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Annak ellenére, hogy a cukortarta-
lom és a színanyag rendben volt a
2012-es évjáratban, a kevés csapa-
dék, és annak szélsőségessége mi-
att szőlészeti-borászati szempont-
ból nem volt egyszerű év a tavalyi -
jelentette ki Módos Ernő a Szek-
szárd Borvidéki Borverseny ünne-
pélyes eredményhirdetésén a PTE
Illyés Gyula karának aulájában.

- Nem minden fajta bírta el azt a légkö-
ri aszályt, azt a hatalmas hõösszeget,
amely az érés szempontjából legfonto-
sabb technológiai idõszakban, augusz-
tus végétõl szeptember végéig érte a
szõlõt, s amely a gyümölcs töppedtsé-
gét segítette elõ - folytatta az Alisca Bor-
rend nagymestere. - Ez nem mindenki
számára volt kezelhetõ. A jó minõségû
borok elõállításának ezúttal nagyon ko-
moly technológia elõfeltételei voltak.
Helyesen kellett megválasztani a szüret
idõpontját és  megfelelõ erjedési hõ-
mérsékletet kellett biztosítani. Aki nem
tudott élesztõvel segíteni a természetes
kultúrának, annál sok ki nem erjedt cu-
kor, vagy abnormálisan magas alkohol
jelent meg a borban bizonyos nem kívá-

natos ízek mellett. A 2012-es évjárat ez-
zel együtt sok lehetõséget hordozott
magában, tudatos borászattal az értéke-
ket meg lehetett jeleníteni a borban -
összegzett Módos Ernõ.

Akik a szekszárdi történelmi borvi-
dék legrangosabb versenyén megjelen-
tek, s ott érmet, mi több aranyérmet
nyertek, azok természetesen birtokában

voltak a fentebb említett kihívásoknak.
Olyan borokkal jelentek meg, amelyek
hûek a borvidékkel szemben támasztott
magas elvárásnak. Mint az elmúlt másfél
évtized legjobb évjártaiban (2000, 2003,
2007, 2009, 2011), a szekszárdi sokszí-
nûséget sikerült megõrizni a borvidék
meghatározó termelõinek.

Folytatás a 3. oldalon.

Sebestyén bikavér lett a város bora
XV. Szekszárdi Borvidéki Borverseny: egyéni stílusok, aranyérmes borok

Eszterbauer János, a Szekszárdi Borászok Céhe elnöke (balról) adta át

a legeredményesebb pincészetnek járó díjat Takler Andrásnak

A békés egymás mellett élés jegyé-
ben konferenciát rendezett a Szek-
szárdi Roma Kisebbségi Önkor-
mányzat a Garay gimnázium dísz-
termében.

A tanácskozás szervezõje, Sárközi János
József felidézte a hajdani „békeidõket”
amikor együtt tanultak, játszottak a ma-
gyar és a roma gyerekek, s a felnõttek is
jó szomszédságban éltek. Aztán változ-
tak az idõk, megváltozott ez is, de, hogy
a jövõnk jobb legyen, meg kell, hogy
szûnjenek a negatív elõítéletek.

- Magyarország egyik legnagyobb érté-
ke a sokszínûség, amire vigyáznunk kell,
s amire büszkék lehetünk - mondta a ta-
nácskozás bevezetõjében Tóth Ferenc
kormánymegbízott -, mert minél színe-
sebb egy ország kultúrája, minél gazda-
gabb a hagyománya, annál több olyan
értékkel bír, amivel bátran a világ elé áll-
hat. Fontos - folytatta -, hogy a roma kö-
zösség minél több nyilvános rendezvé-
nyen mutassa meg kultúráját, értékeit,
mert ez lehet a legerõsebb fegyver a tár-
sadalomban megbúvó, romákkal szem-
beni elõítéletek ellen. Ez az az út, ame-

lyen elindulva a roma társadalom sokat
tehet a negatív elõítéletek lerombolásá-
ért. A kormánymegbízott szerint a társa-
dalom büszke a világhírû roma mûvészek-
re, s minden területen értékeli eredmé-
nyeiket. Hozzátette: ezeket csak szívós,
kitartó munkával lehet elérni, s legfonto-
sabb a tanulás. Ezért, kérte a résztvevõket,
mint a roma társadalom helyi elitjét, hogy
ösztönözzenek minden családot arra,
hogy amíg csak lehet, taníttassák gyer-
mekeiket, s tegyenek meg mindent, hogy
egyetlen kis kamasz se kerülje az iskolát.

Folytatás a 2. oldalon.

Szûnjenek a negatív elõítéletek
Roma konferencia a „békés egymás mellett élés” jegyében
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Szûnjenek a negatív elõítéletek
Gálamûsor zárta a szekszárdi roma-konferenciát

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

A munkakör és munkahely megne-
vezése:

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

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

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

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

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

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

kölcsi bizonyítványt, 
- a pályázó hozzájárulását arról, hogy

a pályázati eljárásban résztvevõk a pá-
lyázati anyagot megismerhetik. 

- MOK tagsági igazolást.

A pályázat benyújtásának helye:
Szekszárd MJV Önkormányzata, Hor-

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

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

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

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

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

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

projekt menedzsment
szervezetvezetõ

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

Folytatás az 1. oldalról.
A kormány is rengeteget tesz azért,

hogy a hátrányos helyzetû gyermeke-
ket benntartsa az oktatási rendszer-
ben, s ezért vezette be a családi pótlék
folyósításának ideiglenes felfüggeszté-
sét abban az esetben, ha a gyermek tar-
tósan nem jár iskolába. A kormány ta-
valy több mint kétmilliárd forintot for-
dított arra, hogy ösztöndíjjal segítse
több mint 17 ezer roma tanuló szelle-
mi gyarapodását.

Sárközi János József, a Szekszárdi
Roma Kisebbségi Önkormányzat elnö-
ke azokat az idõket idézte, amikor még
együtt játszottak, egymás mellett ültek
az iskolában roma és nem roma gyere-
kek, amikor még jó szomszédok voltak
és a munkahelyeken is együtt dolgoz-
tak a cigányok és magyarok. „Ma más
a helyzet - folytatta - s félõ, hogy a vá-
lasztások közeledtével a pártok politi-
kai tõkét kovácsolnak a ma tapasztal-
ható társadalmi ellentétekbõl.” Azt
mondta, a roma emberek azon vannak,
hogy béke legyen. Tolna megye a béke
szigete, országos viszonylatban itt tör-
ténik a legkevesebb bûncselekmény.
Szekszárdot, mint kis ékszerdobozt
említette, ahol megvan az a harmoni-
kus békés egymás mellett élés, amely
más településeken is kellene.

A megyében a romák és a rendõrök
viszonya példás, fejtette ki Sárközi Já-
nos József. Elismerõen szólt arról,
hogy a megyei rendõr-fõkapitánysá-
gon Az Év Rendõre kitüntetést idén
egy roma származású õrnagy kapta.
Szólt a romák és az egyház kiváló kap-
csolatáról, amit jelez, hogy a konferen-
cia fõvédnöki tisztét elfogadta Alberto

Bottari de Castello oderzói címzetes
érsek, a Vatikán magyarországi aposto-
li nunciusa, aki levélben köszöntötte a
konferencia résztvevõit.

Sárközi Károly, az Országos Roma
Kisebbségi Önkormányzat képviselõ-
je is arról beszélt, hogy nemzeti
együttgondolkodásra van szükség,
aminek megteremtése közös feladat, s
ezért felelõsségük van a romáknak is.
Beszélt arról is, hogy illõ lenne egy em-
lékmûvet állítani a roma holocaust ál-
dozatainak. A népirtásnak ugyanis ci-
gány áldozatai is voltak, s erre emlé-
kezni kell, mert „a múlt ismerete nél-
kül gyökértelen a jövõ”. Õ már évek
óta szorgalmazza, hogy Lengyelben a
temetõben legyen ilyen emlékmû, de
sajnos eddig szándéka legtöbb helyen
elutasításba ütközött.

A konferencián szót kért Bacsmai
László szekszárdi plébános is, aki arra

hívta fel a résztvevõk figyelmét, hogy
szeptembertõl az iskolákban az er-
kölcstan felváltható hit és erkölcstanra.
Azt tudja, hogy a cigányemberek meg-
kereszteltetik a gyerekeket, mert úgy
mondják, ha sír éjszaka, megszállta az
ördög, de ezentúl, ha a megkeresztelt
nagyobb gyerekek nem járnak hittan-
ra, a születõ kistestvér keresztségét el
kell utasítsa addig, amíg nem íratják
be az iskolást hittanra.

A konferencia késõ délután gálamû-
sorral folytatódott, amin felléptek
nemzetiségi, illetve hagyományõrzõ
együttesek, így a Príma-díjas Bogyisz-
lói Zenekar, az „Ifjú Szív" Magyarorszá-
gi Német Nemzetiségi Néptánce-
gyüttes, a Bátai Roma Hagyományõrzõ
Együttes, a Zombai Roma Hagyomány-
õrzõ Együttes, a Dusnoki Kulturális
Egyesület Dusenici Aprók csoportja.  

- szepesi -

A konferencia hallgatósága a Garay gimnázium dísztermében

FO
T

Ó
: A

 S
Z

ER
Z

Õ
 F

EL
V

ÉT
EL

E

Egészségügyi nap
A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus
Társaskör értesíti Tagjait és minden ér-
deklõdõt, hogy május 10-én, pénteken 8
órától 15 óráig tartja hagyományos
Egészségügyi napját a Szent István Ház-
ban (Rákóczi u. 69-71.).

A nap során ingyenes vérnyomás- és
pulzusmérést, vércukorszint ellenõr-
zést, testtömegindex számítást, Al-
czheimerkor szûrést, szemészeti szû-
rést, masszírozást és teljeskörû állapot-
felmérést (biorezonancia) tartanak. Le-
hetõség lesz ortopéd gyógycipõ készít-
tetésére is.

„Az idõskor problémái - a demencia”
címmel dr. Kertész Ágnes, a Pszichiátri-
ai Osztály vezetõ fõorvosa tart elõadást
10 órakor. Az Egészségnap keretében
ruhaosztást is tartanak, és bemutatkozik
az Egészségcentrum.

Anyák napja
A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus
Társaskör május 5-én, vasárnap 16 óra-
kor Anyáknapi ünnepséget tart a Szent
István Házban (Rákóczi u. 69-71.).

Az ünnepi mûsort a Szent József Ka-
tolikus Iskola diákjai és a társaskör tag-
jainak gyermekei, unokái, valamint a tár-
saskör népdalköre adják. Mindenkit sze-
retettel várnak.

Születés Hete
Idén tizenegyedik alkalommal kerül
megrendezésre A Születés Hete orszá-
gos szakmai, kulturális és tájékoztató
rendezvénysorozat. A szervezõk május
4. és 12. között, közel hatvan helyszínen,
így Szekszárdon is várják az érdeklõdõ
ket. Információ: www.szuleteshete.hu,
www.facebook.com/SzuletesHete2013.
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A Sebestyén Pince bikavére lett a város bora
XV. Szekszárdi Borvidéki Borverseny: egyéni stílusok, aranyérmes borok

Folytatás az 1. oldalról.
A nemzetközi borversenyeken meg-

szokott szigorú minõsítési kritériumo-
kat alkalmazva a valamivel kétszáz fölöt-
ti mintának csak a húsz százaléka lehe-
tett érmes. Jellemzõ a magas színvonal-
ra, hogy hárman - a Takler, a Veszter-
gombi és a Sebestyén Pince - nagy ara-
nyat vihettek haza, de további 34 bor tu-
dott megfelelni az arany minõsítésnek,
mintegy „árualapot” szolgáltatva a dél-
utáni „marketing eseményhez”, a több-
ségében 2009-es és 2011-es évjáratú
aranyérmes, palackos borok kóstolójá-
hoz.

A különdíjak odaítélése is izgalommal
teli, s a díjazottnak még akkor is szakmai
respektet ad, ha már ismert borászról,
hát ha még feltörekvõrõl van szó. Az elit-
kategóriába tart a legeredményesebb fi-
atal borász címet is elnyerõ Bõsz Adrián,
aki a legjobb kadarkát tette a zsûri aszta-
lára. Aligha véletlenül, hisz könnyedebb,
illetve a testesebb vörös boraival kivívta
már a szakma elismerését az új generáció
egyik jeles képviselõje.

