok
A keret önmagában nem lehet 
a felsorolt tevékenységekhez 
szükséges pénzeszközök ki-
zárólagos forrása. A Humán 
Bizottság 5/2011. (II. 1.) HB 
határozata alapján a Bizottság 
által kiírt Sportkeretre beérke-
ző pályázatok költségvetésében 
a pályázó szervezetnek a pályá-
zandó összeg 50%-ával rendel-
keznie kell, amely nem lehet ki-
zárólagosan az önkéntes munka 
forintosított értéke. 

A pályázat kiírója jelen ki-
írás keretében az elszámolható 
költségek típusait az alábbiak 
szerint határozza meg:
1. Szolgáltatások igénybevételé-
nek költsége (a pályázati prog-
ram megvalósításához szük-
séges szakmai szolgáltatások 
igénybevételének költségei).
2. Eszközbeszerzések költségei 
(a pályázati program megvaló-
sításához szükséges eszközök 
beszerzésének költségei).
3. Előkészítési költségek:
a.) Megvalósíthatósági tanul-
mány/üzleti terv, költség-ha-
szonelemzés, egyéb szükséges 
háttértanulmányok, szakvéle-
mények elkészítésének költsége.
b.) Előzetes PR tevékenységhez, 
és kötelező nyilvánosságbizto-
sításhoz kapcsolódó költségek 
(a helyi tömegkommunikációs 

eszközök igénybevételének díja 
/fizetett hirdetések, riportok, 
tájékoztató dokumentumok 
készítése, terjesztése, fórumok 
szervezése/).
c.) Előkészítéshez kapcsolódó 
szakértői tanácsadás díja.
4. Megvalósítási költségek:
a.) Szolgáltatások igénybevéte-
lének költségei (megvalósítás-
hoz szükséges szakmai szolgál-
tatások, és egyéb szolgáltatások 
költségei).
b.) Mindazon költségek, ame-
lyek nem a szakmai tevékenysé-
gek konkrét megvalósításához, 
hanem ennek adminisztratív 
lebonyolításához, a tevékeny-
ség koordinációjához kapcso-
lódnak.

VI. Rendelkezésre álló forrás
A jelen pályázat keretében a 
Szabadidő és Diáksport kereten 
5.000.000 Ft összeg áll rendel-
kezésre a sportszervezetek tá-
mogatására, amely együttesen 
lesz odaítélve az alábbi feltételek 
alapján.

A meghatározott támogatási 
célok megvalósításához sport-
szervezetenként, civil szerveze-
tenként minimum 50eFt, maxi-
mum 500eFt igényelhető.

A támogatás formája vissza 
nem térítendő támogatás.

VII. Pályázati feltételek
Önkormányzati támogatásban 
csak az az átlátható szervezet 
részesülhet, akinek nincs köz-
tartozása, illetve az önkor-
mányzattól korábban kapott 
támogatás felhasználásáról 
elszámolt, az önkormányzat 
felé egyéb tartozása nincs, 
valamint azok a szekszárdi 
székhelyű civil szervezetek, 
önszerveződő közösségek, 
amelyeket a Tolna Megyei Ci-
vil Információs Centrum nyil-
vántartásba vett. 

1. Pályázati adatlap:
A pályázatnak tartalmaznia kell je-
len kiírás 1 sz. mellékletét képező 
Pályázati adatlapban meghatáro-
zott adatokat, az alábbiak szerint:

a.) a pályázó szervezet nevét
b.) a pályázat pontos címét
c.) a pályázó szervezet alapítá-
sának időpontját
d.) a pályázó szervezet adószá-
mát, adóazonosítóját
e.) a nyilvántartásba vételi ok-
irat számát
f.) Tolna Megyei Civil Infor-
mációs Centrum nyilvántartási 
számát (CIC szám)
g.) a pályázó szervezet száml-
avezető pénzintézetének nevét
h.) a pályázó szervezet számla-
számát
i.) a pályázó szervezet székhe-
lyét és postai címét (megye,irá-
nyítószám, helység, utca, ház-
szám, telefon)
j.) a pályázó szervezet vezetőjé-
nek és kapcsolattartójának ne-
vét, beosztását, telefonszámát, 
e-mail címét
k.) a pályázat tartalmának rövid 
ismertetése
l.) a pályázat várható eredmé-
nyét és a célcsoport ismertetése
m.) a tevékenység, rendezvény 
helyszínét
n.) a pályázati munka időpont-
ját (kezdetét és végét)
o.) a pályázati tevékenység rész-
letes leírását
p.) a tevékenység, rendezvény 
várható eredményét
q.) az ajánlók adatait és egyéb 
kiegészítéseket
r.) a pályázat pénzügyi elemei-
nek kimutatását (bevétel és ki-
adási oldal)

2. Nem indulhat pályázóként:
A közpénzekből nyújtott támo-
gatások átláthatóságáról szóló 
2007. évi CLXXXI. törvény 6.§ 
(1) bekezdés alapján nem indul-
hat pályázóként és nem része-
sülhet támogatásban:
a.) aki a pályázati eljárásban 
döntés-előkészítőként közre-
működő vagy döntéshozó,
b.) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c.) az a.-b. pont alá tartozó sze-
mély közeli hozzátartozója,
d.) az a.-c. pontban megjelölt 
személy tulajdonában álló gaz-
dasági társaság,
(Folytatás a következő oldalon)



10 112015. május 10. 2015. május 10.

e.) olyan gazdasági társaság, 
alapítvány, egyesület, egyházi 
jogi személy vagy szakszerve-
zet, illetve ezek önálló jogi sze-
mélyiséggel rendelkező olyan 
szervezeti egysége, amelyben 
az a.)-c.) pont alá tartozó sze-
mély, vezető tisztségviselő, az 
alapítvány kezelő szervének, 
szervezetének tagja, tisztségvi-
selője, az egyesület, az egyházi 
jogi személy vagy a szakszerve-
zet ügyintéző vagy képviseleti 
szervének tagja,
f.) az az egyesület vagy szak-
szervezet, illetve ezek önálló 
jogi személyiséggel rendelkező 
azon szervezeti egysége, vala-
mint az egyházi jogi személy,
– amely a pályázat kiírását meg-
előző öt évben együttműködési 
megállapodást kötött vagy tar-
tott fenn Magyarországon be-
jegyzett párttal,
– amely a pályázat kiírását meg-
előző öt évben párttal közös 
jelöltet állított országgyűlési, 
európai parlamenti vagy helyi 
önkormányzati választáson,
g.) akinek a részvételéből való 
kizártságának tényét a honla-
pon közzétették.
•  Az államháztartásról szóló 

2011. évi . CXCV. törvény 50.§ 
(4) bekezdése alapján nem ré-
szesülhet támogatásban az, 
akinek esedékessé vált és még 
meg nem fizetett adótartozá-
sa, valamint járulék-, illeték- 
vagy vámtartozása (köztarto-
zása) van.

•  A Szekszárd Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 2015. 
évi költségvetéséről szóló 
10/2015. (III.04.) önkor-
mányzati rendelet 28. § (9) 
bekezdése értelmében nem 
részesülhet támogatásban az, 
aki az előző években kapott 
támogatás felhasználásáról a 
támogatási szerződésben fog-
lalt határidőig nem számolt el. 

3. A pályázónak csatolnia kell:
Ebben a pontban ellenőrzési lista 
formájában fel van sorolva a pályá-
zathoz benyújtandó mellékletek 
köre. Valamely mellékletnek a Tá-
mogatási szerződéshez való ismé-
telt csatolása akkor szükséges, ha a 
benyújtását követően annak tartal-
mát érintő változás következik be.

a.) a civil szervezetek létezésé-
ről szóló, 30 napnál nem régeb-
bi hatályos bírósági kivonat
b.) Az egyesülési jogról, a köz-
hasznú jogállásáról, valamint a 
civil szervezetek működéséről 
és támogatásáról szóló 2011. 
évi CLXXV. törvény értelmében 
a 2014. évről szóló beszámoló 
(pénzügyi kimutatás és ered-
ménylevezetés, közhasznúsági 
melléklet) letétbe helyezés hi-
vatalos igazolás másolata
c.) Nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó köztartozással, illetve 
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata felé adó- és 
egyéb tartozással nem rendelke-
zik, valamint az önkormányzattól 
korábban kapott támogatással el-
számolt. (2. számú melléklet)
d.) Nullás nyilatkozat az adóha-
tóságtól
e.) A de minimis támogatás 
igénybevételéről szóló nyilatko-
zat 4. pontban foglaltak fennál-
lása esetén (5. számú melléklet)
f.) a közpénzekből nyújtott 
támogatások átláthatóságáról 
szóló 2007. évi CLXXXI. tör-
vény szerinti összeférhetetlen-
ség, illetve érintettség fennál-
lásáról, vagy hiányáról szóló 
nyilatkozatot (jelen kiírás (3. 
számú melléklete),
g.) kérelmet a közpénzekből 
nyújtott támogatások átlátható-
ságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény 8. § (1) bekezdés sze-
rinti érintettségéről (jelen kiírás 
4. számú melléklete).

4. Ha az e pályázati felhívás 
alapján nyújtott támogatás az 
Európai Unió működéséről szó-
ló Szerződés 107. cikkének (1) 
bekezdése alapján állami támo-
gatásnak minősül, a támogatás 
csekély összegű támogatásként 
nyújtható, amelyet az Európai 
Unió működéséről szóló szer-
ződés 107. és 108. cikkének a 
csekély összegű támogatásokra 
való alkalmazásáról szóló, 2013. 
december 18-i 1407/2013/EU 
bizottsági rendelet (HL L 352, 
2013. 12.24. 1.o) (a továbbiak-
ban 1407/2013/EU bizottsági 
rendelet) szabályai alapján lehet 
nyújtani.

Az 1407/2013/EU bizottsági 
rendelet 2. cikk (2) bekezdése 

szerinti, egy és ugyanazon vál-
lalkozás részére a folyó pénz-
ügyi évben, valamint az azt 
megelőző két pénzügyi év so-
rán az 1407/2013/EU bizottsági 
rendelet alapján odaítélt csekély 
összegű támogatások bruttó tá-
mogatástartalma tagállamon-
ként nem haladhatja meg a 200 
000 eurónak, közúti kereskedel-
mi árufuvarozást ellenszolgálta-
tás fejében végző vállalkozások 
esetében a 100 000 eurónak 
megfelelő forintösszeget, figye-
lembe véve az 1407/2013/EU 
bizottsági rendelet 3. cikkének 
(8) és (9) bekezdését is. Az át-
váltásnál az európai uniós ver-
senyjogi értelemben vett állami 
támogatásokkal kapcsolatos 
eljárásról és a regionális támo-
gatási térképről szóló 37/2011. 
(III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a 
alapján kell eljárni.

Az 1407/2013/EU bizottsági 
rendelet alapján nyújtott cse-
kély összegű támogatás az Eu-
rópai Unió működéséről szóló 
szerződés 107. és 108. cikkének 
az általános gazdasági érdekű 
szolgáltatást nyújtó vállalko-
zások számára nyújtott csekély 
összegű támogatásokra való 
alkalmazásáról szóló, 2012. áp-
rilis 25-i 360/2012/EU bizott-
sági rendeletnek (HL L 114., 
2012.4.26., 8. o.) megfelelően 
nyújtott csekély összegű támo-
gatással a 360/2012/EU bizott-
sági rendeletben meghatározott 
felső határig halmozható. Az 
1407/2013/EU bizottsági ren-
delet szerinti csekély összegű 
támogatás más csekély összegű 
támogatásokról szóló rende-
leteknek megfelelően nyújtott 
csekély összegű támogatással 
az 1407/2013/EU bizottsági 
rendelet 3. cikkének (2) bekez-
désében meghatározott felső 
határig halmozható.

