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Mesterhármas
– harmadszor is az év kávéháza Magyarországon
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Tavaly 11 járművel zajlott a hóelta-
karítás városszerte, ezzel szemben 
az idén már 16 gépjármű áll rendel-
kezésre havazás esetén, amelyből 12 
az Alisca Terra Kft. tulajdonában áll, 
míg négyet mezőgazdasági vállalko-
zásoktól vett igénybe a város – tudtuk 
meg a sajtótájékoztatón. Újdonság, 
hogy az idei  havas időszakban már 
egy, a nap 24 órájában működő infor-
mációs diszpécserszolgálat is a lakos-
ság rendelkezésre áll: a szekszárdiak 
az ingyenesen hívható 80/620-456-os 
zöld számot tárcsázva észrevételeket, 
bejelentést tehetnek, illetve tájékozta-
tást kérhetnek.

Az idén külön „akcióautó” is segít 
a munkában, melynek segítségével 
– az adott helyszín felmérésével – a 

legalkalmasabb gépet küldik a ve-
szélyhelyzet kiküszöbölésére, felszá-
molására. 

Ahogy tavaly, úgy az idén is elhe-
lyeznek síkosság-mentesítő szóróanya-
got tartalmazó edényeket Szekszárd 
különböző pontjain. Míg 2013-ban 
150, az idén már 236 darab szolgálja a 
városlakók igényeit.

Mint megtudtuk, Szekszárd saját 
gépeibe rádiós rendszert vásárolt, 
amelyen keresztül az ügyeletvezető fo-
lyamatosan kontrollálni tudja, hol jár 
az adott jármű, illetve a mentők felé is 
gyorsan reagálhatnak. 

A polgármester felhívta a figyelmet 
arra: hóesés esetén az új szolgáltatá-
sok a lakosság komforthelyzetét növe-
lik, de kitért arra is, a város a lehető 

legrövidebb idő alatt szeretne a havas 
időszakra felkészülni. 

A tavalyi évben az Alisca Terra Kft. 
30 hómunkása és a város részéről ki-
rendelt 35 közmunkás dolgozott a 
hóeltakarításban. Idén a létszámot nö-
velni szeretnék: előre várják hómun-
kások jelentkezését (természetesen 
térítési díjért), annak érdekében, hogy 
ha havazni kezd, azonnal be tudják 
rendelni őket. 

Míg Szekszárd 2013-ban 46 millió 
forintot költött hó- és síkosság-men-
tesítésre, addig idén 60 milliót különí-
tettek el a munkálatokra. További újí-
tás, hogy két ügyeletvezető-művezető 
irányítja a munkálatokat és – ameny-
nyiben szükséges – azonnali beavatko-
zásra adnak utasítást.

26 fős állománnyal gépjárműkeze-
lő, traktorvezető és rakodógép-kezelő 
is részt vesz a munkálatokban, vala-
mint átlagosan 30 kézi hómunkás is 
segít az eltakarításban, ám – szükség 
esetén – e létszám bővülhet. A vá-

ros az idén összesen 110–120 fővel 
tervezi a hóeltakarítási munkálatok 
elvégzését, szemben a tavaly bevetett 
65-70 fős létszámmal. Feladataikhoz 
tartozik a város útjain kívül a kerék-
párutak, a közúti gyalogosátkelők, 
valamint zebrák, a járdacsatlakozá-
sok és a helyi járatos buszmegállók 
takarítása is. 

Újdonság az is, hogy a hagyomá-
nyos sózás helyett jóval hatásosabb 
és környezetbarátabb technológiával, 
zeolit felhasználásával dolgoznak eb-
ben a téli időszakban az Alisca Terra 
munkatársai. 

Az ásványi anyag hatékonyságáról 
Artim Andrásné elmondta: kevesebb 
mennyiséget felhasználva lényegesen 
jobban mentesít, emellett egyáltalán 
nincs nátriumtartalma, s a szenny-
víztelepek működésére is jó hatással 
van. 

Horváth István a tájékoztatón kö-
zölte: már januártól várják a hómun-
kások jelentkezését.  Gy. L.

Non-stop diszpécserszolgálat és 16 gépkocsi segíti a lakosságot
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A hókotrásban és a síkosság-mentesítésben ezen a télen már nem csak 
Szekszárd városának saját eszközei, hanem mezőgazdasági vállalkozások 
gépei is rendelkezésre állnak – tájékoztatta a sajtó képviselőit Horváth 
István, Szekszárd polgármestere az Alisca Terra Regionális Hulladékgaz-
dálkodási Kft. Epreskert úti telephelyén hétfőn. 

Ha visszatekintünk 2013-ra, akkor 
elmondhatjuk, hogy egy „sűrű”, 
de eredményes éven vagyunk túl. 
Gondoljunk az Agóra-projektre: a 
Művészetek Házára és a Babits Mi-
hály Művelődési Központra, a Béla 
tér átadására. Mintegy hét kilomé-
ternyi szakaszon új járdákat építet-
tünk, illetve újítottunk fel és nem 
csak a belvárosra koncentráltunk, 
hanem az egész városra – mondja 
Horváth István polgármester, aki 
hamarosan akár céltáblát is ragaszt-
hatna a hátára, hiszen közelegnek a 
választások.

– Jöhetne az öröm és hátradőlés – he-
lyette jön a kampányidőszak. Ami 
nagyon sok ember számára végtelenül 
fárasztó, idegesítő és unalmas. A cél-
személyek pedig kapnak hideget-me-
leget.

– Ha ebben az időszakban nem te-
nyerelne rá a mindennapokra a po-
litika, akkor sem dőlhetnénk hátra. 
Persze abban igaza van, hogy a kam-
pány, nem az a kimondottan boldo-
gító időszak... viszont a demokrácia 
velejárója. Nincs mit tenni. Szóval, 
az önkormányzat számára sokkal 
fontosabb, hogy teszem azt: elkezdő-
dött a piactér-beruházás, várhatóan 
július-augusztusra átadásra kerül, 
megkezdődött a szekszárdi vízbázis 
kiépítése – 2015 őszére készül el –, 
folytatnunk kell a járdafelújításokat: 
több helyen is megígértük az embe-
reknek, hogy utcákat újítunk fel. A 
munkát nyilván nem egyszemélyben 
a polgármester végzi, ott vannak a 
képviselők, az alpolgármester, a hi-
vatali apparátus, az önkormányzati 
cégek. Minden összefogás eredmé-
nye. Nyilván az országgyűlési, az 
önkormányzati és az EU-parlamenti 
választás foglalkoztatja a közéletet, de 
a szekérnek mennie kell.

– Gyakori jelenség idehaza, hogy egyes 
városok azért nem tudnak beadni ko-
molyabb pályázatokat, mert nincs 
pénzük az önerőre. Szekszárdon is 
előfordult ilyesmi?

– Azt nem mondanám, hogy nincse-
nek adott esetben nehézségeink, mert 
nyilván egy ilyen nagy városban, ahol 
ennyi feladat van, mindenhova nem 
tudunk pénzt biztosítani. De úgy ér-
zem, hogy hatékonyan gazdálkodunk.

– A kérdés az volt: akadt-e olyan pá-
lyázat, amit az önerő hiánya miatt 
nem tudtak megcélozni?

– Akkor válaszolok röviden: ilyen 
nem volt. Sőt: a város összes intéz-
ményének az energetikai felújítását is 

„Nem költünk, hanem gazdálkodunk”
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Ha visszatekintünk 2013-ra, akkor 
elmondhatjuk, hogy egy „sűrű”, 
de eredményes éven vagyunk túl. 
Gondoljunk az Agóra-projektre: a 
Művészetek Házára és a Babits Mi-
hály Művelődési Központra, a Béla 
tér átadására. Mintegy hét kilomé-
ternyi szakaszon új járdákat építet-
tünk, illetve újítottunk fel és nem 
csak a belvárosra koncentráltunk, 
hanem az egész városra – mondja 
Horváth István polgármester, aki 
hamarosan akár céltáblát is ragaszt-
hatna a hátára, hiszen közelegnek a 
választások.

– Jöhetne az öröm és hátradőlés – he-
lyette jön a kampányidőszak. Ami 
nagyon sok ember számára végtelenül 
fárasztó, idegesítő és unalmas. A cél-
személyek pedig kapnak hideget-me-
leget.

– Ha ebben az időszakban nem te-
nyerelne rá a mindennapokra a po-
litika, akkor sem dőlhetnénk hátra. 
Persze abban igaza van, hogy a kam-
pány, nem az a kimondottan boldo-
gító időszak... viszont a demokrácia 
velejárója. Nincs mit tenni. Szóval, 
az önkormányzat számára sokkal 
fontosabb, hogy teszem azt: elkezdő-
dött a piactér-beruházás, várhatóan 
július-augusztusra átadásra kerül, 
megkezdődött a szekszárdi vízbázis 
kiépítése – 2015 őszére készül el –, 
folytatnunk kell a járdafelújításokat: 
több helyen is megígértük az embe-
reknek, hogy utcákat újítunk fel. A 
munkát nyilván nem egyszemélyben 
a polgármester végzi, ott vannak a 
képviselők, az alpolgármester, a hi-
vatali apparátus, az önkormányzati 
cégek. Minden összefogás eredmé-
nye. Nyilván az országgyűlési, az 
önkormányzati és az EU-parlamenti 
választás foglalkoztatja a közéletet, de 
a szekérnek mennie kell.

– Gyakori jelenség idehaza, hogy egyes 
városok azért nem tudnak beadni ko-
molyabb pályázatokat, mert nincs 
pénzük az önerőre. Szekszárdon is 
előfordult ilyesmi?

– Azt nem mondanám, hogy nincse-
nek adott esetben nehézségeink, mert 
nyilván egy ilyen nagy városban, ahol 
ennyi feladat van, mindenhova nem 
tudunk pénzt biztosítani. De úgy ér-
zem, hogy hatékonyan gazdálkodunk.

– A kérdés az volt: akadt-e olyan pá-
lyázat, amit az önerő hiánya miatt 
nem tudtak megcélozni?

– Akkor válaszolok röviden: ilyen 
nem volt. Sőt: a város összes intéz-
ményének az energetikai felújítását is 

megcéloztuk, teljesen elő van készítve, 
megvannak az engedélyek, alig várjuk, 
hogy megnyíljon egy pályázati ablak  
azonnal beadjuk. Nyilván ebben az is 
szerepet játszik, hogy az állam az el-
múlt időszakban komoly adósságokat 
vállalt át az önkormányzatoktól. Ugye, 
azt már sokan elfelejtették, hogy ami-
kor 2006-ban átvettük a várost, az gya-
korlatilag fizetésképtelen volt. Egyet-
len pályázat nem volt előkészítve, nem 
voltak futó projektek és gyakorlatilag 
nem volt egyetlen önkormányzati cé-
günk sem. Az elmúlt hét évben nagyon 
erős önkormányzati cégcsoportot hoz-
tunk létre, nagyon sok nagy értékű pá-
lyázatot sikerült beadnunk és elnyer-
nünk – és ehhez tudtuk biztosítani az 
önerőt –, és amit kötvénykibocsátás 
formájában korábban adósságként 
nyilvántartottak nálunk, annak kap-
csán mindig megvolt az adósságszol-
gálatra a megfelelő fedezetünk. Ennek 
köszönhetően tudtunk most az utcák, 
járdák felújítására komolyabb hang-
súlyt fektetni. Önkormányzati cégeket 
vásároltunk vissza, és azokat átalakítva 
a térség leghatékonyabb önkormány-
zati cégrendszerévé tettük. Gondol-
junk csak a vízműre vagy az Alisca 
hulladékgazdálkodási programunkra. 
Hozzáteszem: mivel az önkormány-
zat bruttó elszámolásban van, a most 
tőlünk a kormány által úgymond’ át-
vállalt adósságot mi korábban az EU-s 
pályázatoknál áfa formájában már 

befizettük a költségvetésbe. Az állam 
a mi esetünkben ezt vette át, műkö-
désre ugyanis sosem vettünk fel hitelt. 
Ezért mondhatjuk el most, hogy stabil 
a helyzet. Nem pénzt költünk, hanem 
gazdálkodunk. Jó, jó..., szeretnénk 
egy kicsivel még többet, de ha vissza-
tekintünk az elmúlt hét évre, valójá-
ban nem is állunk olyan rosszul: ipari 
park, kerékpárutak, sportcentrum, 
fürdő, jégpálya, művelődési központ, 
Művészetek Háza, Béla tér, piactér, 
útfelújítások, önkormányzati cégek 
visszavásárlása.

– Egy polgármester mindig kereszttűz-
ben van, ez egyrészt abból is adódik, 
hogy mi, átlagemberek nem tudjuk, mi-
ként működik egy hivatal, egy önkor-
mányzat. Nem tudjuk, hogy a hivatali 
idő kezdetétől a végéig mivel kell egy 
polgármesternek foglalkoznia, hada-
koznia, mire kell reagálnia. Igaztalan-
ságok, gyalázkodások, butaságok, haj-
lamosak a polgármestert felelőssé tenni 
minden egyes kudarcért, még azért is, 
ami a saját küszöbön belül van.

– A polgármesternek nincs munka-
ideje. Ez a hivatás a hét minden nap-
ján, 24 órában adhat feladatot. Mond-
hatjuk úgy is: folyamatos ügyelettel 
jár, másképpen nem lehet csinálni. 
Számtalanszor találkozunk azzal, hogy 
valaki személyes sérelmeinek okozója-
ként a háttérben a polgármestert véli 
felfedezni. Ez a közélet sajátossága. Aki 

közéleti szerepet vállal, annak a nyilvá-
nosság előtt zajlik az élete, az folyama-
tosan támadható és mindig szem előtt 
van. Ehhez valóban kellenek a köté-
lidegek, de mindig úgy gondoltam: ha 
van kritika, akkor üljünk le és öntsünk 
tiszta vizet a pohárba, lássuk, mi van a 
dolgok mögött – már ha tudjuk, kitől 
származik a kritika.

– Tán a turáni átok része az is, hogy 
ha mifelénk azt mondják valakire: 
„hülye vagy”, akkor annak minimum 
három oka lehet. Egy: tényleg hülyesé-
get csináltál, kettő: szeretnék a helyed-
re kerülni, ezért befeketítelek, mert a 
saját eszem kevés a pozíciód megszer-
zéséhez, három: te jártál jól, pedig én 
szerettem volna...

– Ezzel együtt igaz a közhely: sen-
ki sem dolgozik hiba nélkül. Tudnék 
most sorolni dolgokat, melyket véle-
ményem szerint átgondoltabban kellett 
volna, vagy másképp, de ez általában 
csak utólag derül ki. Ezzel szerintem a 
maga munkáját illetően mindenki így 
van. Egy város esetében összességé-
ben kell tekinteni a történteket, és azt 
gondolom, hogy képviselőtársaimmal, 
az önkormányzati cégekkel, a hivatali 
dolgozókkal, a városlakókkal az elmúlt 
években letettünk egyet s mást az asz-
talra. Minden szekszárdi büszke lehet 
a munkájára, városára.

 Mészáros J.

„Nem költünk, hanem gazdálkodunk”
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ART-CASH
ZÁLOG–ÉKSZER

HA ÖNNEK TÖBB KELL

 

www.artcash.hu

GYORS-KORREKT-BIZTONSÁGOS
THM: 43,66%-44.98%. A kölcsönt az Art-Cash Kft. nyújtja,
mint a Szigetvári Takarékszövetkezet kiemelt közvetítője.

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

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

A játszóház 3 turnisban
látogatható:

10:30-12:30, 13:00-15:00,
15:30-17:30

JANUÁR 26., VASÁRNAP
Szekszárd, Városi Sportcsarnok

Gyermekjegy: 1800 Ft, kísérőjegy: 400 Ft

CabTec Kábelkonfekcionáló és Készülékgyártó Kft.
Szekszárd, Selyem u. 1. gyáregységébe keres 

munkavállalókat kábelgyártó betanított munkára 
az alábbi feladatkörökre:

▶ szerelő,
▶ gépkezelő,
▶ bandázsoló,
▶ elektromos vizsgáló,
▶ krimpelő,
▶ műanyagházba pattintó.

Jelentkezés: 
önéletrajz beadásával CabTec Kft.

Szekszárd, Selyem u. 1.
E-mail: agnes.klezline@cabtecgroup.com

Telefon: 74/889-125

A jelenleg 21 taggal működő Össze-
fogás Szekszárdért Egyesület veze-
tősége nemrég szórólapos tájékoz-
tatót adott ki, amelyen négyféle 
témakört érintve összefoglalták, 
mivel s kivel van problémájuk, il-
letve építő jellegű kritikájuk, javas-
latuk, esetleg pozitív észrevételük a 
város működtetése kapcsán.

Erre a kiadványra utalt Maller Béla a de-
cember 17-ei sajtótájékoztatón, amikor 
leszögezte: fontosnak tartja a lakossággal 
való személyes kapcsolat fenntartását, és 
aki igényli, annak küldenek nyomtatvá-
nyukból, mivel „nem akarják a lakókat 
fölöslegesen szórólapokkal zavarni”. 
Mint kiderült, egyesülete kikérné a la-
kosság véleményét azzal kapcsolatban, 
hogy ne a lakás, hanem az ott lakó sze-
mélyek száma alapján legyen meghatá-
rozva a szemétszállítási díj. Kijelentette 
azt is: szerinte a lakók érdekeit a lakás-
szövetkezetek nem képviselik, ezért kez-
deményezik egy, e témára szakosodott 
civil szervezet létrehozását. 

A rezsicsökkentés hasznosságára az 
ÖSZE elnöke ugyan nem tért ki, ám 
arra igen, szerinte 8%-kal több a teher 
a távfűtéses lakásokon, annak ellené-
re, hogy a gázszolgáltatásnál 27%-os, 
a távfűtésnél pedig 5%-os az áfa mér-
téke. Pozitív példaként megjegyezte 
azonban, hogy ahol számlázási problé-
mákat tapasztalt a lakosság, ott a szol-
gáltató cég korrekten kivizsgáltatta az 
ügyet és a lakóknak a pénzt kifizették. 

Maller Béla, aki korábban alapítóként 
sokáig a helyi MSZP sorait erősítette, az 

eseményen elmondta, nem állnak be 
egy párt mögé sem, de – amint hang-
súlyozta – ölbe tett kézzel sem ülnek. 

A szórólapos tájékoztató témakörei 
közt (egyebek mellett) az MSZP is terí-
téken van, mégpedig azzal összefüggés-
ben, hogy a párt „nem akar magára ta-
lálni”. Arról is szó esik, hogy Mesterházy 
Attila és Bajnai Gordon, „ha komolyan 
gondolják a regnáló kormány leváltását”, 
akkor – az egyesület szerint – „minden 
segítő kezet el kellene fogadni.”

A szervezet elnöke nyomtatványuk-
ban méltatja a két éve megépült új, kor-
szerű városi sportpályát, továbbá a város 
tulajdonában lévő Alisca Terra Kft.-t is 
dicsérettel illeti, mivel az az elmúlt hó-
napokban több mint 800 ezer forintot 
adott át a hulladékgyűjtő akcióban részt 
vállalt civil szervezetek számára. 