- Felépítettük már a kadarkát, a kék-
frankost, most a bikavéren és a merlot-on
a sor. Ez a díj örömet okoz, de nem érté-
kelem túl: pozitív megerõsítése annak,
hogy jó úton indultunk el. A díjnyertes
bor a pincének egy 2011-es válogatás ka-
darkája. Ezúttal a fajtának a Szekszárdon
jellemzõ gyümölcsösségére építettem,
amely a karakteres, fûszeres fajtajelleg
mellett megjelenik. Talán ezért is szeretik,
kérik a fogyasztók. Az almasav-bontásnál
alkalmaztam egy saját módszert, amit - ne
tûnjék nagyképûségnek -, szakmai titok-
ként kezelek - mondta a kíváncsiságot fo-
kozandó Bõsz Adrián, aki egyébiránt a fe-
hér borokkal is elmélyülten foglalkozik,
rajnai rizlingjével például elõbb ért el si-
kereket, mint a klasszikus vörösekkel.

Csúcs-kékfrankosok

A legtöbb veretes sikert idén a Takler
Pince érte el, jelezvén, hogy Bordeaux,
Zürich és Brüsszel mellett a hazai pályán
elért helytállás is legalább annyira fontos
számukra. A legjobb vörösbort (2011-es
Syrah Reserve) és a legjobb kékfrankost
(2009) is õk adták. További négy arany-
éremmel együtt a legeredményesebb
borászat titulus is megillette Takleréket.
Nem elõször és gyaníthatóan nem is
utoljára...

- Hogy melyik díj a legkedvesebb ezek
közül? - kérdez vissza Takler András, de
máris kész egy „hitvallással” felérõ válasz-
szal: „A kékfrankos nekünk és Szekszárd-
nak is több szempontból nagyon fontos.
Ez a meghatározó a roséknál, és még in-
kább a bikavéreknél. A legszebb dûlõk-
bõl származó kékfrankosokat kötelezõ
megmutatnunk a világnak, s mi ezt most
hangsúlyosan megtesszük. Már részt vett
ez a Görögszóból származó, dûlõszelek-
tált bor egy neves internetes blog által
szervezett vakkóstolón,  küldtünk kék-
frankost a Decanter magazin tesztjére,
ott leszünk a Pannon Bormustrán is a

legjobb kékfranko-
sainkkal, és termé-
szetesen a Bor-
deaux-ban zajló, faj-
ta-specifikus ver-
senyre, a Citadel-
las-ra is beneve-
zünk, mert tényleg
nagy terveink van-
nak a kékfrankos-
sal, aminek nem-
zetközi megismer-
tetésével kapcsola-
tosan borvidéki
szinten is sok a te-
endõnk.

Hagyomány és
az egyéni stílus útján

Az „egyéni stílus” jelzõt már régóta
használja a borfogyasztó nagyközönség
a szívós munkával az elitbe felkapasz-
kodó Sebestyén Pincével kapcsolato-

san, amely legfõképpen egy másik ne-
vezetes termõhely, Iván-völgy egyedi
klímáját képes palackba, vagy hordóba
zárva a csúcsminõséget megcélozni. Se-
bestyén Csaba a rá jellemzõ szerény-
séggel fogadta, hogy idén õk adják
Szekszárd város borát.

- Megérett már az idõ arra, hogy egy
nagyon jó bikavért készítsünk - fogadta
a gratulációkat a borász. - Egy negyven-
éves kékfrankos, és egy ennél is öre-
gebb, hatvanéves kadarka ültetvényrõl
származik ennek a 2009-es bikavérnek
két fontos alkotóeleme.

Az is lehet tudni Sebestyénékrõl, hogy
csak módjával hódolnak be a legkorsze-
rûbb borászati technológia alkalmazá-
sának, Csaba a természet adta kincseket
a maga természetességében szeretné vi-
szontlátni a borokban. „Hagyományos
módon, nyílt erjesztéssel készítjük a bo-
rainkat. Ezeket kellõ alapossággal lekere-
kítjük, s aztán a fiam által elképzelt
ízvilág alapján történnek a házasítások.
Talán ezért is ismerik fel, tudják megkü-
lönböztetni a többitõl a pincészetünk
borait - avat be a mûhelytitkokba a bo-
rász édesapja.

Akik nem érték be
egy-két arannyal

Egy-egy termelõ legfeljebb tíz mintát
küldhetett be a hegyközségi borver-
senyre. Az aranyérmek külön versenyé-
ben az egyaránt öt aranyat elérõ Bodri
Pincészet - az övék lett a legjobb hordós
tételnek járó különdíj is -, és a Fritz Pin-
cészet jeleskedett. Utóbbi borásza,
Lõrincz Norbert sikerélménnyel érke-
zett az eredményhirdetésre, mert Bor-
deauxból, a Challenge du Vin versenyrõl
igazán jó hír érkezett: egy Cabernet
Franc válogatásuk aranyérmes lett, ami
nem az elsõ elismerés a pincészetnek a
borászat Mekkájából. A borvidéki verse-
nyen „megcsípett” öt arany közül több-
nek is felettébb tudtak örülni. „Két bor
is 90 fölötti pontszámot kapott, amire
azért nem számítottam, ami bizakodás-
ra ad okot a késõbbiekre nézve” - jegyez-
te meg a korábban átütõ sikert elérõ Me-
dicina Cuvée-hez hasonló csúcsborokat
tervezõ borász.

A három nagy aranyérmes bor közül
kettõ - mint arról fentebb már beszámol-
tunk - különdíjas is lett, a mezõnybõl ki-
emelkedõ harmadikat a Vesztergombi
Pince adta. A jelekbõl ítélve folytatódik
a „Csaba Cuvée sztori” - szólítottuk meg
a világfajtákból elõször 14 évvel ezelõtt
csúcs cuvée-t, a pincészet „zászlós bo-
rát” készítõ Vesztergombi Csabát.

- Nagyon remélem, hogy igen - válaszol-
ta a borász -, hiszen az elsõ, 1999-es évjá-
rat után a 2000-es, a 2003-as, a 2006-os és
a most forgalomban lévõ 2007-es is nép-
szerû volt a fogyasztók körében. Nem aka-
rom elkiabálni, de a 2011-es talán minden
eddiginél jobb lett, felülmúlhatja a ki-
emelkedõ 2000-es évjáratot is. Nincs sem-
mi titok, csupán csodás alapanyag volt a
kezünkben. A zsûritõl most 95 pontot ka-
pott ez a cabernet sauvignon, cabernet
franc, merlot házasítás. B. Gy.

Vesztergombi Csabának (jobbról) Módos Ernõ és Kõvári László gratulál

Bõsz Adriáné (jobbról) a legfinomabb kadarka

Sebestyén Csaba 2009-es Iván-

völgyi bikavére lett a város bora
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Majális a Prométheusz parkban
Kitűnő, koranyári időben színes,
tartalmas programok várták a Pro-
métheusz parkba látogatókat a
szekszárdi majálison. 

A Babits Mihály Kulturális Központ rendez-
vényének délelõttjén a Swing Mazsorett és
Táncegyesület és a Mozgásmûvészeti
Stúdió bemutatóját követõen meseszín-
házba „cseppentek” a gyerkek és szüle-
ik: a színpadon a Hetvenkedõ János cí-
mû magyar népmese elevenedett meg.
Napközben ügyességi és kvízjátékok,
önvédelmi, harcmûvészeti és újabb
táncbemutatók szórakoztatták a közön-
séget. Színpadra léptek többek között a
a Bartina Néptánc Egyesület csoportjai
is. A park szökõkútjában a kajakozás rej-
telmeivel ismerkedhettek a gyerekek,
akiket kutyás játszóház, kézmûves fog-
lalkoztatók, ugrálóvár és csúszda szóra-
koztatott.

Kora este fellépett a Junior Stars Big
Band és a Tücsök Zenés Színpad. Az est
sztárvendége Szabó Dávid, az X-Faktor
tehetségkutató felfedezettje volt. A majá-
lis természetesen nem lehetett volna tel-
jes kézmûves- és kirakodó vásár nélkül.

Kiváló étkeket kóstolhatott az újvárosi halfõzõ verseny zsûrije
A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus
Társaskör idén is megrendezte május el-
sejei hagyományos halfõzõ versenyét a
Szent István Ház udvarán. A kitûnõ han-
gulatú esemény fõvédnöke dr. Csötönyi
Sándor, az ökölvívó szövetség elnöke
volt, aki egyben a zsûri elnöki teendõit
is ellátta. A szekszárdi kötõdésû sportve-
zetõ gyakran jár a társaskör rendezvé-
nyein, s mind a halfõzõ versenyt, mind
más összejövetel fõvédnöki teendõit is
szívügyének tekinti.

Amint azt a társaskör elnökhelyettesé-
tõl, Horváth Jánosné Edittõl megtudhat-
tuk, a halászlevek tizenhárom bogrács-
ban fõttek, a csapatok pedig a 4 fõstõl a
40 fõs társaságig vették ki részüket a
nyári meleggel kacérkodó május elsejei

napon a munkából. A zsûriben helyet
foglalt még Fehérné Verseghy Zsuzsan-
na és Módos Ernõ is. Az asztaltársaságok
ismételten egy kellemes napot tölthet-
tek együtt az Újvárosi Római Katolikus
Társaskörnek köszönhetõen.

Pontyhalászlé kategóriában az elsõ
helyezést Assenbrenner Mihály érde-
melte ki, a 2. helyezett Keresztes István
lett, míg harmadik helyen Hahn János
végzett. Vegyes halászlé kategóriában
Csötönyi István halleve kapta az elsõ dí-
jat, a második helyezett jutalmát Péter
Béla, míg a harmadik helyezettnek járó
elismerést dr. Tóth Gyula vehette át. A dí-
jazottak bort, oklevelet és tárgyjutalmat
kaptak az emlékezetes nap keretében. 

Gyimóthy Levente Csötönyi István (balról) vegyes halászlevét találta legjobbnak a zsûri
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Agrárfórum a megyei gazdálkodóknak
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Tolna Megyei Igazgatósága, az
MVH Tolna Megyei Kirendeltsége,
valamint a Tolna Megyei Gazdakö-
rök Szövetsége április 30-án agrár-
fórumot szervezett a gazdálkodók
számára.

Az eseményen, amelyet a Tolna Megyei
Kormányhivatal Élelmiszerlánc-bizton-
sági és Állategészségügyi Igazgatóságá-
nak dísztermében tartottak, a területala-
pú támogatások kérelmének változásai-
ról, illetve aktuális agrárpolitikai kérdé-
sekrõl is szó esett.

Horváth István, Szekszárd polgármeste-
re, a VM miniszteri biztosa elõadásában
hangsúlyozta: 2012 augusztusában a kor-
mány elfogadta a sertésstratégiát, amely-
nek célja az ágazat megsegítése. A növény-

termesztés számára versenyképes felve-
võpiacot jelenthet a sertésszám növelése.
Emlékeztetett arra: 25 éve még 10 milliós
sertésállománnyal a világ harmadik legna-
gyobb exportõrének számítottunk. Ez a
szám mára a 3 milliót sem éri el. A minisz-
teri biztos elmondta: az ágazat fejlesztése
nemzetgazdasági, foglalkoztatási és nem-
zeti önrendelkezési kérdés is egyben! Má-
ra a sertéságazatban gyenge jövedelme-
zõség tapasztalható, számos ellentmon-
dás keletkezett, és bizalmi válság alakult ki
termelõk és feldolgozók között - tette hoz-
zá az elõadó. A sertésállomány növelésé-
ben a fokozatosság elvét szükséges figye-
lembe venni. „Növelni kell a belsõ fogyasz-
tást” - hangsúlyozta Horváth István, aki
úgy látja, e területen feketekereskedelem
zajlik. Miután az Európai Unió a fordított
áfa bevezetésének gátat vetett, így a mi-

nisztérium most az 5 százalékos áfa beve-
zetését javasolja. Ezzel az áfakulccsal növe-
kedhetne a versenyképesség, és tisztul-
hat az ágazat - fogalmazott zárásként Hor-
váth István.

A fórumon, amelyet dr. Hadházy Ár-
pád, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Tolna megyei elnöke nyitott meg,
Vendégh Edit, a Magyar Nemzeti Vidék
Hálózat Tolna megyei referense a szerve-
zet szolgáltató, információs feladatköré-
rõl beszélt, Kovács Judit, az MVH Tolna
megyei kirendeltségének vezetõje pedig
a területalapú támogatások egységes ké-
relmeinek beadásáról, annak fontossá-
gáról, célszerûségérõl tartott elõadást. A
fórum nyílt eszmecserével zárult, ame-
lyen a méhészek problémáinak kezelé-
se, de a vízgazdálkodás kérdései is felszín-
re kerültek. Gyimóthy Levente

Köszöntjük
az édesanyákat!

