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Aranyeső az újvárosi társaskör hagyományos borversenyén Újra Mészáros-bikavér a város bora

Nyolcvanöt bormintát kóstolhattak 
meg április 27-én a Szekszárd-Újvárosi 
Római Katolikus Társaskör versenyén 
a Szent István Házban összegyűlt zsű-
ritagok: a tételek közt 19 fehér-, 13 
rosé- valamint 53 vörösborfajta sze-
repelt. A több mint három órás ízvi-
lág-dús rendezvényen valamennyi 
résztvevő szekszárdi és környékbe-
li bortermelő oklevelet vehetett át, 
az első helyezettek – az úgynevezett 
nagyaranyérmesek – pedig tárgyjuta-
lomban is részesültek.

A 15 éves hagyománnyal bíró ren-
dezvény különlegessége abban rejlik, 
hogy kizárólag kistermelők vehetnek 
részt a versenyben, a neves szekszárdi 
borászok nem. A borok megmérette-
tésében az is egyedülálló, hogy nem 
csupán társasköri tagokat, hanem bár-
mely kívülálló termelőt, aki a városban 
látott, hallott a felhívásról, szívesen 
fogadnak – osztotta meg lapunkkal a 
verseny lényegi elemeit a rendezvény 
egyik szervezője, a társaskör általános 
elnökhelyettese, Horváth Jánosné Edit.

A zsűri vezetését Módos Ernő és Fe-
renc Vilmos, a város két neves borásza 
vállalta, rajtuk kívül az elismert helyi bor-
termelők színe-java is kivette részét az ér-
tékelésből.

Érdekesség, hogy az aranyérmesek 
között egy szálkai illetőségű borász, 
Péter Béla is feltűnt, de még Sióagárd-
ról is érkezett nevezés a versenyre...

Számos nedű érdemelte ki a legki-
válóbb elismerést, így 23 arany, ugyan-
ennyi ezüst, valamint 21 bronzérem 
került kiosztásra, mindemellett 18 ter-
melő munkáját ismerték el oklevéllel.

A tizenkilenc nevezett fehérbor kö-
zül 4 érdemelt aranyat, 9 ezüstöt, 4 
bronzot és 2 oklevelet, míg a rosékat 3 
arannyal, 2 ezüsttel, 3 bronzéremmel, 
továbbá 5 oklevéllel ismerték el. A vö-
rösborok terén volt a legszínesebb a pa-
letta: a kóstoltak alapján itt 16 arany, 12 
ezüst, 14 bronz és 11 oklevél született.

A társaskör természetesen jövőre is ter-
vezi a népszerű esemény megrendezését.
 Gy. L.

„Klasszikusnak” számító borászaink 
mellett már az új nemzedék tagjait 
is jól ismeri a hazai borértő közön-
ség, ezért a divatba jött szekszárdi 
borvidék biztató jövő előtt áll – fo-
galmazott Horváth István április 26-
án a XV. Szent György-napi Borün-
nepen.

A polgármester a PTE Illyés Gyula Kar 
aulájában megtartott rendezvényen 
köszönetet mondott a szőlészeknek és 
a borászoknak az elmúlt évi munkáju-
kért, s emlékeztetett: a szekszárdi ter-
melők nem csak idehaza, de nemzet-
közi versenyeken, valamint moszkvai 
és berlini agráripari szakkiállításon is 
öregbítették a borvidék és Magyaror-
szág hírnevét.

A borversenyre ötvenkét termelő 
247 bormintát adott be, ezek közül 26 
tétellel neveztek a város bora-címre – 
mondta el Sebestyén Csaba. A szerve-
zőbizottság elnöke kiemelte: a tételek 
legidősebbje a 2008-as szüretből szár-
mazott, míg a rosék – természetesen – 
a tavalyi évjáratból kerültek palackba. 
A hordós borok aránya idén 34 száza-
lék volt, az összes minta harminc szá-
zaléka érdemelt aranyérmet.