A szóróanyagban Maller egyesülete 
ugyanakkor problémaként jelöli meg, 
hogy a Tambov (ma Jókai) lakótelepen 
a hinták alá terített fakéreg eltűnt és 
homokot szórtak le helyette, sőt, javas-
latot tesz az irányban is, a nagyobb ját-
szótereken felügyelő figyelje a rendet. 

Maller Béla szervezete kiadványá-
ban, annak ellenére, hogy az új kor-
mány jelentősen emelte a minimálbért, 
kevesli annak összegét, de sérelmezi azt 
is, hogy több vállalkozó még nem tudta 
beszerezni a kormány által a vállalko-
zók felé előírt, az adócsalás elkerülését 
szolgálni hivatott pénztárgépeket.

A nyomtatványon olvasható azért po-
zitív észrevétel is: a város működésének 
témáját érintve „hasznosnak és jónak” 
tartja az Alisca Terra Kft. házhoz menő 

szelektív hulladékgyűjtési akcióját, vala-
mint azt is, hogy a vállalat hetenként in-
gyenesen elszállítja a szelektíven gyűjtött 
szemetet. Ennek kapcsán fogalmazvá-
nyukban kijelentik: „ne hetenként, hanem 
kéthetenként, esetleg havonként legyen a 
begyűjtés”, mivel szerintük „kevés olyan 
lakás van, ahol hetenként egy zsákra való 
hulladék összejön”. Az ÖSZE tavaly már-
ciusban egy 27 pontból álló kérdőívvel is 
előrukkolt, amelyben azt  javasolják, csak 
azok kapjanak önkormányzati támogatást 
a rászorultak körében, akik írásban nyilat-
koznának arról: egymillió forintnál nincs 
több megtakarított pénzük...

A rezsicsökkentés hasznos társa-
dalmi következményeire e kérdéssor 

sem tér ki, ám arról már kifaggatnák a 
lakosságot, helyeselnék-e, hogy a gáz-
számlán ne megajoule (Mj), hanem az 
óra által mért köbméter mértékegység 
szerepeljen „a számlán való eligazodás 
érdekében”.

Maller szervezete kiadványában 
kétségét fejezi ki, hogy a boltokban 
2014. január 1-től a félsertés kilón-
kénti ára 22%-kal csökken, ugyan-
akkor tájékoztatásként megemlíti, a 
nyugdíj összege 2014. január 1-től 
2,4%-kal emelkedik. 
S hogy vajon hová tűnhetett az oly na-
gyon hiányolt fakéreg a Jókai lakótelep 
hintái alól? A tájékoztató anyag szavai-
ból idézve: „Nincs válasz”.  Gy. L.

De hová lett a fakéreg…?
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ART-CASH
ZÁLOG–ÉKSZER

HA ÖNNEK TÖBB KELL

 

www.artcash.hu

GYORS-KORREKT-BIZTONSÁGOS
THM: 43,66%-44.98%. A kölcsönt az Art-Cash Kft. nyújtja,
mint a Szigetvári Takarékszövetkezet kiemelt közvetítője.

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

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

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Szekszárdi Városfejlesztési Kft, mint Közvetítő Szervezet
pályázatot hirdet

Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése című 
városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával 

megvalósuló 
„Sport” témakörben

mini-projektek támogatására.

Pályázat kódszáma: PA-06

A részletes pályázati felhívás és 
dokumentáció elérhető:

- Szekszárd Megyei Jogú Város honlapján 
(www.szekszard.hu) a Közügyek 
tematikus oldalon az Aktualitások alatt

- valamint nyomtatott formában a 
Szekszárdi Városfejlesztési Kft 
irodájában 

Részletes felvilágosítás:
Szekszárdi Városfejlesztési Kft.
Mosonyi Eszter
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2.
Tel.: 06-74/673-494; 06-20/288-4299
E-mail: varosfejlesztes@tolna.net

(7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2)

A kitöltött jelentkezési lapot és a pályázati feltételeket igazoló dokumentumokat (cégkivonat stb.)
2014.02.19-ig lehet személyesen benyújtani a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. irodájában.

DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001

A játszóház 3 turnisban
látogatható:

10:30-12:30, 13:00-15:00,
15:30-17:30

JANUÁR 26., VASÁRNAP
Szekszárd, Városi Sportcsarnok

Gyermekjegy: 1800 Ft, kísérőjegy: 400 Ft

CabTec Kábelkonfekcionáló és Készülékgyártó Kft.
Szekszárd, Selyem u. 1. gyáregységébe keres 

munkavállalókat kábelgyártó betanított munkára 
az alábbi feladatkörökre:

▶ szerelő,
▶ gépkezelő,
▶ bandázsoló,
▶ elektromos vizsgáló,
▶ krimpelő,
▶ műanyagházba pattintó.

Jelentkezés: 
önéletrajz beadásával CabTec Kft.

Szekszárd, Selyem u. 1.
E-mail: agnes.klezline@cabtecgroup.com

Telefon: 74/889-125

sem tér ki, ám arról már kifaggatnák a 
lakosságot, helyeselnék-e, hogy a gáz-
számlán ne megajoule (Mj), hanem az 
óra által mért köbméter mértékegység 
szerepeljen „a számlán való eligazodás 
érdekében”.

Maller szervezete kiadványában 
kétségét fejezi ki, hogy a boltokban 
2014. január 1-től a félsertés kilón-
kénti ára 22%-kal csökken, ugyan-
akkor tájékoztatásként megemlíti, a 
nyugdíj összege 2014. január 1-től 
2,4%-kal emelkedik. 
S hogy vajon hová tűnhetett az oly na-
gyon hiányolt fakéreg a Jókai lakótelep 
hintái alól? A tájékoztató anyag szavai-
ból idézve: „Nincs válasz”.  Gy. L.
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Az országgyűlés által nemrégiben 
megszavazott gyed-extrával kap-
csolatban tartott sajtótájékoztatót 
december 13-án Horváth István, 
Szekszárd polgármestere, a válasz-
tókerület országgyűlési képviselő-
je, valamint Tóth Ferenc kormány-
megbízott a szekszárdi városházán. 

A kormány a nők és a családok megbe-
csülését fejezi ki azzal, hogy lehetővé 
tette a gyes és a gyed melletti mun-
kavállalás lehetőségét – jelentette ki a 
kormánymegbízott, aki azt is fontos-
nak tartotta elmondani: az édesanyák, 
amennyiben úgy döntenek, gyerme-
kük egy éves kora után visszamehet-
nek dolgozni úgy, hogy ezzel egyide-
jűleg továbbra is megkapják az ellátás 
teljes összegét. Újabb eleme az intéz-
kedésnek az is, hogy 2014-től a szü-
lők több gyermek után is jogosultak 
lesznek a gyes, illetve a gyed összegére.

A kormány a diplomás gyed beve-
zetésével azokat segíti, akik fiatalon, a 
tanulás mellett szeretnének gyermeket 
vállalni – derült ki a tájékoztatón. Nem 
mellékes, hogy az új támogatási formát 
azok igényelhetik, akik a gyermek szü-
letését megelőző két évben legalább 
két félévnyi aktív hallgatói viszonnyal 
rendelkeztek, illetve azok, akik a hall-
gatói jogviszonyuk megszűnését, vagy 
szüneteltetését követő egy évben hoz-
zák világra gyermeküket. 

Tóth Ferenc kiemelte: a kormány 
politikájában a gyermek és a család 
áll az első helyen, éppen ezért is, a ka-
binet családbarát szemlélete garantál-
ja a magyar nők számára a választás 
szabadságát, hiszen „nem kell többé 

dönteniük arról, hogy gyermeket vál-
lalnak, avagy karriert építenek.” Az új 
lehetőség, a gyed-extra lehetővé teszi 
számukra, hogy e két dolog párhuza-
mosan álljon rendelkezésre.

Horváth István az elmondottakat 
kiegészítette azzal: a kormány számá-
ra a gyermek és a család az első. Ép-
pen ezért újabb adókedvezményeket 
kapnak azok a vállalkozások, akik a 
három, vagy több gyermekes kisma-
mákat foglalkoztatnak – mondta el. 

A korábbi hatályos szabályok sze-
rint a gyed ideje alatt nem lehetett 
dolgozni, a gyes mellett pedig a gyer-
mek egy éves kora után legfeljebb heti 
30 órában volt lehetséges a munka-
vállalás. Az elfogadott törvénycsomag 
ezen is változtat: a gyermek egy éves 
korától a gyermekgondozási ellátá-
sok mellett korlátlanul engedélyezi a 
munkavállalást. A szabályozás által az 
ikergyermekeket nevelő családok is jól 
járnak, hiszen utánuk hosszabb lesz a 
gyed-időszak, így egy évvel tovább, 
legfeljebb a gyermekek hároméves 
koráig vehetik igénybe a lehetőséget, 
jelentősebb feladatvállalásuk követ-
keztében. 

A polgármester arról is szólt, hogy a 
részletszabályozások alapján – a gyer-
mekgondozási ellátások folyósításának 
ideje alatt – újabb gyermek születésé-
nél a korábbi ellátás nem szűnik meg, 
hanem a jogosultság teljes ideje alatt 
tovább folyósítják az összeget. E sza-
bályozás a 2014. január elseje után szü-
letettek mellett a hatályba lépés előtt 
világra jött gyermekekre is vonatko-
zik. Szintén új elem, hogy a szülőknek 
a közös háztartásban élő gyermekek 

után legfeljebb két gyest folyósíthat-
nak. A gyermekgondozási ellátást a 
szülők választása szerint bármelyikük 
igénybe veheti egyidejűleg, mindkét 
szülő azonban nem igényelheti. A szü-
lők ugyanakkor választhatnak a szülő 
férfi és hölgytagja jövedelmi viszonyá-
tól függően, ki igényelje a lehetőséget.

Az új rendelkezéssel mindemellett a 
hallgatók is jól járnak: a jövőben azok 
is jogosulttá válnak a gyedre, akik nap-
pali tagozaton folytatnak felsőoktatási 
tanulmányokat és megfelelnek az elő-
írt feltételeknek, azaz annak, hogy a 
szülés előtti két évben magyar nyelvű 
képzésben vettek részt és volt legalább 
két félév aktív hallgatói jogviszonyuk. 

Fontos tudni azt is, a hallgatói jogvi-
szony szüneteltetését, illetve megszű-
nését követő egy éven belül szülő nők 
is jogosultak lesznek gyedre. Ennek 
összege abban az esetben, ha a hallgató 
még nem dolgozott korábban, a képzés 
formájától függően, vagy a minimál-
bérrel, vagy a garantált bérminimum 
70%-ával lesz egyenlő. 

Amint arról Horváth István tájé-
koztatott, a kormány a nők mellett 
áll akkor is, ha már lejárt a gyed ideje 
és az édesanya vissza szeretne térni a 
munkába. Kiemelte továbbá, a kor-
mány munkahelyvédelmi akcióter-
vével eddig is több adókedvezményt 
kínált azoknak a munkaadóknak, 
akik kisgyermekes édesanyákat foglal-
koztatnak, az idén pedig már 30 ezer 
olyan kisgyermekes édesanya foglal-
koztatását segíthették ilyen módon, 
akik a gyermekük mellett visszatértek 
a munka világába. 

A tájékoztatón az is szóba került: 
idén januártól az eddigieknél is tovább 
jár az adókedvezmény a három vagy 
több kisgyermeket nevelő szülők fog-
lalkoztatása esetén. Ennek folyomá-
nyaként az eddigi 1+2 év helyett 3+2 
éves támogatási forma lép életbe, így 
akár 5 évig is kedvezményt érvénye-
síthet a munkáltató. Ennek nem csak 
a felső mértékét, hanem futamidejét is 
kedvezménnyel segítik, mivel az első 
három évben a szociális adó 100%-
át elengedik, a negyedik, továbbá az 
ötödik évben pedig az 50%-át. Ezzel 
az intézkedéssel a munkaadók és a 
családok is jól járnak – hangsúlyozta 
Horváth István, aki ehhez kapcsolódva 
rámutatott: egyrészt a munkáltatók já-
rulékkedvezményeket kapnak és meg 
tudják tartani régi, tapasztalt munka-
vállalóikat, a családok pedig több jöve-
delemhez jutnak. 

A polgármester arra is felhívta a 
figyelmet: számos alkalommal tapasz-
talható, hogy félelemmel megy el szül-
ni valaki, mert attól tart, később nem 
lesz már meg korábbi munkahelye. 
Horváth István és Tóth Ferenc végül 
arról szólt: fontos, hogy a családok 
érezzék, a gyermek lehetőség a gyara-
podásra és biztosítani tudják a család-
fenntartáshoz szükséges forrásokat.
Újságírói kérdésre válaszolva, amely 
arra vonatkozott, a diákhitel megléte 
akadálya lehet-e a gyed-extra igény-
lésének, Szekszárd polgármestere és 
a kormánymegbízott megnyugtató 
választ adott: a két lehetőség között 
semmiféle összefüggés nincs, azok 
külön-külön futó programok. 
 Gy. L.

A Fidelitas elnöksége tavaly novem-
beri csoportülésén határozott a Sport 
utcában működő hajléktalanszálló 
lakóinak támogatásáról. Az egyesü-
leti tagok december 23-án adták át a 
tartós élelmiszerekből, konzervekből, 
valamint karácsonyi édességekből álló 
adományt a szálló üzemeltetőjének, 
aki később gondoskodott az élelmi-
szerek kiosztásáról. 

Az intézmény lakói nevében egy 
társuk köszönte meg az ajándékcso-
magot: örömét fejezte ki, hogy az ün-
nep közeledtével gondoltak rájuk az 
egyesület tagjai. 

Az eseményen Szűcs László szakmai 
vezető kifejtette: ahogy minden hason-
ló intézmény, így a szekszárdi hajlék-
talanszálló teljes, vagy még annál is 

valamivel nagyobb kihasználtsággal 
működik a téli időszakban, ezért min-
den adományt szívesen fogadnak, a 
felajánlott élelmiszereknek pedig kife-
jezetten örülnek a rászorultak. 

Az eseményen Márkus Tamás, a Fi-
deelitas szekszárdi elnöke megjegyez-
te: az ajándékozás öröme mindenki 
számára felemelő. A karácsony tudat 
alatt is hat az emberekre, így aki meg-
teheti, segít másokon, ahogyan tud 
– tette hozzá. Elmondta azt is, a helyi 
Fidelitas örömét fejezi ki, hogy idén is 
nehéz sorban élő, rászoruló embere-
ken segíthet. 

Az ifjúsági szervezet már hagyo-
mánnyá érett karácsonyi akcióját jö-
vőre is folytatni kívánja. 

 Gy. L.

Adományokat vitt a hajléktalanszállóra a Fidelitas

A Fidelitas szekszárdi csoportja adományokat adott át karácsony alkal-
mából a Sport utcai hajléktalanszálló lakóinak. A már hagyományos aján-
dékozásról még novemberi csoportülésén döntött az ifjúsági szervezet.

Gyed-extra: a gyermek és a család az első Petritséknél a mézessütemény élethivatás
Az „Önarckép értékkel” fantázi-
anevű rendezvénysorozat tavaly 
december 17-i évzáró beszélgetése 
alkalmából az Agóra Művészetek 
Házában városunk közismert mé-
zeskalács-készítőjének, Petrits Jó-
zsefnek és családjának mindennap-
jaiba nyerhettünk bepillantást, de 
a családfő szakmai útjának kezdeti 
állomásai és a közelmúlt felidézése 
is terítéken volt.

Petrits József olyan család feje, ahol 
a mézessütemény az év 365 napján a 
munka tárgya – ismertette a műsor há-
zigazdája, Orbán György előadómű-
vész az aktuális vendég foglalkozásá-
nak mibenlétét.

A Petrits-családról – amint az est fo-
lyamán kiderült – József ükapja révén 
a felmenők már 1825-től foglalkoztak 
mézeskalács- és cukorkakészítéssel, 
gyertyaöntéssel, fiai pedig már a ha-
todik generációt képviselik a nemes 
szakmában. Petrits József nagyapja 
(ugyanezen a néven) legényként bejár-
ta Ausztriát, Pozsonyt, hogy a szakma 
alapjait elsajátítsa. 

Petrits József nagybátyja, a fővárost 
megjárt Ferenc az ’50-es évek elején 
még cukorkaüzemet működtetett a 
mai Skála áruház helyén, míg Karcsi 
bátyja – aki később Petritsről Pelényire 
változtatta nevét, s Pesten a Hauer és a 
Vörösmarty cukrászdában is dolgozott 
– a mai Babits Mihály Művelődési Ház 
helyén alapított cukrászdát, később, az 
’53-as államosítási hullámot követően 
pedig a Rákóczi utcában nyitott fagy-
laltozót. 

István, József édesapja szintén a 
mézeskalácsos és cukrászmestersé-
get választotta, az Arany János utcai 
családi műhelyben tevékenykedett, 
majd a Korzón cukrászdát üzemel-
tetett: ezt az üzletet szintén elérte az 
államosítás. 

Mindezek után mézeskalácsos, mű-
lép-készítő, cukorkagyártó és gyer-
tyaöntő mesterként dolgozott 1992-ig. 

Petrits József a Budapesti Élelmi-
szeripari Technikumba járt, majd a 
Zuglói Édesipari Gyárban végezte 
gyakorlatát, ahol később – amikor 
már a gyár Zamat Kávészer névvel 
futott – kekszüzemvezetőként dolgo-
zott. S hogy miért is nem tért haza, 
Szekszárdra akkoriban, annak oka a 
politikában kereshető, hiszen a helyi 
sütőipari vállalatnál tartottak iskolai 
végzettségétől, s tudták, hogy ő és csa-
ládja nem kimondottan vall baloldali 
nézeteket.

Zuglóban később fagylaltüzemet 
vezetett, de Budapest saját bevallása 
szerint sosem volt a szíve csücske.
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A tájékoztatón az is szóba került: 
idén januártól az eddigieknél is tovább 
jár az adókedvezmény a három vagy 
több kisgyermeket nevelő szülők fog-
lalkoztatása esetén. Ennek folyomá-
nyaként az eddigi 1+2 év helyett 3+2 
éves támogatási forma lép életbe, így 
akár 5 évig is kedvezményt érvénye-
síthet a munkáltató. Ennek nem csak 
a felső mértékét, hanem futamidejét is 
kedvezménnyel segítik, mivel az első 
három évben a szociális adó 100%-
át elengedik, a negyedik, továbbá az 
ötödik évben pedig az 50%-át. Ezzel 
az intézkedéssel a munkaadók és a 
családok is jól járnak – hangsúlyozta 
Horváth István, aki ehhez kapcsolódva 
rámutatott: egyrészt a munkáltatók já-
rulékkedvezményeket kapnak és meg 
tudják tartani régi, tapasztalt munka-
vállalóikat, a családok pedig több jöve-
delemhez jutnak. 