Magyarországon 1925 óta tartják május
elsõ vasárnapján az édesanyák napját. A
Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az
elsõ ünnepet a májusi Mária-tisztelet ha-
gyományaival összekapcsolva. Az Anyák
napját 1928-ban már miniszteri rende-
let sorolta a „kötelezõ iskolai ünnepé-
lyek közé”. Lapunk szerkesztõsége sok
szeretettel köszönti az édesanyákat és
nagymamákat hosszú, boldog életet kí-
vánva mindannyiuknak!

HHHH áááá zzzz iiii   EEEE lllleeee kkkk ttttrrrroooo tttteeee rrrráááá pppp iiii áááá ssss   SSSS zzzz oooo llllgggg áááá llllaaaa tttt
Harmincéves gyakorlattal 

rendelkezõ fizikoterapeuta vagyok.
Korszerû készülékekkel 
felkeresem otthonában.

– Stressz okozta izomfeszülés,
– Gerinc túlterhelése miatt izomgörcs,
– Egyoldalú megterhelés miatti diszkomfort érzés,
– Derék-hátfájás kínozza?
– Ujjai, izületei fájnak?

Keressen bizalommal!
Loridon Angéla
Tel.: 06 30/418-8354

Elõzetes orvosi 
vizsgálat javasolt 

a kontraindikációk 
elkerülésére.

Székelykevén is taroltak a szekszárdi borok
Április 12. és 14. között Délvidékre, az al-
dunai Székelykevére látogatott a Bukovi-
nai Székelyek Szekszárdi Egyesülete,
hogy részt vegyen az ötödik bukovinai
székely borversenyen.

Lapunkat Szegedi Dezsõné, az egye-
sület elnöke tájékoztatta a kirándulásról.
A délvidéki találkozón a látogatók az ott
élõ székelyek letelepedésének 130 éves
évfordulóját is megünnepelték. A szek-
szárdiak az út során Újvidékre, Péter-
váradra, Zimonyba, és a nándorfehérvá-

ri várba is ellátogattak. A szállást a bor-
verseny fõszervezõje, Dani Ernõ bizto-
sította. Bár a szendrõi várlátogatás a Du-
na magas vízállása miatt elmaradt, akadt
azért látnivaló,  hiszen tájházba és kéz-
mûves kiállításra is ellátogattak, de ki-
vették részüket egy halászléfõzõ ver-
senybõl is. A helyi civil szervezetek elõ-
adásából történelmi áttekintést kaphat-
tak a székelyek Al-Dunához történt tele-
pítésérõl. A halászléfõzõ megméretteté-
sen a teveliek aranyérmesek lettek, míg

Szekszárd és Bátaszék közös halászleve
ezüstérmet vehetett át. Jóval nagyobb
sikert könyvelhettek el hazánkfiai a bor-
versenyen: a szekszárdi és a tolnai bor-
vidékrõl érkezett minták 24 nagy ara-
nyat és aranyat, 7 ezüstöt és 10 bronzér-
met nyertek.

A programok sorát ünnepi szentmisé-
vel zárták, majd a hazaúton Vukovárnál
még megtekintették a lakóházak falain
a délszláv háború által ütött szörnyû „se-
beket”. Gy. L.
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Szekszárd, Széchenyi u. 16.
Telefon: 74/316-206

NEPP
MANUFAKTÚRA

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

Kutyfelszerelések
Lószerszámok

Akiért vörös rózsák hullanak
Frank Ildikó színmûvész, színigazgató volt az Önarckép Értékkel vendége

Napközben az ország egyetlen pro-
fesszionálisan működő német szín-
házának szakmai életét irányítja,
esténként pedig színész kollégái-
val együtt ő maga is a közönséget
szórakoztatja.

Szegeden született, de sokáig Pécsett
érezte magát otthon. Szekszárdra elsõ
alkalommal egy tavaszi napon érkezett,
és ahogy elmondta, a virágzó vadgeszte-
nyefák illata rögtön megragadta a szívét.
Ekkor döntötte el, hogy a magyarorszá-
gi német közösségnek, és a megyeszék-
hely lakóinak egyaránt büszkeségéül
szolgáló színházat fog csinálni. Tervét si-
került megvalósítania, ugyanis 2013-ban
már a harmadik ciklusát tölti Tolna me-
gye egyetlen teátrumának élén. A Babits
Mihály Kulturális Központ portrésoro-
zatának idei negyedik vendégével, Frank
Ildikóval, a Magyarországi Német Szín-
ház (Deutsche Bühne Ungarn) igazgató-
jával, színmûvészével Orbán György be-
szélgetett.

A mûsor kezdéseként ezúttal is a gye-
rekkori élményekrõl esett szó. Frank Il-
dikó Szegeden látta meg a napvilágot,
de az élet úgy hozta, hogy hét éves ko-
rában családja Pécsre költözött. A mû-
vésznõ ezzel kapcsolatban azt mondta,
nagyon nehéz volt megszoknia az új
környezetet, és eleinte nem is igazán
érezte magát jól a baranyai megyeszék-
helyen. A beszélgetés elsõ vendége, Pes-
ti Jánosné, a pécsi I. Számú Gyakorló Is-
kola egykori tanára, Frank Ildikó volt
osztályfõnöke viszont ebbõl semmit
sem vett észre. Õ úgy emlékezett vissza
azokra az idõkre, hogy a mûvésznõ
szépsége jó néhány osztálytársának fel-
tûnt, és bizony volt, hogy emiatt iskolai
csínytevésbe is keveredtek az ifjú rajon-
gók. A tanárnõ már ekkor látta, hogy fi-
atal tanítványa különösen közel érzi
magához az irodalom és a magyar nyelv
szépségeit. A Kazinczy Ferenc Vers-

mondó Verseny megnyerése pedig
mintha elõre jelezte volna Frank Ildikó
karrierjét.

A Pécsen eltöltött középiskolai éveket
a helyi egyetemen megszerzett magyar-
angol szakos diploma követte, majd egy
ösztöndíjnak köszönhetõen Frank Ildi-
kó a Temesvári Magyar Egyetem német
nyelvû szakának színmûvész hallgatója
lett. A pályázat elnyerésével vállalta,
hogy a diploma megszerzése után a
Szekszárdon mûködõ német színház-
ban fog dolgozni. A temesvári egyetem
büféjében ismerte meg késõbbi férjét,
Florin Gabriel Ionescut, a német színház
színész-rendezõjét. 2000-ben már elsõ
közös gyermekükkel, Leával együtt köl-
töztek Szekszárdra, ahol 2003-ig a szín-
ház állandó színésznõjeként dolgozott.
Idõközben vettek egy kis tanyát, és az
ahhoz tartozó földön szõlõmûvelésbe
kezdtek. 2003-ban aztán a teátrum akko-
ri vezetõje felbontotta a fiatal színésznõ
szerzõdését. Egy évvel késõbb viszont
visszatért az ország egyetlen állandó né-
met színházába, de már nem elsõsorban
a színpadra. Ahogy elmondta, nehéz
helyzetben találta magát, mert hosszú
idõbe telt, míg hozzászokott, hogy egyik

pillanatról a másikra korábbi kollégái fõ-
nökévé vált. Azóta kétlaki életet él: nap-
pal a 25 fõvel mûködõ színház szakmai
életét szervezi, igazgatja, esténként pe-
dig a társulattal próbál, vagy játssza az
éppen aktuális szerepét. Azt est vendé-
ge, dr. Józan-Jilling Mihály országos né-
met nemzetiségi képviselõ szerint
Frank Ildikó igazgatósága alatt a Magyar-
országi Német Színház komoly változá-
son ment keresztül. Az ismert helyi kar-
diológus úgy fogalmazott: „Ildikó óta a
színház azt teszi, ami a dolga”. Kis Pál Ist-
ván költõ pedig azt mondta: kapcsolata
a színházigazgatóval rendkívül inspirá-
lóan hat rá. Több könyvbemutatót is tar-
tott már a teátrum épületében és ezek
alatt a szoros együttmûködés mellett ba-
rátság alakult ki a két mûvész között.

Frank Ildikó szerint ez azért van így,
mert nagy hangsúlyt fektet arra, hogy jó
kapcsolatot tartson fel mind a kollégái-
val, mind a színházkedvelõkkel. Saját ze-
nekaruk is van, aminek a technikusok
mellett a színház állandó zenekarának
tagjai játszanak. Az est zárásaként Frank
Ildikó és fia - a Deutsche Bühne Band-del
kiegészülve - egy román nyelvû reggae
zenével búcsúzott a közönségtõl. B. P.

Frank Ildikó és a házigazda, Orbán György

Virágpalánta-vásár
Szekszárd Város Polgármesteri Hiva-
tala a lakosság részére kedvezményes,
40 Ft/db virágpalánta-vásárt szervez
közterületi, illetve elõkerti kiültetés-
re, valamint épülethomlokzat díszíté-
sére : május 7-én 12 és 16 óra között,
és 8-án 8 és 16 óra között, továbbá
május 14-én 12 és 16 óra között, és 15-
én 8 és16 óra között a Kisiparos ud-
varban.

A virágosítási akcióban résztvevõk
nevét és címét a késõbbi zsûribejárá-
sok megtekintéséhez rögzítjük. Kér-
jük, hogy gondozott kertjeikrõl, kiülte-
téseikrõl készített fotóikat juttassák el
a városi kertészhez postai úton, vagy a
katzne@szekszard.hu e-mail címre.

Szépítsük együtt!
Szeretném megköszönni a Fuksz völgy-
ben április 27-én dolgozó önkéntesek-
nek, hogy fáradtságot és szabadidõt
nem kímélve összegyûjtöttek 4 kiste-
herautónyi földet és avart a betonút szé-
lérõl, ezzel hozzájárulva a szurdikban a
könnyebb közlekedéshez!

Ismét felhívom a figyelmet az Energia
Park (Gróf Pál utcai játszótér) szépítõ-
felújító akciónkra, melyet május 11-én,
8 órától kezdenénk. Csatlakozzon Ön is
hozzánk, hogy a játszótér még szebb le-
hessen! A munkaeszközöket a Budapest
Bank segítségével a Szekszárdi Nagycsa-
ládosok Egyesülete biztosítja. Találkozás
az Energia Parkban, a várnál. Kapcsolat:
Máté Péter képviselõ (email: mpj@t-on-
line.hu), vagy Bodó Kata programfele-
lõs (tel.: 30/49-48-028). Bodó Kata

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló

2011. évi CXCIX. törvény 45.§ 
(1) bekezdése alapján pályázatot hirdet 

a Polgármesteri Hivatal 
Gazdasági és Informatikai 

Igazgatóság Számviteli Osztály
számviteli ügyintézõ

munkakör betöltésére.

A részletes pályázati felhívás 
a www.szekszard.hu honlapon, a Köz-

ügyek/Állás menüpontban tekinthetõ meg.

Közgyûlési meghívó
Értesítjük az ONYPE szekszárdi tagjait,
hogy legközelebb május 17-én, 17 óra-
kor találkozunk. Mûködésünkkel kap-
csolatban közgyûlést tartunk, ezért
mindenki feltétlen megjelenésére szá-
mítunk. Vezetõség
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Meghívó Belga Estre
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata és az Alisca Szekszárd-
Waregem Baráti Társaság tisztelettel
meghívja Önt, családját és barátait a két
város között fennálló testvérvárosi kap-
csolat 20 éves jubileuma alkalmából ren-
dezett BELGA ESTRE.

Idõpont: 2013. május 18. (szombat)
18.00 óra

Helyszín: Baka István Általános Isko-
la (Béri B. Á. u. 89.)

A rendezvényen belga partnerváro-
sunk, Waregem saját kultúrájával, jelleg-
zetes ételeivel és italaival mutatkozik be
Szekszárd számára a két város között
két évtizede fennálló baráti kapcsolat
jegyében.

Program:
17.30: Érkezés, helyek elfoglalása az

asztaloknál
18.00: Ünnepi köszöntõk, a testvér-

városi kapcsolat méltatása
19.00: Ünnepi vacsora jellegzetes bel-

ga ételekkel és kiváló belga világos és
barna csapolt sörökkel

A belga estre belépõjegy és támogatói
jegy vásárolható az alábbiak szerint:

- belépõjegy: 4.000 Ft/fõ 
- támogatói jegy 3.000 Ft/db (korlát-

lan mennyiségben vásárolható)
A belépõjegy tartalmazza a vacsorát

és 2 korsó belga sört. A további fogyasz-
tást batyus jelleggel kívánjuk megoldani,
mindenki magával hozhatja az est ké-
sõbbi részében elfogyasztani kívánt ita-
lokat és ételeket (bor, üdítõ, ásványvíz,
sütemény stb.)