A csekély összegű támogatás 
nem halmozható azonos támo-
gatható költségek vonatkozá-
sában vagy azonos kockázatfi-
nanszírozási célú intézkedés 
vonatkozásában nyújtott állami 
támogatással, ha a támogatá-
sok halmozása túllépi bármely 
csoportmentességi rendeletben 
vagy a Bizottság által elfogadott 
határozatban az egyes esetek 

meghatározott körülményeire 
vonatkozóan rögzített maxi-
mális intenzitást vagy összeget.

A támogatottnak az 1407/2013/
EU bizottsági rendelet 5. cikké-
nek (1) bekezdése figyelembe-
vételével – az ott meghatározott 
feltételek teljesítésének megálla-
pítására alkalmas módon – nyi-
latkoznia kell a részére a támo-
gatás odaítélésének évében és az 
azt megelőző két pénzügyi évben 
nyújtott csekély összegű támoga-
tások támogatástartalmáról.

Az 1407/2013/EU bizottsági 
rendelet 1. cikke (2) bekezdésé-
nek kivételével a támogatás nem 
használható fel a 1407/2013/EU 
bizottsági rendelet 1. cikkének 
(1) bekezdésében meghatáro-
zott kivételek szerinti célokra, 
továbbá – az 1407/2013/EU 
bizottsági rendelet 3. cikk (2) 
bekezdésének megfelelően – 
közúti kereskedelmi árufuva-
rozás ellenszolgáltatás fejében 
történő végzése céljából teher-
szállító jármű vásárlására.

A támogatónak és a támoga-
tottnak a támogatáshoz kapcso-
lódó iratokat az odaítélést köve-
tő 10 évig meg kell őrizniük, és 
a támogatást nyújtó ilyen irányú 
felhívása esetén a támogatott 
köteles azokat bemutatni. A 
csekély összegű támogatási jog-
címen nyújtott támogatásokról 
az Európai Bizottság kérésére 20 
munkanapon belül információt 
kell szolgáltatni.

VIII. Hiánypótlás
Amennyiben a támogatásra 
való jogosultságot alátámasz-
tó, fent előírt dokumentumok 
nem, hiányosan vagy hibásan 
kerültek benyújtásra azok pót-
lására a pályázónak egy alka-
lommal hiánypótlás keretében 
van lehetősége, kivéve a rögzí-
tett eseteket.

Felhívjuk a pályázók figyel-
mét, hogy a hiánypótlás során 
a hiánypótlási felhívásban előírt 
módosításoktól eltérő módosí-
tás, valamint a pályázat tartal-
mi elemeinek változtatása nem 
lehetséges. Az ilyen jellegű mó-
dosítási igények nem vehetők 
figyelembe, és a pályázat eluta-
sításra kerül. 
(Folytatás a következő oldalon)

Ha a hiánypótlást a megadott 
határidőn belül a pályázó nem 
teljesíti teljes körűen, az a támo-
gatás iránti pályázat elutasítását 
eredményezi, ez esetben igazo-
lásnak nincs helye.

IX. Pályázattal kapcsolatos 
egyéb információk
1. A pályázat közzétételének 
ideje: A pályázati kiírás a Hu-
mán Bizottság döntését követő 
(2015. április 27.) 5 munkana-
pon belül kerül közzétételre.
2. A pályázat közzétételének 
helye:
• Szekszárd Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala (7100 
Szekszárd Széchenyi u. 27-31.) 
Ügyfélszolgálati irodáján,
• Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata hivatalos hon-
lapján (www.szekszard.hu), 
• Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata szolgáltató lap-
jában (Szekszárdi Vasárnap), 
3. A pályázat benyújtásának 
határideje:  május 29. 14.00 óra
4. A pályázat benyújtásának 
módja:

•  a pályázatot 1 eredeti, aláírt 
példányban, 

•  Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésé-
nek Humán Bizottsága részére 
címezve 

•  személyesen, vagy postai úton,
•  zárt borítékban elhelyezve le-

het benyújtani,
•  a borítékon jól láthatóan fel 

kell tüntetni a Pályázati Felhí-
vás címét, a pályázó nevét és 
címét,

•  a pályázat magyar nyelven, ki-
zárólag a pályázati adatlapon 
nyújtható be,

•  a pályázati adatlap sem tar-
talmában, sem alakjában nem 
változtatható.

5. A pályázat benyújtásának 
helye:
• Személyesen:  Szekszárd,Szé-
chenyi u. 29-31.(Humán Osz-
tály)
• Postai úton:  7100 Szekszárd, 
Béla király tér 8.
6. A pályázat elbírálásának 
módja:
A pályázatok elbírálásáról Szek-
szárd Megyei Jogú Város Ön-

kormányzata Közgyűlésének 
Humán Bizottsága dönt.

A pályázónak a jelen pályá-
zati kiírásnak a pályázat be-
nyújtásakor kell megfelelnie, 
amelyet a fent kifejtettek szerint 
hiánypótlás során is teljesíthet. 
Amennyiben egy adott kritéri-
um vizsgálata során megállapít-
ható, hogy a pályázó vagy a pá-
lyázat annak nem felel meg, és 
az alátámasztó dokumentumok 
a jogszabálynak, a kiírásnak 
meghatározottaknak megfele-
lően benyújtásra kerültek, hi-
ánypótlási felhívás kibocsátása 
nélkül elutasítható a pályázat.
7. A pályázat elbírálásának ha-
tárideje:
A pályázatok elbírálásáról Szek-
szárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata Közgyűlésének 
Humán Bizottsága dönt a pá-
lyázat benyújtásának határide-
jétől számított 30 napon belül.
8. A pályázattal kapcsolatos 
egyéb információk:
a.) A pályázati kiírás, valamint 
annak mellékletei átvehetők 
Szekszárd Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatala Ügy-
félszolgálati Irodáján (7100 
Szekszárd, Széchenyi u. 29-31.) 
2015. április 28-tól.
b.) A nyertes pályázókkal Szek-
szárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata Támogatási meg-
állapodást köt.
c.) A nyertes pályázatok finan-
szírozási módja: egyösszegű, 
utófinanszírozású, vissza nem 
térítendő támogatás. 

A Humán Bizottság fenntart-
ja magának azt a jogot, hogy a 
pályázótól visszavonja a támo-
gatást, amennyiben azt nem a 
pályázatban leírt célokra hasz-
nálja fel, illetőleg a támogatással 
nem számol el. Amennyiben az 
önkormányzat a kedvezménye-
zettől visszavonja a támogatást, 
az esetlegesen már kifizetett 
támogatást kamattal növelten 
követeli vissza.

 Szekszárd Megyei Jogú Város 
 Közgyűlésének
 Humán Bizottság

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága a 2015. évi Ifjúsági Keretre
PÁLYÁZATOT HIRDET

I. A támogatás nyújtásának 
alapelvei
1. Szekszárd Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata Humán 
Bizottságának az Ifjúsági Keret-
ből adott támogatása pályázat 
kiírása útján történik.
2. Az Ifjúsági Keretből csak az a 
pályázó részesülhet, aki a pályá-
zati kiírásnak maradéktalanul 
megfelelő pályázatot nyújt be 
és valamennyi szükséges mel-
lékletet csatolja ahhoz.
3. A támogatások vonatkozá-
sában a döntéshozó Szekszárd 
Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata Közgyűlésének Hu-
mán Bizottsága.
4. A szekszárdi székhelyű ifjúsá-
gi egyesületek és civil szerveze-
tek ifjúsági rendezvények szer-
vezésének pénzügyi támogatása
•  az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény,
•  Szekszárd Megyei Jogú Vá-

ros Önkormányzata 2015. 
évi költségvetéséről szóló 

10/2015.(III.4.) önkormány-
zati rendelet,

•  a közpénzek felhasználásának 
átláthatóságáról, valamint az 
államháztartáson kívüli for-
rások átadásáról és átvételéről 
szóló 1/2015.(II.11.) önkor-
mányzati rendelet, továbbá

•  a közpénzekből nyújtott tá-
mogatások átláthatóságáról 
szóló 2007. évi CLXXXI. tör-
vény előírásainak megfelelően 
történik.

II. A pályázat célja
Szekszárdi székhelyű ifjúsági 
egyesületek, civil szervezetek 
számára vissza nem térítendő 
támogatás biztosítása. 

III. A pályázók köre
Jelen pályázati kiírás keretében 
támogatást kaphatnak olyan 
szekszárdi székhellyel rendel-
kező ifjúsági egyesületek, civil 
szervezetek, nevelési-oktatási 
intézmények, melyek vállalják 

a jelen pályázati feltételekben 
foglalt elvárások teljesítését.

IV. Támogatandó célok
A pályázat keretében kizárólag 
az alábbiakban megjelölt tevé-
kenységekre lehet támogatást 
igényelni. A felsorolt tevékeny-
ségeken kívül semmilyen egyéb 
tevékenység nem támogatható.
A pályázat kiírója az alábbi-
akban meghatározott célokra 
nyújt pénzügyi támogatást:
1. A fiatalok egészséges élet-
módra nevelése, a kiemelt koc-
kázati tényezők felismerése, 
illetve hatásuk elleni küzde-
lemben (alkohol, drog, mentál-
higiénés megelőző munka) való 
aktív részvétel.
2. Segítségnyújtás a pályakezdés 
és beilleszkedés nehézségeivel 
küzdőknek (álláskereső, átkép-
ző, klubok, illetve információs 
szolgáltatások).
3. A különböző szintű önkor-
mányzati munkába történő 

eredményes bekapcsolódás 
készségének kibontakoztatása. 
(pl.: diák, ifjúsági, nemzetiségi 
önkormányzatok)
4. A városban élő fiatalok és 
szervezeteik nemzetközi kap-
csolatainak építése és bővítése.
5. A város számára fontos isme-
retek elsajátítása, illetve ezek-
nek az ismereteknek a város 
érdekében való mozgósítása. 

V. Elszámolható költségtípusok
A keret önmagában nem lehet 
a felsorolt tevékenységekhez 
szükséges pénzeszközök ki-
zárólagos forrása. A Humán 
Bizottság 5/2011. (II. 1.) HB 
határozata alapján a Bizottság 
által kiírt Ifjúsági Keretre be-
érkező pályázatok költségveté-
sében a pályázó szervezetnek 
a pályázandó összeg 50%-ával 
rendelkeznie kell, amely nem 
lehet kizárólagosan az önkéntes 
munka forintosított értéke. 
(Folytatás a következő oldalon)
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A pályázat kiírója jelen ki-
írás keretében az elszámolható 
költségek típusait az alábbiak 
szerint határozza meg:
1. Szolgáltatások igénybevételé-
nek költsége (a pályázati prog-
ram megvalósításához szük-
séges szakmai szolgáltatások 
igénybevételének költségei).
2. Eszközbeszerzések költségei 
(a pályázati program megvaló-
sításához szükséges eszközök 
beszerzésének költségei).
3. Előkészítési költségek:
a.) Megvalósíthatósági tanul-
mány/üzleti terv, költség-ha-
szonelemzés, egyéb szükséges 
háttértanulmányok, szakvéle-
mények elkészítésének költsége.
b.) Előzetes PR tevékenységhez, 
és kötelező nyilvánosságbizto-
sításhoz kapcsolódó költségek 
(a helyi tömegkommunikációs 
eszközök igénybevételének díja 
/fizetett hirdetések, riportok, 
tájékoztató dokumentumok 
készítése, terjesztése, fórumok 
szervezése/).
c.) Előkészítéshez kapcsolódó 
szakértői tanácsadás díja.
4. Megvalósítási költségek:
a.) Szolgáltatások igény-
bevételének költségei (megva-
lósításhoz szükséges szakmai 
szolgáltatások, és egyéb szol-
gáltatások költségei).
b.) Megvalósításhoz szükséges 
eszközök költségei.
c.) Mindazon költségek, ame-
lyek nem a szakmai tevékenysé-
gek konkrét megvalósításához, 
hanem ennek adminisztratív 
lebonyolításához, a tevékenység 
koordinációjához kapcsolódnak.