A polgármester arra is felhívta a 
figyelmet: számos alkalommal tapasz-
talható, hogy félelemmel megy el szül-
ni valaki, mert attól tart, később nem 
lesz már meg korábbi munkahelye. 
Horváth István és Tóth Ferenc végül 
arról szólt: fontos, hogy a családok 
érezzék, a gyermek lehetőség a gyara-
podásra és biztosítani tudják a család-
fenntartáshoz szükséges forrásokat.
Újságírói kérdésre válaszolva, amely 
arra vonatkozott, a diákhitel megléte 
akadálya lehet-e a gyed-extra igény-
lésének, Szekszárd polgármestere és 
a kormánymegbízott megnyugtató 
választ adott: a két lehetőség között 
semmiféle összefüggés nincs, azok 
külön-külön futó programok. 
 Gy. L.

valamivel nagyobb kihasználtsággal 
működik a téli időszakban, ezért min-
den adományt szívesen fogadnak, a 
felajánlott élelmiszereknek pedig kife-
jezetten örülnek a rászorultak. 

Az eseményen Márkus Tamás, a Fi-
deelitas szekszárdi elnöke megjegyez-
te: az ajándékozás öröme mindenki 
számára felemelő. A karácsony tudat 
alatt is hat az emberekre, így aki meg-
teheti, segít másokon, ahogyan tud 
– tette hozzá. Elmondta azt is, a helyi 
Fidelitas örömét fejezi ki, hogy idén is 
nehéz sorban élő, rászoruló embere-
ken segíthet. 

Az ifjúsági szervezet már hagyo-
mánnyá érett karácsonyi akcióját jö-
vőre is folytatni kívánja. 

 Gy. L.

Adományokat vitt a hajléktalanszállóra a Fidelitas

Gyed-extra: a gyermek és a család az első Petritséknél a mézessütemény élethivatás
Az „Önarckép értékkel” fantázi-
anevű rendezvénysorozat tavaly 
december 17-i évzáró beszélgetése 
alkalmából az Agóra Művészetek 
Házában városunk közismert mé-
zeskalács-készítőjének, Petrits Jó-
zsefnek és családjának mindennap-
jaiba nyerhettünk bepillantást, de 
a családfő szakmai útjának kezdeti 
állomásai és a közelmúlt felidézése 
is terítéken volt.

Petrits József olyan család feje, ahol 
a mézessütemény az év 365 napján a 
munka tárgya – ismertette a műsor há-
zigazdája, Orbán György előadómű-
vész az aktuális vendég foglalkozásá-
nak mibenlétét.

A Petrits-családról – amint az est fo-
lyamán kiderült – József ükapja révén 
a felmenők már 1825-től foglalkoztak 
mézeskalács- és cukorkakészítéssel, 
gyertyaöntéssel, fiai pedig már a ha-
todik generációt képviselik a nemes 
szakmában. Petrits József nagyapja 
(ugyanezen a néven) legényként bejár-
ta Ausztriát, Pozsonyt, hogy a szakma 
alapjait elsajátítsa. 

Petrits József nagybátyja, a fővárost 
megjárt Ferenc az ’50-es évek elején 
még cukorkaüzemet működtetett a 
mai Skála áruház helyén, míg Karcsi 
bátyja – aki később Petritsről Pelényire 
változtatta nevét, s Pesten a Hauer és a 
Vörösmarty cukrászdában is dolgozott 
– a mai Babits Mihály Művelődési Ház 
helyén alapított cukrászdát, később, az 
’53-as államosítási hullámot követően 
pedig a Rákóczi utcában nyitott fagy-
laltozót. 

István, József édesapja szintén a 
mézeskalácsos és cukrászmestersé-
get választotta, az Arany János utcai 
családi műhelyben tevékenykedett, 
majd a Korzón cukrászdát üzemel-
tetett: ezt az üzletet szintén elérte az 
államosítás. 

Mindezek után mézeskalácsos, mű-
lép-készítő, cukorkagyártó és gyer-
tyaöntő mesterként dolgozott 1992-ig. 

Petrits József a Budapesti Élelmi-
szeripari Technikumba járt, majd a 
Zuglói Édesipari Gyárban végezte 
gyakorlatát, ahol később – amikor 
már a gyár Zamat Kávészer névvel 
futott – kekszüzemvezetőként dolgo-
zott. S hogy miért is nem tért haza, 
Szekszárdra akkoriban, annak oka a 
politikában kereshető, hiszen a helyi 
sütőipari vállalatnál tartottak iskolai 
végzettségétől, s tudták, hogy ő és csa-
ládja nem kimondottan vall baloldali 
nézeteket.

Zuglóban később fagylaltüzemet 
vezetett, de Budapest saját bevallása 
szerint sosem volt a szíve csücske.

Városunkban 1964-re jórészt kicse-
rélődött a régi pártapparatcsik-kol-
lektíva, s József a sorkatonaságot kö-
vetően a szekszárdi kenyérgyárban 
folytatta pályafutását. Ez idő tájt a 
sport irányába kezdett tekintgetni, a 
kézilabda „ejtette rabul”, így sportve-
zető lett a szekszárdi Spartacusban. 

A sütőipartól időközben meg kel-
lett válnia az ellentétek miatt, ebben 
az is közrejátszott, hogy nem kívánt 
párttag lenni... Ekkor a sport mellett 
otthon édesapjának segédkezett a 
munkában. 

József 1971-91-ig Szekszárdi Spar-
tacus Sportkör ügyvezető elnökeként 
segítette a helyi sportéletet, de a kézi-
labda mellett más sportágakkal, mint 
például a kerékpár-szakosztállyal is is-
merkedett. Neki köszönhetően a 90-es 
évek elejére négy rozoga versenykerék-
párból 116 darab speciális kerékpárra 
sikerült felfejleszteni a helyi szakosz-
tály állományát. 1974-ben a Gemenc 
Nagydíj Nemzetközi Kerékpárverseny 
létrehozásában is tevékenyen kivette 
részét.

Miután Ferenc nagybátyja elhunyt, 
Petrits József még inkább a családi tra-
díciók felé fordult. 1992-ben átveszi 
édesapja vállalkozását, amely immár a 
6. generációval, Petrits Szilveszterrel és 
Péterrel egészült ki. 

A ’90-es években felesége is bekap-
csolódott a műhelymunkákba, feladva 
addigi középiskolai tanári munkáját. 
Szilveszter szerint a családi hagyo-
mány „valahol predesztinálva volt”, de 
Pétert is visszahúzta a tradíció, hiszen 
bőrdíszműves munkája mellett egy 
idő után kedve lett beszállni a mézes-
kalács-készítő és a gyertyaöntő vállal-
kozásba, s manapság már csak ezzel 
foglalkozik.

A Petrits-műhelyben a ’92-es álla-
pothoz képest öt helyett már 23 féle 
süteményt készítenek, s az egyedi áfo-
nyás mézespuszedlik mellett a marci-
pános grillázsos készítményeik és ün-
nepi süteményeik is igen népszerűek, 
ám – ahogy azt Petrits József kifejtet-
te – mindig a vevő határozza meg az 

igényt. Munkácsy utcai Mézeskalács 
Múzeumukban évszázados ütőfákat, 
díszítőcsöveket, a cukorkakészítés 
eszközeit, a húzott és csurgatott gyer-
tyák készítésének módját, számtalan 
mézeskalács szív- és huszárfigurát is 
megszemlélhetnek, megsimerhetnek  
a betérők.  F. L.
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Hetvenegyedik esztendeje, hogy 
a II. Magyar Királyi Hadsereg 
megsemmisítő vereséget szen-
vedett a II. világháború keleti 
frontján, a Don folyó partjánál. 
Az évforduló alkalmából janu-
ár 13-án délelőtt a Szent István 
téri II. világháborús emlékmű-
nél Szekszárd alpolgármestere, 
Ács Rezső idézte fel nemzetünk 
egyik legnagyobb veszteséggel 
végződött ütközetét és annak 
körülményeit.

„Ami 1943. január 12-én történt, az új-
kori magyar történelmünk legnagyobb 
tragédiája. Kevés ehhez fogható, meg-
rázó eseményben volt része a magyar-
ságnak” – hangsúlyozta beszédében 
Ács Rezső, aki azt is kiemelte: a német 
birodalmi nyomásra elindított akci-
óban a magyar hadvezetés az ország 
területéről egyenlő arányban hívott 
be – főleg vidéki kisvárosokból, fal-
vakból – tartalékosokat, a besorozott 
katonák között pedig nagyobb száza-

Ács Rezső: A felejtés évtizedei után fontos, hogy szavakkal is emlékezzünk!

Hálaadó szentmisével és emlék-
műsorral adóztak január 5-én, 
vasárnap délelőtt a helybéli és a 
környéken élő bukovinai székely 
származású lakosok a 250 évvel ez-
előtt történt madéfalvi veszedelem 
áldozataira emlékezve. 

A rendezvényen a szervező Bukovinai 
Székelyek Szekszárdi Egyesületének el-
nökhelyettese, Erős Árpád idézte fel az 
1764. január 7-ére virradó hajnalon, a 
csíki Madéfalván történt eseményeket: 
a székelyföldi településen a korabeli 
osztrák hatalom egy új határvédelmi 
rendszer kiépítésének tervével kény-
szersorozást rendelt el. A sorozásnak, 
amely külföldi katonai szolgálatot is 
eredményezett volna, a székelység el-
lenállt, kivívott jogait, privilégiumait 
nem akarta elveszíteni. 

Az ellenállást véres megtorlás követ-
te, az 1600 fős osztrák katonaság pedig 
ostrom alá vette a falut és több száz 
fegyvertelen székely férfit mészárolt le. 

A gyilkolás kilenc órán át tartott: az el-
fogott székelyeket zömmel a csíkszere-
dai börtönbe vetették, az elmenekültek 
és a környék erdeibe elbujdosottak pedig 
családjaikkal együtt több ezren mene-
kültek át a Kárpátokon túli Moldvába. E 
helyről aztán újabb területre vándorol-
tak, s 1776 és 1786 között az északabbra 
fekvő Bukovinában telepedtek le, And-
rásfalva, Hadikfalva, Istensegíts, Fogad-
jisten, valamint Józseffalva településeket 
megalapítva. Egészen 1941-ig, Délvidék-
re való telepítésükig éltek. 

A II. világháború végén, Tito parti-
zánjai elől onnan is újabb menekülés 
következett, zömmel Tolna és Baranya 
megye irányába. 

Erős Árpád a szekszárdi emlék-
parkban hangsúlyozta: a bukovinai 
székelység különállásának kezdete is 
az 1764-es januári nap. 

Az eseményen kopjafákkal díszí-
tett, az újvárosi templommal szemben 
található, tavaly januárban átadott 
székely emlékparkban annak egyik 

megálmodója, Sebestyén Gyula, a 
szekszárdi egyesület elnökségi tagja is 
beszédet mondott.

Ne szomorúan emlékezzünk! Itt va-
gyunk, s örüljünk ennek! – jelentette 
ki Sebestyén, hiszen – ahogy fogal-
mazott – a bukovinai székelyek 250 
éven át vándoroltak, hogy bejussanak 
jelenlegi hazájukba, így most már sok-
kal inkább a kultúra, a tapasztalatok az 
utódok felé történő átadására kellene 
koncentrálni.

Az eseményen Ollé Lajosné egyesü-
leti tag saját versét, a Mementót hall-
hatták az egybegyűltek, de az „Erdé-
lyországban van az én hazám” kezdetű 
dal is felcsendült, Vígh Ferencné Ró-
zsika pedig Szőke István Attila: Madé-
falvi sebek című költeményét adta elő. 
Később koszorúzásra került sor, az 

emlékezők részéről pedig a magyar és 
a székely himnusz is felcsendült. 

A Bukovinai Székelyek Szekszárdi 
Egyesületének számos tagja tett lá-
togatást az évforduló alkalmából az 
egykor a bukovinaiak által alapított 
székely falvakban, valamint kopjafát 
avatott Madéfalván a Bukovinai Szé-
kelyek Országos Szövetségének szer-
vezésében. 

A székelyföldi település közösségi 
házában háromnapos tudományos 
konferenciát rendeztek, míg Csík-
szeredán fotókiállítás várta az érdek-
lődőket, a Tolna megyei Bonyhádon 
pedig szintén tudományos előadások 
keretében taglalták az 1764-es esemé-
nyeket, illetve a bukovinai székelyek 
történetét.
 Gy. L.

A szekszárdi BHG Alkatrészgyártó Kft. 

gyakorlattal rendelkező

▶  gépbeállítókat (gépész, géplakatos,
szerszámkészítő végzettséggel),

▶ CNC maróst,
▶ huzalszikra forgácsolót,
▶ gyengeáramú műszerészt,
▶  műszaki ismeretekkel rendelkező

minőségbiztosító munkatársat
▶  és műszaki végzettséggel rendelkező

minőségellenőröket keres felvételre.

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, 
kérjük küldje el önéletrajzát a 

jobs-hu@prettl.com e-mail címre!
Bővebb információért kérjük hívja a 
06-70/931-4333-as telefonszámot!

A szekszárdi emlékparkban is lerótták kegyeletüket
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Hetvenegyedik esztendeje, hogy 
a II. Magyar Királyi Hadsereg 
megsemmisítő vereséget szen-
vedett a II. világháború keleti 
frontján, a Don folyó partjánál. 
Az évforduló alkalmából janu-
ár 13-án délelőtt a Szent István 
téri II. világháborús emlékmű-
nél Szekszárd alpolgármestere, 
Ács Rezső idézte fel nemzetünk 
egyik legnagyobb veszteséggel 
végződött ütközetét és annak 
körülményeit.

„Ami 1943. január 12-én történt, az új-
kori magyar történelmünk legnagyobb 
tragédiája. Kevés ehhez fogható, meg-
rázó eseményben volt része a magyar-
ságnak” – hangsúlyozta beszédében 
Ács Rezső, aki azt is kiemelte: a német 
birodalmi nyomásra elindított akci-
óban a magyar hadvezetés az ország 
területéről egyenlő arányban hívott 
be – főleg vidéki kisvárosokból, fal-
vakból – tartalékosokat, a besorozott 
katonák között pedig nagyobb száza-

lékban az idősebb, tapasztalt generáció 
volt jelen. 

207 ezer magyar katonát és 50 ezer 
munkaszolgálatost küldtek a Don 
folyóhoz. Elsődleges feladatuk az ál-
taluk felügyelt objektumok biztosí-
tása, valamint katonai közigazgatási 
feladatellátás lett volna, ám harcoló 
félként is bevetették őket. Amint arra 
az alpolgármester emlékeztetett: sokan 
várandós feleségüket és kisgyermekei-
ket hagyták otthon a frontra indulva. 

Az 1941/42-ben megindított téli 
támadás során a német hadvezetés a 
magyar katonák számára semmiféle 
megfelelő harcászati felszerelést nem 
biztosított, a magyaroknak ugyan-
akkor 202 km hosszan mindössze 18 
gyalogezredük állt rendelkezésre – em-
lékeztetett az alpolgármester a szörnyű 
tragédia hátterére, majd arra is kitért, 
hogy a védőállásokban a katonáknak és 
a munkaszolgálatosoknak embertelen 
körülmények között kellett harcolniuk, 
mindemellett nem csak a felszerelés, 
hanem az élelem is kevés volt. 

A farkasordító hidegben, 1943. ja-
nuár 12-én a Vörös Hadsereg táma-
dást indított, amelynek következtében 
februárra a II. Magyar Hadsereg szinte 
teljesen megsemmisült, s a kétszázezres 
állományból mintegy százezren nem 
tértek vissza hazájukba. Ács Rezső 
hangsúlyozta azt is: e tragédia sok tíze-
zer magyar család tragédiája is egyben.

A doni katasztrófáról a kommuniz-
mus évtizedei alatt nem volt szabad 
beszélni. Az alpolgármester ehhez 
kapcsolódva megjegyezte: a felejtés 
évtizedei után fontos, hogy most már 
szavakkal is emlékezzünk. 

A százezernyi halotton túl azt sem 
szabad elfelejteni, hogy a II. világhábo-
rúban közel egymillió ember vesztette 
életét, ha az akkori Magyarország terü-
letét tekintjük – tette hozzá. 

A doni áttörésben 65-75 ezerre 
tehető a sebesültek, 50 ezer főre a 
halottak száma. A fagy is rengeteg 
áldozatot követelt. A hadifogságból 
sokan csak évek múlva szabadultak, 

ám lelki sérüléseikből soha nem gyó-
gyultak fel. 

A barát halála a mínusz 40 fokos hi-
degben mindörökre beleégett a túlélők 
emlékezetébe, akik a szovjet éra alatt 
kényszerűen hallgatásba burkolóztak, 
a kommunista diktatúra részéről pedig 
megaláztatásokat kellett elszenvedni-
ük. „Az értelmetlenül elvesztett éle-
teket soha senki nem adhatja vissza” 
– fogalmazott Ács Rezső. Elmondta: a 
Donnál harcolók nem készültek hős-
nek, de a parancs háborúba szólította 
őket, s úgy mutattak példát kötelesség-
teljesítésből, bátorságból, önfeláldo-

zásból, áldozatvállalásból és bajtársi-
asságból. „Nekünk is a magunk helyén 
tenni kell közösségünkért, a magyar 
hazáért, a nemzetért és városunkért” 
– hívta fel a figyelmet az alpolgármes-
ter a jelen teendőire. Végezetül arról is 
szólt: a doni hősök emléke mindany-
nyiunkat kötelez, mert amíg bennünk 
élnek, nem halnak meg. 

A megemlékezésen Vajay Tibor „Do-
niakra emlékezünk” című megrendítő 
költeményét Kasó Ferenc szavalta el, 
majd „A Don-kanyar felől halál szele 
söpör” kezdetű dal is elhangzott felvé-
telről, a Makám zenekar előadásában. 

„A hősök véréből a hősies áldozatho-
zatal, a komoly kötelességteljesítés szel-
leme háruljon ránk” – ezt már Bacsmai 
László katolikus plébános mondta, aki 
megáldotta a katonák emlékét. 

A Szózat elhangzását követően 
Szekszárd Megyei Jogú Város részéről 
Ács Rezső alpolgármester, Csillagné 
Szánthó Polixéna és Kővári László 
képviselők, rajtuk kívül középiskolás 
diákok, továbbá a Magyar Nemzet-
őrség Országos Szövetségének Kato-
nai Hagyományőrző Tagozatának és 
a Honvéd Hagyományőrző Egyesület 
Szekszárd Megyei Jogú Városi Szerve-
zetének képviselői, valamint a Babits 
Mihály Kulturális Központ munkatár-
sai helyezték el az emlékezés koszorúit 
és virágait a mementónál.  Gy. L.

Ács Rezső: A felejtés évtizedei után fontos, hogy szavakkal is emlékezzünk!

emlékezők részéről pedig a magyar és 
a székely himnusz is felcsendült. 