A bevételt jótékonysági célra és az
Alisca Szekszárd-Waregem Baráti Társa-
ság programjainak megvalósítására for-
dítjuk.

Jegyek (korlátozott mennyiségben) a
a Tourinform Irodában (Béla király tér
7., tel.: 74/315-198) vásárolhatók hétfõtõl
péntekig 9 és 17 óra között, szombaton
9 és 14 óra között.

Bõvebb információ: Péterfalviné Kal-
már Piroska titkár (Tel.: 06/70-77-304-
77). A szervezõk szeretettel várnak min-
den kedves érdeklõdõt!

A Garay János Általános Iskola és AMI
Liszt Ferenc Zeneiskolája felvételt hir-
det a 2013/2014. tanévre. A zeneisko-
lai meghallgatások idõpontja, vala-
mint az elõképzõsök hangszerválasz-
tásának helye és ideje: Szekszárd, Szé-
chenyi u. 38., 2013. május 10. (pén-
tek) 14.00-18.00 óráig, illetve május
11. (szombat) 9.00-12.00 óráig. A fel-
vételi vizsgán képességek, készségek
felmérésére kerül sor (dallam vissza-
éneklése, ritmus visszatapsolása, a vá-
lasztott hangszerhez való alkalmas-
ság).

A 2013/2014-es tanévben ismét in-
dítunk kiselõképzõs (Elõképzõ 1)
foglalkozásokat, 2013. augusztus 31-ig
6. életévüket betöltõ gyermekek szá-
mára. Hetente 2x45 percben, játékos
formában ismerkedhetnek a zenei

alapelemekkel, új dalokkal, körjáté-
kokkal, ritmushangszerekkel. Továb-
bi információ a 74/511-028-as telefon-
számon, valamint az iskola honlapján:
www.garaysuli.hu

* * *
A Garay János Általános Iskola és

AMI csoportos mûvészeti ágai felvé-
telt hirdetnek a 2013/2014-es tanévre.
A felvételik idõpontja: 2013. május 13-
14-én 16.00-18.00 óráig. Helyszínek:
Babits Mihály Mûvelõdési Ház (Szent
István tér 17-19.): néptánc tanszak;
Garay János Általános Iskola és AMI
(Zrínyi u. 78.): moderntánc, társas-
tánc, képzõmûvészet, színmûvészet-
dráma tanszakok.

További információ a 74/512-085-
ös telefonszámon, valamint az iskola
honlapján: www.garaysuli.hu

Felvételi a zene- és mûvészeti iskolába

A Babits-kórus dombóvári sikere

A hónap közepén kezdõdött és egészen
nyárig tart az idén 37. alkalommal meg-
rendezett Bárdos Lajos Zenei Hetek
hangversenysorozata. A magyar zeneel-
méleti oktatás iskolateremtõ mesterének
emlékét õrzõ fesztivál alapja a kóruskul-
túrának, ünnepe azoknak az együttesek-
nek, amelyek magas szinten mûvelik a
muzsikálást. A sorozat egyik rendezvé-
nye Dombóváron volt, amelyen részt vet-
tek szekszárdi éneklõ diákok is.

Az éneklõ ifjúság díszhangversenyt a
Babits Mihály Általános Iskola Gyermek-
kara nyitotta meg, õket a szlovákiai vá-
ros, Zseliz gyermekkara követte, majd a
tolnai, paksi, dombóvári, bonyhádi kó-
rusok következtek.

Ez a hangverseny idén nem volt ver-
seny, bár értékelték a résztvevõk mun-

káját, teljesítményét, de nem rangsorol-
tak, viszont mostani szereplésük elis-
merése az, hogy a Babits iskola gyer-
mekkara már most meghívást kapott a
jövõ évi minõsítõ hangversenyre.

Ez a koncert a dombóvári belvárosi
általános iskola, a megye egyetlen ének-
zene tagozatos iskolájának aulájában
volt, s a hangverseny után Naszladi Judit,
a szekszárdiak kórusvezetõje, szomorú-
an megjegyezte, kár, hogy Szekszárdon
az ilyen tagozat megszûnt. Azt viszont
örömmel tette hozzá, hogy a városi köz-
gyûlés humán bizottsága anyagiakkal se-
gítette a kórus utazását – persze mások,
többek között a szülõk is –, és így tíz év
után elõször az iskola magyar nyelvû
gyermekkórusa is részt vehetett a dísz-
hangversenyen.  - sz l -

Újabb lépések a minõség irányába
Újvárosi társasköri borverseny: 27 aranyérem

A Dicenty kertbarátkör versenye
után a Szekszárd-Újvárosi Római
Katolikus Társaskör hagyományos
borversenye is népszerű volt az
„amatőr borászok” között.

Nyolcvan minta érkezett az idén, és a zsû-
ri – benne ismert szekszárdi borászokkal
– kellõ elmélyültséggel foglalkozott a zö-
mében vörös, nagy többségében 2011-
bõl, 2012-bõl való mintákkal. Örömmel
tette, mert a vártnál is jobb színvonallal
találkozott. A huszonhét aranyérmes bor
bármilyen régiós borversenyen is meg-
állná a helyét, s az is valószínûsíthetõ,
hogy az itt kiosztott szintén húsz fölötti
ezüst másutt esetleg aranyérmes lett vol-
na (a bronzok pedig ezüstté, a minden
résztvevõnek járó oklevelek pedig
bronzzá változtak volna „lazább” értéke-
lési szempontok alapján…)

- Szebbek voltak ezek a kékfrankosok
és a kadarkák is azoknál, amelyekkel
még az év elején találkoztunk a külön-
bözõ helyeken zajló borversenyeken. A
minták nyolcvan százaléka abszolút ver-
senyképes, és jelentõs részük az úgyne-
vezett közép kategóriában  hitelesen
reprezentálja a borvidéket, ami nagyon
fontos dolog - állapította meg Módos Er-

nõ borász, aki az egyik bírálóbizottságot
vezette.

A tipikusnak is nevezhetõ problémák
persze most is felszínre kerültek, amiket
okulásképpen ismét elmondtak az arra
illetékesek a minõségre törekvõ helyi
borkészítõknek. „Szüreti idõpont meg-
választás, erjedési hõmérséklet, a helyes
technológia és a megfelelõ tárolótér.
Ezek közül valamelyik, vagy éppen
együttes hiánya szinte valamennyi fajtá-
nál rányomta bélyegét az elkészített
borra, amely színében, zamatában,
beltartalmi értékeiben még jobb is lehe-
tett volna, ha az említettek mindegyiké-
re nagyobb gondot fordítanak”- hallot-
tuk Módos Ernõtõl.

Az aranyérmesek közül kiemelke-
dett a népi iparmûvész szíjgyártó Nepp
Dénes kékfrankosa, amely nagy aranyat
kapott, és nagydíjas lett a fehéreknél a
chardonnay bora is. Rajta kívül még Ré-
gi Nándor kapott két nagy aranyat: kék-
frankos rosé és merlot borát ítélte kivá-
lónak a zsûri. További nagyaranyérmet
nyert: Töttõs István (chardonnay), Far-
kas Pál (vegyes rosé), Gabriel Florin
Ionescu (merlot), Krémer György (cu-
vée), Makrai Gyula (kadarka), Ribling
Ferenc (syrah). B. Gy.
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Anyáknapi mûsor
A Mentálhigiénés Mûhely Önkéntes
Központ Nyugdíjas Tagozata május 10-
én 13.30 órakor a Babits Mihály Mûve-
lõdési Ház (Szent István tér 15-17.) dísz-
termében anyáknapi ajándék mûsort
tart. Ünnepi köszöntõt mond: Csillagné
Szánthó Polixéna, Szekszárd város hu-
mán bizottságának elnöke. A mûsorban

fellépnek: Bartina Néptánc Egyesület,
Swing Mazsorett Csoport, Magyarnó-
takedvelõk Baráti Köre, Radnai Erzsé-
bet és Kovács Gergõ, Ifjú Szív Magyaror-
szági Német Nemzetiségi Néptánc
Egyesület, Lányi Péter Zongoramûvész,
Müller Beáta énekmûvész, a Bukovinai
Székelyek Egyesületének Kórusa, Pató
Lili, Csötönyi László és a Garay iskola
Társastánc Tanszakának növendékei.

Szekszárdi díjazott a rövidfilm versenyen
Jirí Menzel, Oscar díjas rendezõ volt a zsûri elnöke

„Forgass a földért!” (Shoot4Earth!)
címmel rendeztek globális filmes já-
tékot a közelmúltban Szekszárdon.

A versenyen Dölles Linda, a PTE Illyés
Gyula Karának másodéves kommuniká-
ció-médiatudomány szakos hallgatója ér-
demelte ki a „Legösszetettebb üzenetet
hordozó film” díját. Említésre méltó még
Bakó Ádám, a marosvásárhelyi egyetem
diákja, aki korábban az Erasmus-pro-
gram keretében az IGYK hallgatójaként
Szekszárdon is tanult. A marosvásárhelyi
produkció a legjobb zene díját érdemel-
te ki a nemzetközi zsûritõl.

A zsûriben Jirí Menzel mellett prof.
Karl Bardosh, a New York University
Film School tanára, Sandeep Marwah,
az indiai Asian Academy of film and TV
rendezõje. A filmmaratonra 12 ország-
ból összesen 94 nevezés érkezett, s 73
versenyfilm készült el. A legjobb magyar
film a szegedi Elephant Studio alkotása
lett, a nemzetközi fõdíjat egy indiai fil-
mes csoport, a Team Justy kapta.

„Nyugaton azt sem tudták,
mirõl beszélek!”

Az Oscar-díjas cseh rendezõ, Jirí Men-
zel a kisfilmes zsûri elnöki feladatait látta
el. A „Szigorúan ellenõrzött vonatok” és
a „Sörgyári capricció” címû legendás fil-
mek alkotóját szombat délután faggathat-
tuk az értékelés elõtt tartott közönségta-
lálkozón, amelyen prof. dr. Horváth Béla,

a PTE IGYK dékánja, valamint Kindl Gá-
bor, a nemzetközi rövidfilmpályázat ötlet-
gazdája, szervezõje is részt vett. Az érdek-
lõdõk egyebek mellett arra is választ kap-
hattak, hogy a filmrendezõ miként látja:
kommunista vagy kapitalista keretek kö-
zött könnyebb-e a filmkészítés. Menzel
cáfolta, hogy e tekintetben jobb viszo-
nyok lettek volna a kommunista érában:
„Akinek volt bátorsága a rendszerrel
szembefordulni, annak igen nehéz dolga
volt”. A rendezõ úgy véli, hogy az elõzõ
rendszerben sokan fölöslegesen hagyták
el hazájukat. Többen megszöktek, hogy
felhívják a figyelmet Csehszlovákiára, má-
sok viszont a meggazdagodás reményé-
ben távoztak. Szerinte utóbbi magas fokú
önzésre vall a családdal, a hazával és ön-
magával szemben is.

„Nyugaton azt sem tudták, mirõl be-
szélek. Persze ez nem azt jelenti, hogy ne
lenne ott közönségem” – reagált filmes
karrierjének nyugati fogadtatásáról fel-
tett kérdésre a filmes, majd hozzátette:
érdekelte õket a keleti filmgyártás, de az
itt élõk jobban értették a saját viszonya-
ikról szóló történeteket. Bohumil Hrabal
írásainak megfilmesítõjét arról is faggat-
ták, tervez-e újabb Hrabal-darabot szín-
re vinni. Menzel ezt egyelõre nem vette
számításba, viszont bízik benne, hogy a
fiatal rendezõ kollégák kezükbe veszik a
hrabali életmûvet. Arra a felvetésre, mi-
lyenek a csehek, a gyávaságot hozta pél-
dának: egy a célunk, mindent túlélni, el-
lentétben a magyarokkal és a lengyelek-
kel, akik fellázadnak az elnyomás ellen.
Menzel utálja a sört, ám a borokat annál
inkább kedveli, így szívesen fogadta az
egyetemi kar ajándékát, amely kiváló
szekszárdi nedûket is tartalmazott.