Mint azt már korábban meg-
írtuk, a legjobb vörösbor a Szent 
Gaál Pincészet Obsessio fantázi-
anevet viselő 2011-es merlot-ja 
lett. A legjobb kadarkát Tóth La-
jos István palackozta a 2012-es év-
járatból, míg a legjobb kékfrankos 
a Takler Pince 2011-ben Görög-
szón termett bora lett. Takler- 
ék amúgy a borverseny legeredmé-
nyesebb pincészetének járó díjat is 
elnyerték, hiszen hat aranyérmes té-

telük mellett 2012-es cabernet sau-
vignon reserve-boruk nagyaranyat 
kapott. 

Ugyancsak nagyaranyérmet kapott 
a már említett Obsessio, az Eszter-
bauer Borászat 2011-es „Tüke” bikavé-
re, valamint a Mészáros Pince és Bor-
ház 2011-es bikavére, amely elnyerte 
a „Szekszárd város bora” címet is. A 
legeredményesebb kistermelő Rochi 
László, a legeredményesebb fiatal bo-
rász pedig Gódor Attila lett. 

A díjazottak Rács Róbert várdombi 
fazekas népi iparművész sárközi min-
tás alkotásait vették át.

Gódor Attila elmondta: 2002-ben 
Tokajban kezdett borászkodni, 2003 
óta dolgozik Szekszárdon. Erősítet-
te már Dúzsi Tamás csapatát is, most 
a Merfelsz Pince borainak minőségé-
ért felel. A díjjal járó ajándékot, egy új 
hordót van hová tenni, hiszen 2008 óta 
rendelkezik saját birtokkal és tanyával 
Porkoláb-völgyben, ahol egy hektáron 
merlot, kékfrankos, cabernet franc és 
zweigelt terem. A borversenyen három 
mintával indult, az aranyérmes 2011-
es cabernet franc pár hónap múlva ke-
rül palackba a 225 literes barrique hor-
dóból.

„Kistermelőnek nagy, nagy borá-
szatnak kicsi” – mondja az évente 35 
ezer palackot töltő családi pincészeté-
ről Prantner Ferenc, aki Taklerék után 
a legtöbb, szám szerint hat aranyérmes 
borral büszkélkedhet. A Parásztán, 
Előhegyen és Sióagárd mellett össze-
sen 13 hektáron gazdálkodó termelő 
kilenc mintát küldött a borversenyre, 
a másik három tétel ezüstérmet kapott. 
Prantner Ferenc szívének leginkább a 
merlot és cabernet sauvignon kedves, 

de a legjobb fehér bornak bizonyuló 
2012-es rajnai rizling is az ő, Présház 
utcai pincéjéből került ki. 

Mészáros Pál már harmadik alka-
lommal produkál díjnyertes bikavért, 
összesen pedig negyedszer hódította 
el az önkormányzat által hat éve alapí-
tott város bora-elismerést. A bikavérek 
legjobbjának megválasztott bor készí-
tője névrokonától, Mészáros Viktortól, 
a Hungarokork-Amorim Zrt. képvise-
lőjétől vehette át a különdíjat. A natúr 
parafadugókat gyártó és forgalmazó, 
portugál tulajdonú cég hagyományo-
san jó kapcsolatot ápol a nagyobb 

szekszárdi pincészetekkel. Mészáros 
Viktor megjegyezte: több helyen vett 
már részt borversenyen, de a szekszár-
di minden szempontból példaértékű, a 
borok pedig klasszisok.

Az aranyérmes borokból szombat 
délután tartottak kóstolót az egyetemi 
kar aulájában, ahol 20 termelő 57 té-
telét kóstolhatták az érdeklődők. Töb-
bek között az Eszterbauer Borászat 
„Mesterünk” cabernet franc–merlot 
cuveé-jét, amelyet a közelmúltban a 
Takarékszövetkezetek Borának vá-
lasztottak. 