VI. Rendelkezésre álló forrás
A jelen pályázat keretében az 
Ifjúsági Kereten 2.700.000 Ft 
összeg lett meghatározva az 
ifjúsági szervezetek támogatá-
sára, amely a pályázók között 
jelen kiírásban meghatározott 
feltételek alapján kerül szétosz-
tásra.

A meghatározott támogatási 
célok megvalósításához ifjúsági 
szervezetenként, civil szerveze-
tenként, oktatási-nevelési intéz-
ményenként minimum 50 eFt, 
maximum 200 eFt igényelhető.
A támogatás formája vissza 
nem térítendő támogatás.

VII. Pályázati feltételek
Önkormányzati támogatásban 
csak az részesülhet, akinek 
nincs köztartozása, illetve az 
önkormányzattól korábban ka-
pott támogatás felhasználásáról 
elszámolt, az önkormányzat felé 
egyéb tartozása nincs, valamint 
azok a szekszárdi székhelyű ci-
vil szervezetek, önszerveződő 
közösségek, amelyeket a Tolna 
Megyei Civil Információs Cent-
rum nyilvántartásba vett. 

1. Pályázati adatlap:
A pályázatnak tartalmaznia kell 
jelen kiírás 1 sz. mellékletét ké-
pező Pályázati adatlapban meg-
határozott adatokat, az alábbiak 
szerint:
a.) a pályázó szervezet nevét
b.) a pályázat pontos címét
c.) a pályázó szervezet alapítá-
sának időpontját
d.) a pályázó szervezet adószá-
mát, adóazonosítóját
e.) a nyilvántartásba vételi ok-
irat számát
f.) Tolna Megyei Civil Infor-
mációs Centrum nyilvántartási 
számát (CIC szám)
g.) a pályázó szervezet száml-
avezető pénzintézetének nevét
h.) a pályázó szervezet számla-
számát
i.) a pályázó szervezet szék-
helyét és postai címét (megye, 
irányítószám, helység, utca, 
házszám, telefon)
j.) a pályázó szervezet vezetőjé-
nek és kapcsolattartójának ne-
vét, beosztását, telefonszámát, 
e-mail címét
k.) a pályázat tartalmának rövid 
ismertetése
l.) a pályázat várható eredmé-
nyét és a célcsoport ismertetése
m.) a pályázó eddigi tevékeny-
ségét a város ifjúságpolitikai 
életében
n.) a tevékenység, rendezvény 
helyszínét
o.) a pályázati munka időpont-
ját (kezdetét és végét)
p.) a pályázati tevékenység rész-
letes leírását
q.) a tevékenység, rendezvény 
várható eredményét
r.) az ajánlók adatait és egyéb 
kiegészítéseket
s.) a pályázó nyilatkozatait

t.) pályázat pénzügyi elemeinek ki-
mutatását (bevétel és kiadási oldal)

2. Nem indulhat pályázóként:
A közpénzekből nyújtott támo-
gatások átláthatóságáról szóló 
2007. évi CLXXXI. törvény 6. § 
(1) bekezdés alapján nem indul-
hat pályázóként és nem része-
sülhet támogatásban:
a.) aki a pályázati eljárásban 
döntés-előkészítőként közre-
működő vagy döntéshozó,
b.) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c.) az a.)-b.) pont alá tartozó 
személy közeli hozzátartozója,
d.) az a.)-c.) pontban megjelölt 
személy tulajdonában álló gaz-
dasági társaság
e.) olyan gazdasági társaság, 
alapítvány, egyesület, egyházi 
jogi személy vagy szakszervezet, 
illetve ezek önálló jogi személyi-
séggel rendelkező olyan szerve-
zeti egysége, amelyben az a.)-c.) 
pont alá tartozó személy vezető 
tisztségviselő, az alapítvány ke-
zelő szervének, szervezetének 
tagja, tisztségviselője, az egye-
sület, az egyházi jogi személy  
vagy a szakszervezet ügyintéző 
vagy képviseleti szervének tagja,
f.) az az egyesület vagy szak-
szervezet, illetve ezek önálló 
jogi személyiséggel rendelkező 
azon szervezeti egysége, vala-
mint az egyházi jogi személy
–  amely a pályázat kiírását meg-

előző öt évben együttműkö-
dési megállapodást kötött 
vagy tartott fenn Magyaror-
szágon bejegyzett párttal

–  amely a pályázat kiírását meg-
előző öt évben párttal közös 
jelöltet állított országgyűlési, 
európai parlamenti vagy helyi 
önkormányzati választáson

g.) akinek a részvételéből való 
kizártságának tényét a honla-
pon közzétették.
•  Az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 50.§ 
(4) bekezdése alapján nem 
részesülhet támogatásban az, 
akinek esedékessé vált és még 
meg nem fizetett adótartozá-
sa, valamint járulék-, illeték- 
vagy vámtartozása (köztarto-
zása) van.

•  A Szekszárd Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 2015. 
évi költségvetéséről szóló 

10/2015. (III.04.) önkor-
mányzatai rendelet 28. § (9) 
bekezdése értelmében nem 
részesülhet támogatásban az, 
aki az előző években kapott 
támogatás felhasználásáról a 
támogatási szerződésben fog-
lalt határidőig nem számolt el.

3. A pályázónak csatolnia kell:
Ebben a pontban ellenőrzési 
lista formájában fel van sorol-
va a pályázathoz benyújtandó 
mellékletek köre. Valamely 
mellékletnek a Támogatási szer-
ződéshez való ismételt csatolása 
akkor szükséges, ha a benyújtá-
sát követően annak tartalmát 
érintő változás következik be.
a.) a civil szervezetek létezésé-
ről szóló, 30 napnál nem régeb-
bi hatályos bírósági kivonat
b.) Az egyesülési jogról, a köz-
hasznú jogállásáról, valamint a 
civil szervezetek működéséről 
és támogatásáról szóló 2011. 
évi CLXXV. törvény értelmében 
a 2014. évről szóló beszámoló 
(pénzügyi kimutatás és ered-
ménylevezetés, közhasznúsági 
melléklet) letétbe helyezés hi-
vatalos igazolás másolata
c.) Nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó köztartozással, illetve 
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata felé adó- és 
egyéb tartozással nem rendelke-
zik, valamint az önkormányzattól 
korábban kapott támogatással el-
számolt. (2. számú melléklet)
d.) Nullás nyilatkozat az adóha-
tóságtól
e.) a közpénzekből nyújtott 
támogatások átláthatóságáról 
szóló 2007. évi CLXXXI. tör-
vény szerinti összeférhetetlen-
ség, illetve érintettség fennál-
lásáról, vagy hiányáról szóló 
nyilatkozatot (3. sz. melléklet),
f.) közzétételi kérelmet a köz-
pénzekből nyújtott támogatá-
sok átláthatóságáról szóló 2007. 
évi CLXXXI. törvény 8. § (1) 
bekezdés szerinti érintettségé-
ről (4. sz. melléklet),
g.) átláthatósági nyilatkozatot - 
Nemzeti Vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI. törvény 3. § (1) be-
kezdés 1. pont a) alpontjában 
meghatározott átlátható szer-
vezet részére. (5. sz. melléklet),
(Folytatás a következő oldalon)

h.) átláthatósági nyilatkoza-
tot – Nemzeti Vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény 3. § 
(1) bekezdés 1. pont c) alpont-
jában meghatározott átlátható 
szervezet részére (6. sz. mel-
léklet).

VIII. Hiánypótlás
Amennyiben a támogatásra 
való jogosultságot alátámasz-
tó, fent előírt dokumentumok 
nem, hiányosan vagy hibásan 
kerültek benyújtásra azok pót-
lására a pályázónak egy alka-
lommal hiánypótlás keretében 
van lehetősége, kivéve a rögzí-
tett eseteket.

Felhívjuk a pályázók figyel-
mét, hogy a hiánypótlás során 
a hiánypótlási felhívásban előírt 
módosításoktól eltérő módosí-
tás, valamint a pályázat tartal-
mi elemeinek változtatása nem 
lehetséges. 

Az ilyen jellegű módosítási 
igények nem vehetők figyelem-
be, és a pályázat elutasításra 
kerül. 

Ha a hiánypótlást a megadott 
határidőn belül a pályázó nem 
teljesíti teljes körűen, az a támo-
gatás iránti pályázat elutasítását 
eredményezi, ez esetben igazo-
lásnak nincs helye.

IX. Pályázattal kapcsolatos 
egyéb információk
1. A pályázat közzétételének 
ideje: A pályázati kiírás az ar-
ról szóló döntést követő (2015. 
április ….) 5 munkanapon belül 
kerül közzétételre.
2. A pályázat közzétételének 
helye:
•  Szekszárd Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatala (7100 
Szekszárd Széchenyi u. 27-
31.) Ügyfélszolgálati irodáján,

•  Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata hivatalos hon-
lapján (www.szekszard.hu), 

•  Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata szolgáltató 
lapjában (Szekszárdi Vasárnap), 

3.  A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: május 29. 14.00 óra

4. A pályázat benyújtásának 
módja:
•  a pályázatot 1 eredeti, aláírt 

példányban, 
•  Szekszárd Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésé-
nek Humán Bizottsága részére 
címezve 

•  személyesen, vagy postai úton,
•  zárt borítékban elhelyezve le-

het benyújtani,
•  a borítékon jól láthatóan fel kell 

tüntetni a Pályázati Felhívás cí-
mét, a pályázó nevét és címét,

•  a pályázat magyar nyelven, ki-
zárólag a pályázati adatlapon 
nyújtható be,

•  a pályázati adatlap sem tar-
talmában, sem alakjában nem 
változtatható.

5. A pályázat benyújtásának 
helye:
•  Személyesen: Szekszárd, Széche-

nyi u. 29-31.(Humán Osztály)
•  Postai úton: 7100 Szekszárd, 

Béla király tér 8.
6. A pályázat elbírálásának 
módja:
A pályázatok elbírálásáról Szek-
szárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata Közgyűlésének 
Humán Bizottsága dönt.

A pályázónak a jelen pályá-
zati kiírásnak a pályázat be-
nyújtásakor kell megfelelnie, 
amelyet a fent kifejtettek szerint 
hiánypótlás során is teljesíthet. 
Amennyiben egy adott kritéri-
um vizsgálata során megállapít-
ható, hogy a pályázó vagy a pá-
lyázat annak nem felel meg, és 
az alátámasztó dokumentumok 
a jogszabálynak, a kiírásnak 
meghatározottaknak megfele-
lően benyújtásra kerültek, hi-
ánypótlási felhívás kibocsátása 
nélkül elutasítható a pályázat.
7. A pályázat elbírálásának ha-
tárideje: 

A pályázatok elbírálásáról Szek-
szárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata Közgyűlésének 
Humán Bizottsága dönt a pá-
lyázat benyújtásának határide-
jétől számított 30 napon belül.
8. A pályázattal kapcsolatos 
egyéb információk:   
a.) Pályázati kiírás, valamint 
annak mellékletei átvehetők 
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala Ügy-
félszolgálati Irodáján (7100 
Szekszárd, Széchenyi u. 29-31.) 
2015. április 28.-től, 2015. má-
jus 29-ig.
b.) A nyertes pályázókkal Szek-
szárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata Támogatási meg-
állapodást köt.
c.) A nyertes pályázatok finan-
szírozási módja: egyösszegű, 
utófinanszírozású, vissza nem 
térítendő támogatás.

A Humán Bizottság fenntart-
ja magának azt a jogot, hogy a 
pályázótól visszavonja a támo-
gatást, amennyiben azt nem a 
pályázatban leírt célokra hasz-
nálja fel, illetőleg a támogatással 
nem számol el. 