Menzel a magyar alkotások közül az
’50-es évek filmjeit, így a Körhintát vagy
az Egy pikoló világost kedveli a legjob-
ban. Nemrég a budapesti Titanic Nem-
zetközi Filmfesztiválon zsûrizett. Az ott
látott filmekrõl elmondta: sajnálatos
módon csak arról szóltak, hogy vilá-
gunk egyre rosszabbá válik. „Ha egyik
filmen sincs kedve az embernek moso-
lyogni, az furcsa” – véli a rendezõ, aki
szerint a világot az mentheti meg, hogy
még tudunk örülni valaminek.

Gyimóthy Levente

Jirí Menzel az egyetemi karon

Családi Nap
A Tolna Megye Ifjúságáért Alapítvány
május 11-én, szombaton ingyenes csalá-
di napot szervez az OBI Áruház mellet-
ti füves területen. Kezdés 10 órakor, re-
gisztráció 9.30-tól a helyszínen.

A Tradicionális Családi Nap egy
olyan, a családi kohéziót erõsítõ rendez-
vény, amely alkalmat ad nagyszülõ, szü-
lõ és gyermek számára az élményekben
gazdag közös együttlétre, a hagyomá-
nyok megismerésére, a generációk kö-
zötti megbecsülés megteremtésére, a
szolidaritás erõsítésére.

A tudományos és sport programo-
kon, vetélkedõkön való részvétel ingye-
nes, de elõzetes regisztrációhoz kötött.
Az eseményre 4-7 fõs családi csapatok
jelentkezését várják, melyben mindhá-
rom generáció képviselõi megtalálha-
tók. Jelentkezni az info@tifa.hu címen
lehet. Részletek: www.tifa.hu.

Pályázat: Szomjú-díj
A Szekszárdi Civil Kerekasztal és a Men-
tálhigiénés Mûhely Önkéntes Központ-
ja pályázatot hirdet a Szomjú-díj elnyeré-
sére. A Szomjú Györgyrõl elnevezett díj-
jal ismerik el azok munkáját, akik ön-
zetlen tevékenységet végeztek a társa-
dalom és a közjó érdekében Szekszár-
don. Jelölni személyt és csoportot, civil
szervezetet lehet. A jelölt nevét, elérhe-
tõségét és az indoklást május 27-ig kell
eljuttatni az alábbi címre: 7100 Szek-
szárd, Szent István tér 15-17. További in-
formáció: Tel.: 74/511-721, 74/511-722.

KERTÉSZETI ABC
Szekszárd, Piac tér.  Telefon: 74/413167. 

Nyitva tartás: Hétfõtõl péntekig 7.30 órától
16.00 óráig, szombaton 7.30-tól 11.30 óráig! 

FarmForg Kft. Nagykereskedelmi raktár: Szekszárd, Palánk 18.
( a mezõgazdasági szk.iskola mellett ), tel.: 74/410-073, fax: 74/413-850.

Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig 7.30 órától 15.00 óráig!

SZEKSZÁRDIAK FIGYELEM! 
NÖVÉNYVÉDÕ SZEREK PALÁNKRÓL!

Szakmérnöki szaktanácsadással, kiszerelés választékkal, verseny-
képes árakkal várjuk májusban is palánki raktárbázisunkon!

Totális gyomirtó szerek nagy ár- és kiszerelés választékban!
Gombaölõ szerek, minden, amire szüksége van. 

Atka- és rovarölõ szerek kertbarátoknak és profiknak.
Minimum vásárlási érték: 5000,- Ft

Árengedményes vegyszer napok a Kertészeti ABC-ben!
Szekszárdi üzletünkben május 30-ig keddi és csütörtöki 

napokon minden, szõlõben használatos gombaölõ 
és minden totális gyomirtó szer 6% engedménnyel!

Szúnyog-kullancsirtó, riasztó termékek hatalmas választéka!
PROTECT, RAID, CHEMOTOX, MORTEIN, OFF, VAPE, BROS, stb.

Fújható, kenhetõ, eldobható, elektromos párologtató, 
utántöltõk, pálcika, spirál, lámpaolaj, lárvairtó, stb. 



92013. május 5. AZ ÉV RENDŐRE

Kiváló szakmai munka és egy-két plusz
Szekszárdiak kitüntetése A Rendõrség Napján

Beszámoltunk róla, hogy a Tamási-
ban megtartott megyei rendőrna-
pon több szekszárdi zsarut is kitün-
tetésben részesített a megyeszék-
hely képviselőtestülete. Összeállí-
tásunkban a kiváló szakmai mun-
kát végző rendőrökkel ismertetjük
meg az olvasókat, hozzátéve azo-
kat a pluszokat, amelyeket kivá-
lasztásuknál értékelt a testület,
ahogyan a kapitányság vezetője és
munkatársai is.

Gyergyói Tamás fõhadnagy
A Szekszárdi Rendõrkapitányság köz-

rendvédelmi osztálya járõr- és õrszolgá-
lati alosztály helyettes vezetõjének Az
Év Rendõre elismerõ címet adományoz-
ta a közgyûlés. Gyergyói Tamás tizenöt
esztendeje lett hivatásos rendõr, s azóta
a jelképes létrafokok közül többet is
„bejárt”. A határozott és következetes
parancsnok szakmai felkészültségét
mindenki elismeri. A hozzá tartozó
nyolcfõs szervezeti egység munkáját

hozzáértõen szervezi, beosztottai elé-
gedettségére.

A közrendvédelmi szakember „me-
net közben” komoly megelõzési mun-
kát is végez, amit munkatársai is követ-
nek, pontosan idomulva az adott tele-
pülések lakosainak elvárásaihoz –
együttmûködve a polgárõrökkel. Egyik
munkatársa szerint „a hivatásszeretete
határtalan”. A kapitányság vezetõje, dr.
Pilisi Gábor pedig így összegez:

- Amellett, hogy jól kommunikáló, pre-
cíz, humánus ember, mindig a feladatok
maradéktalan végrehajtására törekszik,
beosztottjaira önmagához hasonló mér-
tékben rója ki a tennivalókat. Õ a szó
legszorosabb értelmében szolgál és véd
– az állampolgárok érdekében.

Horváth Ervin zászlós
A városi kapitányság bûnügyi osztálya

felderítõ alosztályának nyomozója szin-
tén Az Év Rendõre cím birtokosa lett. Õ
2002 nyara – a rendészeti szakközépis-
kola elvégzését követõen – óta tagja a
városi rendõrkapitányság kollektívájá-
nak. Nem véletlenül kedvelik, tisztelik
munkatársai és parancsnokai, hiszen
szakmai munkáját a precízség jellemzi,
mellette példaértékû a családi, a társa-
dalmi és a sportélete. Az elõzékeny, segí-
tõkész fiatalember hivatástudatával fe-
gyelmezettség párosul. Munkakörébe
tartoznak az eltûnések, személykörözé-
sek miatti közigazgatási eljárások, vala-
mint a kiemelt súlyú bûncselekmények,
például a rablások, zsarolások, kifosztá-
sok felderítése. A Horváth Ervin mun-
kásságát bemutató anyag kiemeli, hogy
empatikus képessége nagyban hozzájá-
rul ahhoz, hogy bûncselekmények sér-
tetteinek, áldozatainak mihamarabb si-
kerüljön feldolgozni az õket ért traumát.

Szekszárd rendõrkapitánya, Pilisi
doktor éppen ehhez az utóbb említett
tényhez kapcsolódva fejteget: A súlyos
bûncselekmények sértettjei valóban
nehezen dolgozzák fel az õket ért lelki
megrázkódtatásokat. Az igen empati-
kus Horváth Ervin kollégánk nem saj-
nálva az idõt, többször és elmélyülten
beszélget el az áldozatokkal. Meghall-
gatja és tanácsokkal látja el õket. Igyek-
szik oldani a feszültségüket, egyrészt,
hogy ráleljenek a megnyugvásra, más-
részt pedig képessé teszi õket olyan val-
lomástételre, ami segíti a rendõrséget
az elkövetõ kézre kerítésében.

Boros Tibor zászlós
A Szekszárdi Rendõrkapitányság

bûnügyi osztálya nyomozó alosztályá-
nak nyomozója objektumõrként kez-
dett a kapitányságon 2001-ben, majd
körzeti megbízottként is mûködött. Ki-
emelkedõ munkája elismeréséül a köz-
gyûlés dicséretben és jutalomban ré-
szesítette. Munkája során bekapcsoló-

dott a Szõlõszem Mozgalom tevékeny-
ségébe, s szakmai tudásával aktívan se-
gíti a szõlõskertek, tanyák önkéntes vé-
dõinek munkáját. A remek kapcsolat,
együttmûködés és információcsere se-
gítségével sikerült számos tanyabetö-
rést felderíteniük, a sértetteket felku-
tatni, illetve a lefoglalt értékeket vissza-
juttatni a jogos tulajdonosoknak. Aho-
gyan a munkához, úgy kollégáihoz és
elöljáróihoz is hibátlan a hozzáállása. A
kreatív rendõr sokszor áll elõ sikert ho-
zó megoldási javaslatokkal.

Dr. Pilisi Gábor elsõként terhelhetõ-
ségét emeli ki, majd a közös munkában
való gyümölcsözõ részvételét.

- Az együttmunkálkodással kapcso-
latban fontos kiemelni a „Szõlõ-Szem”
mozgalmat, s azt, hogy kollégánk elis-
merésére is e civil szervezet tett javas-
latot. Boros Tiborban erõs a civilek
iránti elkötelezettség, s már nem csu-
pán munkakapcsolat fûzi õket egymás-
hoz, hanem baráti szálak is.

V. Horváth MáriaGyergyói Tamás főhadnagy

Horváth Ervin zászlós Boros Tibor zászlós
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A perek pontosan 92,5 százalékát egy
éven belül befejezik a Tolna megyé-
ben mûködõ bíróságok, az ügyek 91,3
százaléka elsõ fokon befejezõdött.
Egyebek között ezek az adatok is el-
hangzottak azon a múlt hét végén
Szekszárdon megtartott sajtótájékoz-
tatón, amit az elõzõ esztendõ munká-
ját értékelõ összbírói értekezletet kö-
vetõen tartottak a Szekszárdi Törvény-
széken. Mindkét eseményen részt vett
dr. Handó Tünde, az Országos Bírói
Hivatal elnöke is.

Dr. Csullag Józsefné, a Szekszárdi
Törvényszék elnöki jogkörben eljáró
elnökhelyettese adatokkal – beleértve
az imént említetteket is - alátámasztva
ismertette a bíróság múlt évi tevékeny-
ségét. Kiemelte, hogy közel húszezer
ügy – együtt a szabálysértési peres
ügyekkel - érkezett a megyében mûkö-
dõ bíróságokhoz, ami 2011-hez képest
13,6 százalékos emelkedést jelentett. Vi-
szont jelentõs mértékben csökkent a
nem peres eljárások száma tavaly az
elõzõ esztendõhöz viszonyítva.

Dr. Handó Tünde elismerését fejezte
ki a megyében mûködõ bíróságok
munkájáért, s megjegyezte: bizonyos
ügyszakokban nincs két éven át húzó-
dó ügy. Hozzátette, sajnálatos, de van-
nak az országban olyan törvényszékek,
ahol az ügyek ötven százaléka egy éven
túl fejezõdik be. A „Mikor lesz a Szek-
szárdi Törvényszéknek elnöke?” kér-
désre Handó Tünde kifejtette: a koráb-
bi pályázatot hozzátartozói összeférhe-
tetlenség okán nyilvánította eredmény-
telennek. Hozzátette, bár dr. Csullag

Józsefné bírta a szavazó bírók többsé-
gének a támogatását, ám – mint isme-
retes – férje a Szekszárdi Közigazgatási
és Munkaügyi Bíróság elnöke. Szólt ar-
ról is, hogy azóta a döntés az Országos
Bírói Tanács jogköre lett, akik csökken-
tették az említett szabályok szigorát.

A folyamatban levõ új kiírásra hár-
man nyújtották be a pályázatukat: dr.
Csullag Józsefné mellett Hauszmanné
dr. Szõke Rita büntetõkollégium-vezetõ
és dr. Nagy László, polgári-, gazdasági-
közigazgatási kollégiumvezetõ. - vhm -

Elismerés illeti a megyében mûködõ bíróságokat
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PÁLYÁZAT SPORTKERETRE (SZABADIDÕS ÉS DIÁKSPORT)
Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata Közgyűlésének Hu-
mán Bizottsága a 2013. évi sport-
keretre (Szabadidő és diáksport ke-
ret) PÁLYÁZATOT HIRDET a szek-
szárdi székhelyű sportegyesületek
és civil szervezetek számára

I. A támogatás nyújtásának alap-
elvei

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata Humán Bizottságának a
sportkeretbõl adott támogatása pályá-
zat kiírása útján történik.