  - fl -

A verseny eredményei
Fehérborok: 1. Töttős István „ÉN” 
jeligére nevezett 2013-as chardon-
nay-ja; 2. Nepp Dénes „Igazgyöngy” 
jeligéjű 2013-as chardonnay-ja; 3. 
Péter Béla „P13” jeligés 2013-as 
olaszrizlingje.
Rosé borok: 1. Krémer György 
„Bonie” 2013-as kékfrankos roséja; 
2. Zsinkó János „Attila” elnevezésű 
2013-as zweigelt rosé-ja.
Vörösborok: 1. Ionescu Florin 
Gabriel „Queen” elnevezésű 2013-
as évjáratú cuvée-je; 2. Füzi Pince 
„Six-tus” jeligéjű 2013-as cuvée-je; 
3. Krémer Mónika „Csillag” jeligére 
keresztelt 2012-es cabernet franc-
ja; 4. Hepp Pince „Schalke 04” jel-
igéjű 2012-es kadarkája. 
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Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2. 
Telefon: 74/314-580, 
web: www.diaketkeztetes.net

A menü ára: 830 Ft. Törzsvásárlói kártyával 10% kedvezmény.
Jó étvágyat kívánunk! Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk!

PTE Illyés Gyula Kari Étterem étlap május 5-től május 10-ig.
7100 Szekszárd Rákóczi u 1. (bejárat a Mátyás K. utca felől)

május 5. május 6. május 7. május 8. május 9. május 10.

„A”

Sárgaborsó 
gulyás Csontleves Rántott leves 

zsemlekockával Meggyleves Zellerkrém-
leves Májgaluskaleves

Császármorzsa,
gyümölcs

Kelkáposzta 
főzelék,
vagdalt

Székely káposzta
Gyros,

pirított burgonya, 
tzatziki

Csirkepörkölt,
galuska,

saláta
Budapest ragu,

párolt rizs

„B”

Burgonya 
krémleves Csontleves Rántott leves 

zsemlekockával Meggyleves Zellerkrémleves Májgaluskaleves

Cézár saláta,
zsemlekruton,

gyümölcs

Bulguros töltött 
csirke,

zöldköret

Csirkehússal 
rakott brokkoli,

párolt rizs

Csirkés-gombás 
csőbensült 

tészta

Zöldfűszeres 
joghurtos hal,

rizi-bizi
Parajos lasagne

„C”

Burgonya 
krémleves Csontleves Rántott leves 

zsemlekockával Frankfurti leves Zellerkrémleves Májgaluskaleves

Tárkonyos-tejsz.
marharagu,
párolt rizs,
gyümölcs

Bácskai 
rizseshús,

savanyúság

Rántott sertés-
karaj, hagymás 
burgonyasaláta

Diós-mákos 
kalács

Milánói 
makaróni

Túrós derelye,
vanliasodó

MŰSZAKI VIZSGA,
OLAJCSERE

MINDEN TÍPUSRA
GUMISZERELÉS

AUTÓMENTÉS
AUTÓKÖLCSÖNZÉS

KAROSSZÉRIA JAVÍTÁSSzekszárd, Honvéd u. 7.
Telefon: 74/314-880

www.bontottautoalkatresz.hu

AUTÓ-NAGY
(a kórháztól 500 m-re)

A HIRDETÉS
FELMUTATÓJA

10%
KEDVEZMÉNYT 

KAP
A MUNKADÍJBÓL!

www.ter�eszetesalter�ativa.hu

Sommelier képzés Szekszárdon
A felsőfokú vendéglátóipari és szőlész-borász képesítés mellett már középfokú 

vendéglátóipari végzettséggel is lehet jelentkezni – az új OKJ-feltételek szerint – a 
szekszárdi Garay Pince által szervezett és a Garay Étteremben hamarosan induló 

sommelier-tanfolyamra.
A képzést az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program támogatja, így a tanfo-

lyam költségét ugyan meg kell előlegezni, de bizonyos feltételek esetén és a sikeres 
bizonyítvány birtokában a befizetett tandíj teljes egészében visszaigényelhető.

Bővebb információ a www.m-studium.hu honlapon és a 06-30/385-8917-es 
telefonszámon kérhető. A jelentkezési lap letölthető a fenti honlapról, vagy 

személyesen átvehető a Garay Étteremben.

Több száz zarándokot 
várnak Szekszárdra

Május 10-én a szekszárdi belvárosi 
templomban tartja VII. Országos Ta-
lálkozóját a Teréz Misszió magyaror-
szági tagsága. Az imanapra hozzáve-
tőleg 600 zarándok érkezik az ország 
különböző részéből – tájékoztatta 
szerkesztőségünket Vereckeiné Raj-
kai Piroska, a rendezvény szervezője.