A Bukovinai Székelyek Szekszárdi 
Egyesületének számos tagja tett lá-
togatást az évforduló alkalmából az 
egykor a bukovinaiak által alapított 
székely falvakban, valamint kopjafát 
avatott Madéfalván a Bukovinai Szé-
kelyek Országos Szövetségének szer-
vezésében. 

A székelyföldi település közösségi 
házában háromnapos tudományos 
konferenciát rendeztek, míg Csík-
szeredán fotókiállítás várta az érdek-
lődőket, a Tolna megyei Bonyhádon 
pedig szintén tudományos előadások 
keretében taglalták az 1764-es esemé-
nyeket, illetve a bukovinai székelyek 
történetét.
 Gy. L.

A szekszárdi emlékparkban is lerótták kegyeletüket
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A 90-es évek elején, néhány esz-
tendővel a rendszerváltás után 
honfitársaink előszeretettel hagy-
ták vagyonuk javát a nyugati hasz-
náltautópiacokon. Ez adta az ötle-
tet, hogy ne használtautót, hanem 
használt autók javítására szolgáló 
berendezéseket hozzunk Olaszor-
szágból. A többesszám azért, mert 
ez valójában egy barátom ötlete 
volt. Néhány évig egész szépen 
megéltünk belőle. Rengeteg időt 
töltöttem tehát Olaszországban, 
ahol a legutolsó csehóban is igen 
jó kávét adtak. Stabilan jó kávét 
– meséli Tóth Sándor, aki mára 
Magyarország egyik legjobb ba-
ristája.

– Gyakran előfordult, hogy egy év-
ben kétszáz napot is odakint töl-
töttem, hozzászoktam hát az ottani 
kávék minőségéhez. Idehaza pedig 
akárhová mentem, még akkor sem 
ízlett a kávé, ha egyébként ugyano-
lyan márkájú volt, mint amit Olasz-
országban is ittam. 

Tegyük hozzá, hogy akkoriban 
azért itthon meglehetősen szűkös volt 
a választék. Így aztán ‘98-ban már ba-
rátkoztunk a gondolattal: kávét kéne 
behozni, nem garázstechnikát. Úgy 
gondoltuk, ha nekünk van igényünk 
a jó kávéra, akkor másnak is. Irány a 
vámhivatal, kérdem: mit kell tennem, 
hogy Olaszországból kávét importál-
hassak? 

A válasz lehangoló volt: először is le 
kellene tennem negyven milliót vám-
kaucióba. Álltam a vámos előtt: Jóem-
ber, én negyvenezerért akartam kávét 
venni, amit behozok, honnan lenne 
nekem negyven millióm? Jegeltük az 
ügyet. Mígnem a 2000-es években vál-
toztak a jogszabályok, a kávé kikerült 
a jövedékiadó-körből. Így aztán 2003-
ban döntöttem, csakazértis felépítem a 
kávés üzletet, amelyről akkor már évek 
óta álmodoztam. 

– Olaszországban rengetegen foglal-
koznak kávépörköléssel, -forgalmazás-
sal. Ráadásul a csizma is elég hosszú 
szárú. Honnan tudta, hogy hová és 
kitől?

– Összegyűjtöttem úgy két tucatnyi 
északolasz címet – Szicília mégiscsak 
messzebb van –, aztán a lista alapján 
végiglátogattam a pörkölőüzemeket. 
Mindenhol jó kávét adtak egyébként, 
bár abban az időben még szóuzseré-
vel azt sem tudtam, mi fán terem a 
kávé – vagy fán terem-e egyáltalán. 
Minden üzemben ugyanazt hallot-
tam: már a nagyapánk is így csinál-
ta, és ez meg ez csakis így jó, másik 
azért rossz, amaz meg amazért rossz. 
Mindenhol adtak ajánlatot, beígértek 
mindent, hogy milyen jó lesz nekem, 
ha velük dolgozom. 

– Ha mindenhol jó kávét adtak, és 
mindenki ugyanazt mondta, mi alap-
ján tudott választani?

– Volt a listán egy kaukktojás. Egy 
1927-ben alapított családi manufak-
túra. Ugyanúgy körbevittek, elmond-
ták, mi hogyan, miért működik – de 
egyetlenegy rossz szót sem szóltak a 
konkurenciára. Láttam, hogy rend 
van az üzemben, odafigyelés, semmi 
mutyi. Aztán mintaboltjukban a Dot-
tore készített két eszpresszót, az egyik 
csészét elém tette a pultra, a másikat 
pedig – miközben félhanyagul könyö-
költ a pult sarkán – lehunyt szemmel 
a szájához emelte. És akkor lett úrrá 
rajtam az érzés: most jó helyen vagyok. 
Láttam ezt a meglett embert, ahogy 
mittudomén, hány ezretik kávéját 
itta, megadva neki a tiszteletet, átélve 
a kóstolás pillanatát – egyszerűen jó 
érzés volt. Hazafelé megálltam az út 
mellett egy nagyon régi vágású bárnál 
– a kávézót így hívják az olaszok –, és 
az ősöreg kávégép mögött álldogáló 
idős bácsitól kértem egy eszpresszót. 
Beadagolt a karba két csészényi kávét, 
elindította, ám csak az egyik kifolyó 
alá tett csészét, a másik kifolyón vi-
dáman csorgott le a kávé a csepptál-

cába. Rászóltam: „Signore, az egyik 
adag megy a lefolyóba!” Erre ő rám 
nézett: „Persze. Jó kávét csak kétcsé-
szés karból lehet készíteni. Ötvenkét 
éve vagyok nyitva, de innen úgy még 
nem ment el vendég, hogy rossz kávét 
kapott. Inkánn menjen az az ezer líra 
a lefolyóba, de amit maga is iszik, arra 
büszke vagyok.” Ez a pillanat eldön-
tötte az életem. Visszavonhatatlanul 
megjelent bennem a szenvedély. 

– Úgy persze könnyű, hogy a pult 
mindkét oldalán állókat szenvedély 
fűzi a kávéhoz, de vajon idehaza há-
nyan voltak, akiknek a kávészenvedé-
lyéből meg is tudott volna élni?

– Nincs igaza abban az állításban, 
ami a kérdésében ott bújkál. Amikor 
megkezdtük a forgalmazást, rengeteg 
hibát követtünk el. Többek közt ala-
csonyabb kategóriájú kávéval kezd-
tem, mert nem gondoltam, hogy a 
jobb minőség is eladható. Szóval meg-
volt a magam evolúciója ebben a kávés 
történetben. Az a kávé, amire öt évvel 
ezelőtt azt mondtam, hogy hú, de tuti, 
nem biztos, hogy ma örömet szerezne 
a csész émben. Hisz már tudom, nem 
attól jó a kávé, mert fekete és keserű, 

inkább a szépségét, a gyümölcsösségét, 
a harmóniáját kell értékelni.

– Mintha a borról kezdene beszélni, rá-
adásul Szekszárdon vagyunk, az imént 
még egy borszellőztető szelepet is be-
vetett a kávé töltésénél. Persze tudjuk, 
hallottuk, hogy a kávéban, miként a 
borban, rengeteg a titok, létezik arabica 
típusú, aminek igazán finom kávéíze 
van, aztán létezik a robusta típusú kávé, 
ami fanyarabb ízvilágú, magas koffein-
tartalommal, és a két típus különböző 
arányú keverékét hívják blend-nek. 

– Így van, illetve blend lehet az is, ha 
például többféle aravicát kevernek ösz-
sze. A hangsúly a különböző fajtán van. 

– Hallottuk azt is, hogy nem olyan rég 
még akadt ország, ahol halállal bün-
tették azt, aki robusta típusú kávét 
termesztett.

– Az is érdekes, hogy az arab világ-
ban – amikor a kávé még Európát és 
Amerikát nem hódította meg igazán 
– szóval egy arab házasságban szinte 
minden jog a férfit illetett meg. Egyet-
lenegy esetben hagyhatta el egy nő az 
urát: ha az nem biztosította neki a napi 
kávéadagját.

– Említette: a kilencvenes évek elején 
szűkös volt a választék. Ma már  van 
minden, bagóért és méregdrágán is. 
Még olyan exkluzív kávékról is hal-
lani, melyeket termésként megeszik 
valami macska vagy madár, aztán 
ezeknek az ürülékéből válogatják ki a 
pörkölni való szemeket.

– Maradjunk abban, hogy a kávé 
élvezeti cikk. Ahogy a boroknál, az 
emócióknak itt is nagy a szerepük. 
Ha egy jó bort kóstolunk, de nem 
ismerjük a borászt, akkor tízből tíz 
pontot nem adunk neki, figyelje csak 
meg. Ám ha azt a termelő pincéjében 
isszuk, ráadásul kiderül, hogy gaz-
duram egy kedves, dolgos, belevaló 
ember, akkor ugyanaz a bor – feltéve, 
hogy tényleg jó – akár 9,9 pontot is 
kaphat tőlünk. Namármost. Én egy 
pálmasodróval vagy egy cibetmacs-
kával nem tudok efféle lelki kapcso-
latba kerülni. Viszont Armenia ré-
gióból, Kolumbia tartományból egy 
öreg ültetvényessel, akinek látom a 
munkáját, látom, milyen műgonddal 
válogatja a kávét, nos, vele érzelmileg 
kapcsolatba tudok kerülni, és a kávéja 
is jobban ízlik majd. Feltehetően jobb 
is. Ráadásul az ön által említett állato-
kat ketrecben tartják, kényszeretetik 
a kávéval. Nem normális dolog sze-
rintem. 

– Azért érdekes ez a néhány év alatt 
bejárt út. Gépkocsiemelőtől a kolum-
biai parasztok keze munkájáig. Sima 
volt, vagy csak élvezetes?

– Simának semmiképpen nem ne-
vezném. Először kedveltem a kávét 
mint fogyasztó, aztán beszálltam a 
ringbe mint kereskedő, anyagi haszon 
reményében. Ma már a lételemem, a 
szenvedélyem és a legtöbb gondola-
tom is a kávé. Mázlista vagyok, akinek 
a hobbija és a munkája egymásra ta-
lált egy vidéki kisvárosban. A kezde-
ti tőkémről, amiről azt gondoltam, 
hogy milyen sok, kiderült, hogy mi-

Harmadszor is 
Szekszárdra került 

az „Év kávéháza 
Magyarországon” 

– kitüntető cím

Mesterhármas
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inkább a szépségét, a gyümölcsösségét, 
a harmóniáját kell értékelni.

– Mintha a borról kezdene beszélni, rá-
adásul Szekszárdon vagyunk, az imént 
még egy borszellőztető szelepet is be-
vetett a kávé töltésénél. Persze tudjuk, 
hallottuk, hogy a kávéban, miként a 
borban, rengeteg a titok, létezik arabica 
típusú, aminek igazán finom kávéíze 
van, aztán létezik a robusta típusú kávé, 
ami fanyarabb ízvilágú, magas koffein-
tartalommal, és a két típus különböző 
arányú keverékét hívják blend-nek. 

– Így van, illetve blend lehet az is, ha 
például többféle aravicát kevernek ösz-
sze. A hangsúly a különböző fajtán van. 

– Hallottuk azt is, hogy nem olyan rég 
még akadt ország, ahol halállal bün-
tették azt, aki robusta típusú kávét 
termesztett.

– Az is érdekes, hogy az arab világ-
ban – amikor a kávé még Európát és 
Amerikát nem hódította meg igazán 
– szóval egy arab házasságban szinte 
minden jog a férfit illetett meg. Egyet-
lenegy esetben hagyhatta el egy nő az 
urát: ha az nem biztosította neki a napi 
kávéadagját.

– Említette: a kilencvenes évek elején 
szűkös volt a választék. Ma már  van 
minden, bagóért és méregdrágán is. 
Még olyan exkluzív kávékról is hal-
lani, melyeket termésként megeszik 
valami macska vagy madár, aztán 
ezeknek az ürülékéből válogatják ki a 
pörkölni való szemeket.

– Maradjunk abban, hogy a kávé 
élvezeti cikk. Ahogy a boroknál, az 
emócióknak itt is nagy a szerepük. 
Ha egy jó bort kóstolunk, de nem 
ismerjük a borászt, akkor tízből tíz 
pontot nem adunk neki, figyelje csak 
meg. Ám ha azt a termelő pincéjében 
isszuk, ráadásul kiderül, hogy gaz-
duram egy kedves, dolgos, belevaló 
ember, akkor ugyanaz a bor – feltéve, 
hogy tényleg jó – akár 9,9 pontot is 
kaphat tőlünk. Namármost. Én egy 
pálmasodróval vagy egy cibetmacs-
kával nem tudok efféle lelki kapcso-
latba kerülni. Viszont Armenia ré-
gióból, Kolumbia tartományból egy 
öreg ültetvényessel, akinek látom a 
munkáját, látom, milyen műgonddal 
válogatja a kávét, nos, vele érzelmileg 
kapcsolatba tudok kerülni, és a kávéja 
is jobban ízlik majd. Feltehetően jobb 
is. Ráadásul az ön által említett állato-
kat ketrecben tartják, kényszeretetik 
a kávéval. Nem normális dolog sze-
rintem. 

– Azért érdekes ez a néhány év alatt 
bejárt út. Gépkocsiemelőtől a kolum-
biai parasztok keze munkájáig. Sima 
volt, vagy csak élvezetes?

– Simának semmiképpen nem ne-
vezném. Először kedveltem a kávét 
mint fogyasztó, aztán beszálltam a 
ringbe mint kereskedő, anyagi haszon 
reményében. Ma már a lételemem, a 
szenvedélyem és a legtöbb gondola-
tom is a kávé. Mázlista vagyok, akinek 
a hobbija és a munkája egymásra ta-
lált egy vidéki kisvárosban. A kezde-
ti tőkémről, amiről azt gondoltam, 
hogy milyen sok, kiderült, hogy mi-

lyen kevés, pillanatok alatt elfogyott. 
Reklámra, piacvásárlásra nem volt 
pénzem, pusztán egy lehetőségem 
maradt: el kellett érnem azt a szintet, 
ahol már muszáj velem számolni, ahol 
már a lendület, mint egy lendkerekes 
autó, visz előre ezerrel. Versenyezni 
kezdtem tehát, az ember pedig nem 
felsülni akar egy versenyen, hanem 
győzni. Rengeteget olvastam, tanultam 
Olaszországban, Angliában, az összes 
megtakarított pénzemet tanulásra, 
képzésre fordítottam. 

– Ha megengedi, majd mi felmondjuk 
a leckét: többszörös magyar bajnok 
barista különböző kategóriákban. 
2011-ben az év baristája Magyaror-
szágon, 2010-ben és 2011-ben a Coffee 
in Good Spirits kategóriában magyar 
bajnok, 2010-ben a londoni világbaj-
nokságon hatodik, 2012-ben A Leg-
többet Tette a Magyar Kávékultúra 
Fejlődéséért címet kapta, szekszárdi 
kávézója 2011-ben, 2012-ben és 2013-
ban is az Év Kávéháza Magyarorszá-
gon, ezekben az években az ön által 
forgalmazott kávé az Év Kávéja Ma-
gyarországon. Szóval a világ hatodik 
legjobb baristája?

– Akkor, ott, abban a pillanatbna 
az voltam. De legyünk őszinték: ezen 
a szinten eget rengető különbségek 
már nincsenek. A mezőny első felé-
ben szakmai szempontból pusztán 
nüansznyi különbségek döntenek. 
Kategóriától függően vannak szabad 
és kötelező kreációk. A különleges 
italoknál például nem a kávét kell va-
lamihez ízesítőnek használni, hanem 
olyan kiegészítőket kell alkalmazni, 
melyek az adott kávéra jellemző je-
gyeket kiemelik. Annó Londonban 
a kívülálló számára hajmeresztőnek 
tűnhetett volna a kreációm: sült cék-
la leve, házi készítésű babérszirup és 
hétéves Matusalem rum. Ebből készí-
tettem egy főzetet, és erre csapoltam 
rá egy nagy arabica blendből készült 

eszpresszót. A nagy versenyeken, 
mivel a zsűrinek egész nap kóstolnia 
kell, nem isszák meg a kávét, csak 
belenyalnak és értékelnek. Nos, az 
enyém Londonban az utolsó cseppig 
elfogyott. Ám a legnagyobb elismerés 
az volt, amikor a világbajnokság főbí-
rója, John Sherwood megkóstolta az 
ír kávémat, pontozta, majd a verseny 
végén odalépett és kedves, de kimért 
angol tekintettel ezt mondta: Nem ál-
lítom, hogy életem legjobb ír kávéja 
volt, de az első háromban benne van. 

– Ezek után mondhatjuk, hogy Ma-
gyarországon kávéügyben ön a legna-
gyobb szaktekintély?

– Semmiképpen. Azt gondolom, 
hogy én vagyok talán az egyik leg-
megszállottabb, de hogy elismert 
szaktekintély? Ki által elismert? A 
médiavezérelt világ szeret úgy köze-
líteni, hogy ha valaki valamiben jó-
nak bizonyul, azt felkapja, atomjaira 
szedi és bazári majmot csinál belőle. 
Én ezt nem szeretném. Szóval is-
mert, esetleg elismert talán. Vannak 
azonban olyan területei a kávéké-
szítésnek, amelyhez úgy gondolom, 
még nem értek eléggé. Azt hiszem, 
tudok kávét pörkölni abban a stílus-
ban, melyet kedvelek, azt hiszem, is-
merem a folyamatot és tudom, mikor 
milyen változtatásokat kell eszközöl-
ni, ha valami nem tetszik, de azt nem 
állítom, hogy nincs olyan terület, 
ahol ne lenne valaki, aki jobb nálam. 
Nem hinném, hogy jobb kávét készí-
tek, mint néhány szakmabeli kolle-
gám. Tény, hogy Magyarországon az 
alternatív kávékészítési technológiák 
elterjesztésében és meghonosításá-
ban nagy szerepem van. 2010-ben a 
londoni vb.-n már csepegtetőfiltere-
zéssel készítettem a versenyitalom. 
Sem az itthoni szakemberek, sem 
a fogyasztók nem értették, mit csi-
nálok. Ma ezek a technológiák már 
kötelezők egy jó kávéházban. Szere-

tek kutatni, mitől lesznek tökéletesek 
az extrakciók, egyes beavatkozások 
milyen változásokat eredményeznek. 
Szeretem megmutatni az emberek-
nek a rossz kávét és a jót, és elmon-
dani, hogy igenis, mindenki kérje ki 
magának, ha valahol rossz kávét kap. 

– Ahol most beszélgetünk, az valami 
kis tanterem-féle, nem?

– Jól látja. Az aktív versenyzéstől 
visszavonultam, ma már inkább taní-
tok. A „tanítványok” pedig hálásak és 
rendkívül jól szerepelnek. Juhász Edit 
egy év alatt harminc helyet ugrott elő-
re a világranglistán, idén a nyolcadik 
helyen végzett. Orosz Ákos tavaly 
Szöulban világbajnoki címet szerzett 
– nála nem csak a felkészítésben volt 
szerepem, hanem a versenykávéját is 
mi pörköltük.