2. A sportkeretbõl csak az a pályázó
részesülhet, aki a pályázati kiírásnak ma-
radéktalanul megfelelõ pályázatot nyújt
be és valamennyi szükséges mellékletet
csatolja ahhoz.

3. A támogatások vonatkozásában a
döntéshozó Szekszárd Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata Közgyûlésének Hu-
mán Bizottsága

4. A szekszárdi székhelyû sportegye-
sületek és civil szervezetek sporttevé-
kenységének pénzügyi támogatása

- Az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény

- A közpénzekbõl nyújtott támogatá-
sok átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény

- Az európai uniós versenyjogi érte-
lemben vett állami támogatásokkal kap-
csolatos eljárásról és a regionális támo-
gatási térképrõl szóló 37/2011. (III.23.)
Korm. rendelet elõírásainak megfelelõ-
en történik.

II. A pályázat célja
Szekszárdi székhelyû sportegyesüle-

tek, civil szervezetek számára vissza
nem térítendõ támogatás biztosítása. 

III. A pályázók köre
Jelen pályázati kiírás keretében támo-

gatást kaphatnak olyan szekszárdi szék-
hellyel rendelkezõ sportegyesületek, ci-
vil szervezetek, amelyek vállalják a jelen
pályázati feltételekben foglalt elvárások
teljesítését.

IV. Támogatandó célok
A pályázat keretében kizárólag az aláb-

biakban megjelölt tevékenységekre le-
het támogatást igényelni. A felsorolt te-
vékenységeken kívül semmilyen egyéb
tevékenység nem támogatható.

A pályázat kiírója az alábbi célokra
nyújt pénzügyi támogatást:

- a pályázó alapító okiratában megha-
tározott sportcélok végrehajtása érde-

kében, a pályázó által szervezett progra-
mokhoz, rendezvényekhez,

- a pályázó mûködési célú kiadásainak
támogatásához

V. Rendelkezésre álló forrás
A jelen pályázat keretében a Szabad-

idõ és diáksport kereten 6.000 eFt ösz-
szeg áll rendelkezésre a sportszerveze-
tek támogatására, amely együttesen lesz
odaítélve az alábbi feltételek alapján. A
meghatározott támogatási célok megva-
lósításához sportszervezetenként, civil
szervezetenként minimum 50 eFt, ma-
ximum 500 eFt igényelhetõ. A támoga-
tás formája vissza nem térítendõ támo-
gatás.

VI. Pályázati feltételek
Önkormányzati támogatásban csak

az részesülhet, akinek nincs köztartozá-
sa, illetve az önkormányzattól korábban
kapott támogatás felhasználásáról elszá-
molt, az önkormányzat felé 

egyéb tartozása nincs, valamint azok
a szekszárdi székhelyû civil szervezetek,
önszervezõdõ közösségek, amelyeket a
Tolna Megyei Civil Információs Cent-
rum nyilvántartásba vett.

1. A pályázatnak tartalmaznia kell a ki-
írás mellékletét képezõ „Pályázati adat-
lap”-ban meghatározott adatokat, az
alábbiak szerint:

a. a pályázó szervezet nevét
b. a pályázat pontos címét
c. a pályázó szervezet alapításának

idõpontját
d. a pályázó szervezet adószámát, adó-

azonosítóját
e. a nyilvántartásba vételi okirat szá-

mát
f. Tolna Megyei Civil Információs

Centrum nyilvántartási számát (CIC
szám)

g. a pályázó szervezet számlavezetõ
pénzintézetének nevét

h. a pályázó szervezet számlaszámát
i. a pályázó szervezet székhelyét és

postai címét (megye, irányítószám, hely-
ség, utca, házszám, telefon)

j. a pályázó szervezet vezetõjének és
kapcsolattartójának nevét, beosztását,
telefonszámát, e-mail címét

k. a pályázat tartalmának rövid ismer-
tetése

l. a pályázat várható eredményét és a
célcsoport ismertetése

m. a tevékenység, rendezvény helyszí-
nét

n. a pályázati munka idõpontját (kez-
detét és végét)

o. a pályázati tevékenység részletes le-
írását

p. a tevékenység, rendezvény várható
eredményét

q. az ajánlók adatait és egyéb kiegészí-
téseket

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

2. A pályázónak csatolnia kell:
Ebben a pontban ellenõrzési lista for-

májában fel van sorolva a pályázathoz
benyújtandó mellékletek köre. Valamely
mellékletnek a Támogatási szerzõdéshez
való ismételt csatolása akkor szükséges,
ha a benyújtását követõen annak tartal-
mát érintõ változás következik be.

a. a civil szervezetek létezésérõl szóló,
30 napnál nem régebbi hatályos bírósá-
gi kivonat

b. Az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásáról, valamint a civil szervezetek
mûködésérõl és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. törvény értelmében a
2012. évrõl szóló beszámoló (pénzügyi
kimutatás és eredmény-levezetés, köz-
hasznúsági melléklet) letétbe helyezését
bizonyító postai feladóvény másolata

c. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó
köztartozással, illetve Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata felé adó- és
egyéb tartozással nem rendelkezik, vala-
mint az önkormányzattól korábban ka-
pott támogatással elszámolt.

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

telérõl szóló nyilatkozat (2. sz. melléklet)
f. a közpénzekbõl nyújtott támogatá-

sok átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény szerinti összeférhetet-
lenség, illetve érintettség fennállásáról,
vagy hiányáról szóló nyilatkozatot (jelen
kiírás 3. sz. melléklete),

g. közzétételi kérelmet a közpénzek-
bõl nyújtott támogatások átláthatóságá-
ról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. §
(1) bekezdés szerinti érintettségérõl (je-
len kiírás 4. sz. melléklete).

VII. Pályázattal kapcsolatos egyéb
információk

1. A pályázat közzétételének helye:
- Szekszárd Megyei Jogú Város Polgár-

mesteri Hivatala (7100 Szekszárd, Béla
király tér 8.) ügyfélszolgálati irodáján,

- Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata hivatalos honlapján
(www.szekszard.hu), 

- Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata szolgáltató lapjában (Szekszár-
di Vasárnap), 

2. A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2013. május 29. (szerda) 

3. A pályázat benyújtásának
módja:

- a pályázatot 1 eredeti, aláírt példány-
ban, 

- Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata Közgyûlésének Humán Bi-
zottsága részére címezve 

- személyesen, vagy postai úton,
- zárt borítékban elhelyezve lehet be-

nyújtani,
- a borítékon jól láthatóan fel kell tün-

tetni a Pályázati Felhívás címét, a pályá-
zó nevét és címét,

- a pályázat magyar nyelven, kizárólag
a pályázati adatlapon nyújtható be,

- a pályázati adatlap sem tartalmában,
sem alakjában nem változtatható.

4. A pályázat benyújtásának helye:
7100 Szekszárd Béla király tér 8.(Hu-

mán Osztály)

5. A pályázat elbírálása:
A pályázatok elbírálásáról Szekszárd

Megyei Jogú Város Önkormányzata Köz-
gyûlésének Humán Bizottsága dönt a
pályázat benyújtásának határidejétõl
számított 30 napon belül.

6. A pályázattal kapcsolatos egyéb
információk:

a) A pályázati kiírás, valamint annak
mellékletei átvehetõk Szekszárd Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ügy-
félszolgálati Irodáján (7100 Szekszárd,
Béla király tér 8.) 2013. május 2-tõl.

b) A nyertes pályázókkal Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata Tá-
mogatási megállapodást köt.

c) A nyertes pályázatok finanszírozá-
si módja: egy összegû, utófinanszírozá-
sú, vissza nem térítendõ támogatás. 

A Humán Bizottság fenntartja magá-
nak azt a jogot, hogy a pályázótól vissza-
vonja a támogatást, amennyiben azt
nem a pályázatban leírt célokra használ-
ja fel, illetõleg a támogatással nem szá-
mol el. Amennyiben az önkormányzat
a kedvezményezettõl visszavonja a tá-
mogatást, az esetlegesen már kifizetett
támogatást kamattal növelten követeli
vissza.

A pályázat teljes szövege elolvas-
ható, az adatlap letölthetõ a város
honlapjáról (www.szekszard.hu).

Szekszárd MJV Közgyûlésének
Humán Bizottsága
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A keleti és a nyugati egyház egyaránt
egy-egy hónapot szentelt és ma is szen-
tel a Boldogságos Szûznek. A keleti egy-
ház ünneplése augusztus hónaphoz, a
Boldogságos Szûz mennybeviteléhez
kötõdött. Az ünnep elõtt tizennégy na-
pon át böjtöltek, majd utána az ünne-
pet még tizenöt napig ünnepelték.

A nyugati egyház ünneplésének
gyökerei visszanyúlnak az európai or-
szágok hagyományaihoz és szokásai-
hoz. A május a „virágba borulás” idõ-
szaka, amit csodálatos virágfesztiválok-
kal tettek ünneppé. A Boldogságos
Szûz Isten legcsodálatosabb teremtmé-
nye és legszebb az asszonyok között,
méltó arra, hogy tisztelet övezze, és sze-
retettel forduljanak felé. Az Énekek

éneke võlegényének köszöntése mél-
tó alapja a tiszteletnek: „Kelj föl, kedve-
sem, gyere szépségem! A föld színén
immár virágok nyílnak.”
(2,12) Így kapcsolódik egy-
be a természet és a szeretet.

Elõször X. Alfonz
(+1284), Castiglia királya
kapcsolta össze május hó-
napját a Boldogságos Szûz
Mária személyével, megko-
ronázva és énekkel magasz-
talva. Folyamatosan terjedt a hónaphoz
kapcsolódó Mária-tisztelet. Rómában
Néri Szent Fülöp (+1596) biztatta fiatal-
jait, hogy ebben a hónapban virágko-
szorúkkal ékesítsék a Madonna képeit,
szobrait, zengjenek énekeket a köszön-

tésére, és jótettekkel is bizonyítsák ra-
gaszkodásukat. Számos kiadvány jelent
meg Európa-szerte, hangsúlyozva en-
nek lelki jelentõségét. A XIX. Század-
ban a Szeplõtelen Fogantatás (1854)

dogmája nagy lökést adott a
Mária-tiszteletnek, amit a pá-
pák is tanításaikkal, körleve-
leikkel csak még erõsítettek.
Egyre inkább elterjedt és ál-
talánossá vált, hogy május
hónapban a Máriát tisztelõ
hívek összejönnek a litánia
elvégzésére, a szerzetesi és

plébániatemplomokban is kiegészítik
azzal, hogy a litánia megszólításait
szentbeszédekben értelmezik és ma-
gyarázzák. Ez a szokás hazánkban is ál-
talános mind a mai napig.

Barics Gábriel káplán

Evangélium

Május a Szûzanya hónapja

E heti rejtvényünk megfejtését május 13-ig várjuk címünkre: (Szekszárdi Vasárnap, Polgármesteri Hivatal, 7100 Szekszárd,
Béla király tér 8.). Április 14-i rejtvényünk helyes megfejtése: „Jékely Zoltán: Tilalmas kert”. A helyes választ beküldõk közül

könyvet nyert: Gyöngyösiné Csötönyi Ágnes (Szekszárd, Erkel F. u. 6.). Gratulálunk, a könyvet postán küldjük el.

Vöröskereszt
VILÁGNAPI ÜNNEP. A megyei Vöröske-
reszt nyugdíjas alapszervezete május 11-
én, szombaton 9 órakor Vöröskereszt vi-
lágnapi ünnepséget rendez a Babits Mi-
hály Kulturális Központban (Szent István
tér 15-17.) és a Prométheusz parkban.
VÉRADÁS. A Vöröskereszt megyei
szervezete a Pünkösdi Fesztiválhoz
kapcsolódóan véradást szervez május
17-én (péntek), 8 és 14 óra között a
véradó állomáson. (Béri B. Á. u. 5-7.).

Utazzon velünk….
PÜNKÖSDI UTAK

Zalakaros Boni Termál Hotel, 3 nap/2 éj, Fp 14.750,- Ft/fõ
Ciprus repülõvel, május 18-21-ig 59.900,- Ft+ill
Csíksomlyói búcsú, május 16-20-ig, autóbusszal, Fp 51.900,- Ft/fõ
Cinque Terre és a Legszebb Toszkán Városok autóbusszal 81.500,- Ft/fõ
Prágai hétvége autóbusszal, 05.18-20-ig 32.200,- Ft/fõ
Kedvezményes családi nyaralások egyénileg, autóbusszal vagy repülõvel 

Horvátországba, Görögországba, Törökországba, Bulgáriába.
Szekszárdi felszállással autóbusszal 

Bulgária, Görögország, már 43.000,- Ft/fõtõl
További ajánlatokért érdeklõdjön irodánkban!
Kedvezményes repülõjegyek (fapados repülõjegyek foglalása is), koncert-,
nemzetközi autóbusz- és  vonatjegyek, tanár- és diákigazolványok értéke-
sítése, baleset-, betegség-, poggyászbiztosítások kötése.