A már közel négy évtizede működő 
missziós imaközösség 2007-ben (a Kis 
Szent Teréz ereklye magyarországi láto-
gatásának évében) hazánkba is eljutott, és 
azóta a tagok száma elérte a tízezer főt. 
Ez annyit jelent, hogy minden magyar 
papért, papnövendékért már legalább 
4-5 tag imádkozik naponta. Szekszárdon 
mintegy 90 imádkozója van a közösség-
nek, köztük van a Szent József Katolikus 
Iskolaközpont több kis diákja is, akik az 
iskola „Szent Gyermekség Műve” Misz-
szió csoportjának is aktív tagjai. 

A misszió magyarországi tagjainak 
első találkozóját 2008-ban Törökszent-
miklóson rendezték meg és azóta min-
den évben más-más városban tartják. 
Május 10-én Szekszárdon, a belvárosi 
templomban kerül sor a misszió VII. or-
szágos találkozójának megrendezésére.
A Teréz Misszió olyan imaközösség, 
melynek tagjai naponta imádkoznak egy 
papnövendékért, papért vagy szerzetesért, 
akinek csak a keresztnevét ismerik. A rö-
vid, mindössze kétperces imát a Papok 
Nagyasszonyához imádkozzák. A Lisieux-i 
püspök által jóváhagyott egyházi szervezet 
már 22 országban tevékenykedik; alapítója 
a francia Bruno Thevenin atya.

Dionüszoszi borszínház – a Szerb Színháztól a Német Színházban
Nem csak az alkalom, de az élmény, 
a hangulat is kivételes volt 23-án 
este a Német Színházban. A ven-
dégségbe érkezett Magyarországi 
Szerb Színház produkciója méltán 
kapta meg a szakmától a borszínház 
műfaji megjelölést. Az eseményről 
az alábbiakban Kis Pál István szek-
szárdi szépíró sorai olvashatók.

A főszereplő páros, Mikó István és 
Dúzsi Tamás jóvoltából innen is, on-
nan is a legjavát kap-tuk. De hiszen 
tudtuk ezt szakmabeliek, és tudta ezt 
a közönség is, aki szinte órák alatt 
elkap-kodta a jegyeket. Mégis akadt 
meglepetés bőven ezen az estén. 

A jeles borász irodalommal átszőtt, 
a görög symposionok hangulatát fele-
levenítő borbemutató-iból már tudhat-
tuk, hogy a dráma bölcsőjét ringató di-
onüssziák pódiumán is otthonosan fog 
mozogni. De hogy ennyire! Merthogy 
itt most igazi játék folyt, finom humor-
ral, mély drámák-kal és gondolatokkal 
átszőtt dialógus a Mikó István vezet-
te színészekkel, az általuk megidé-zett 
drámai alakokkal. 

Ezen az estén a szekszárdi költők 
– Garay János, Babits Mihály, Kis 
Pál István és Gacsályi József – mel-
lett megidéztetett Burns, Rimbaud de 
még Rostand is. Varga Klári jóvoltá-
ból köztünk énekelt Edith Piaf, a Mikó 

István, Rusz Milán és Csuha Kálmán 
összetételű Tricikli zenekar előadásá-
ban a szerb paraszttól a pesti dendi-
ig mindenki, aki a közönségnek is bő-
ség-gel kínált bortól dalra fakadt. 

A műsort szerkesztő és rendező 
Mikó István vezérgondolata Bur-
ns vidáman ágáló koldusaitól Ba-
bits vívódó prófétáján, Jónáson, a 
személyes szabadságát elszántan 
védelmező Cyranón át, a gyarló, a 
mindannyiunk lelkében ott bujdo-
só bohémig ívelt. 

Szóval ez az este az emberről, pon-
tosabban az emberszeretetről, még 
pontosabban a szeretni való ember-
ről, Dúzsi Tamásról is szólt.