– Rádásul, Szekszárdon! Megszoktuk, 
hogy ami Magyarországon az divik, 
hogy a „leg”, az Budapesten van.

– Ez itt a világ közepe. Itt nem kell 
bezárni az autót. A gyerek kimehet az 
utcára, van egy csodálatos népitáncs-
csoportunk, eljárnak hozzám világ-
hírű szekszárdi borászaink, kedvesek 
az emberek, jók a borok, készül az 
új pörkölőrészlegünk, sorolhatnám 
napestig. 

– A borászok! Mindkét műfajba ha-
sonló jelzők röpködnek. Tanulnak is 
egymástól?

– Én mindenképp tanulok tőlük. 
Szerzek valami érdekes, nagyon jó 
minőségű kávét, és elkezdjük kóstol-
ni, vagy ahogy kávényelven mondják: 
cuppingolni. Itt áll a pultnál Sebestyén 
Csabi, Bősz Adrián, Németh Janó, He-
imann Zoli, és kóstolnak. Semmihez 
sem hasonlítható az, ahogyan ők köze-
lítik meg a kávét. Hát hol lehetnék jobb 
helyen, mint Szekszárdon?

 Mészáros József

Tóth Sándornál tett látogatásunk során kértük, ne csak a tanítványoknak, nekünk is beszéljen a hibákról, melyekre tanácsos odafigyelni mindenki-
nek, aki szereti a kávét. Részletes okításunkrí természetesen nem volt idő, de a mester felbontott egy zacskó, bevásárlóközpontban vett, ráadásul 
jó drága szemeskávét, és tenyere tartalmát sorra szórta elénk: ... ez itt kukacos, ez itt penészes, ez itt gombás, ez pörköletlen, ez égett – ránézésre 
30%-a szemét. A vákuumcsomagolt őrölt kávéról pedig nem akarok beszélni. 

Hibátlan kávészem Hibás - égett Hibás - gombás Hibás - férges
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Az SZ+C Stúdió K� .  karácsonyi meglepetése otthon nélkül maradt gyerekes családoknak
„Sokáig lehet építkezni abból, amit ilyenkor kap az ember.”

Még ma is melegséggel tölti el  a Családok Átme-
neti Otthonának lakóit az ami a karácsonyi ün-
nepeket megelőzően történt. „Nehéz ezt szavak-
kal visszaadni, ezt tényleg látni kell, és nekünk 
ott dolgozóknak ez megadatott” – emlékezett 
vissza az intézményvezető, Seresné, Németh Or-
solya arra a jótékony akcióra, ami a SZ+C Stúdió 
K� -hez kötődik, ami már több éves múltra tekint 
vissza náluk, ahol nehéz sorsú, hajlékukat vesz-
tett, vagy onnét távozásra kényszerülő családo-
kat, gyermekes anyákat helyeznek el átmenetileg.

Igen, a karácsony előtt néhány nappal most is 
megjelent a cég két autója az említett családsegítő 
szociális intézmény előtt. A cég személyre szóló, 
családonként dobozolt, és szeretettel-szépen cso-
magolt ajándékain kívül előkerültek a málhák, 
benne a dolgozóktól összegyűjtött ajándékok 
garmadája. A tartós élelmiszerektől a csokoládé-
kig minden, ami az önhibájukon kívüli okokból 
átmenetileg nehéz helyzetbe került családoknak 
– olykor rendszeres jövedelem híján – bizony, 
nem elérhető. Legfőképpen a karácsonyi ajándék 
a gyerekeknek! Márpedig 2013 decemberében hat 
család 10 gyereke is az épület lakója volt. Ők is 
vágynak valami ahhoz hasonlóra, mint a többi 
gyerek, az ovis és az iskolatársak – s árad feléjük is 
az utcáról, a tévéből az adventi várakozás, a velejá-
ró, közelgő családi nagy ajándékozás hangulata…

Ide, a város déli részében kialakított, a maga ne-
mében egyedi szociális intézménybe már ritkáb-
ban jutnak el adományok, itt a búfelejtő ünnepi 
hangulat, az ehhez szükséges kellékek előteremtése 
cseppet sem egyszerű történet. Ebben a léleképí-
tő munkában óriási segítség az, ami a szekszárdi 
székhelyű SZ+C Stúdió K� -től érkezik. 

„Jónak lenni jó” – ugrik be azonnal Böjte 
Csaba, sokak által ismert erdélyi, ferences rendi 
szerzetes sokakat megmozgató bölcselete, ami-
kor az SZ+ C Stúdió K� .  tulajdonosait Czank 
Gézát és Szablár Klárát kérdeztük a cégre egyéb-
ként is jellemző, missziós szerepet betöltő sokféle 
támogatásaival kapcsolatosan (beteg gyermekek 
gyógykezelésének szinte folyamatos támogatása 
különböző alapítványokon keresztül, Tolna me-

gyei középiskolák által szervezett tanulmányi 
versenyek támogatása, a szekszárdi Waldorf Is-
kola kialakításához nyújtott milliós nagyságendű 
építőanyag támogatás, a bátai árvízhez, a szüreti 
fesztiválhoz, és helyi kultúrális eseményekhez 
nyújtott támogatás, a sor még folytatható).

Klára asszony több évben is részt vett az aján-
dékátadási ceremónián a Családok Átmeneti 
Szálláshelyén a karácsonyt megelőző napokban, 
s amint felidézi a történteket, most is empatiku-
san elérzékenyül, hisz csupa tisztességes, szépre, 
jóra szeretetre vágyó emberrel, családtagokkal 
ismerkedhetett meg, akik valóban balsorsuk 
áldozatai, akik az átmeneti szállásukon, tiszta, 
rendezett, szép környezetet teremtenek maguk-
nak. Elmondja, szeretik a jótékonykodásnak ezt 
a formáját, amikor személyes kapcsolatba is ke-
rülnek a megajándékozottakkal.

„Amikor meglátták a családok, a gyerekek 
a szépen, különböző színű, motívumú dobo-
zokba csomagolt, névre szóló ajándékokat, azt 
az örömet, boldogságot, amit éreztek, ami több 
mint egy hétig is eltartott, és elsimított addigi 
feszültségeket az egyes bent élő emberek között, 
tényleg nehéz szavakba önteni ,nem lehetünk 
ezért eléggé hálásak az SZ+C Stúdió K� -nek, 
a tulajdonosoknak és az egész kollektívának” -  
mondja Seresné.

Egyébiránt a SZ+C Stúdió K� -nél egy sajátos 
rituáléja van minden évben a családok átme-
neti szállásán tartózkodók megajándékozásá-
nak. Adventtől  megkezdik a gyűjtést, minden 
dolgozó átérezve az ügy fontosságát, gyűjtik az 
ajándékot, majd a vállalat ajándékaival együtt jó 
szívvel ünnepi díszbe öltöztetik az adományokat, 
és számukra is megkezdődik a visszaszámlálás 
karácsonyig. „Sokáig lehet építkezni abból az 
érzésből, amit ilyenkor kap az ember”- jegyezte 
meg jelzésértékűen Szablár Klára.

Remélik az idei év gazdasági helyzete megen-
gedi majd e hagyományuk tovább ápolását.

 (x)

Nyílt napok: 
január 21., január 22., január 23. 

8 órától

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 43.
Tel.: 06-70/366-4768

Csak, ha olcsón

szeretne

vásárolni!

Nyitva:
H-P.: 8.00-17.00-ig, Szo.: 8.00-12.00-ig

E-mail: lecoszto@tolna.net
 web: www.mc-mester.hu
www.mcbarkacsbolt.hu

Új termékünk!
Polikarbonát lemez!

Keményfa brikett tüzelő:
45 Ft+Áfa/kg 57,15 Ft

Szerszám nyél nagykereskedelem:
– huzalszeg 1850 Ft/5kg,
– gipszkarton csavar 1690 Ft/1000 db,
– forgácslap csavar 5x100 960 Ft/100 db,
– fenyő-, dió-, bükk, tölgy szegély
   és profi l lécek,
– balsafa termékek széles választékban!

Maradt meg néhány szabad hely 
a Tolna Megye I�úságáért Alapít-
vány februárban induló ingyenes 
nyelvtanfolyamára: akit érdekel, 
január 26-ig még jelentkezhet.

A Tolna Megye Ifjúságáért Alapítvány 
pályázatot hirdet középiskolás diákok 
és felsőoktatási intézményben tanuló 
fiatalok részére, angol szóbeli nyelv-
vizsgára felkészítő, 100 órás intenzív 
nyelvtanfolyamon való térítésmentes 
részvételre. A tanfolyam várható idő-

tartama: 2014. február 17-től 2014. 
május 31-ig.

A Tolna Megye Ifjúságáért Alapít-
vány érzékeli azt a helyzetet, hogy 
folyamatosan gyorsuló, változó vilá-
gunkban a fiatalok számára elenged-
hetetlen az idegen nyelvek ismerete 
úgy a továbbtanulás, a diplomaszerzés, 
mint a munkába állás szempontjából. 

Tolna megyében számos olyan fiatal 
él, aki anyagi helyzete miatt nem tud 
nyelvvizsgára felkészítő nyelvtanfolya-
mon részt venni.

A Tolna Megye Ifjúságáért Alapít-
vány küldetésnyilatkozatában célként 
fogalmazza meg a fiatalok boldogu-
lásának segítését a továbbtanulásban, 
a pályakezdésben, a munka világába 
való beilleszkedésben. Ma egy sikeres 
életpálya elengedhetetlen feltétele a 
nyelvismeret, ezért a Tolna megyei fi-
atalokat idegen nyelvi ismereteik gya-
rapításával kívánják segíteni továbbta-
nulásuk, munkavállalásuk érdekében.

A pályázati felhívás célja ingyenes 
angol nyelvi képzés biztosítása a nyelv-

tanulás iránt elkötelezett, de anyagi for-
rással nem rendelkező fiatalok számára.

Azon 17-24 éves fiatalok jelentkezé-
sét várják, akik a www.tifa.hu honlapon 
megtalálható pályázati adatlap, illene a 
hozzá tartozó motivációs rész kitöltésé-
vel jelzik részvételi szándékukat.

A pályázati adatlapot a tmifjusag@
gmail.com email címre kell elektroni-
kus formában eljuttatni.

Meghosszabbított jelentkezési halá-
ridő: 2014. január 26. A pályázat elbí-
rálásának időpontja: 2014. január 31.

Ingyenes angol nyelvtanfolyamra jelentkezhetnek a fiatalok

Társastánc tanfolyam
felnőtteknek

Február 7-től,
péntekenként

a Szent László TISZK
(volt 505-ös)

„B” tornatermében 19.30-tól 21 óráig.

Tánctanár: Orbán Ferenc
Telefon: 20/980-77-52

E-mail: oferi65@gmail.com
info@gemenctancsportegyesulet.hu

Meghívó lakossági fórumra. 
Téma a „Szépítsük együtt Szekszárdot!” program eddigi munkái. Előadó: Bodó Katalin. 

Időpont: 2014. január 24. 17 óra. Helyszín: Lakóközösségi Információs
és Szolgáltató Iroda, Hunyadi u. 4. (Pártok Háza)
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Az SZ+C Stúdió K� .  karácsonyi meglepetése otthon nélkül maradt gyerekes családoknak
„Sokáig lehet építkezni abból, amit ilyenkor kap az ember.”

Még ma is melegséggel tölti el  a Családok Átme-
neti Otthonának lakóit az ami a karácsonyi ün-
nepeket megelőzően történt. „Nehéz ezt szavak-
kal visszaadni, ezt tényleg látni kell, és nekünk 
ott dolgozóknak ez megadatott” – emlékezett 
vissza az intézményvezető, Seresné, Németh Or-
solya arra a jótékony akcióra, ami a SZ+C Stúdió 
K� -hez kötődik, ami már több éves múltra tekint 
vissza náluk, ahol nehéz sorsú, hajlékukat vesz-
tett, vagy onnét távozásra kényszerülő családo-
kat, gyermekes anyákat helyeznek el átmenetileg.

Igen, a karácsony előtt néhány nappal most is 
megjelent a cég két autója az említett családsegítő 
szociális intézmény előtt. A cég személyre szóló, 
családonként dobozolt, és szeretettel-szépen cso-
magolt ajándékain kívül előkerültek a málhák, 
benne a dolgozóktól összegyűjtött ajándékok 
garmadája. A tartós élelmiszerektől a csokoládé-
kig minden, ami az önhibájukon kívüli okokból 
átmenetileg nehéz helyzetbe került családoknak 
– olykor rendszeres jövedelem híján – bizony, 
nem elérhető. Legfőképpen a karácsonyi ajándék 
a gyerekeknek! Márpedig 2013 decemberében hat 
család 10 gyereke is az épület lakója volt. Ők is 
vágynak valami ahhoz hasonlóra, mint a többi 
gyerek, az ovis és az iskolatársak – s árad feléjük is 
az utcáról, a tévéből az adventi várakozás, a velejá-
ró, közelgő családi nagy ajándékozás hangulata…

Ide, a város déli részében kialakított, a maga ne-
mében egyedi szociális intézménybe már ritkáb-
ban jutnak el adományok, itt a búfelejtő ünnepi 
hangulat, az ehhez szükséges kellékek előteremtése 
cseppet sem egyszerű történet. Ebben a léleképí-
tő munkában óriási segítség az, ami a szekszárdi 
székhelyű SZ+C Stúdió K� -től érkezik. 

„Jónak lenni jó” – ugrik be azonnal Böjte 
Csaba, sokak által ismert erdélyi, ferences rendi 
szerzetes sokakat megmozgató bölcselete, ami-
kor az SZ+ C Stúdió K� .  tulajdonosait Czank 
Gézát és Szablár Klárát kérdeztük a cégre egyéb-
ként is jellemző, missziós szerepet betöltő sokféle 
támogatásaival kapcsolatosan (beteg gyermekek 
gyógykezelésének szinte folyamatos támogatása 
különböző alapítványokon keresztül, Tolna me-

gyei középiskolák által szervezett tanulmányi 
versenyek támogatása, a szekszárdi Waldorf Is-
kola kialakításához nyújtott milliós nagyságendű 
építőanyag támogatás, a bátai árvízhez, a szüreti 
fesztiválhoz, és helyi kultúrális eseményekhez 
nyújtott támogatás, a sor még folytatható).

Klára asszony több évben is részt vett az aján-
dékátadási ceremónián a Családok Átmeneti 
Szálláshelyén a karácsonyt megelőző napokban, 
s amint felidézi a történteket, most is empatiku-
san elérzékenyül, hisz csupa tisztességes, szépre, 
jóra szeretetre vágyó emberrel, családtagokkal 
ismerkedhetett meg, akik valóban balsorsuk 
áldozatai, akik az átmeneti szállásukon, tiszta, 
rendezett, szép környezetet teremtenek maguk-
nak. Elmondja, szeretik a jótékonykodásnak ezt 
a formáját, amikor személyes kapcsolatba is ke-
rülnek a megajándékozottakkal.

„Amikor meglátták a családok, a gyerekek 
a szépen, különböző színű, motívumú dobo-
zokba csomagolt, névre szóló ajándékokat, azt 
az örömet, boldogságot, amit éreztek, ami több 
mint egy hétig is eltartott, és elsimított addigi 
feszültségeket az egyes bent élő emberek között, 
tényleg nehéz szavakba önteni ,nem lehetünk 
ezért eléggé hálásak az SZ+C Stúdió K� -nek, 
a tulajdonosoknak és az egész kollektívának” -  
mondja Seresné.

Egyébiránt a SZ+C Stúdió K� -nél egy sajátos 
rituáléja van minden évben a családok átme-
neti szállásán tartózkodók megajándékozásá-
nak. Adventtől  megkezdik a gyűjtést, minden 
dolgozó átérezve az ügy fontosságát, gyűjtik az 
ajándékot, majd a vállalat ajándékaival együtt jó 
szívvel ünnepi díszbe öltöztetik az adományokat, 
és számukra is megkezdődik a visszaszámlálás 
karácsonyig. „Sokáig lehet építkezni abból az 
érzésből, amit ilyenkor kap az ember”- jegyezte 
meg jelzésértékűen Szablár Klára.

Remélik az idei év gazdasági helyzete megen-
gedi majd e hagyományuk tovább ápolását.

 (x)

Nyílt napok: 
január 21., január 22., január 23. 

8 órától

NÉMETH EUROTRANS KFT.
NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSSAL

FOGLALKOZÓ BUDAPESTI CÉG,
AZONNALI MUNKAKEZDÉSSEL,
GYAKORLATTAL RENDELKEZŐ

MEMZETKÖZI GÉPJÁRMŰVEZETŐKET
KERES C + E KATEGÓRIÁVAL!

Nyugat – Európa és Anglia viszonylatban fuvarozunk.
Amit nyújtunk:
- Vadonatúj gépjárműpark, 
- Nagyfülkés, klímával, hűtővel felszerelt gépjárművek,
- Kocsi gazdás rendszer, 
- Korrekt, kiszámítható bérezés, 
- Egyedülálló fi zetési rendszer,
-  Kereseti lehetőség:

380.000 Ft–400.000 Ft. között 
- 2–3 hetes kintlét
- AETR rendeletek szerinti munkavégzés
- azonnali munkakezdés

Az állás betöltéséhez szükséges: 
- nemzetközi gyakorlat nyerges szerelvénnyel  
- digitális tachográf kártya
- gki kártya
- C+E kat. Jogosítvány
- PAV alkalmassági bizonyítvány
- darabárus ADR igazolvány előnyt jelent

Jelentkezés a
munka.kamion@gmail.com

email-en elküldött,
szakmai önéletrajzzal,

illetve
a 06 30/222-9129-es 
telefonszámon lehet.

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 43.
Tel.: 06-70/366-4768

Csak, ha olcsón

szeretne

vásárolni!

Nyitva:
H-P.: 8.00-17.00-ig, Szo.: 8.00-12.00-ig

E-mail: lecoszto@tolna.net
 web: www.mc-mester.hu
www.mcbarkacsbolt.hu

Új termékünk!
Polikarbonát lemez!

Keményfa brikett tüzelő:
45 Ft+Áfa/kg 57,15 Ft

Szerszám nyél nagykereskedelem:
– huzalszeg 1850 Ft/5kg,
– gipszkarton csavar 1690 Ft/1000 db,
– forgácslap csavar 5x100 960 Ft/100 db,
– fenyő-, dió-, bükk, tölgy szegély
   és profi l lécek,
– balsafa termékek széles választékban!

VÉRADÁS
Farsangi fánkot kap minden véradó

A Magyar Vöröskereszt Tolna 
Megyei Szervezete farsangi 

véradást szervez.
A véradás időpontja: 2014. február 

7. (péntek), 8-14 óráig.
Helyszíne: Véradóállomás – 
Szekszárd, Béri B. Á. u. 5-7. 