 Szekszárd Megyei Jogú Város 
 Közgyűlésének
 Humán Bizottsága

FELHÍVÁS
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésé-
nek Humán Bizottsága nyílt 
pályázatot hirdet kultúraköz-
vetítő, kultúra- és értékteremtő 
feladatokat ellátó, Szekszárdon 
élő polgárai, Szekszárdon mű-
ködő civil közösségei és a szek-
szárdi intézmények számára 
Kulturális Támogatási Keret 
elnyerésére a Humán Bizottság 
2015. évi bizottsági keretében e 
célra biztosított összeg erejéig.
A Kulturális Támogatási Keret 
összesen: 1.100.000.- Ft

A támogatásra pályázhatnak:
a.) a Tolna Megyei Civil Infor-
mációs Centrumnál regisztrált 
szekszárdi székhelyű önszerve-
ződő közösségek,
b.) oktatási-nevelési, művelődé-
si intézmények,

c.) magánszemélyek.

A pályázat célja
2015. évi szekszárdi kulturális 
rendezvények, rendezvényso-
rozatok lebonyolításához, vala-
mint a városon kívüli kulturális, 
művészeti eseményeken törté-
nő részvételhez, szerepléshez 
támogatás nyújtása. 

Tartalmi követelmények:
1. A rendezvény tartalmával, 
minőségével a város hírnevét 
öregbíti, vagy a város kulturális 
életét méltón reprezentálja. 
2. A rendezvény az országos 
vagy nemzetközi kulturális 
mozgalmak új területeire kap-
csolja be a város művelődési és 
alkotó közösségeit. 
3. A rendezvény a város kultu-
rális tradícióinak méltó örököse. 

4. Az adott rendezvény ré-
tegigényeket szolgál ki. 

Pályázni kizárólag a pályá-
zati adatlap kitöltésével lehet, 
melyet egy eredeti, aláírt pél-
dányban kell benyújtani. For-
manyomtatvány hiányában a 
bizottság nem foglalkozik a 
pályázattal. 

Önkormányzati támogatás-
ban csak az a természet személy 
vagy átlátható szervezet része-
sülhet, akinek nincs köztarto-
zása, illetve az önkormányzat-
tól korábban kapott támogatás 
felhasználásáról elszámolt, az 
önkormányzat felé egyéb tar-
tozása sincs és az összeférhetet-
lenség nem áll fenn. (Erről szóló 
nyilatkozatot kitöltötte.)

Meghatározott támogatási 
célok megvalósításához mini-
mum 20 eFt, maximum 120 eFt 
igényelhető. Az igényelt támo-
gatás önmagában nem lehet a 
felsorolt tevékenységhez szük-
séges pénzeszközök kizáróla-
gos forrása (legalább 30 %-os 
önrésszel kell rendelkezni). 

A pályázat elnyerését támogató 
ajánlások mellékelhetők. 

Pályázati feltételek
1. Pályázati adatlap
A pályázatnak tartalmaznia kell 
jelen felhívás mellékletét képe-
ző pályázati adatlapban meg-
határozott adatokat az alábbiak 
szerint:
a.) a pályázat címét
b.) a pályázó nevét
(Folytatás a következő oldalon)
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c.) a pályázó adatait (név, adó-
azonosító jel, számlavezető 
pénzintézet neve, pályázó bank 
számlaszáma, székhelye, pos-
tai címe, TM CIC regisztrációs 
száma; a vezető neve, beosztá-
sa, telefonszáma, e-mail címe; a 
kapcsolattartó neve, beosztása, 
telefonszáma, e-mail címe)
d.) a pályázat célterületét 
e.) a pályázat rövid ismertetését
f.) a pályázat várható eredmé-
nyét, célcsoportok ismertetését
g.) a pályázó eddigi tevékenysé-
gének ismertetését
h.) a pályázott tevékenység, ren-
dezvény helyszínét, időpontját
i.) a pályázott tevékenység, ren-
dezvény részletes leírását
j.) a tevékenység, rendezvény 
várható eredményét
k.) ajánlók adatait
l.) a pályázat pénzügyi elemeit 
m) igényelt támogatási összeget
n) nyilatkozatokat a közteher-
mentességről, összeférhetetlen-
ségről
o.) közzétételi kérelmet 

2. Nem indulhat pályázóként
•  A közpénzekből nyújtott tá-

mogatások átláthatóságáról 
szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény 6. § (1) bekezdés 
alapján nem indulhat pályá-
zóként és nem részesülhet 
támogatásban:

a.) aki a pályázati eljárásban 
döntés-előkészítőként közre-
működő vagy döntéshozó,
b.) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c.) az a.)-b.) pont alá tartozó 
személy közeli hozzátartozója,
d.) az a.)-c.) pontban megjelölt 
személy tulajdonában álló gaz-
dasági társaság,
e.) olyan gazdasági társaság, 
alapítvány, egyesület, egyházi 
jogi személy vagy szakszerve-
zet, illetve ezek önálló jogi sze-
mélyiséggel rendelkező olyan 
szervezeti egysége, amelyben 
az a.)-c.) pont alá tartozó sze-
mély vezető tisztségviselő, az 
alapítvány kezelő szervének, 
szervezetének tagja, tisztségvi-
selője, az egyesület, az egyházi 
jogi személy vagy a szakszerve-
zet ügyintéző vagy képviseleti 
szervének tagja,
f.) az egyesület vagy szakszer-
vezet, illetve ezek önálló jogi 

személyiséggel rendelkező azon 
szervezeti egysége, valamint az 
egyházi jogi személy
fa.) amely a pályázat kiírását 
megelőző 5 évben együttműkö-
dési megállapodást kötött vagy 
tartott fenn Magyarországon 
bejegyzett párttal (a továbbiak-
ban: párt), 
fb.) amely a pályázat kiírását 
megelőző 5 évben párttal közös 
jelöltet állított országgyűlési, 
európai parlamenti vagy helyi 
önkormányzati választáson, 
g.) akinek a részvételből való ki-
zártságának tényét a honlapon 
közzétették.
•  Az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 50.§ 
(4) bekezdése alapján nem 
részesülhet támogatásban az, 
akinek esedékessé vált és még 
meg nem fizetett adótartozá-
sa, valamint járulék-, illeték- 
vagy vámtartozása (köztarto-
zása) van.

•  A Szekszárd Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata 2015. évi 
költségvetéséről szóló 10/2015 
(III.04.) önkormányzatai ren-
delet 28. § (9) bekezdése ér-
telmében nem részesülhet 
támogatásban az, aki az elő-
ző években kapott támogatás 
felhasználásáról a támogatási 
szerződésben foglalt határidő-
ig nem számolt el.

3. A pályázónak csatolni kell
A pályázati adatlapban meg-
található alábbi nyilatkozatok 
csatolandók:
a.) a közpénzekből nyújtott 
támogatások átláthatóságáról 
szóló 2007. évi CLXXXI. tör-
vény szerinti összeférhetetlen-
ség, illetve érintettség fennál-
lásáról vagy hiányáról szóló 
nyilatkozat,
b.) közzétételi kérelem a köz-
pénzekből nyújtott támoga-
tások átláthatóságáról szóló 
2007. évi CLXXXI. törvény 8. § 
(1) bekezdése szerinti érintett-
ségről (amennyiben a törvény 
hivatkozott rendelkezésében 
foglaltak fennállnak a pályá-
zónál), 
c.) civil szervezet esetében az 
egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásáról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. törvény értelmében 
a 2014. évről szóló beszámoló 
(pénzügyi kimutatás és ered-
mény levezetés, közhasznúsági 
melléklet) letétbe helyezés hiva-
talos igazolás másolata.
d.) nyilatkozat arról, hogy a pá-
lyázó köztartozással nem ren-
delkezik.
e.) nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó az előző évekre vonat-
kozóan Szekszárd Megyei Jogú 
Város Önkormányzata részére 
pályázati elszámolásait meg-
tette.
f.) átláthatósági nyilatkozatot - 
Nemzeti Vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI. törvény 3. § (1) be-
kezdés 1. pont a) alpontjában 
meghatározott átlátható szer-
vezet részére.

A finanszírozás módja
Egyösszegű, utófinanszírozású, 
vissza nem térítendő támogatás. 

Elszámolható költségtípusok
A pályázatban rögzített cél meg-
valósításához szükséges szemé-
lyi és dologi költségek köre. 

A nyertes pályázó az elnyert 
támogatási összegről a támoga-
tási megállapodásban rögzített 
módon köteles tételesen, a pá-
lyázó nevére kiállított, hitelesített 
számlamásolatokkal elszámolni. 

Hiánypótlás
A pályázónak egy alkalommal 
(az erre vonatkozó felszólítást 
követő egy héten belül) van le-
hetősége hiánypótlásra, amely 
nem vonatkozhat a pályázat 
tartalmi elemeinek megváltoz-
tatására. 

Ha a hiánypótlást a megadott 
határidőn belül a pályázó nem 
teljesíti teljes körűen, az a támo-
gatás iránti pályázat elutasítását 
eredményezi.

A támogatási döntés ellen a 
pályázó jogorvoslati lehetőség-
gel nem élhet. 

A pályázat benyújtásának 
módja
– egy eredeti aláírt példányban, 
kizárólag a pályázati adatlapon 
nyújtható be (a pályázati adat-
lap sem tartalmában, sem alak-
jában nem változtatható),

– Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésé-
nek Humán Bizottsága részére 
címezve,
– személyesen vagy postai úton,
– borítékon jól láthatóan fel kell 
tüntetni a pályázati felhívás cí-
mét, a pályázó nevét és címét.

A pályázat benyújtásának helye 
•  Személyesen: Polgármesteri 

Hivatal Szekszárd, Széchenyi 
u. 29-31. (Humánszolgáltatási 
Igazgatóság Humán Osztály)

•  Postai úton: 7100 Szekszárd, 
Béla király tér 8. 

A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: május 29. (14.00 óra)

A pályázat elbírálásának módja
A pályázatok elbírálásáról Szek-
szárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata Közgyűlésének 
Humán Bizottsága dönt a pá-
lyázat benyújtásának határide-
jétől számított 30 napon belül.

A pályázatok eredményéről 
a pályázó írásbeli értesítést kap 
a döntéstől számított 30 napon 
belül.

A Humán Bizottság dönté-
se Szekszárd város honlapján 
(www.szekszard.hu), valamint 
a Szekszárdi Vasárnapban kerül 
közzétételre. 

A Humán Bizottság fenntart-
ja magának azt a jogot, hogy a 
pályázótól visszavonja a támo-
gatást, amennyiben azt nem a 
pályázatban leírt célokra hasz-
nálja fel, illetőleg a támogatással 
nem számol el. 

A nyertes pályázókkal Szek-
szárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata támogatási meg-
állapodást köt. 

A pályázati adatlap letölthető 
a www.szekszard.hu honlapról, 
illetve átvehető a Polgármesteri 
Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján. 

Felvilágosítást a közművelő-
dési és civil kapcsolatok refe-
rense nyújt telefonon vagy sze-
mélyesen (telefon: 74/504-119, 
Humán Osztály).

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottság

FELHÍVÁS
Tisztelt Szekszárdi Polgárok!

A parlagi galamb elszaporodása jelentős károkat okoz a közte-
rületeken, köz- és magáningatlanok állagának rongálásában is 
megnyilvánul jelenlétük. Szekszárd város területén, becslések 
szerint, mintegy 5000 darab galamb él, közülük majd minden 
második fertőzött, így közegészségügyi szempontból sem sze-
rencsés a túl nagy méretű populációjuk. A galamb kórokozók 
(baktériumok, vírusok, gombák, protozoonok) hordozásával 

fertőző betegséget   terjeszthetnek, amelyek az embert, illetve a 
házi- és a kedvtelésből tartott állatokat is veszélyeztetik.