A Babits Mihály Kulturális Központ Színháztermében
2014. május 12-én 14 és 18 órakor

Móricz Zsigmond – Kocsák Tibor – Miklós Tibor

LÉGY JÓ MINDHALÁLIG
musical - két részben

Az átkötő jeleneteket Pinczés István írta
a

TÜCSÖK ZENÉS SZÍNPAD
előadása felnőtt szereplők közreműködésével

Rendezte: Béresné Kollár Éva

Jegyek az intézmény jegypénztárában vásárolhatók. Jegyár: 1800.- Ft, diák és nyugdíjas 500.-Ft

A Szekszárdi Tücsök Zenés Színpad ezzel a felújított előadásával szeretné tiszteletét és háláját kifejezni a néhány hónap-
pal ezelőtt váratlanul elhunyt Miklós Tibor író, rendező előtt, aki a musical 2007-es szekszárdi bemutatója óta segítette 

az együttes szakmai munkáját.
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Etetésből jeles Árverés – röpködtek a százezrekAz elmúlt pénteken immár harma-
dik alkalommal rendezett vizsga-fő-
próbát végzős tanulói számára a 
Szász Söröző Étterem. A szekszárdi 
vendéglátóhelyen gyakorlati idejü-
ket töltő tanulók közül hat szakács 
és hét felszolgáló mutatta be tudá-
sát egy zártkörű esten, ahol a vég-
zősök szüleik, a vendéglátó-ipari és 
a Kolping iskola tanárai, valamint a 
kamara képviselői előtt adhattak 
számot felkészültségükről.

A szakácstanulók kétféle, háromfo-
gásos menüből választhattak, így a 
velük párban dolgozó felszolgálók – 
az általuk kifogástalanul megterített 
asztalokra – olyan finomságokat tet-
tek a vendégek elé, mint karfiol- vagy 
cukorborsó-velouté (krémleves), sous 
vide-csirkemell kijevi töltelékkel és 
burgonyapüré medvehagyma-textú-
rákkal, cigánypecsenye fokhagyma-
habbal körítve, vargabéles újragondol-
va, vagy körtés rétes vaníliahabbal. A 
menü mellé a ház vörösborát, a Vesz-
tergombi Pince 2008-as cuvée-jét töl-
tötték pohárba. A felszolgált ételeket és 
italokat a házigazda állta.

A kormány, illetve az oktatási tár-
ca által támogatott duális képzésben 
részt vevő diákok az iskolában elsa-
játított tananyagot a gyakorlati helye-
ken – így a Szász Söröző Étteremben is 
– „élesben” is kipróbálhatják, csiszol-
gathatják. A szakács és felszolgáló ta-
nulók két-három éven keresztül, havi 
10-11 napot, naponta 7-8 órát töltöt-
tek a belvárosi étteremben. A szakmai 
elsajátításában olyan kiváló oktatók 
voltak segítségükre, mint Juhos Mar-
kó mesterszakács és Vaszkó Péter fel-
szolgáló. A most végzők közül tehet-
ségük, szorgalmuk és tudásuk alapján 
ketten – a szakmunkás-vizsga meg-
szerzését követően – a Szász köteléké-
ben maradnak.

A söröző-éttermet – valamint a 
szomszédos kávé- és vendégházat – 
üzemeltető Keszthelyiné és Társai Bt. 
immár két évtizede ápol kapcsolatot a 
szakképző iskolákkal, és szolgál gya-
korlati helyként leendő szakácsok és 
felszolgálók számára, akik a munka-
ruha mellett ösztöndíjat is kapnak.  

 - fl -

Több mint másfél millió forint gyűlt 
össze azon a jótékonysági árveré-
sen, amelynek bevételével a Barti-
na Néptáncegyüttes nyári, mexikói 
útját támogatták a felajánlók és a 
mecénások.

Hatékonynak, gyorsnak és példaér-
tékűnek nevezte Matókné Kapási Ju-
lianna, az együttes művészeti vezetője 
azt az összefogást, amely révén össze-
jött a jótékonysági árverés kikiáltási 
áron egymillió forintos „anyaga”. Bo-
rászok, képző- és népi iparművészek 
ajánlottak fel első szóra az értékes 
tárgyakat a múlt csütörtöki aukció-

ra, amelyet Hajdú Katalin, a fővárosi 
Abigail Galéria és Aukciós Ház tulaj-
donosa vezényelt le.