A véradásra mindenki vigye 
magával személyi igazolványát és 

TAJ-kártyáját! A véradók önzetlen-
ségét köszöni a Magyar Vöröske-

reszt Tolna Megyei Szervezete.

tanulás iránt elkötelezett, de anyagi for-
rással nem rendelkező fiatalok számára.

Azon 17-24 éves fiatalok jelentkezé-
sét várják, akik a www.tifa.hu honlapon 
megtalálható pályázati adatlap, illene a 
hozzá tartozó motivációs rész kitöltésé-
vel jelzik részvételi szándékukat.

A pályázati adatlapot a tmifjusag@
gmail.com email címre kell elektroni-
kus formában eljuttatni.

Meghosszabbított jelentkezési halá-
ridő: 2014. január 26. A pályázat elbí-
rálásának időpontja: 2014. január 31.

Ingyenes angol nyelvtanfolyamra jelentkezhetnek a fiatalok

Társastánc tanfolyam
felnőtteknek

Február 7-től,
péntekenként

a Szent László TISZK
(volt 505-ös)

„B” tornatermében 19.30-tól 21 óráig.

Tánctanár: Orbán Ferenc
Telefon: 20/980-77-52

E-mail: oferi65@gmail.com
info@gemenctancsportegyesulet.hu

KÖZLEMÉNY
,,A Máltai Szeretetszolgálat Szekszárdi 
Csoportja a használtruha osztás rend-
jét az eddigiekhez képest, sokak kérésé-

re megváltoztatta.
A továbbiakban minden hónap 

első keddjén 8 és 10 óra között és 
minden harmadik keddjén 15 és 17 óra 
között várjuk használtruha válogatási 

lehetőséggel az érdeklődőket 
Szekszárd, Hunyadi u. 4-ben.

Ezúton mondunk köszönetet december 
hónapban, a SPAR áruházban, az „Adni 
öröm” akció keretében adományaikért, 
az Önök jószándékáért! Ennek ered-

ményeként 1700 kg élelmiszert tudtunk 
nehéz sorban élő társainknak 

összegyűjteni, kiosztani.

Meghívó lakossági fórumra. 
Téma a „Szépítsük együtt Szekszárdot!” program eddigi munkái. Előadó: Bodó Katalin. 

Időpont: 2014. január 24. 17 óra. Helyszín: Lakóközösségi Információs
és Szolgáltató Iroda, Hunyadi u. 4. (Pártok Háza)
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KÉRJÜK KEDVES OLVASÓINKAT, A MEGFEJTÉST NE KÜLDJÉK BE! KERESZTREJTVÉNYÜNK PUSZTÁN SZÓRAKOZTATÁSUKAT SZOLGÁLJA!
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Tisztelt Embertársunk!
Kérjük, támogassa adója 1%-ával 

a Tolna megyei vak- aliglátó 
gyermekek és fiatalok nyári 
táboroztatását, segédeszköz-

beszerzéseinket, egyesületünk 
munkáját!

Köszönettel: Vakok és 
Gyengénlátók Tolna Megyei 

Egyesülete
Adószám: 18864858-1-17

Honlap: www.tolnamegyeivakok.hu

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

Utazzon velünk…
Foglalja le nyaralását tavalyi áron vagy 

szenzációs előfoglalási kedvezménnyel:

•  Görögország Sarti vagy Parália 
autóbusszal, apartmanban 10 nap/7 éj 19.900,- Ft/ főtől

•  Bulgária repülővel, előfoglalási kedvezmény-
nyel- 8 nap már 54.900,- Ft/főtől + ill.

•  Törökország repülővel,5* 
ALL. Inc. ellátással 8 nap már 102.900,- Ft/főtől + ill

•  Velencei Karnevál 2014. február 21–23. 
autóbusszal 2 éj reggelivel 38.000,- Ft/fő

Legkedvezőbb TUI és GULET ajánlataink bécsi indulással! 
További ajánlatokért érdeklődjön irodánkban, 
vagy keresse  oldalunkon!

FELHÍVÁS
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgár-

mesteri Hivatala 
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) 

bekezdése alapján
pályázatot hirdet

a Polgármesteri Hivatal Pályázati és 
Közbeszerzési Osztályára

pályázati referens
munkakör betöltésére.

A részletes pályázati felhívás a www.
szekszard.hu honlapon, a Közügyek/
Állás menüpontban tekinthető meg.

„A Szókincskereső Alapítvány a személyi 
jövedelemadókból befolyt 146.944 Ft - ot az 

idei évben is a rászoruló, beszéd-
fogyatékos gyermekek ingyenes 

foglalkoztatására fordítja.
Felajánlásaikat ezúton is megköszönjük.

Adószámunk: 18855568-1-17
Tisztelettel: Az Alapítvány kuratóriuma

Egy-egy évforduló alkalmával szép 
szavakkal, sok jókívánsággal élve 
fordulunk egymás felé. Szinte ver-
senyzünk abban, ki tud szebbet, 
nagyobbat mondani a másiknak. 
Emberi dolog, hogy ennek követ-
keztében olykor már-már „nagyot” 
mondunk. Néha teljesen légbőlka-
pottá válnak a kívánságok – nem 
csak súrolják, hanem át is lépik az 
illúzió határát. Mégis vágyakozás-
sal teljesen vagyunk nyitottak az 
ígéretes szavak valósággá válására, 
az áldások beteljesülésére.

Annál figyelemre méltóbb, hogy 
nemcsak olyan szó van, ami a föld-
ről, az emberi szintről kapkod a 
már-már földöntúli felé, hanem 
pont ellenkezőleg: van mennyből 
kapott isteni áldás, aminek nagyon 
is kézzelfogható, az ember számára 
is megragadható földi nyomai van-
nak. 

A Mindenható Úr áldása így keres 
bennünket Malakiás próféta köny-
véből: „Meglátjátok: megnyitom 
az ég csatornáit, és bőséges áldást 

árasztok rátok. Elriasztom tőletek a 
sáskákat, nem pusztítják el földetek 
termését, nem teszik tönkre szőlő-
töket a határban – mondja a Seregek 
Ura. Boldognak mond benneteket 
minden nép, mert gyönyörű lesz 
országotok” (Mal 3,10b-12).

Talán pont azért gyönyörű ez az 
ígéret, mert nagyon is megragad-
ható. Tapasztalható áldások sze-
repelnek benne: fentről jövő eső, 
lent megőrzött termés, széppé vált 
természet. Azt ígéri az Isten – és az 
Ő ígéretei nem üres szavak! –, hogy 
kész fentről lehajolni hozzánk: esőt 
adni úgy, hogy abból áldás legyen. 
Idelent megélhető áldásról beszél a 
Szentírás, a termőföldről visszakö-
szönő konkrét jelekről: termésről, 
szőlőről, károk elkerüléséről. Eny-
nyire mélyre kész hozzánk hajolni 
az Isten, ilyen kézzelfoghatóvá kész 
tenni a szeretetét a Krisztusban hoz-
zánk hajolt Isten! Annyira nyilván-
való áldásról beszél ez az ige, hogy 

az mások számára is észlelhető: 
boldognak mond benneteket min-
den nép.

Van ilyen áldás! Van esélyünk en-
nek az áldásnak a megtapasztalásá-
ra, van mód a megszerzésére! Isten 
maga mutatja meg a módot, amikor 
azt üzeni közvetlenül az ígérete előtt: 
„Hozzátok be a raktárba az egész ti-
zedet, hadd legyen eleség a házam-
ban, és így tegyetek próbára engem!” 
(Mal 3,10a) – és akkor meglátjátok. 
Isten megadja az áldást – csak rá 
kell bíznunk magunkat, rendelke-
zésére kell állnunk azzal, amit Tőle 
kaptunk. Arra sarkall Urunk, hogy 
hagyatkozzunk Rá. Szinte pajkosan 
biztat, hogy próbáljuk ki, mekkora 
a kegyelme: legalább a tizedünket 
bízzuk Rá – és nézzük meg, micsoda 
áldást készít elő! Hát még ha az egész 
életünket Istenre bízzuk, nemcsak a 
tizedét! Teljesen az Ő kezébe adhat-
juk magunkat – egyénként, család-
ként, népként, nemzetként. Merjük 
Istenre bízni életünket, és akkor ál-
dott új esztendőnk lesz!

Áldás az új évre

Tántorgók - táncelőadás
A Nemzeti Táncszínház előadása. 
Táncjáték a hazát elhagyók emlé-
kére.
Fitos Dezső és a Vaskakas Bábszín-
ház közös produkciója.
Amerika a jövő országa, Amerika az 
ígéret földje, Amerika a lehetőségek 
hazája, egy tündérmese, főleg a 20. 
század eleji magyar nincstelenség fe-
lől nézve. A magyarországi szegény-
legények, zsellérek, napszámosok, 

Magyar kultúra napja
JANUÁR 22. (SZERDA) 19.00, AGÓRA SZÍNHÁZTEREM

Lenge ruházatú hölgyek, homályba vesző parasztház a Braun Galériában
Népes közönség tette tiszteletét 
december 13-án este a Rákóczi ut-
cai Braun Galéria emeleti kiállító-
helyszínén, ahol egy pohár forralt 
bor és sütemény mellett megannyi 
helyi és környékbeli alkotó festmé-
nyében gyönyörködhettek.

Az alacsony belméretű, ám annál ben-
sőségesebb hangulatú galériás helyszí-
nen első alkalommal rendeztek nyilvá-
nos kiállítást; a rendezvényt Budavári 

A szekszárdi nyugdíjasok is pályázhatnak fürdőjegyekre

Az Erzsébet-program keretében a Ma-
gyar Nemzeti Üdülési Alapítvány 2014-
ben is meghirdeti a szociális üdülési 
pályázatokat, melyek a www.erzsebet-
program.hu honlapon elérhető elektro-
nikus adatlap kitöltésével nyújthatók be.

A szociális pályázatokat idén nagy-
családosok, fogyatékossággal élők, va-
lamint nyugdíjasok vehetik igénybe, 
utóbbiak számára újdonságként került 
a palettára a „Fürdőbelépő nyugdíja-
sok részére” pályázat. Ezt az egészség 
megőrzéséhez szükséges aktív kikap-
csolódás elősegítése érdekében hirdette 
meg az Alapítvány, amely a pályázattal 
elnyerhető támogatást gyógyfürdőkbe 
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az mások számára is észlelhető: 
boldognak mond benneteket min-
den nép.

Van ilyen áldás! Van esélyünk en-
nek az áldásnak a megtapasztalásá-
ra, van mód a megszerzésére! Isten 
maga mutatja meg a módot, amikor 
azt üzeni közvetlenül az ígérete előtt: 
„Hozzátok be a raktárba az egész ti-
zedet, hadd legyen eleség a házam-
ban, és így tegyetek próbára engem!” 
(Mal 3,10a) – és akkor meglátjátok. 
Isten megadja az áldást – csak rá 
kell bíznunk magunkat, rendelke-
zésére kell állnunk azzal, amit Tőle 
kaptunk. Arra sarkall Urunk, hogy 
hagyatkozzunk Rá. Szinte pajkosan 
biztat, hogy próbáljuk ki, mekkora 
a kegyelme: legalább a tizedünket 
bízzuk Rá – és nézzük meg, micsoda 
áldást készít elő! Hát még ha az egész 
életünket Istenre bízzuk, nemcsak a 
tizedét! Teljesen az Ő kezébe adhat-
juk magunkat – egyénként, család-
ként, népként, nemzetként. Merjük 
Istenre bízni életünket, és akkor ál-
dott új esztendőnk lesz!

AGÓRA MOZI
Január 20-22., 17 órakor 
(pénteken és szombaton
15 órakor is)
Csodabogarak – Az elveszett 
hangyák Völgye. 
Színes szinkronizált francia animá-
ciós film. 
2 D, 6 éven felülieknek.

Január 20-22., 19 órakor
A wall street farkasa. 
Színes szinkronizált amerikai élet-
rajzi dráma.
2 D, 16 éven felülieknek, 165 perc.

Január 23-25., 17 órakor
(pénteken és szombaton
15 órakor is)
Az év csatája.
Színes feliratos amerikai film.
3 D, 6 éven felülieknek, 109 perc.

Tántorgók - táncelőadás
A Nemzeti Táncszínház előadása. 
Táncjáték a hazát elhagyók emlé-
kére.
Fitos Dezső és a Vaskakas Bábszín-
ház közös produkciója.
Amerika a jövő országa, Amerika az 
ígéret földje, Amerika a lehetőségek 
hazája, egy tündérmese, főleg a 20. 
század eleji magyar nincstelenség fe-
lől nézve. A magyarországi szegény-
legények, zsellérek, napszámosok, 

cselédek százezrei hagyták el a ha-
zát az itthoni gondok enyhítésére, a 
könnyebb jövő reményében. Fiumé-
ben mondtak búcsút Európának, s 
többhetes utazás után Ellis Islanden 
találkoztak először a meseországgal, 
ahol azonnal hunkyk lettek, “izom-
pacsirták”, és nyelvtudás híján a 
legkeményebb munkákra osztották 
be őket. Hitték, hogy hazatérnek, 
földet, házat vesznek majd a kint ke-
resett pénzből, de a kivándorlóknak 

csak negyede tért vissza Magyaror-
szágra.

Róluk szól most a tánc, a tán-
torgókról, róluk, a bátrakról és a 
bizonytalanokról, akik éhesen és 
tétován várták az ügynököt, hogy 
rabszolgamunkára vigye őket 
Pennsylvania bányáiba... Róluk, a 
kitántorgókról, a hunkykról, akik az 
I. világháború előtt érkeztek Ameri-
kába, szédelegve, tántorogva az ide-
gen világban, ahol megtanultak élni, 

de mindvégig kívülállók maradtak. 
Róluk, a bujdosó magyarokról, akik 
tiszta tekintettel, de tántorgó lélek-
kel álltak az Újvilág földjén.

Fitos Dezső Társulata nekik ál-
lít emléket, megmutatva négy ki-
vándorló legény sorsán keresztül a 
magyar paraszti exodust. Koreográ-
fus-rendező: Fitos Dezső. Jelmez: 
Szűcs Eszter. Zene: Fitos Dezső, 
Makó Péter, Pál Lajos.

Jegyár: 2000 Ft.

Magyar kultúra napja
JANUÁR 22. (SZERDA) 19.00, AGÓRA SZÍNHÁZTEREM

Lenge ruházatú hölgyek, homályba vesző parasztház a Braun Galériában
Népes közönség tette tiszteletét 
december 13-án este a Rákóczi ut-
cai Braun Galéria emeleti kiállító-
helyszínén, ahol egy pohár forralt 
bor és sütemény mellett megannyi 
helyi és környékbeli alkotó festmé-
nyében gyönyörködhettek.

Az alacsony belméretű, ám annál ben-
sőségesebb hangulatú galériás helyszí-
nen első alkalommal rendeztek nyilvá-
nos kiállítást; a rendezvényt Budavári 

Miklós nyitotta meg, aki felhívta a fi-
gyelmet arra, hogy a tárlat a döbrö-
közi születésű, 1990-ben kecskeméti 
Nívó-díjban részesült, kartonra fekete 
tónusú grafikákat készítő Gyenis Ist-
ván életművének is helyet ad. 

Rajta kívül Bágyi Zsuzsanna, Braun 
Gábor, Gyenis István és Hozmecz Tí-
mea festőművészek munkáiban gyö-
nyörködhettek a műkedvelők. 

A kiállításon 0150 egyebek mellett 
– homályba vesző parasztház látványa 

ötlik szembe (Kései sirató címmel), 
felfedezhetünk egy szőlővel, pohár-
ral, kancsóval megfestett csendéletet, 
csakúgy, mint a szekszárdi löszlaká-
sok képét, vagy Elfelejtve címmel egy 
tanya körvonalait a pusztában. 

Megcsodálhatunk egy fasort, vagy 
egy havas erdei utat a nappal a háttér-
ben, valamint a pontfestési techniká-
val megjelenített Csörge-tó látványát, 
sőt, Ébredés címmel egy folyó kanya-
rulatát is szemügyre vehetjük. Mind-

ezen alkotásokon kívül, Távoli lét 
címmel egy bikinis nő is „elénk lib-
ben”, de egy virágsziromból kinyúló, 
hosszú hajú hölgy is izgalmas témát 
ad az érdeklődők számára, nem ke-
vésbé egy lenge ruházatú leány képe 
Emlékek megnevezéssel.

Érdemes betérni a Braun Galériába 
és végigfuttatni szemünket eme han-
gulatos, igényes műveken. 

 Gy. L.

A szekszárdi nyugdíjasok is pályázhatnak fürdőjegyekre

Az Erzsébet-program keretében a Ma-
gyar Nemzeti Üdülési Alapítvány 2014-
ben is meghirdeti a szociális üdülési 
pályázatokat, melyek a www.erzsebet-
program.hu honlapon elérhető elektro-
nikus adatlap kitöltésével nyújthatók be.

A szociális pályázatokat idén nagy-
családosok, fogyatékossággal élők, va-
lamint nyugdíjasok vehetik igénybe, 
utóbbiak számára újdonságként került 
a palettára a „Fürdőbelépő nyugdíja-
sok részére” pályázat. Ezt az egészség 
megőrzéséhez szükséges aktív kikap-
csolódás elősegítése érdekében hirdette 
meg az Alapítvány, amely a pályázattal 
elnyerhető támogatást gyógyfürdőkbe 

szóló belépőjegyek formájában nyújtja. 
A fürdőjegy pályázatra február 15-ig, a 
szociális üdülési pályázatokra február 
28-ig lehet jelentkezni. 

A Magyar Nemzeti Üdülési Ala-
pítvány által meghirdetett pályázatok 
automatikusak, azaz, aki a feltételek-
nek megfelel, a keretösszeg kime-
rüléséig sikeres pályázóvá válik. A 
Tolna Megyei Család, Esélyteremtési 
és Önkéntes Ház munkatársai várják 
az érdeklődőket és a jogosultaknak 
segítenek az adatlapok kitöltésében. 
Hétfőn, kedden, csütörtökön 13 órá-
tól 16 óráig, szerdán és pénteken 9 
órától 12 óráig.

FELHÍVÁS
Tisztelt Választópolgár!

2014. január 1. napjától minden magyarországi
lakcímmel rendelkező választópolgár

▶ kérheti nemzetiségi névjegyzékbe vételét,
▶ a szavazáshoz segítséget igényelhet,
▶ megtilthatja adatai kiadását a jelölő szervezeteknek,
▶  továbbá az Európai Unió tagállamának Magyarországon élő állam-

polgára eldöntheti, hogy az Európai Parlament tagjainak választá-
sán a szavazás jogát az állampolgársága szerinti tagállamban vagy 
Magyarországon gyakorolja.

A regisztrációra elektronikus úton a www.valasztas.hu honlapon keresztül, továbbá 
személyesen Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában munkanapo-
kon, munkaidőben (hétfőtől csütörtökig 800–1630 között, pénteken 800–1400 óra 
között) Parrag Ferencné hatósági ügyintézőnél (fsz. 3. sz. iroda), valamint Rózsáné 

dr. Balogh Vivien hatósági ügyintézőnél (fsz. ügyfélszolgálat) van lehetőség. 
dr. Göttlinger István
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ÁLLÁSHIRDETÉS

Szekszárdi székhelyű cég keres 
műszaki értékesítő munkatársat.