Szekszárd MJV Önkormányzata a köztisztaság biztosítása 
érdekében, valamint higiénés okokból megkezdi a város terü-

letén a parlagi galamb állományszabályzását. 

A galambállomány gyérítés közös ügyünk, amelyben Szek-
szárd MJV Önkormányzata számít minden érintett polgárra 
és ingatlantulajdonosra. Az állományszabályozás magán- és 

közületi ingatlanokra vonatkozó költségét az önkormányzat a 
tulajdonosok bevonásával közösen kívánja finanszírozni. 

Amennyiben Önnek, illetve környezetének is gondot okoz a 
kialakult helyzet kérjük, hogy érdeklődjön lakóközösségi kép-

viselőjénél, vagy az alábbi telefonszámon.
Máté Péter, tanácsos

+36/30 41-80-492
Szekszárd MJV Önkormányzat

Városüzemeltetési és-fejlesztési Igazgatóság
(Ö00046)

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
 pályázatot hirdet

„Kulturális Pályázat” címmel

Szekszárd Megyei Jogú Város területén működő 
német nemzetiségi kulturális tevékenységet folytató, 

szekszárdi székhelyű társadalmi szervezetek támogatására.
A támogatás a szekszárdi német nemzetiségek önazonos-
ságának megőrzését, anyanyelvének, zenei – tánc és egyéb 
hagyományainak, szellemi és tárgyi emlékeinek ápolását 

szolgáló, célokra nyújtható. 
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke 

2015. évben 1.800.000 Forint.
A pályázat beadási határideje: 2015. május 31.

A pályázati kiírás és az adatlap letölthető Szekszárd Megyei 
Jogú Város (www.szekszard.hu) honlapjáról.

Dr. Józan-Jilling Mihály
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

(Ö00047)

Bejelentett
idősgondozói munkák 

Ausztriában, négy hetes
turnusokban.

Feltétel:
német nyelvtudás!

Érdeklődni:
20-269-90-13 

(00461)

Tisztelt Embertársunk!
Kérjük, támogassa adója 1%-val 

a Vakok és Gyengénlátók 
Tolna Megyei Egyesületét.

Köszönjük!
Adószám: 18864858-1-17

Tel.: 74/512-355, 74/512-356
Szekszárd, Hunyadi u. 4.

Honlap:
www.tolnamegyeivakok.hu

E-mail: szdvakok@gmail.com
(00464)

Sok szeretettel várunk minden kedves borbarátunkat Pünkösd hétvégéjén a Szekszárdi Nyitott Pincéken
2015. május 22-25.

Az alábbi pincészetek várják 
vendégeiket:
Bor és Halásztanya
Szekszárd, Bátaszéki út 1.
20/ 440-6890, rezso@t-online.hu
Nyitva tartás: péntek: 11:30 – 
22:00, szombat: 11:00 – 22:00, va-
sárnap: 11:00 – 18:00, hétfő: zárva.
Üdvözlő bor: Vörös Cuvée 

Fekete Borpince
Szekszárd, Iván – völgy 
Hrsz. 9662, 30/929-5732
info@feketeborpince.hu
Nyitva tartás: péntek: 17:00– 
21:00, szombat: 11:00–18:00, 
vasárnap: 11:00–18:00, hétfő: 
11:00–15:00
Üdvözlő bor: Fehér Kadarka

Heimann Családi Birtok
Szekszárd, Iván–völgyi tető, 
20/9617-101, 
heimann@heimann.hu
Nyitva tartás: péntek: 14:00–
18:00, szombat: 11:00–18:00, 
vasárnap: 11:00–18:00, hétfő: 
zárva.

Üdvözlő bor: MammaRóza 
Rosé

Merfelsz Pince
Szekszárd, Bor u. 74.
30/221-4381
merfelszpince@gmail.com
Nyitva tartás: péntek: 11:00–18:00, 
szombat: 11:00–18:00, vasárnap: 
11:00–18:00, hétfő: zárva.
Üdvözlő bor: Fuxli 2014

Németh János Pincészet
Szekszárd, Iván – völgy
20/516-8457, www.njp.hu
nemeth.janos@yahoo.com
Nyitva tartás:
péntek: zárva, szombat: 11:00–
18:00, vasárnap: 11:00–18:00, 
hétfő: zárva.
Üdvözlő bor: Németh Janó siller

Remete Bor
Szekszárd, Kadarka u. 42
20/9351-961, veszti@tolna.net
Nyitva tartás: péntek: 16:00–
19:00, szombat: 10:00–20:00, 

vasárnap: 10:00–20:00, hétfő: 
10:00–14:00.
Üdvözlő bor: Siller 2014

Schieber Pincészet
Szekszárd, Kadarka út 100
30/200-5601
info@schieberpinceszet.hu
Nyitva tartás: péntek: 13:00–
20:00, szombat: 11:00–18:00, 
vasárnap: 11:00–18:00, hétfő: 
08:00–17:00.
Üdvözlő bor: Rosé Cuvée 2014

Sebestyén Pince
Szekszárd, Kalász u. 26.
30/378-1210
sebestyenpince@t-online.hu
Nyitva tartás: péntek: előzetes 
bejelentkezés szerint, szombat: 
11:00–18:00, vasárnap: 11:00–
18:00, hétfő: zárva.
Üdvözlő bor: Fuxli 2014

Takler Borbirtok
7144 Decs, Decsi – Szőlőhegy 
1799 hrsz. 74/311-961 (300-as 
mellék) kuria@takler.com

Nyitva tartás: péntek: 10:00–
18:00, szombat: 11:00–18:00, 
vasárnap: 11:00–18:00, hétfő: 
10:00–18:00.
Üdvözlő bor: Takler Fuxli 

Toronyi György
Szekszárd, Sárköz u. 74.
30/406-8614
toronyigyorgy@freemail.hu
Nyitva tartás: péntek: 15:00–
19:00, szombat: 11:00–18:00, va-
sárnap: 11:00–18:00, hétfő: zárva.
Üdvözlő bor: Siller 

Vida Családi Borbirtok
Szekszárd, Napfény u. 27/A
20/941-5253
info@vidaborbirtok.hu
Nyitva tartás: péntek: zárva, 
szombat: 10:00–18:00, vasár-
nap: 10:00–18:00, hétfő: zárva.
Üdvözlő bor: Rosé 

INGYENES BUSZOK 
INDULÁSA A 
BÉLA KIRÁLY 

TÉRRŐL ÓRÁNKÉNK
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Május 11. 16:30 és 
május 12-13. 16:30 és 19:00
A BOSSZÚÁLLÓK–ULTRON 
KORA 3D Színes szinkron+-
feliratos amerikai akciófilm.
Korhatár: 12 év alatt szülői kí-
sérettel!Hossz: 142 perc.

Május 11. 19:00
3 SZÍV Színes feliratos francia 
- német filmdráma. Hossz: 106 
perc. Minden hónap 2. hétfő-
jén, többszörösen díjnyertes 
filmek 19:00 -tól.

Május 14-17. 19:00
TORRENTE 5. 
A KEZDŐ TIZENEGY Színes 
szinkron+feliratos spanyol ak-
ció-vígjáték. Korhatár: 16 éven 
felülieknek! Hossz: 105 perc.

Május 14-15. 17:00 és 
május 16-17. 15:00, 17:00
DÍNÓ KALAND 3D Színes 
szinkronizált amerikai ani-
mációs film. Korhatár: 12 év 
alatt szülői kísérettel! Hossz: 
88 perc.

AGÓRA MOZI A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
MÁJUS 9., SZOMBAT 11. 00 ÓRA 
– BAKTA GALÉRIA
A Szekszárdi Díszítőművész Szak-
kör jubileumi kiállítása
Képek az 50 éves díszítőművész 
szakkör életéből

MÁJUS 9., SZOMBAT 17 ÓRA
– SZEKSZÁRD, GARAY TÉR
IV. TÁNCHÁZ NAPJA
Szabadtéri táncház a Bartina Nép-
tánc Egyesület és a Csurgó Zene-
kar közreműködésével
Szóljon ez a nap néptáncról, 
népzenéről, kicsiknek-nagyok-
nak, országhatáron innen és túl! 
A Táncház Napja azért jött létre, 
hogy megmutassuk az UNESCO 
által is elismert táncházmozga-
lom értékeit a külvilágnak. A kez-
deményezés hatására ma szerte a 
világban fiatalok százezrei saját 
hagyományaik felé fordulnak, 
táncházakban és folkkocsmák-
ban érzik jól magukat, népda-
lokat énekelnek, tánctáborokba 
és kézműves táborokba mennek 
nyaralni. Azt szeretnénk, hogy 

ezt a világot minél többen megis-
merjék! Ennek apropóján, az első 
táncház 40 éves évfordulóján a 
Hagyományok Háza Baráti Köre 
Egyesület hagyományteremtő 
szándékkal egész napos szabad-
téri rendezvényt kezdeményezett 
a május 6-hoz legközelebb eső 
szombaton.
 
MÁJUS 15., PÉNTEK 18.00 ÓRA – 
RENDEZVÉNYTEREM
Szekszárdi Magyarnóta-kedvelők 
Baráti Körének nótaestje
Közreműködnek: a baráti kör szó-
listái és kórusa, a Szlovákiai Ma-
gyarnóta-kedvelők Klubja. Szó-
listák: Bősi Szabó László, Dóka 
Zsuzsa. Közreműködik: Látó Imre 
és zenekara.
 
MÁJUS 15. PÉNTEK 19.00 ÓRA
– MŰVÉSZETEK HÁZA
Francia dalest
Közreműködik: Pálfi László 
(ének), Kéry Tamás (zongora).
Műsoron Ravel, Ibert és Debussy 
művei.

Szekszárdi zongoristák sikere Székesfehérváron! 
Székesfehérváron rendezték meg a III. Szanyi Irma Zongora-
versenyt 2015. április elején. A versenyen négy megye zongo-

rista növendékei vehettek részt : Fejér-, Somogy-, Veszprém- és 
Tolna megyéből közel száz diák. A versenyt 8 korcsoportban 
hirdették meg, kötelező volt egy magyar szerző művét  és egy 

szabadon választott más stílusú darabot előadni.
A gyerekek produkcióit 3 tagú zsűri értékelte és minősítette: 

Aszalós Tünde, Esztó Zsuzsanna és Gábor József.
A versenyen 4 szekszárdi növendék vett részt és remekül szere-

peltek hiszen az alábbi eredmények születtek:
– Hájas Kristóf IV. korcsoportban: Arany

– Ocsovay Damján VI. korcsoportban: Arany
– Szabados Balázs V. korcsoportban: Ezüst

– Köpenczei Csenge VI. korcsoportban: Ezüst minősítést kapott.
Felkészítő tanáruk: Erősné Máté Éva volt.

A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör
2015. május 10-én, (vasárnap) 15 órára  

összehívja a Szent István Házba (Szekszárd, Rákóczi u. 69.)
a Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör közgyűlését

Napirendi pontok:
•  Beszámoló a Társaskör 2014. évi tevékenységéről.
•  A 2014. évi zárszámadás és a 2015. évi költségvetés előterjesztése.
•  Az Ellenőrző Bizottság beszámolója.
•  A 2015. évre tervezett program ismertetése.
•  Egyebek (hozzászólások, kérdések, javaslatok).
A Közgyűlés határozatképességéhez szükséges, hogy a tagság 50%-a + 1 fő 
jelen legyen. Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, úgy a közgyű-

lést, 16 órára újra összehívom, mely a jelenlévők számára való tekintet nélkül 
határozatképes. 

A közgyűlés után lehet tagdíjat fizetni. Kérjük jelenlétével tisztelje meg 
Közgyűlésünket napirendi pontok fontossá-ga miatt, valamint javaslatai-

val, észrevételeivel segítse a Társaskör működését.