EKHO TOURS Eng.szám:R-1188/95/97
Szekszárd, Arany J. u. 16. ● Tel/fax: 74/511-099, 
Tel/fax: 74/413-849 ● Mobil: +36-30-9575630
e-mail: ekhotours@ekhotours.hu
honlap cím: www.ekhotours.hu 

UROLÓGIAI
MAGÁNRENDELÉS
DR. PAPP FERENC

urológus főorvos
Szekszárd, Kossuth L. u. 14.

Rendelési idő:
csütörtök 17.00–19.00-ig

Bejelentkezés:
30/698-64-90



12 2013. május 5.AJÁNLÓ

Duók - Palya Bea, Szokolay Dongó Balázs
és Fassang László közös koncertje

2013. május 10. (péntek), 19 órakor a Mûvészetek Házában

„A koncertre két olyan zenészt hívok el
játszani, akikkel rengeteget tanulmá-
nyoztuk már sok teremnek minden kis
zugát: hol milyen az akusztika, az ének-
hang hogyan találkozik a szaxofon, a du-
da, vagy a furulya hangjával, illetve ho-
gyan tud az orgonasípokkal egy izgal-
mas hangzást adni. 

Szokolay Dongó Balázs majdnem tizen-
öt éve partnerem a zenében. Mindketten
a népzene felõl érkeztünk, de ezt a reper-
toárt mélyen átszûrjük magunkon, így vá-
lik az egy belsõ pontból játszott improvi-
zációvá, személyes népzenévé.

Ezen a koncerten merítünk a magyar
és a bolgár népdalkincsbõl, egyházzenei
darabokból, új darabokat tanulunk és
komponálunk, szem - illetve fül - elõtt tart-
va azt, hogy mi hogyan szól, hogyan ad-
hat teljes hangzást egyszál ének és egy
fúvós hangszer. Persze itt is használunk
mindent, énekelünk közösen, van, hogy
Dongó ritmusos lihegéssel kísér, vagy
hogy dorombbal kimunkált kíséretet ad
egy-egy szélesen nyújtózó dallam alá. 

A duózás mûvészete számomra az a
biztonság, hogy elengedhetjük magun-
kat, és így egymásban bízva ketten töl-
tünk meg óriási tereket, minden hallga-
tó szívének legközepéig toljuk el a han-
gokat. 

Néhány dal erejéig pedig Fassang
László fog az orgonához ülni.

Vele is összeköt az a rengeteg templo-
mi, koncerttermi zenélés, amit hosszú
évekig mûveltünk a világ minden földré-
szén. De a legteljesebb élmények mégis
néha a spontán éneklések voltak Párizs
egy-egy templomába behúzódva, a
templom különbözõ szegleteinek akusz-
tikáját hallgatva.

Egy-egy népdal, vagy saját dal Lacit új
hangzások kipróbálására ösztönzi, én
például életemben nem hallottam még
olyan puha és mégis mindent betöltõ, lé-
gies esõ-hangot, mint amit például a Szé-
pen veri az esõ a virágot kezdetû népdal
alá improvizált, vagy olyan ritmikusan
pulzáló hangkavalkádot, amit egy bal-
inéz altató köré szõtt. ” (Palya Bea)
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Elfogadható a hetedik hely, de...
Képlékeny még a vezetõedzõ- és a légióskérdés az Atomerõmû-KSC Szekszárdnál

A tavalyihoz hasonlóan a hetedik
helyen zártak a szekszárdi kosaras
lányok az NB I A-csoportos bajnok-
ságban, de akiknek van rálátása
mindkét évre, azok egyöntetűen a
mostani eredményt tartják értéke-
sebbnek, s a közeljövőt illetően
perspektivikusabbnak. Feltéve, ha
a klubvezetés együtt tudja tartani
a csapatot. Mint megtudtuk, a
szándék megvan.

Miképpen Magyar Gergelynek is a foly-
tatásra, aki  csaknem két éve dolgozik a
csapattal.

- Én is úgy látom, hogy értékesebb az
idei hetedik hely - értékelt elöljáróban a
vezetõ edzõ. - Részint azért, mert az idei
mezõny hátul is jóval kiegyenlítettebb
volt, mint bármelyik korábbi, a vártnál
jóval több meglepetés született. Megkoc-
káztatom, ha a szezon közepén, a leg-
fontosabb periódusban nem sújtanak
bennünket sérülések, versenyképesek
lehettünk volna az elõkelõbb pozíció-
kért is, de a sportban nincs ha... Az alap-
célkitûzésünket mindenesetre elértük.

- Amikor úgy bõ másfél évvel ezelõtt
átvette a csapatot Földi Sándortól,
olyant mondott, amit tapasztalt neves
edzõktõl is ritkán hallani: „ha ez a ke-
ret normál körülmények között nem ér
oda  egy-két éven belül legalább az ötö-
dik-hatodik helyre, akkor ott feltehetõ-
en az edzõben keresendõ a hiba”. Nem
tart attól, hogy e kijelentése bumeráng-
ként visszacsapódik Önre?

- Ezt mind a mai napig tartom, ha a
mostani erõviszonyokban nem lesz a mi
kárunkra történõ lényeges változás. Vál-
tozatlanul bízom a lányokban, elfogult-
ság nélkül mondhatom, hogy legtöbb-
jüknél fejlõdést is látok egyfajta vissza-
igazolásul, de számomra ez nem is annyi-
ra extra, mert egy 21 éves átlagéletkorú,
fejlõdésre „ítélt” csapatról van szó. Kér-
dés, hogy ezt bekalkulálva kompenzálni

tudjuk-e azt, hogy a riválisok tapasztal-
tabb, rutinosabb kosarasokat és „minõ-
ségibb” légiósokat tudnak igazolni?

- Ez a különbség feltehetõen a jövõ-
ben is  meglesz - a Szekszárd kárára...

- Igen, de arra is van esély, hogy bár-
milyen bajnokságban is indulunk, a
probléma a csapat játékának erõsödésé-
vel áthidalható

- Még zajlanak a klubnál az érdemi
tárgyalások a játékosokkal, és feltehetõ-
en Önnel is. Nincs még új szerzõdése, de
az elejtett félmondatokból már követ-
keztethet: élvezi-e a vezetés bizalmát a
folytatásra?

- Talán igen, erre utalnak az eddigi
visszajelzések, de érdemi tárgyalások eb-
ben a kérdésben még nem voltak. Re-
ménykedem, hogy õsztõl is ennek a csa-
patnak, ennek a klubnak az edzõje le-
szek, amelytõl 2011 õszén óriási lehetõ-
séget kaptam az önálló edzõi pályám el-
indításában, s amit szeretnék meghálál-
ni. Meg egyébként is: nagyon jól érzem
magam Szekszárdon.

- Kanyarodjunk vissza a bajnokság-
hoz, a külföldiekhez. Dragana Szvitlia,
a sokoldalú bosnyák középjátékos tette
a közösbe a legtöbbet. Szinte nem volt

gyenge meccse. A frontemberek közül
Maja Scsekics teljesítménye pozitív és
negatív értelemben is végletes volt.

- Ez így igaz. Decemberig remekül tel-
jesített, aztán egy nehezen felismerhetõ,
és kezelhetõ betegség visszavetette, hát-
ráltatta a felkészülését. Gyakorlatilag a
bajnokság végéig küzdött önmagával a
hétköznapokon és a meccseken egy-
aránt. Hol a csuklója, hol a dereka, hol a
nyaka nem volt rendben. Szvitlica bevál-
totta azt, amiért igazoltuk: nagyon jó
idényt futott, amivel nagy valószínûség-
gel más csapatok érdeklõdését is fölkel-
tette, így a megtartása is többe kerülhet
a klubnak.

Az új bajnokság nívójához
igazolnának légiósokat

A jövõ évi keret kialakítása a bajnoki
átszervezések okán még képlékeny -
tudtuk meg Herr Pétertõl. Az Atom-
erõmû-KSC Szekszárd ügyvezetõje elfo-
gadhatónak tartja a hetedik helyet a csa-
pattól, de úgy érzi, hogy nem fejlõdött
annyit a gárda játékban, ami a keret
erõssége, a fiatal, országos szintû tehet-
ségek száma alapján már az idén elvár-
ható lett volna. Ami a magyar játékoso-

kat illeti, alapvetõen a megtartásukra tö-
rekednek.

- Tudnunk kell, milyen bajnokságban,
milyen erõsségû ellenfeleink lesznek a
2013/14-as kiírásban - érzékeltette az el-
nök a minden csapatot érintõ, a szövetség
által generált bizonytalan helyzetet. - Úgy
tudjuk, komolyan szervezõdik a szlovák-
magyar közös bajnokság, az elsõ öt csapat
már be is nevezett erre. Ha ez elindul, ma-
rad velünk együtt öt csapat, s ha a B-cso-
portból feltöltik a mezõnyt, az színvonal-
csökkenéssel jár. Amennyiben a nívó-
sabb csapatok csak a rájátszásra térnek
vissza a nemzetközi bajnokságból, akkor
az alapszakaszra legfeljebb egy légióst
szerzõdtetünk, s majd ráérünk a rájátszás-
ra erõsíteni, addig pedig a fiataljainknak
adnánk még több lehetõséget. Érdemes,
hiszen például a 17 éves Studer Zsuzsa a
hetedik helyen végzett együttes nagy
meglepetése volt, aki az irányító poszton
gyengélkedõket teljes értékû játékosként
pótolni tudta. Több, már csereként az
idén is bizonyítási lehetõséget kapott sa-
ját nevelésû kosarassal rendelkezünk,
akik az átszervezés e verziója után még
több lehetõséget kaphatnának.

- Ha mégis úgy alakulna, hogy leg-
alább ilyen erõs bajnokságra kell felké-
szülni, már az alapszakaszra, mint a
mostani?

- Akkor gyorsabban kell döntenünk a
légiósok kérdésében. Szvitlicát szeret-
nénk megtartani, de Scsekics esetében
meg kellene tudnunk egyezni az anyagi-
akban, mert ugyanazt nem tudjuk bizto-
sítani számára, mint az elmúlt évben. Ha
nem tudunk megegyezni a jelenlegi há-
rom légióssal - az ukrán Chekre is igényt
tartanánk, de kevesebbért -, az is elõfor-
dulhat, hogy új külföldieket fogunk szer-
zõdtetni. A vezetõedzõ személyét illetõ-
en Herr Péter annyit mondott: „Mint sok
minden, ez is képlékeny. Várhatóan a jö-
võ hónap elején - ebben a kérdésben is
kiegyenesedik a kérdõjel.” B. Gy.

Magyar Gergely reméli, õsztõl is õ irányíhatja a KSC csapatát

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

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

késõbb mélyebb ismeretek szerzésére 
és versenyzésre is lehetõséget adunk. 

A Gemenc TSE tagjai eleget tesznek
a mindennapos testnevelés elvárásainak.

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

telefonszámon Orbán Ferencnél.
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Annak ellenére, hogy az NB III szintjén
manapság ritkán látható módon beerõ-
sített a Dunaújvárosi PASE - egykori NB
I-es játékosok, mint Milinte Árpád, Sitku
Illés vagy Böõr Zoltán, remek adottságú
nigériaiak (Godslove, Ato) kerültek
még a télen Újvárosba -, a bajnokság ta-
vaszi fejleményei nem utaltak arra,
hogy a listavezetõ Tolle UFC Szekszárd-
nak ne lenne „sansza” a tavasz mérkõ-
zésén a nagy rivális ellen. Az elõjelek is
biztatóak voltak, hiszen szekszárdi
részrõl mindenki felépült, harcra kész
volt erre a meccsre. „Egy-egy meccs ere-
jéig eltûnhetnek a különbségek.„ „Az
összeszokottság, a szakmai- és a morá-
lis egység ellensúlyozhatja a „zsoldosok”
szolgálataira épülõ produkciót.” Ilyen
és ehhez hasonlatos vélemények fogal-
mazódtak meg a rangadóra az UFC in-
gyen buszain (is) Dunaújvárosba át-
ránduló szurkolókban. A szekszárdi
futball-hívek - egy nagyon egységes, kö-
zel másfél száz embert fölvonultató

szurkolótábort alkotva - az eddigi „kí-
sértet-stadion” északi kapuja mögött
„sárgállottak”.