Követelmények:
középfokú műszaki végzettség,

tárgyalóképes angol nyelvtudás,
értékesítési tapasztalat,

számítógépes ismeretek Windows és CAD környezetben,
B kategóriás jogosítvány.

Előnyt jelent:
német nyelvtudás, integrált rendszer gyakorlat, 

felsőfokú végzettség, fémipari tapasztalatok.

Magyar és angol nyelvű önéletrajzot az 
allashirdetesszd@gmail.com e-mail címre kérjük.

Az év legnagyobb visszhangot kiváltó 
nemzetközi eredménye: ifj. Ficza Ferenc, 
a Zengő Motorsport 17 éves szekszárdi 
versenyzője a 2013-as Túraautó Euró-
pa-bajnokság csehországi két futamán 
az összesítettben az első helyen végzett, 
amellett, hogy a Suzuki Kupa néven zaj-
ló magyar bajnokság öt futamából négyet 
megnyert.

Az év legnagyobb szekszárdi sikere: 
Kőnig Sára, a Hikari Aikidó Sportegye-
sület garappling (földharc) versenyző-
je a Kecskeméten megrendezett felnőtt 
Európa-bajnokságon ezüstérmet szer-
zett.

Az év legnagyobb szekszárdi nem-
zetközi szintű utánpótlás-eredménye: 
Bükszegi Norbert, az Alisca Nyilai 
Íjászegyesület versenyzője a serdülők 
mezőnyében aranyérmet szerzett a ta-
vasszal Gyulán, a sportág történetében 
első ízben megrendezett négynapos 
Történelmi Íjász Európa-bajnokságon.

Az év legjobb veterán eredménye: a 
grappling-világbajnokságon a Hikari 
Aikidó Sportegyesület versenyzői kö-
zül a gí kategóriában Szőts Gábor ver-
senyző-klubvezető aranyérmet szerzett. 
(Klubtársa, Hortay Tamás súlycsoport-
jában a második helyet szerezte meg.)

Az év legeredményesebb női spor-
tolója: Alexa, Manea a Tolna Tájak 
Íjászegyesület felnőtt versenyzője, aki 
több rangos hazai és nemzetközi ver-
senyen elért dobogós helyezései mellett 
felnőtt magyar bajnoki címet szerzett a 
Sötétvölgyben lezajlott országos tere-
píjász-bajnokságon.

Az év meglepetéscsapata: a Szekszárd 
Bad Bones amerikaifutball-csapat, amely 
újoncként a harmadik helyen végzett a 
hazai másodosztályú bajnokságban.

Az év csalódása: az NB III-as baj-
nokságban sokáig az élen álló Tolle 
UFC Szekszárd nem tudta megnyerni 
a bajnokságot az időközben fél csapatra 
való profi játékossal megerősített Du-
naújvárossal szemben.

Az év legeredményesebb férfi (fiú) 
sportolója: Ács Balázs, a Gemenc Judo 

Siklóson íjászkodtak, fúvászkodtak
A baranyai régió utolsó szabadté-
ri íjászversenyét december 14-én, 
szombaton rendezte a Siklósi Apró 
Paták Íjász- és Lovassport-egyesü-
let, immár 6. alkalommal. A 3 Gatya 
Íjász- és Fúvászverseny elnevezés 
találónak bizonyult a Dunántúlon 
akkor éppen dúló mínuszok miatt.

Bár az időjárás alaposan próbára tette 
a harcosok technikai és fizikai állóké-
pességét, kitűnő barátságban és kol-
legialitásban zajlott – közölte Balogh 
László, az Ippon Karate- és Íjászegye-
sület elnöke. Hozzátette: a feladat az 
Apró Paták lovasparadicsoma körül 

Tavaly immár másodízben az ame-
rikai foci szekszárdi képviselői, a 
Bad Bones csapatának tagjai bú-
csúztatták az óévet a városi sport-
csarnokban, a tavaszi nagypályás 
idénynyitó előtt kiváló felkészülési 
lehetőséget nyújtó Aréna Kupán. 
Érdeklődőben ezúttal sem volt hi-
ány: csak a szekszárdi csapat szinte 
minden játékosát átlagban öt-hat 
családtag kísérte el a tornára, de 
sok tojáslabda-szimpatizáns ér-
kezett Budapestről, Debrecenből, 
Egerből, Pécsről, Veszprémből is. 

Győzelmekkel vette az akadályokat a 
csoportkörben a tavalyi győztes Szek-
szárdi Bad Bones, s a debreceniek, majd 
az egriek legyőzése már a legjobb négy 
közé jutást jelentette. A szekszárdi szur-
kolók nagyon bíztak a döntőbe kerülés-
ben annak ellenére, hogy időközben két 
nehezen nélkülözhető játékos, Gyarma-
ti Máté és Glavocevic Alex kisebb-na-
gyobb sérülések miatt kidőlt a sorból.

A „végső” ellenfél a szintén máso-
dosztályú klub, a Budapesti Giants 
volt, amely erre a tornára más pesti 
csapatokból erősített, így meglehe-
tősen acélosan érkezett. A szekszárdi 
„Rosszcsontok” mellett szólt viszont 
az a küzdőszellem és az a csapategy-
ség, ami tavalyi újoncévükben is már 
a bronzéremhez segítette őket a máso-
dosztályú bajnokságban. 

Növelte a szekszárdi bravúrgyőzelem-
ben reménykedők optimizmusát az is, 
hogy az eddigi teremtornák alapján csa-

patunk valóban amolyan kispályás-spe-
cialistának számít. Az erények most is 
kidomborodtak és az utolsó másodper-
cig élt a szekszárdi győzelem, a döntőbe 
jutás reménye, de ekkor éppen a Giants 
támadhatott, és a meccs befejezésének 
pillanatában egyjardos előnyt szerezve 
egy touchdown-nal fordított egypontos 
hátrányból 12-8-ra. 

A bronzmeccsen némileg érthető-
en egy kissé már csalódott, fizikailag 
is megfáradt szekszárdi csapat állt ki a 
pályára, s a korábban általuk legyőzött, 
nem mellékesen első osztályú klub, az 
Eger gyakori védekezésbeli hibáikat 
kihasználva 21-6-ra nyert. Mint utólag 
megtudtuk, ezt a meccset – az eddigi 
Aréna Kupa-győzelmek után már nem 
volt motiváló a harmadik hely – arra is 
felhasználta a szakvezetés, hogy az addig 
kevés lehetőséget kapó fiatalabb játéko-
sok több időt tölthessenek a pályán. 

A döntőben a már csak kispályázó, 
de egykor aktív első osztályú játékosok-
ból álló, különböző dunántúli nagyvá-
rosokból összeállt Pannon Bulls végül 
magabiztos 13-7-es győzelmet aratott a 
Budapesti Giants ellen, így egy évig őrzi 
az Aréna Kupa vándorserleget.
„A gerinc maradt”: új vezetőedzővel vár-
ja a magyar bajnokságot a Bad Bones.

A Szekszárdi Bad Bones-nál alap-
vetően stabil a játékosállomány: akik 
menet közben távoztak, azokat fiata-
lokkal sikerült pótolni. Ők már a nyár 
óta együtt készülnek a „nagyokkal”.

Szabó Ferenc játékos, egyesületi el-
nök úgy látja: felkészülten tudnak ne-

kivágni a tavasszal induló Divízió II-es 
magyar bajnokságnak, ahol az idén is 
szeretnének dobogós helyen végezni. 

Edzőkérdésben is történt előrelépés, 
a klubvezetés élt a felkínálkozó házi 
megoldás lehetőségével és a csapat 
játékosát, a több klubnál megfordult 
és már a Bad Bones színeiben makacs 
térdsérülést elszenvedett szekszárdi 
születésű Laczkó Ernő Mártont kérte 
fel a vezetőedzői feladatra. 

Úgy érzem, nem gyengültünk já-
tékerőben. Jó esélyt látok arra, hogy a 
bajnokságra újra meglegyen az a stabil 
40-45 játékos, aki kell az egész szezon 
eredményes teljesítéséhez. Ezen dolgo-
zik a vezetés is. Mint ahogy a csapatok 
többségénél, nálunk is csak az úgyneve-
zett erős fizikumú, a mi sportágunkban 
faltörőknek hívott játékosok hiányoz-
nak – mondta a vezetőedző, akinek a 
védelem megszervezésében koordiná-
torként Táczi István segít továbbra is.

Figyelemre méltó, hogy örül a négy 
évvel ezelőtt megkezdődött szekszár-
di amerikai focis „erjedésnek” Kovács 
Sándor, a sportág egyik magyar szak-
tekintélye is, aki edzőként a Budapesti 
Hurricanst dirigálja, közben pedig a 
magyar sporttelevízió képernyőjén 
„szakérti” az amerikai NFL-bajnok-
ság történéseit. Nem derogált neki az 
Aréna Kupa helyszíni kommentálása 
sem.

– Nagyon jó, hogy egyre több ilyen 
kispályás torna szerveződik Magyaror-
szágon, mert továbbra is van érdeklő-
dés a fiatalok részéről a sportág iránt, 
s ez remek előiskola – mondta Kovács 
Sándor. – De az már kicsit aggasztó – 
folytatta –, hogy nem következik be 
mennyiségi és minőségi előrelépés a 
nagypályás, igazi amerikai fociban. 
Talán az egriek előrelépése ígéretes, és 
olybá tűnik, hogy szekszárdi csapat is 
hasonló ívű pályát futhat be.  B. Gy.

Aréna Kupa: épphogy lemaradt a döntőről a Bad Bones
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ÁLLÁSHIRDETÉS

Szekszárdi székhelyű cég keres 
műszaki értékesítő munkatársat.

Követelmények:
középfokú műszaki végzettség,

tárgyalóképes angol nyelvtudás,
értékesítési tapasztalat,

számítógépes ismeretek Windows és CAD környezetben,
B kategóriás jogosítvány.

Előnyt jelent:
német nyelvtudás, integrált rendszer gyakorlat, 

felsőfokú végzettség, fémipari tapasztalatok.

Magyar és angol nyelvű önéletrajzot az 
allashirdetesszd@gmail.com e-mail címre kérjük.

Az év legnagyobb visszhangot kiváltó 
nemzetközi eredménye: ifj. Ficza Ferenc, 
a Zengő Motorsport 17 éves szekszárdi 
versenyzője a 2013-as Túraautó Euró-
pa-bajnokság csehországi két futamán 
az összesítettben az első helyen végzett, 
amellett, hogy a Suzuki Kupa néven zaj-
ló magyar bajnokság öt futamából négyet 
megnyert.

Az év legnagyobb szekszárdi sikere: 
Kőnig Sára, a Hikari Aikidó Sportegye-
sület garappling (földharc) versenyző-
je a Kecskeméten megrendezett felnőtt 
Európa-bajnokságon ezüstérmet szer-
zett.

Az év legnagyobb szekszárdi nem-
zetközi szintű utánpótlás-eredménye: 
Bükszegi Norbert, az Alisca Nyilai 
Íjászegyesület versenyzője a serdülők 
mezőnyében aranyérmet szerzett a ta-
vasszal Gyulán, a sportág történetében 
első ízben megrendezett négynapos 
Történelmi Íjász Európa-bajnokságon.

Az év legjobb veterán eredménye: a 
grappling-világbajnokságon a Hikari 
Aikidó Sportegyesület versenyzői kö-
zül a gí kategóriában Szőts Gábor ver-
senyző-klubvezető aranyérmet szerzett. 
(Klubtársa, Hortay Tamás súlycsoport-
jában a második helyet szerezte meg.)

Az év legeredményesebb női spor-
tolója: Alexa, Manea a Tolna Tájak 
Íjászegyesület felnőtt versenyzője, aki 
több rangos hazai és nemzetközi ver-
senyen elért dobogós helyezései mellett 
felnőtt magyar bajnoki címet szerzett a 
Sötétvölgyben lezajlott országos tere-
píjász-bajnokságon.

Az év meglepetéscsapata: a Szekszárd 
Bad Bones amerikaifutball-csapat, amely 
újoncként a harmadik helyen végzett a 
hazai másodosztályú bajnokságban.

Az év csalódása: az NB III-as baj-
nokságban sokáig az élen álló Tolle 
UFC Szekszárd nem tudta megnyerni 
a bajnokságot az időközben fél csapatra 
való profi játékossal megerősített Du-
naújvárossal szemben.

Az év legeredményesebb férfi (fiú) 
sportolója: Ács Balázs, a Gemenc Judo 

SE versenyzője, aki az ifik és a juniorok 
között is országos bajnoki címet szer-
zett 2013-ban.

Az év legeredményesebb klubja: a 
Szekszárdi Gemenc Judo SE, amelynek 
versenyzői a serdülő, az ifjúsági és junior 
korosztályos országos bajnokságokon, 
diákolimpiákon a különböző súlycso-
portokban 29 érmet szereztek – ebből 9 
aranyat!

Az év legeredményesebb klubja lab-
da- illetve csapatjátékokban: A Szek-
szárdi Női Asztalitenisz Klub hazai Ext-
ra Ligában szereplő csapata a 3. helyen 
végzett a hazai elitbajnokságban.

Az év bravúrgyőzelme: az Atom-
erőmű KSC Szekszárd a 2012-2013-as 
bajnokság alapszakaszában legyőzte 
Szekszárdon a hazai top ötbe tartozó 
Diósgyőr csapatát.

Az év meccse: az őszi idény nagy 
rangadója a női kézilabda NBI B Nyu-
gat-csoportjában, a listavezető Szek-
szárdi Fekete Gólyák KC és az üldöző, 
egyértelműen az NB I-be való feljutást 
eltervező Budaörs őszi szekszárdi talál-
kozója. (A szekszárdi csapat úgy tudta 
ledolgozni az utolsó tíz percben négy-
gólos hátrányát, és mentette döntetlen-
re a meccset, hogy egyik legjobb játéko-
sa, Fauszt Éva már az első tíz percben 
szerzett sérülés miatt kiállt a játékból.)

Az év leglátogatottabb, fedett helyen 
zajló sporteseménye: Az Unio Boksz 
Team által szervezett tavaszi és őszi 
küzdősport-gála a városi sportcsarnok-
ban. Mindkét eseményen úgy volt telt-
ház, hogy a küzdőtéren és a karzaton 
is helyet foglaló nézőkkel együtt több 
mint ezren tekintették meg a K-1-ben, 
az MMA és a profi ökölvívásban zajló 
mérkőzéseket.

Az év leglátogatottabb szabadtéri 
sporteseménye: a Tolle UFC Szekszárd 
– Ferencváros labdarúgó Magyar Kupa 
mérkőzés a legjobb 16 közé jutásért. 

A városi stadionban közel háromezer 
néző váltott jegyet a hétköznap délidő-
ben megrendezett mérkőzésre.

Az év felfedezettje: Studer Ágnes, 
az Atomerőmű KSC Szekszárd 15 éves 
kosárlabdázója, aki nem csak a korosz-
tályos magyar válogatott tagja, hanem 
helyet követelt magának a felnőtt, NB 
I-es A-csoportos bajnokságban szerep-
lő szekszárdi csapatban is, ahol többször 
is remek teljesítményt nyújtott az őszi 
idényben.

Az év legrangosabb szekszárdi sport-
rendezvénye: A 39. Gemenci Nagydíj 
nemzetközi országúti verseny, ame-
lyen 6 ország mintegy száz versenyzője 
vett rész a kétnapos háromszakaszos 
viadalon.

Az év legszínesebb, legmozgalmasabb 
versenye: a III. Borvidéki Félmaraton 
futóverseny, amelyen ezer fölött volt 
a résztvevők száma és amely a maga 
egyedi körülményeivel, hangulatával 
az amatőr futósport egyik jeles esemé-
nyévé vált országos viszonylatban.

Az év átigazolása: az Atomerőmű KSC 
Szekszárd saját nevelésű, addig meg-
határozó játékosa, Bálint Réka, a hazai 
élcsapat Diósgyőrhöz szerződött tavaly 
nyáron.

Az év visszaigazolása: a tolnai kötő-
désű Fauszt Éva, aki 2011 nyarán az NBI-
es Kiskunhalashoz igazolt, s ott is bizo-
nyított tavaly nyáron. Az alföldi csapat 
kiesése után több, anyagilag kecsegtető 
élvonalbeli ajánlatot is kapott az átlövő, 
de mégis az NB I B-s Fekete Gólyák KC-
ét választotta.

Az év legpechesebb szekszárdi sporto-
lója: Halász Gábor, az Unió Boksz Team 
Szekszárd cirkálósúlyú korábbi magyar 
bajnok ökölvívója, aki három éven belül 
másodszor vívta ki a nemzetközi bajno-
ki címet két szervezetnél, de anyagiak és 
más egyéb szerencsétlen körülmények 
hiányában egyszer sem védhette meg azt, 

így elesett a további, rangosabb címmér-
kőzésektől is.

Az év szponzorációja: a Tolnagro 
Állatgyógyászati Kft. főszponzora lett 
a Szekszárdi Női Asztalitenisz Klubnak, 
amely ezáltal többet fordíthat az után-
pótlás-nevelésre, és újra benevezhetett 
a Közép Európai Szuper Liga (KSZL) 
nemzetközi csapatbajnokságba.

Az év látogatása: Biszerka Petrovics, 
Európa egykori legjobb férfi kosárlab-
dázójának édesanyja személyesen jelent 
meg a kilencvenes években 29 évesen 
elhunyt horvát világsztár, Drazsen Pet-
rovics emlékének adózó, szekszárdi 
rendezésű, hagyományos utánpótlás 
kosárlabdatornán.

Az év blöffje: az Unio Boksz Team 
őszi gálájának főmérkőzésén Halász 
Gábor ellenfele, a dél-amerikai szüle-
tésű bizonyos Felly Manazya már az 
első menet első tapogatódzó ütése után, 
egy perc elteltével, átlátszó színjátékot 
előadva feladta a meccset, amit nem 
mindennapi felháborodással fogadtak 
a nézők…

Az év dilemmája: megvalósul-e a 
szekszárdi stadion 200 milliós rekonst-
rukciója a Tolle UFC Szekszárd által két 
évvel ezelőtt elnyert társasági adó (TAO) 
pályázat jóvoltából, amihez ötvenmilliós 
városi önkormányzati szerepvállalás is 
szükséges?

Az év legnagyobb vesztesége: 81 
éves korában elhunyt Pálinkás István, 
az 1970-es és 80-as évek meghatározó 
sportvezetője, a Szekszárdi Szövetkeze-
ti Spartacus egykori elnöke, aki hosszú 
időn át a Tolna Megyei Ipari és Szolgál-
tató Szövetkezet elnöke is volt. Sport-
vezetőként elévülhetetlen érdemeket 
szerzett abban, hogy a szekszárdi or-
szágúti kerékpársport két évtizeden át 
vezető szerepet töltött be idehaza.