Közérdekű közlemény
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a lakosság 
részére kedvezményes – 50 Ft/db – virágpalánta vásárt szervez

közterületi, ill. előkerti kiültetésre, valamint  
épület-homlokzat díszítésére 2015. május 13-án és 14-én

8.00–16.00 óráig a Kisiparos udvarban. 
Kérjük, hogy gondozott kertjeikről, kiültetéseikről készített fotóikat 

juttassák el a városi kertészhez postai úton,
vagy a katzne@szekszard.hu e-mail címre.

A Magyar Vöröskereszt
Tolna megyei Nyugdíjas

Alapszervezete
előadást szervez

Téma: „VÁRVÉDŐ” – az 
otthonok védelmének új 

korszaka
Előadó: 

Orsós Zoltán őrnagy, Huszti 
Gábor, főhadnagy

Tolna Megyei Rendőrfőka-
pitányság Szekszárd

Ideje: 2015. május 14. 
(csütörtök) 14:00 óra

Helye: Magyar Vöröskereszt 
Tolna Megyei Szervezete  

7100 Szekszárd,
Dózsa Gy. u. 1.

Megjelenésére számítunk!

Léleképítő 
DR. HOSSÓ ANDREA Nemzetközi pénzügyi közgazdász 

előadása. Helyszín:  Garay János Gimnázium díszterme, Szek-
szárd, Szent I. tér 7-9. Időpont: 2015. május 11. (hétfő) 18 óra.

Minden érdeklődőt szeretettel hív és vár a Léleképítő 
házigazdája dr. Tóth Csaba Attila.

BELÉPÉS DÍJTALAN
Az előadást élőben közvetítjük itt: http://www.tolna.

net/~farkasj65/lelekepito/index.htm

KÉRJÜK KEDVES OLVASÓINKAT, A MEGFEJTÉST NE KÜLDJÉK BE! KERESZTREJTVÉNYÜNK PUSZTÁN SZÓRAKOZTATÁSUKAT SZOLGÁLJA!
Május 3-ai rejtvényünk megfejtése: Orson Welles, Aranypolgár

EVANGÉLIUM

„Ha ezt túléled, emlékezz, 
hogy szeretlek.”

Egy igaz történet, a Japánt 
megrázó földrengés során tör-
tént… Miután a földrengés vé-
get ért, az egyik mentőosztag 
egy fiatalasszony házához ért, 
ahol a repedéseken keresztül 
látni lehetett annak holttestét. 
Az asszony teste egy furcsa 
térdelő pozícióban volt, mint-
ha imádkozott volna. Törzse 
előredőlt és két kezével valami-
lyen tárgyra támaszkodott. A 
ház az asszony hátára és fejére 
omlott. Nagy nehézségek árán 
a mentőosztag vezetője átnyúlt 
kezével a keskeny nyíláson, és 
próbálta elérni az asszony tes-
tét. Azt remélte, hogy talán még 
mindig életben találja. Viszont 
a hideg, merev test ennek az 

ellenkezőjéről árulkodott .Az 
osztag majdnem tovább is állt, 
a következő romokba dőlt ház 
irányába tartva. De valamilyen 
oknál fogva az osztagvezetőnek 
az az ellenállhatatlan érzése 
támadt, hogy vissza kell men-
niük a holt asszony házához. 
Ismételten letérdelt és kezeivel 
benyúlt a keskeny résen, hogy 
megtapogassa az asszony teste 
alatt levő kevés helyet. Hirte-
len izgatottan felkiáltott: – Egy 
gyermek! Egy gyermeket talál-
tam!Közös erőfeszítéssel az osz-
tag tagjai óvatosan egyenként 
elmozdították a romokat a ha-
lott asszony körül. Egy virágos 
takaróba göngyölt, 3 hónapos 
kisfiú feküdt az édesanyja holt-
teste alatt. Nyilvánvalóan az 
asszony a lehető legnagyobb 

áldozatot hozta meg, hogy fiát 
megmentse. Háza összeomlása-
kor saját testével védte meg fiát. 
Amikor az osztagvezető karja-
iba vette, a kisfiú még mindig 
békésen aludt.A mentőorvos 
is gyorsan ott termett, hogy 
megvizsgálja a kisfiút. Mikor a 
takarót szétnyitotta, egy mobil-
telefont talált benne, egy SMS 
üzenettel a képernyőjén: “Ha 
ezt túléled, emlékezz arra, hogy 
szeretlek.” A jelenlévők a tele-
font kézről kézre adták és egy-
más után fakadtak könnyekre.

Ezzel a történettel szeretném 
megköszönni az édesanyáknak 
és nagymamáknak irántunk ta-
núsított szeretetüket május első 
vasárnapján, anyák napján.

 Bacsmai Laci atya

ÁCS REZSŐ polgármester
Az időpontot később közöljük.
Szekszárd, Piac tér 1. „F” épület 

DR. VARGA KATALIN
jegyző Minden szerdán 10–12 óráig, 
Szekszárd, Széchenyi u. 27-31.

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület Május 19. 
(kedd) 16 óráig. Garay J. Általános 
Iskola és AMI (Zrínyi u. 78.)

FERENCZ ZOLTÁN képviselő  
I. sz. választókerület A hónap harma-
dik keddjén 16–17 óráig. Garay J. Ál-
talános Iskola és AMI (Zrínyi u. 78.)

GYURKOVICS JÁNOS képviselő  
III. sz. választókerület A hónap 
harmadik szerdáján 17–18 óráig. I. 
Béla Gimn. és Informatikai Szakkö-
zépiskola (Kadarka u. 25-27.)

DR. TÓTH GYULA képviselő
IV. sz. választókerület A hónap har-
madik hétfőjén 16–17 óráig. Babits 
M. Ált. Isk. (Kadarka u. 17.)

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
V. sz. választókerület A hónap első 
hétfőjén, 18–19 óráig. Babits M. Kult. 
Közp., Remete terem (Szent I. tér 10.)

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 
képviselő VI. sz. választókerület A 
hónap második keddjén 16–17 órá-
ig. Szekszárd, Piac tér 1. „F” épület

DR. MÁTÉ ISTVÁN képviselő
VII. sz. választókerület A hónap 
utolsó keddjén 17–18 óráig. Or-
szágos Nyugdíjas Polgári Egyesület 
klubhelyiség (Mészáros Lázár u. 7.)

ZAJÁK RITA képviselő
VIII. sz. választókerület A hónap 
utolsó hétfőjén 17–18 óráig. 
Dienes Valéria Ált. Isk., Szekszárd, 
Szent-Györgyi Albert u. 6.

PAP MÁTÉ képviselő
IX. sz. választókerület A hónap első 
hétfőjén 16–17 óráig. Baka István Ált. 
Isk.(Béri B. Á. u. 89.)

GOMBÁS VIKTÓRIA RITA képviselő
X. sz. választókerület A hónap má-
sodik hétfőjén 17–18 óráig. Szőlő-
hegyi Óvoda.

RÁCZ ZOLTÁN képviselő
A hónap első szerdáján 17–18 órá-
ig. MSZP iroda (Mikes u. 24.)

MEZEI LÁSZLÓ képviselő
A hónap első szerdáján 17–18 órá-
ig. MSZP iroda (Mikes u. 24.)

SZABÓ BALÁZS GYÖRGY képviselő
A hónap második keddje 17–18 órá-
ig. Szekszárd, Piac tér 1. „F” épület

KEREKES LÁSZLÓ képviselő
A hónap negyedik szerdáján 17–18 
óráig. Szekszárd, Piac tér 1. „F” épület

FOGADÓÓRÁK
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A Vodafone eltörli a roaming díjakat – úgy mobilozhatunk az EU-ban, mint itthon
Az elmúlt hetekben a Vodafone Magyarország 
forradalmi változásokat jelentett be a külföldi 
mobilhasználatban. Az első lépésben április 
elsejével bevezettük az új Red EU csomago-
kat, amelyekkel magán és üzleti ügyfeleink is 
pontosan ugyanúgy használhatják mobiljukat 
az Unió és több más európai ország területén, 
mintha itthon lennének, majd május elseje óta 
hasonlóan kedvező megoldást kínálunk a fel-
töltő kártyát használó ügyfeleinknek is. 

Az április elsejével átalakított, de változatlanul 9990 
Ft-tól elérhető új Red EU csomagok belföldön a 
normál díjas számok irányába korlátlan hívást és 
üzenetküldést, valamint jelentős adatforgalmat 
kínálnak mind a lakossági, mind pedig az üzleti 
ügyfeleknek. Az új Red szolgáltatás csomagokkal 
Vodafone Magyarország előfizetői egyedülálló mó-
don Európa-szerte ugyanúgy tudják használni új la-
kossági és üzleti Red EU csomagjaikat hívások kez-
deményezéséhez és adatkeretük felhasználásához, 
mintha otthon lennének – minden plusz költség 
nélkül. Összefoglalva ez azt jelenti, hogy a Red EU 
Roaming szolgáltatással a Red előfizetőknek utazá-
saik során egyáltalán nem kell változtatniuk telefo-
nálási vagy adat felhasználási szokásaikon, mondta 
Gellér István a szekszárdi Vodafone üzletvezetője.

A Red EU Roaming mellett minden előfizeté-
ses lakossági és vállalati ügyfél számára elérhető 

maradt a roppant népszerű Európa Napijegy, s 
megszületett annak nagytestvére is, az április el-
sejétől megvásárolható Világjegy, amellyel Afrika, 
Amerika és Ázsia több országából is hazai perc- és 
SMS-díjjal lehet hazatelefonálni, vagy üzenni és a 
hazai adatkerettel lehet internetezni. 

A Világjegy használata Afrikában (Dél-afrikai 
Köztársaság; Egyiptom; Ghána, Katar, Tanzániai 
Egyesült Köztársaság; Kongói Köztársaság; Lesothoi 
Királyság; Mozambiki Köztársaság) és Amerikában 
(Egyesült Államok, Kanada, Mexikó) egyaránt napi 
1990 Ft-ba kerül, míg Ázsiában (Ausztrália, Dél-Ko-
rea, Fülöp-szigetek, Hongkong, India, Indonézia, 
Japán, Kambodzsa, Kína, Malajzia, Srí Lanka, Szin-
gapúr, Tajvan, Thaiföld, Új-Zéland) napi 2.990 Ft-ba. 

A Vodafone Magyarország természetesen gon-
dolt a feltöltő kártyát használó ügyfeleire is. Az ő 
számukra május elsejével vezettük be a díjmentes 

„Európa hazai áron” opciót, amellyel az előre fizető 
ügyfelek is a hazai perc és SMS díjakkal telefonálhat-
nak, vagy küldhetnek haza üzenetet az EU tagálla-
mokból, valamint Izlandról, Liechtensteinből, Nor-
végiából, Svájcból és Törökországból. Ugyanezekben 
az országokban használható az „Európa adat napi-
jegy”, amellyel feltöltő kártyával rendelkezők napi 
100 MB adatforgalmi keretet kapnak napi 990 Ft-ért. 

A Vodafone Magyarország hazai mobil szé-
lessávú lefedettsége – amely jelenleg a lakosság 
98,4%-a számára teszi elérhetővé a nagy sebes-
ségű mobilinternet szolgáltatások elérését – mesz-
sze a legmagasabb Magyarországon, emellett az 
elmúlt években a Vodafone több olyan újdonságot 
is bevezetett, amely rendkívül előnyös az ügyfe-
lek számára. A Vodafone Red csomagjai hozták el 
Magyarországon a korlátlan hazai beszélgetés és 
üzenetküldési lehetőségét, a Vodafone Assziszten-
sek villámgyors ügyintézést kínálnak, a nemrégi-
ben bevezetett és május végéig minden Red ügyfél 
által különdíj nélkül kipróbálható Red Mozi pedig 
hatalmas film és sorozat kínálatával hódit.