A „B-közép fíling” kialakítására ren-
dezkedtek be, de erre a második félidõ
történései tükrében nem volt módjuk.
Nem gondolták, hogy csak egy komoly-
nak nevezhetõ helyzete lesz az UFC-
nek az egész meccsen. Az elsõ játékrész
gólnélküli döntetlenje sejtette: a pont-
szerzéshez szerencse is szükségeltetik.
Mindamellett, hogy Kovács Balázs jól
véd, a gyõzelmi kényszer hatására még
inkább elpuskázzák a hazaiak a kí-
nálkozó lehetõségeket. Ezt a szívessé-
get azonban nem tették meg. Az UFC -
elsõsorban a két, magasabb osztályok-
ban is helyüket megálló afrikai szélsõk
miatt - hátsó alakzata „bedõlt”, de en-
nél is nagyobb problémát jelentett,
hogy továbbra sem volt a csapatnak
támadójátéka. A szekszárdiak sorsát
megpecsételte, hogy Márton Eriket a
71. percben kiállították.

Sajnáltam a srácokat, mert nem eny-
nyit tudnak, amit ezúttal megmutat-
tak, megmutathattak. Sajnáltam, mert
úgy éreztem, olyan lehetetlen a külde-
tésük, mint amikor ágyúval kell küzde-
ni a rakétákkal szemben. Higgyék el,
nem a „savanyú a szõlõ” érzés mon-
datta a lefújás után a második félidõ-
ben szekszárdi színekben pályára lé-
põ, egykori válogatott Fehér Csabával,
amikor annak adott hangot, hogy „egy
valójában amatõrnek nevezhetõ osz-
tályban, mint az NB III, az ennyire
nyomuló profizmusnak, ami a Duna-
újvárosnál pár hónap leforgása alatt
bekövetkezett, nem szabadna elõfor-
dulnia.” Õ azért komoly holland labda-
rúgó múltja, egész karrierje okán tud-
ja, hogy miként mûködik ez a futball
hátországában tõlünk nyugatabbra.
Egy nagy terveket szövögetõ, anyagi
háttérrel már bíró, de még kis csapat,
ebben - az amatõr, na jó, félamatõr - ál-
lapotában nyeri meg a bajnokságot, és

kellõ bankgaranciákkal benevez a
profi másodosztályba. Mifelénk ez is
máshogyan történik, ami jogi értelem-
ben amúgy rendben, de morálisan?

A  Dunaújvárosi PASE még ezzel az
erõdemonstrációs gyõzelmével sem
nyerte meg a bajnokságot. Még min-
dig három pont a hátránya a szek-
szárdiakkal szemben. Ha az UFC a
hátralevõ hat fordulóban minden
meccsét megnyeri, vagy esetleg egyen
ikszel, akkor egy évet minden bizony-
nyal késik az élvonalba való vissza-
jutás lehetõ legrövidebb távú dunaúj-
városi terve.

Ez persze az NB II-t már régebb óta
óhajtó szekszárdi szurkolókat, az ezért
a háttérben dolgozó klubvezetést kevés-
bé boldogítja. Sovány vigasz, de leg-
alább erkölcsi értelemben jelentene va-
lami elégtételt a bajnoki cím arra a
„sorstalanságra”, amitõl a szekszárdi
felnõtt labdarúgás gyakorlatilag a rend-
szerváltozás óta szenved.  B. Gy.

Jegyzet: Ágyúval  rakéták ellen...

Részvételi csúcs a Zichy futóversenyen
Jó ötletnek bizonyult a kamasz futam

Pontosan 874-en vettek részt a
Sportélmény Alapítvány által im-
már hetedik alkalommal megren-
dezett Domaine Gróf Zichy utcai fu-
tóversenyen. Ezzel megdőlt a tava-
lyi részvételi csúcs.

Az idõjárás kegyes volt a szombati ese-
mény résztvevõihez, a gyerekekkel na-
gyon sok szülõ és pedagógus látogatott
ki a Garay térre. Egy közös bemelegítés
után Vajda Attila olimpiai bajnok kenus
pisztolylövésére pontban 14 órakor in-
dult el az I. korcsoportosok futama: 184
kisdiák koptatta az aszfaltot és teljesítet-
te az 1000 méteres távot, de volt az indu-

lók között 2009-es születésû gyermek is.
A négy korcsoportban összesen 607
gyerek futott az ajándék pólóért, a bikali
élménybirtokra szóló belépõért, vagy
csak a sportélményért, de õk vitték a
prímet a 4x1000 méteres versenyben
is. 

Érkeztek résztvevõk Gyõrtõl Bács-
bokodon át Pécsváradig. Örvendetes
volt látni az amatõr mezõny növekvõ lét-
számát, és jó ötletnek bizonyult a ka-
masz futam, ahol 165 középiskolás tett
tanúbizonyságot futókedvérõl.

A részletes eredménylista és a verse-
nyen készült fotók megtekinthetõek a
www.sportelmeny.hu honlapon.

Több mint 1000 előnevező a nagy
futókalandra, a szervezők a lakos-
ság türelmét és szurkolását kérik.

Az elõnevezések zárását követõen re-
kordlétszámú regisztráció érkezett a 4.
Borvidék Félmaraton egyéni és csapat-
számaira. A példátlanul nehéz félmara-
toni útvonal sem szegte kedvét a futók-
nak, akik az egyik legkülönlegesebb ha-
zai versenyre készülnek ebben a kate-
góriában.

Az útvonal érinti Szekszárd belváro-
sát, a város dombjait és a történelmi
borvidéket, de keresztül halad a Bodri
Pincészet kupolatermein is. A szerve-
zõk kérik a lakosság türelmét, hiszen a
város több pontján forgalomkorlátozás-
ok várhatók. 

AZ ÚTVONAL ÉS A KORLÁTOZÁSOK

VÁRHATÓ IDEJE:

Rajt: 14  órakor a Garay téren.
Útvonal: Hunyadi u, Mészáros L. u.,

Damjanich u., Rákóczi u. (zárás 14:15
ig), Parászta u., Ezerjó u., Ezerjó köz,
Zöldkert u. (forgalomkorlátozás 14:30-
ig), Újfalussy u. Kõrösi Cs. S. u., Mérey
u., Babits u., Béla király tér (forg. kor-
látozás 14:45-ig), Széchenyi u., Béri B.
Á. u., Május 1. u., Barátság u., Bródy S.
u. (forg. korl. 15:10-ig), Csacska szur-
dik, Iván völgy, Kalász u., Sárköz u., Is-
tifángödre (forg. korl. 15:30-ig), Ott-
hon u., Vadász u., Cinka u., Cinka utcai
szurdik (forgalom korlátozás 16:00-ig),
Faluhely, Sárköz u., Porkoláb völgy, Ki-
látó (forg. korl. 17:00 -ig), Munkácsy u.,
Béla király tér, Garay tér (forg. korl.
17:30-ig).

A rajt-cél helyszínén a Mozgás Mûvé-
szeti Stúdió és a Flip-Flop & the Flyers
szórakoztatja a kilátogatókat 14 órától.
A népszerû rock & roll csapat este 20
órától After Partyt tart a Bodri Pincé-
szet faluhelyi birtokán, ahol a belépõ
ingyenes a futók és kísérõik számára.

Egy hét múlva: Borvidék Félmaraton
Forgalomkorlátozások az útvonal mentén
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2013. MÁJUSI FOGADÓÓRÁI

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Az idõpontot késõbb közöljük.
Polgármesteri Hivatal, I. em., polgármes-
teri tárgyaló

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

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
Május 15-én (szerda) 16-17 óráig
Garay J. Általános Iskola és AMI (Zrínyi u.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Trafikpályázat
Az MSZP hétközi sajtótájékoztatóján
Frankné dr. Kovács Szilvia és Ilosfai Gá-
bor elmondta, hogy közérdekû bejelen-
téssel fordulnak a megyei fõügyészség-
hez, amelyben kérik: az ügyészség vizs-
gálja ki a megyei trafikpályázatok elbírá-
lását, amely szerintük jobbára kormány-
párti politikusok családtagjait és baráta-
ikat hozta helyzetbe.

A Fidesz szekszárdi csoportja az
MSZP sajtótájékoztatóján elhangzottak-
ra a következõ reakciót juttatta el la-
punkhoz. „A dohánytermékek kiskeres-
kedelmére vonatkozó koncessziós pá-
lyázatokat a Nemzeti Dohánykereske-
delmi Nonprofit Zrt. írta ki és bírálta el.
A végeredménybe semmilyen szerve-
zetnek nem volt beleszólása.”

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

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

A pályázati tájékoztató és az adat-
lap letölthetõ Szekszárd Megyei Jogú
Város honlapján a www.szekszard.hu
címen a digitális ügyfélszolgálat/ kör-
nyezetvédelem menüpont alatt, vala-

mint átvehetõ a Polgármesteri Hiva-
tal portáján hétfõtõl csütörtökig,
8.00 és 18.00 óra között.

A pályázattal kapcsolatban bõ-
vebb felvilágosítás kérhetõ a Váro-
sigazgatási és -Rendészeti Osztály
45/b irodájában, illetve a 74/504-
107-es telefonszámon, valamint a
laura@szekszard.hu e-mail címen
Kappelné Páll Laura környezetvé-
delmi referenstõl.

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

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

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

HASZNÁLTRUHA. A Tolna Megyei Vörös-
kereszt használtruha adományozást tart
május 6-án (hétfõ) 8.30 és 9.30 óra kö-
zött a Dózsa Gy. u. 1. szám alatt. Szeretet-
tel várjuk tagjainkat, a Szekszárdi Nyug-
díjasok Területi Érdekszövetsége tagjait,
és minden rászorulót.
AKCIÓS FÜSTÖLTÁRU. A Mentálhigiénés
Mûhely Önkéntes Központ Nyugdíjas
Tagozat szervezésében a Rákóczi u. 8. és
a Béri Balogh Á. utca 79. szám alatti hús-
boltok május 16-án akciós füstöltárú vá-
sárt tartanak 7 és 11 óra között. Szeretet-
tel várnak minden nyugdíjas és nagycsa-
ládos vásárlót!
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EZ VICC? NEM!

VÁSÁROLJON 100%-BAN MAGYAR
HELYI VÁLLALKOZÁSTÓL! 

NÁLUNK A VÁSÁRLÁS UTÁN IS ÜGYFÉL MARAD!

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

AKÁR MINDENNNAPOS HASZNÁLATRA!

Még nincs gyakorlati helyed?
Várjuk tanulók jelentkezését!

– Szakemberekkel dolgozunk, szakembereket képzünk!
– Kollégáink folyamatos szakmai továbbképzése a garancia arra,

hogy a legújabb technológiákat Te is megismerd!
– Dinamikus, fejlõdõ csapat tagja lehetsz!
– Nagy hangsúlyt helyezünk a szakma  pontos, magabiztos 

elsajátítására és a megtanult elméletbeli  tudás sikeres 
gyakorlati alkalmazására!

– Profi eszközökkel sajátíthatod el a szakma fortélyait!

Mango Mediterrán Étterem & Bár 
Szekszárd sétálóutcájában!

Mango Mediterrán Étterem & Bár 
Szekszárd sétálóutcájában!

Információ személyesen 
az étteremben: 

Szekszárd, Garay tér 18.

MÁJUS 6-TÓL 31-IG
BLACK OUT FÜGGÖNYÖK -10% KEDVEZMÉNNYEL
A black out anyag funkciója, hogy kizárja a fényt és a hõt a lakásból. A különbség
a hagyományos és a black out függöny között, hogy az utóbbinál két szál közé
szõnek egy fekete szálat, ezért sötétít annyira hatékonyan és ezért nevezik fény-
záró anyagnak is.
Lehetnek egyszínûek, de léteznek már modern és klasszikus mintás kollekciók is.
A black out textilek használatát azoknak ajánljuk leginkább, akiknél nem lehet vagy
nem kívánnak redõnyt felszerelni.
Az anyag speciális tulajdonságának köszönhetõen verõfényes napsütésben is tel-
jesen elsötétíti a szobát és érezhetõ-
en sokkal hûvösebb van, mint normál
függöny esetén.
A black out anyagok mosógépben
moshatóak, könnyen vasalhatóak.

Nyitva: H-P.: 830 - 1700, Szo.: 900 - 1130

Cím: Szekszárd, Rákóczi u. 15.
Tel.: 74/312 - 234
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