Az év legnagyobb bejelentése: az idei 
kínai ifjúsági olimpián a Gemenc Judo 
Klub ifjúsági magyar bajnok válogatott 
versenyzője, Sárecz Márton egyetlen 
fiú dzsúdósként képviselheti a magyar 
színeket.  B. Gy.

Az elmúlt év szekszárdi sportlegjei

Siklóson íjászkodtak, fúvászkodtak
A baranyai régió utolsó szabadté-
ri íjászversenyét december 14-én, 
szombaton rendezte a Siklósi Apró 
Paták Íjász- és Lovassport-egyesü-
let, immár 6. alkalommal. A 3 Gatya 
Íjász- és Fúvászverseny elnevezés 
találónak bizonyult a Dunántúlon 
akkor éppen dúló mínuszok miatt.

Bár az időjárás alaposan próbára tette 
a harcosok technikai és fizikai állóké-
pességét, kitűnő barátságban és kol-
legialitásban zajlott – közölte Balogh 
László, az Ippon Karate- és Íjászegye-
sület elnöke. Hozzátette: a feladat az 
Apró Paták lovasparadicsoma körül 

felépített 20 célos pályán a célok két 
lövéssel történő leküzdése volt. 

- Lőttek mindenre, ami nem moz-
gott: vaddisznóra, nyuszira, de dino-
szauruszra is, minden tradicionális 
fegyvernemmel... – mondta az elnök.

Nagy meglepetésre a Koreai Világ-
bajnokság magyar résztevői, dobogó-
sai és az európai versenyek, fesztiválok 
főszereplői, Magyarország bajnokai is 
emelték a rendezvény fényét, sőt, ver-
senybe is álltak, hírüknek megfelelő jó 
teljesítménnyel.

A versenyen az íjak mellett jelentős 
szerepet kapott a fúvócső is, amelynek 
nagy népszerűsítője, elterjesztésének 

fő szorgalmazója, a siklósi illetőségű 
Velzer Ferenc később bebizonyította, 
hogy verhetetlen a műfajban.

Meglepő eredmény született: bár 
a két fegyvernem egymással nem 
versenyzett, de az összesítésben né-
hány ponttal eredményesebbet lőtt a 
fúvócsöves bajnok, mint az íjász Eu-
rópa-bajnoki 3. helyezett – bár ő is 
csúcsot lőtt.

A legnépesebb mezőny természete-
sen a tradicionális íjjal lövőknél volt. 
Nagy nevű versenyzők végeztek a do-
bogó felső fokán.

Szekszárdot a versenyen az új profi-
lú Ippon Karate- és Íjászegyesület 
képviselte, nagyon jó eredményeket 
elérve. 

Eredmények:
Tradicionális íj – férfi felnőtt kategória:
1.  Szórádi Ernő Szigetvár  

(tradicionális vb., Korea, 3. helyezett)
2.  Kovács Zsolt Sopron (3. D. IFAA 

Európa Bajnok)
3. Balogh László Szekszárd
5.  helyezett Éliás Miklós Szekszárd 

Fúvász felnőtt kategória:
1. Velzer Ferenc Siklós,
2. Éliás Miklós Szekszárd, 
3. Balogh László Szekszárd
6. Rotkay Zsuzsanna Szekszárd 
Jó hír a feltörekvő műfaj kedvelői-
nek, hogy tavasszal Szekszárdon is 
rendeznek.

Figyelemre méltó, hogy örül a négy 
évvel ezelőtt megkezdődött szekszár-
di amerikai focis „erjedésnek” Kovács 
Sándor, a sportág egyik magyar szak-
tekintélye is, aki edzőként a Budapesti 
Hurricanst dirigálja, közben pedig a 
magyar sporttelevízió képernyőjén 
„szakérti” az amerikai NFL-bajnok-
ság történéseit. Nem derogált neki az 
Aréna Kupa helyszíni kommentálása 
sem.

– Nagyon jó, hogy egyre több ilyen 
kispályás torna szerveződik Magyaror-
szágon, mert továbbra is van érdeklő-
dés a fiatalok részéről a sportág iránt, 
s ez remek előiskola – mondta Kovács 
Sándor. – De az már kicsit aggasztó – 
folytatta –, hogy nem következik be 
mennyiségi és minőségi előrelépés a 
nagypályás, igazi amerikai fociban. 
Talán az egriek előrelépése ígéretes, és 
olybá tűnik, hogy szekszárdi csapat is 
hasonló ívű pályát futhat be.  B. Gy.

Aréna Kupa: épphogy lemaradt a döntőről a Bad Bones
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VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

SÍ és SNOWBOARD
kölcsönzés

Korcsolya ÉLEZÉS

KIÁRUSÍTÁS

cipők és nadrágok.

Egyes női csizmák és 
hótaposók

akár 50%
engedménnyel

VB Sportbolt
7100 Szekszárd, Széchenyi u. 47.

Tel.: 74/415-501

Az akció a készlet erejéig tart, a megjelölt 
termékekre készpénz� zetés esetén érvényes.

Január 19. 11.00
Alisca Terra FKSE – Siófoki 
Kosársuli Egyesület férfi ko-
sárlabda mérkőzés

Január 25. 08.00 Téli Kispályás
Teremlabdarúgó Bajnokság

Január 25. 18.00
Atomerőmű KSC Szekszárd 
– MTK Budapest női kosár-
labda mérkőzés

Január 26. 08.00 „Farsangváró” légvárvilág 
Játszóház

Szekszárdi Sportközpont NKft. 2014. január végi programja

Újra fellendülhet a valamikor komoly 
hagyományokkal rendelkező szek-
szárdi sportlövészet. A téma kapcsán 
január 9-én sajtótájékoztatót rendez-
tek a polgármesteri hivatalban, ahol 
Horváth István polgármester mellett 
Nagy György, a Magyar Sportlövőszö-
vetség elnöke, Varga-Rábolt László, a 
Szekszárdi Városi Lövészklub elnöke, 
továbbá Balogh László, a Magyar 
Sportlövőszövetség főtitkára is jelen 
volt, de dr. Hammerl László olimpiai 
bajnok sportlövő is tiszteletét tette.

A polgármester a tájékoztatón örömét 
fejezte ki a szervezetek megkeresésének 
kapcsán, egyben megköszönte a Ma-
gyar Sportlövőszövetség és a Szekszár-
di Városi Lövészklub vezetőinek, hogy 
segíteni kívánják Szekszárdot a lövészet 
újraszervezésében és a lisztesvölgyi lő-
tér fejlesztésében.

A tájékoztatón Vajda-Rábolt László, 
a helyi lövészklub elnöke emlékeztetett: 
egyesületük 2012 márciusában alakult 
meg, s azóta próbálják a légfegyveres lö-
vészetet a város életébe visszahozni. A 
klub székhelye egyébként a Wesselényi 
utcában található, telephelyük pedig a 
szekszárdi önkormányzat által biztosí-
tott lisztesvölgyi lőtér.

A lövészsport kortalanságát mi sem 
bizonyítja jobban, mint az, hogy az or-
szágos szövetség január 21-én lesz száz 
éves – erről már Nagy György, a Ma-
gyar Sportlövőszövetség elnöke beszélt, 

aki egyben megjegyezte: az elmúlt évti-
zedekben tendencia volt, hogy inkább 
bezárnak egyesületek, mintsem nyíl-
nának. Húsz évvel ezelőtt Szekszárdon 
is komoly versenyeket szerveztek, ezért 
is lényeges, hogy felélénküljön ismét a 
helyi sportlövőélet – tette hozzá, majd 
kijelentette: mindehhez szükséges a he-
lyi aktivisták érdeklődésének felkeltése, 
továbbá olyan edzők jelenléte, akik a 
munkát felvállalják és elvégzik. 

Amint arra rávilágított, a szövetség a 
városnak segíteni kíván az edzőképzési 
háttér biztosításában. Véleménye szerint 
a sportlövészet fegyelmezett embereket 
nevelő sportág, ez pedig a fiatalok ese-
tében elengedhetetlenül fontos tényező. 

Nagy György azt is bejelentette: 
Horváth István polgármesterrel meg-
állapodtak arról, hogy legnagyobb 
nemzetközi versenyüket, a Hungarian 
Opent idén novemberben Szekszárdon 
rendezik meg. Az esemény – összeköt-
ve a tagtoborzással – jelentős hírverés 
lehet a városi fiatalok körében is. 

A szakma veteránja, dr. Hammerl 
László olimpiai bajnok sportlövő el-
mondta: nagy örömmel érkezett Szek-
szárdra, mivel a korábbi itteni versenye-
ken szövetségi kapitányként vett részt 
és vezette a magyar csapatot. Arról is 
szólt, bízik abban, hogy a megújuló 
szekszárdi nemzetközi versenyen a 
régiekhez hasonlóan jó hangulat ural-
kodik majd, s figyelemre méltó eredmé-
nyek születnek.   Gy. L.

Újraéled a sportlövészet SzekszárdonHat aliscás íjászérem született Marcaliban

Bodrinál banketteztek az íjászok

Az Alisca Nyilai Íjászegyesület december 
28-án még saját rendezésű teremverseny-
nyel búcsúzott az óévtől, január 12-én 
pedig ismét megfeszültek a szekszárdi íjak 
Marcaliban, a Turul Íjászegyesület által 
rendezett Terem OB Dél-Dunántúli Ré-
giós kvalifikációján. Az aliscások hat fiatal 
íjásszal érkeztek a megmérettetésre, ahol 
2x10x3 lövést kellett leadniuk a verseny-
zőknek, a kvalifikációs ponthatárok pedig 
igencsak komoly koncentrációt igényeltek 
– tudtuk meg Bükszeginé Herbert Katalin-
tól, az Alisca Nyilai Í. E. titkárától.

Az íjászok igen jól vették az első aka-
dályt, hiszen a hat indulóból négyen elérték 

a márciusi országos döntőhöz szükséges 
pontszámot. Ennek folyományaként Zsók 
Szabolcs és testvére, Zsók Tamás, valamint 
Bencze Gábor aranyéremmel, Ambrus 
Csongor pedig bronzéremmel kvalifikálta 
magát a döntőbe.

Bükszegi Norbertnek és Bakó Bencének 
ugyanakkor sajnos még az aranyérem sem 
volt elég az OB-döntőbe jutáshoz. Ők a né-
hány hét múlva Kecskeméten megrende-
zésre kerülő kvalifikációs versenyen bizo-
nyíthatják, hogy képesek az ország legjobb 
teremíjászai közé kerülni. Az öt arany, az 
egy bronzérem, valamint a négy OB-dön-
tőbe jutás azonban évkezdésnek.

Alexandra Manea, a Magyar Íjász Szövetség 
Dél-dunántúli Íjász Régió (DDR) vezető-
jének szervezésében került megrendezésre 
2013. december 13-án a regionális íjászban-
kett Szekszárdon, a Bodri pincészetben. A 
rendezvényt jelenlétével megtisztelte Tom Bil 
szövetségi kapitány, valamint Máté Gyöngyi 
és Nagy Gábor, a Magyar Íjász Szövetség két 
elnökségi tagja is. A régió tagegyesületi kö-
zül mintegy 60 íjász vett részt a banketten. A 
rendezvényt Alexandra Manea nyitotta meg, 
köszöntve a megjelenteket, majd értékelve a 
tavalyi eredményeket és a régiós munkát. Ezt 
követően Szluka István, a Foktói Éjsólyom 
Egyesület vezetője vette át a szót és díjazta a 
DDR-versenysorozatban 2013-ban bajnoki 
címet szerzett sportolókat egy-egy egyedi ké-

szítésű pólóval. A különböző korosztályok-
ban és kategóriákban a következő Tolnai Tá-
jak Íjász Egyesülethez (TTÍE) tartozó íjászok 
szereztek bajnoki címet: Bóka László, Huszár 
Zoltán, Háhner Erika, Vörös István.

A DDR-díjátadót követően Alexandra 
Manea átadta a régió íjászainak szavazatai 
alapján megválasztott legnépszerűbb íjászok-
nak és a legkedveltebb verseny rendezőjének 
járó kupákat. Díjat kapott a TTÍE-versenyzői 
közül férfi kategóriában Bóka László, után-
pótlás lány kategóriában pedig Nagy Niko-
lett. A legkedveltebb versenyt 2013-ban a 
Boronkai Hagyományőrző és Íjász Egyesület 
rendezte. A második helyet a Foktői Éjsólyom 
Egyesület versenye, a harmadikat a Tolnai Tá-
jak Íjász Egyesület versenye kapta. 
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A POLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA
2014. január/február

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Február 4. (kedd) 16-18óráig 
Polgármesteri Hivatal I. em., pol-
gármesteri tárgyaló

Dr. Göttlinger István aljegyző
Minden szerdán 10–12 óráig
Polgármesteri Hivatal, I. em. 
40. sz. iroda

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
Február 4. (kedd) 16-18óráig 
Garay J. Általános Iskola és AMI 
(Zrínyi u.)

ÁCS REZSŐ alpolgármester
A hónap harmadik hétfőjén 14–15 
óráig. Polgármesteri Hivatal I. em. 
36. sz. iroda. III. sz. választókerület
Január 2. (csütörtök) 17–18 óráig
I. Béla Gimnázium és Informatikai 
Szakközépiskola
Szekszárd, Kadarka u. 25-27.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zaják Rita képviselő
A hónap utolsó hétfőjén 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fszt. 4.
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bőr- és nemigyógyász szakorvos

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

rendelési idő:
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Meghívó közgyűlésre
A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör Választmánya 2014. január 19-én, vasárnap 
15 órára összehívja a Szent István Házba (Rákóczi u. 69.) a társaskör közgyűlését.
Napirend: Beszámoló a Társaskör 2013. évi tevékenységéről; a 2013. évi zárszámadás és a 
2014. évi költségvetés előterjesztése; az Ellenőrző Bizottság beszámolója; a 2014. évre ter-
ve-zett program ismertetése; egyebek (hozzászólások, kérdések, javaslatok).
Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, úgy azt egy órával később újra összehívom, 
mely a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. Kérjük, jelenlétével tisztelje meg 
közgyűlésünket a napirendi pontok fontossága miatt, valamint javaslataival, észrevételeivel 
segítse a társaskör működését.
 Gyurkovics János
 világi elnök

Az ökumenikus imahét szekszárdi 
alkalmai:

január 20. hétfő – 
belvárosi katolikus templom

január 21. kedd – 
református templom
január 22. szerda – 

evangélikus templom
január 23. csütörtök –

 metodista imaház
január 24. péntek –

újvárosi katolikus templom

Bartina-felvételi
A Bartina Néptánc Egyesület felvételt hirdet 5-7 éves kisfiúk számára. Érdek-
lődni lehet személyesen a Babits Mihály Kulturális Központ Bartina irodájá-

ban, vagy a 06/20-964-1678.

VÉRVÉTEL VÁRAKOZÁS
NÉLKÜL SAJÁT OTTHONÁBAN!
+36-30/590-2404
Bíró Aranka egészségügyi szakasszisztens
*A szolgáltatás érvényes laboratóriumi
beutalóval vehető igénybe!
A szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni!

Január 19. 11.00
Alisca Terra FKSE – Siófoki 
Kosársuli Egyesület férfi ko-
sárlabda mérkőzés

Január 25. 08.00 Téli Kispályás
Teremlabdarúgó Bajnokság

Január 25. 18.00
Atomerőmű KSC Szekszárd 
– MTK Budapest női kosár-
labda mérkőzés

Január 26. 08.00 „Farsangváró” légvárvilág 
Játszóház

Szekszárdi Sportközpont NKft. 2014. január végi programja

aki egyben megjegyezte: az elmúlt évti-
zedekben tendencia volt, hogy inkább 
bezárnak egyesületek, mintsem nyíl-
nának. Húsz évvel ezelőtt Szekszárdon 
is komoly versenyeket szerveztek, ezért 
is lényeges, hogy felélénküljön ismét a 
helyi sportlövőélet – tette hozzá, majd 
kijelentette: mindehhez szükséges a he-
lyi aktivisták érdeklődésének felkeltése, 
továbbá olyan edzők jelenléte, akik a 
munkát felvállalják és elvégzik. 

Amint arra rávilágított, a szövetség a 
városnak segíteni kíván az edzőképzési 
háttér biztosításában. Véleménye szerint 
a sportlövészet fegyelmezett embereket 
nevelő sportág, ez pedig a fiatalok ese-
tében elengedhetetlenül fontos tényező. 

Nagy György azt is bejelentette: 
Horváth István polgármesterrel meg-
állapodtak arról, hogy legnagyobb 
nemzetközi versenyüket, a Hungarian 
Opent idén novemberben Szekszárdon 
rendezik meg. Az esemény – összeköt-
ve a tagtoborzással – jelentős hírverés 
lehet a városi fiatalok körében is. 

A szakma veteránja, dr. Hammerl 
László olimpiai bajnok sportlövő el-
mondta: nagy örömmel érkezett Szek-
szárdra, mivel a korábbi itteni versenye-
ken szövetségi kapitányként vett részt 
és vezette a magyar csapatot. Arról is 
szólt, bízik abban, hogy a megújuló 
szekszárdi nemzetközi versenyen a 
régiekhez hasonlóan jó hangulat ural-
kodik majd, s figyelemre méltó eredmé-
nyek születnek.   Gy. L.

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

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

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

A vásár helye, ideje:
Szekszárdon, a Dominó Üzletházban

Mátyás király 4/c. (az EURONICS mellett)
Január 22-én, szerdán, 9-16 óráig

Falusi Parasztvacsora a Mango 
Étteremben!Falusi Parasztvacsora
a Mango Étteremben!

Január 30-án, 19 órai kezdettel szokásos módon 
Parasztvacsorát tartunk.

Az asztalon: sonka, kolbász, szalámi…
bor, pálinka… minden,

ami egy tisztességes spájzban megtalálható!
A szalonnázó bicskáját senki ne hagyja otthon!

Részletek: www.mangoetterem.hu/borvacsora
Foglalás: 06-20-550-1954

ibvier bt.

ÉLEZÉST VÁLLALUNK!

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

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,

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

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

SZEMÉSZ
SZAKORVOS

MAGÁNRENDELÉS
a Szász Optikában

Ellenőriztesse a szeme egészségét!
Szemnyomás mérés, diabetes szűrés,

széleskörű szemvizsgálat.
Dr. Ványai Natália főorvos rendelésére

jelentkezzen Optikánkban!

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

www.szaszoptika.hu

A vizsgálat precíz, modern
szemvizsgálati műszerekkel történik.

Diszkrét és nyugodt környezetben fogadjuk
Önt, előzetesen egyeztetett időpontban,

várakozás nélkül, egyszerre csak egy
páciens vizsgálata történik!
A vizsgálat fájdalommentes.

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

Téli vásár!
női-, férfi- bokacipők, 
csizmák, bakancsok, 

Szamos gyermekcipők
15% kedvezménnyel

január 17-től a készlet erejéig.

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