A szekszárdi Vodafone üzletvezetőjeként sze-
retettel várom Önt is az üzletünkben, hogy sze-
mélyesen is megismerje az új csomagok előnyeit, 
és közösen találjuk meg az Önnek legmegfelelőbb 
szolgáltatáscsomagot.

Üzletcím: 7100 Szekszárd, Tinódi u. 12.
 Gellér István, üzletvezető

(00456)

Műanyag
ajtó-ablak

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

KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS

ZSOLT Árnyékolás
Tel.: 06–74/314–443, 06–30/505–52–49

Az akció 2015. május 1-31-ig tart.
(00452)

ELEKTRONIKAI
HULLADÉK

INGYENES átvétele
„Védje környezetét, 

teremtsen munkahelyet!”
SZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!

ÁTVEVŐHELY:
Szekszárd, Rákóczi u. 19.

KT-Dinamic Nonprofi t Kft.
Rahabilitációs Foglalkoztató

Tel.: 74/315-103
(00450)

Az Sz+C Stúdió Kft. keres:
szorgalmas, megbízható, 

alkalmazkodó munkatársat
raktárvezető asszisztens 
munkakörbe napi 6 órában.

A kézzel írott, fényképpel és bizonyítványmásolatok-
kal ellátott önéletrajzokat 2015. május 19-ig várjuk 
postán vagy személyesen a Szekszárd, Tartsay u. 30. 

szám alatti telephelyünkön.
www.szpluszcstudio.hu • info@spcstudio.hu

7100 Szekszárd, Tartsay u. 30. • Tel.: 74/511-833

ELVÁRÁSOK:
– minimum középfokú végzettség,

– számítógépes ismeret és használat,
– precíz, pontos munkavégzés,

– innovatív hozzáállás.
Előny:

– szekszárdi lakhely,
– anyaggazdálkodásban szerzett tapasztalat.

(00457)

Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2. 
Telefon: 74/314-580,
web: www.diaketkeztetes.net

PTE Illyés Gyula Kari Étterem étlap május 11-től május 15-ig.
7100 Szekszárd Rákóczi u 1. (bejárat a Mátyás K. utca felől)

A menü ára: 880 Ft. Törzsvásárlói kártyával 10% kedvezmény.
Jó étvágyat kívánunk! Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk!

(00449)

május 11. május 12. május 13. május 14. május 15.

„A”

Lencsegulyás Spenótkrémleves Húsleves Gombaleves Gyümölcsleves

Darás metélt,
lekvár, gyümölcs

Bakonyi 
pulykaszelet,

tészta

Főtt hús, paradicsom 
mártás,

főtt burgonya

Csülökpörkölt, 
galuska,

saláta

Pulykabrassói, 
pirított burgonya, 

savanyúság

„B”

Vegyes 
zöldségleves Spenótkrémleves Húsleves Gombaleves Gyümölcsleves

Fokhagymás-
tejszínes csirkeragu, 

barnarizs

Pirított sertésmáj, 
sós burgonya, 

savanyúság

Zöldborsópüré,
sült virsli,
gyümölcs

Húsos rakott 
cukkini

Sült csirkecomb, 
sárgarépás rizs, 

savanyúság

„C”

Vegyes 
zöldségleves Gulyásleves Húsleves Gombaleves Gyümölcsleves

Sonkás pizza, 
gyümölcs

Túrós batyu,
gyümölcs

Bacon-sajttal töltött 
karaj, barnarizses 

zöldköret
Zöldbabfőzelék, 

vagdalt
Marhapörkölt, 

tarhonya,
savanyúság

ÓRIÁSI ÁGYNEMŰ ÉS 
PAPLAN VÁSÁR

Szekszárdon a
DOMINÓ Üzletházban
(Mátyás Király u. 4/c,
EURONICS mellett)

MÁJUS 13-án,
szerdán 8.00-13.00 óráig

(00460)

• Ágyneműk (pamut, krepp, szatén, 
frotír, fl anel, damaszt)

• Lepedők (pamut, frottír, fl anel)
• Párnák és párnahuzatok, 

ülőpárnák, abroszok
• Plédek, ágytakarók, anginok, 

• Törölközők, kötények
• Műszállal és gyapjúval töltött téli, 

nyári paplanok!
• Kétszemélyes paplan, 

pléd is kapható!
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Ezúttal a minimum volt a maximum
Egy kompromisszumokkal 
teli, küzdelmes idény után az 
Atomerőmű-KSC Szekszárd a 
nyolcadik helyen zárta az él-
vonalbeli női kosárlabda-baj-
nokságot. Magyar Gergely 
együttese teljesítette ugyan a 
szezon rajtja előtt kitűzött mi-
nimális elvárást, a tréner azon-
ban messze nem elégedett…

– Tavaly nyáron szembesültünk 
vele, hogy a pénzügyi háttér elég 
ingatag, és az akkori klubvezetés 
nem ült le időben a játékosok-
kal tárgyalni a folytatásról, így 
esetleges döntések után vágtunk 
neki az új idénynek – kezdi Ma-
gyar Gergely vezetőedző. – Zele 
Dorina távozásával igen sebez-
hetőek lettünk a palánk alatt, 
és a légiósok kiválasztásánál is 
kompromisszumokat kellett 
kötnünk. A szeptemberben fel-
állt új elnökség ugyan mindent 
elkövetett az anyagiak stabilizá-
lásáért, de az látható volt, hogy a 
2014/15-ös bajnoki szezon átme-
neti év lesz. Az előző idényben 5. 
helyen zárt csapatnál gyengébb 
kerettel a felsőházi rájátszásba, 
vagyis a legjobb nyolcba kerülés 
volt az elvárás.

– Hullámzó játékkal ugyan, de a 
minimális célt teljesítették a lányok. 
Ha jól sejtjük, mégsem elégedett.

– Azt hiszem, egy profi szem-
léletű játékos, vagy edző nem 
lehet maradéktalanul elégedett, 
hacsak nem bajnoki címet ün-
nepel a csapat. A teljesítmé-
nyünk valóban igen hullámzó 
volt a szezonban, különösen 
az alapszakaszban. Azt kell 
mondjam, a tavalyival ellentét-
ben ezúttal nem volt benne a 
bravúr a csapatban, így a rivá-
lis Zalaegerszeget nem tudtuk 
legyűrni, és a rájátszásra el is 
fáradtunk. Ennek ellenére azért 
a lányok megmutatták, hogy ké-
pesek egymásért küzdeni: soká-
ig emlékezetes marad a PEAC 
elleni hazai siker a negyeddöntő 
második mérkőzésén.

– Ezúttal is mezőnyposzton vol-
tatok erősebbek…

– Igen, az ötös poszt, a klasz-
szikus center nálunk hiányposzt. 
Ahhoz, hogy egy mérkőzést el-
dönteni képes „magasembert” 
igazoljunk, mélyen a zsebünkbe 
kellene nyúlni, de a legjobbak 
nekünk megfizethetetlenek. Igye-
keztünk a lehetőségeinkhez ké-
pest jól igazolni, sajnos az orosz 
lány a felkészülés alatt megsérült. 
A szezon amúgy is rosszul indult, 
hiszen sérülések, betegségek mi-
att kevesen voltunk, így gyakran 
élet-halál harcot vívtunk, de azo-
kat a meccseket, amiket hozni 
kellett, megnyertük. 

– Több saját nevelésű fiatalt is a 
mély vízbe dobott.

– Mindig is törekedtem rá, 
hogy szekszárdi kötődésű játé-
kosokra épüljön a KSC, hiszen a 
szurkolóinknak is fontos, hogy 
magukénak érezzék a csapatot. 
Miután ezúttal sem az éremért 
csatáztunk, így igyekeztem a 
saját nevelésű fiataloknak lehe-
tőséget adni. A bizalmat persze 
ki kellett érdemelni.

– Eredményben elmaradt a csa-
pat a tavalyitól – miben sikerült 
mégis javulni?

– A rutin mellett úgy érzem, 
taktikailag is előre léptünk, csa-
patszinten támadásban és vé-
dekezésben is fejlődni tudtunk. 
A lányok maguknak is bebizo-
nyították, hogy szinte bárkivel 
képesek vagyunk felvenni a 
versenyt. Természetesen az idei 
szezonban is voltak alapem-

berek, akik hétről-hétre tolták 
előbbre a csapat szekerét. Anél-
kül, hogy most bárkit is kiemel-
nék, elmondhatom, hogy több 
játékosnak is voltak kiemelkedő 
meccsei. Elsősorban persze me-
zőnyposzton voltunk erősek.

– Az elmúlt idényben a szakmai 
stáb is új felállásban dolgozott.

– Valóban, Szabó Noémi he-
lyett ezúttal Juhász Gábor volt a 
segítőm, akivel sikerült gyorsan 
megtalálni a közös hangot, és jó 
„csapatként” tudtunk együtt dol-
gozni. Szeretem az egyéni, vagy 
kis csoportos képzéseket, ezért is 
örültem, hogy a korábbi sokszo-
ros válogatott paksi center, Gu-
lyás Róbert heti egy alkalommal 
foglalkozott a centereinkkel.

– Mire számíthatnak a szekszárdi 
szurkolók a következő idényben?

– Május végéig edzünk, de 
már a nyári szünet előtt szeret-
tünk volna megállapodni a já-
tékosokkal. Úgy tűnik, sikerül 
együtt tartani a magyarokat, a 
keretből csak Kovalcsik Emese 
és Lénárt Paula távozik. Hosz-
szabbított Mansaré és a légiósok 
közül Scsekics is. A palánk alatt 
kell még erősítenünk, és a hasz-
nunkra lenne, ha a bajnokság 
második szakaszára, a hármas 
posztra is tudnánk igazolni egy 
meghatározó játékost. A leg-
fontosabb persze egy jó ötös 
megszerzése lenne, s akkor újra 
nagyobb célokért küzdhetnénk.

– Úgy tudni, a nyári szünetben 
sem marad munka nélkül…

– Az U16-os leány válogatott 
vezetőedzőjeként irányítom az 
1999/2000-es korosztályt. Fel-
készülési és ORV-torna után 
idén augusztusban, Portugá-
liában Európa-bajnokságon 
lépünk pályára. Szerencsés va-
gyok, mert nagyon erős csapat 
állt össze a korosztályban, több 
kimondottan tehetséges kosa-
rassal. Aztán a kontinensvia-
dalt követő héten megkezdjük 
a felkészülést a Szekszárddal az 
új idényre…
 - fl -

SPORTHÍREK
 
AUTÓSPORT. Fantasztikus győ-
zelemmel mutatkozott be ifj. 
Ficza Ferenc az elmúlt hétvé-
gén az ETCC (Túraautó Euró-
pa-bajnokság) Hungaroringen 
megrendezett szezonnyitóján. A 
fiatal szekszárdi pilóta a Zengő 
Motorsport junior csapatának 
tagjaként, egy Seat Leonnal ver-
senyezve az első futamban győ-
zött, majd a másodikon máso-
dikként intette le a kockás zászló, 
ezzel 18 pontjával vezeti az 
ETCC idei kiírását. A bravúros 
hétvégéről a jövő heti számunk-
ban részletesen is beszámolunk.
FUTSAL. Sikerrel folytatta sze-
replését a Szekszárdi UFC NB 
II-es női futsal csapata, amely 
a felsőházi rájátszás 2. forduló-
jában Horváth K. (3), Csigi (2), 
Klézli és Kosztyi góljaival 7-1-re 
verte a ZTE-Göcsej SK-t. Mics-
kó Márk edző együttese őrzi 
második helyét a bajnokságban.
KÉZILABDA. Győzelemmel bú-
csúzott közönségétől a Szekszár-
di Fekete Gólyák KC NB I/B-s 
női csapata, amely a női NB I/B 
nyugati csoportjának 24. fordu-
lójában Vasas és Farkas gólerős 
átlövő-játékával 32–21-re verte 
a Győri Audi ETO KC második 
csapatát. Tabajdi Ferenc együtte-
se őrzi második helyét a tabellán, 
és május 17-én, Budaörsön a baj-
noki címért léphet pályára.
KOSÁRLABDA. Az Atom-
erőmű-KSC Szekszárd tini csa-
pata – amely e hétvégén játssza a 
korosztály országos döntőjét Bu-
dapesten – után a kadet együttes 
is kiharcolta a fináléba kerülést. 
Szabó Noémi edző csapata a 
keddi visszavágón – a 27 pontig 
jutó Studer Ágnes vezérletével – 
fölényesen nyert a Győr ellen, s 
ezzel tagja a május 14-én kezdő-
dő pécsi döntő mezőnyének.
LABDARÚGÁS. Bajnokaspiránst 
vert a Szekszárdi UFC NB III-
as labdarúgó-csapata. Kvanduk 
János együttese a középcsoport 
25. fordulójában hazai pályán, 
remek játékkal fektette két váll-
ra az éllovas Vácot (2-1). A ta-
bellán 11. helyezett UFC góljait 
Fejes és Szabolcska szerezték. VASÁRNAP

SZEKSZÁRDI
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Célba találtak Alisca Nyilai
Több fontos íjászversenyen 
is remekeltek az elmúlt he-
tekben az Alisca Nyilai Íjász 
Egyesület sportolói.

A paksi Celőke Mezőföldi Íjász 
Egyesület szervezésében, a Ma-
gyar Íjász Szövetség fővédnöksége 
alatt bonyolították le a 2015. évi 
Diákolimpia Dél-Dunántúli kva-
lifikációs versenyét a dunaköm-
lődi sporttelepen, ahol nyolcvan 
fiatal íjász mérte össze tudását.

Az Alisca Nyilai 12 sportolóval 
képviseltette magát ezen a megmé-
rettetésen, akik 8 érmet szereztek, 
és nagy reményekkel várhatják a 
júniusi, budapesti döntőt. Arany-
érmet szerzett: Stantic Tamás, 
Bükszegi Norbert, Bencze Gábor 
és Török Hanna Vanda, ezüstér-
mes lett Stantic Marina és Szepesi 
Márk, míg Ambrus Csongor és 
Zsók Szabolcs a dobogó harmadik 

fokára állhatott fel. Bakó Bence a 
4., Berlinger Ábel és Török István 
Szilárd a 8., Ambrus Csanád pe-
dig a 9. helyen kvalifikálta magát 
a fináléba.

A Dél-Alföldi Íjász régió bajno-
ki sorozat gyulai nyitóversenyén 
– amely egyben a szeptemberi 
Történelmi Országos Bajnokság 
kvalifikációja is volt – hat alis-
cás íjász indult. A lányok között 
a serdülő és gyermek mezőnyt 
összevonták, itt Barta Nikolett 
ezüstérmes lett, míg húga, Viktó-
ria negyedikként zárt. A felnőtt 
férfiak népes mezőnyében óriá-
si meglepetés, hogy a kevesebb, 
mint egy éve íjászkodó Mátyás 
Zsolt maga mögé utasított min-
denkit. Varga Alexandra, aki 
szintén egy éve kezdte a sportot, 
a felnőtt női történelmi kategóri-
ában a dobogó harmadik fokára 
állhatott fel. A hat íjász közül né-

gyen: Barta Nikolett, Barta Vik-
tória, Varga Alexandra és Marjai 
Pál meglőtte a szeptemberi gö-
döllői ob kvalifikációs szintjét is.

Az Alisca Nyilai április vé-
gén rendezte meg saját tavaszi 
versenyét Sötétvölgyben. Ez a 
viadal a Dél-Dunántúli Régi-
ós 3D bajnokság első fordulója 
volt, amelyen rekord számú, 
207 induló vett részt. A nehéz 
pályán mindössze 31 íjásznak 
sikerült meglőnie saját kategó-
riájában azt a pontszámot, ami 
kvalifikálta a bajnoki címért 
való küzdelembe, köztük nyol-
can (Barta Nikolett, Barta Vik-

tória, Bükszegi Norbert, Kiss 
Levente, Stantic Tamás, Szepesi 
Márk, Török Hanna Vanda és 
Zsók Szabolcs) aliscások voltak. 
A versenyen 17 aliscás íjász áll-
hatott dobogóra. Zsók Szabolcs, 
Domonkos Erzsébet, Dudás 
József, Tóth Ágnes, Varga Ale-
xandra, Barta Viktória, Stantic 
Tamás és Barta Nikolett arany-, 
Török Hanna Vanda és Bükszegi 
Norbert ezüst-, míg Bakó Bence, 
Török István Szilárd, Koroknay 
Roland, Hajdu Vilmos, Megyeri 
Borbála, Szepesi Márk és Kiss 
Levente bronzérmes lett. 

 -fl-

Tíz szekszárdi bringás arany Dunakilitiről
Április 24-25-én Dunakiliti 
adott otthont az országúti 
kerékpárosok diákolimpiai 
döntőjének. Pénteken az idő-
futamok, szombaton a me-
zőnyversenyek zajlottak az 
igazolt és amatőr, 9-19 éves 
korú bringások számára.

Tolna megyéből zömmel Szek-
szárd, Tamási és Bonyhád isko-
lái képviseltették magukat, s ha 
már ott voltak, hát el is hozták a 
legtöbb érmet a Kisalföldről. Az 
összetett verseny helyezéseivel 
együtt megyénk diákjai 12 arany-, 
valamint 6-6 ezüst- és bronzérmet 
szereztek az ugyancsak értékes 
4-6. helyezések mellett. 

A legkiemelkedőbb eredmé-
nyeket Bán Benedek, Schneider 
Zsófia, Zádori Zalán, Lévai Barna-
bás, Borsos Áron, Ács Vince, Sch-
neider Sebestyén, Istlstekker Zsolt 
és Takács Krisztián produkálták, 

akik két, avagy mindhárom ver-
senyszámban a dobogón zártak.
A szekszárdiak eredményei:
Igazolt versenyzők, II. korcsoport 
(2004-2005), fiúk, időfutam: 1. 
Bán Benedek (Dienes V. Ált. 
Isk.) Szekszárd. Mezőnyverseny: 
3. Bán B. Összetett: 2. Bán B.

III. korcsoport (2002-2003), 
fiúk, időfutam: 1. Zádori Zalán 
(Baka I. Ált. Isk.), 2. Lévai Barna-
bás (Gyakorló Ált. Isk.), 4. Mészá-
ros Bence (Dienes V. Ált. Isk.), 6. 
Forró Lajos (Gyakorló Ált. Isk.), 
11. Kiss Balázs (Baka I. Ált. Isk.). 
Mezőny: 2. Zádori Z., 5. Lévai B., 
6. Forró L., 7. Mészáros B., 8. Kiss 
B. Összetett: 1. Zádori Z., 3. Lévai 
B., 6. Mészáros B., 7. Forró L., 10. 
Kiss B. Lányok, időfutam, mezőny- 
és összetett verseny: 1. Schneider 
Zsófia (Babits M. Ált. Isk.).

IV. korcsoport (2000-2001), 
fiúk, időfutam: 1. Schneider Se-
bestyén (Garay gimnázium). Me-

zőny: 5. Schneider S. Összetett: 3. 
Schneider S.

V. korcsoport (1998-1999), 
fiúk, időfutam: 2. Istlstekker Zsolt 
(I. Béla Gimnázium), 5. Ács Vin-
ce (Csapó D. Középiskola). Me-
zőnyverseny: 1. Istlstekker Zs., 2. 
Ács V. Összetett: 1. Istlstekker Zs., 
3. Ács V.

VI. korcsoport (1995-1997), 
fiúk, időfutam: 1. Fábián Ábel (I. 
Béla Gimnázium).

Amatőr versenyzők, II. kor-
csoport, fiúk, időfutam: 7. Szabó 
Csongor (Gyakorló Ált. Isk.). 
Mezőny: 4. Szabó Cs. Összetett: 
5. Szabó Cs.

IV. korcsoport (2000-2001), 
fiúk, időfutam: 5. Borsos Áron 
(Baka I. Ált Isk.). Mezőny: 2. 
Borsos Á. Összetett: 3. Borsos Á.

VI. korcsoport (1995-1997), 
fiúk, időfutam: 3. Takács Krisz-
tián, 5. Ranga Csaba (mindkettő 
Szent László Szakközépiskola). 

Mezőnyverseny: 1. Takács K., 4. 
Ranga Cs. Összetett: 1. Takács K., 
4. Ranga Cs.

A Fábián-testvérek szombaton 
már Szlovákiában versenyeztek, a 
dudincei kritériumon, hozzájuk 
vasárnap csatlakozott még hat 
szekszárdi versenyző a krupinai 
mezőnyversenyre. Fábián Cson-
gor és Bán Benedek megszerezték 
első érmüket Szlovákiában és a 
többiek is helytálltak a nemzet-
közi mezőnyökben.

Dudincei kritérium, U-13 (9 
km): 5. Fábián Zalán (Szekszárdi 
Szabadidős KE). U-15 (18 km): 3. 
Fábián Csongor (SZSZKE).

Krupinai mezőnyverseny, U-13 
(21 km): 2. Bán Benedek, 4. Fá-
bián Zalán (mindkettő SZSZKE). 
U-15 (47 km): 8. Fábián Csongor, 
23. Lévai Barnabás, 33. Genzler 
Tamás (valamennyi SZSZKE). 
U-17 (47 km): 25. Schneider Se-
bestyén (SZSZKE). Fekete
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Szekszárd, Béri B. Á. u. 
Központi irodavezető: Nyiresi Roland

Állandó elérhetőség: 74/317-632, 30/299-6445
Ügyelet 0-24-ig: 30/929-5609

Teljes körű ügyintézéssel állunk az Önök rendelkezésére!
(00453)

TANYA-BULI
SZEKSZÁRDON!

BÉRELHETŐ TANYA CSALÁDI, BARÁTI RENDEZVÉNYEKRE,
30+25 FŐIG, SÜTÉSI, FŐZÉSI LEHETŐSÉGGEL.

Szekszárd, Bor u. 78-80. • Tel.: 06 20/5432-200 • www.tanyabuliszekszardon.tk(0
04

63
)

ANHUR
TEMETKEZÉS

Szekszárd,
Béri B. Ádám utca 78.

Telefon, fax: 74/411-912

www.anhurtemetkezes.hu

ÁLLANDÓ KÉSZENLÉT
0-24 ÓRÁIG:

06-30/936-32-55

(00446)

Tavaszi Kärcher akció a CPH Kft-nél!

7100 Szekszárd, Bor u. 2. • Tel.: 74/529-327 
• Fax: 74/529-321 • 30/650-8592 

• www.karcherstore.hu

Május 15-ig
minden gép
akciós áron! 

Bruttó:

24.700 Ft
akciós áron!

(0
04

44
)

Kärcher   SC 1 
Premium Floor 
kitt gőztisztító 

készlet

2015-ös
újdonság! 

TISZA CIPŐBOLT
A MAGYAR CIPŐK BOLTJA
Szekszárd, Rákóczi u. 13. • Tel.: 74/510-134

SZAMOS NAPOK
a Tisza Cipőboltban

március 13-tól 16-ig!
Szamos félcipők

Szamos formatalpas szandálok
15% kedvezménnyel!

Szamos supinált 
szandálok

10%
engedménnyel!

Nyitva tartás: 
H–P 9–17-ig, Sz 8–12-ig
Az üzlet előtt ingyenes parkolási lehetőség!
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)