Az est bevétele a Bartina Néptánc-
együttes nyári, mexikói utazását se-
gíti. Szekszárd országosan is jegyzett 
néptáncos csapata – egy a világméretű 
fesztiválokat szervező társaság magyar 
irodájának felkérésére – július végén, 
augusztus elején képviselheti Magyar-
országot a közép-amerikai országban 
immár 19. alkalommal megrendezésre 
kerülő Zacatecas-i Nemzetközi Folk-
lórfesztiválon. A költségek a táncosok 
hozzájárulásából, az önkormányzat és 
cégek, magánszemélyek támogatásá-

ból, valamint e jótékonysági árverés 
bevételéből áll össze.

A Művészetek Házában megtartott 
árverésen összesen 46 tétel – borcsoma-
gok, képzőművészeti alkotások és nép-
művészeti (használati) tárgyak – került 
kalapács alá, összértékük kikiáltási áron 
kerek egymillió forint volt. A legmaga-
sabb áron Stekly Zsuzsa zománcműves 
„Miért szeretem (Szekszárdot)” című, 
40x20 cm-es rekeszzománc faliképe kelt 
el: egy telefonos licitáló 280 ezer forin-
tot fizetett érte. Ugyancsak hat számje-
gyű összegért kelt el Farkas Pál szobrász-
művész „Háry János” című bronzszobra, 
amely kicsinyített mása a Liszt Ferenc té-
ren található alkotásnak. A kikiáltási ár-
hoz képest a legtöbbet Dömötör Erzsé-
bet népi iparművész sárközi nyakékéért 
fizetett új gazdája: a nyolcezer forintért 
hirdetett tétel több mint hatszoros áron, 
50 ezer forintért kelt el. Az utolsó tétel, 
egy Samsonite bőrönd leütése – 80 da-
rab ezresért szolgálja új tulajdonosának 
kényelmét – után kiderült: az este során 
több mint 1,6 millió forint folyt be az el-
árverezett tárgyak után.

Egy licitáló, aki 60 ezer forintért vá-
sárolt borokat és grafikát – s akinek 
gyermekei ugyancsak bartinások – el-
mondta: fontosnak tartja, hogy a te-
hetséges, sok éve az együttessel dol-
gozó táncosok eljuthassanak egy ilyen 
nagy túrára, hogy azután a világ má-
sik felén is öregbíthessék Szekszárd, a 
Sárköz és egész Magyarország jó hírét. 
„A Bartina egy nagy család, természe-
tes, hogy segítjük egymást” – fogalma-
zott a névtelenséget kérő mecénás.  
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Megváltozott munkaképességűek munkaerő-
piaci esélyeinek növelése Tolna megyében-

Bemutatkozik a Fonavita Kft. „MUNKÁHOZ SEGÍTJÜK!”

Szerkesztőségünk vendégei, három hölgy, akik ősz óta 
igyekeznek egész Tolna megyében a megváltozott mun-
kaképességűek segítségére lenni, illetve munkáltatók-
nak, ezen célcsoporton belül, megtalálni a megfelelő 
munkavállalót, a megfelelő munkahelyre a TÁMOP – 
5.3.8. A3-12/1-2012-0052 projekt keretein belül.

A Fonavita Nonprofit Kft. 2013. szeptember 23-án 
megnyitott szekszárdi irodáját képviseli Sajó Ágnes, 
Bóváriné Enyedi Zita és Bosch Mónika foglalkozási 
tanácsadók. Szakmai vezetőjük Tóth Péter szakmai 
szervezetekkel tartja a kapcsolatot, ezzel segítve a pro-
jekt megvalósulását. Most velük beszélgetünk arról, 
hogy miért is érdemes őket akár munkavállaló akár 
munkáltatóként felkeresni.

– Kérem, először is tisztázzuk, hogy a projektben kit is te-
kinthetünk megváltozott munkaképességű munkavállalónak?
Az a személy, akinek az orvosi rehabilitációt követően a 
munkavállalási képessége, testi, szellemi, vagy érzékszervi 
károsodása miatt csökkent, és ennek mértéke az orvosi 
szakvélemény szerint a 40%-ot eléri.

Leginkább olyan ügyfelekkel kerülünk kapcsolatba, akik 
egészségkárosodásuk ellenére, úgy élik a hétköznapjaikat, 
akár mi, csak kevesebbet bírnak, ezért is van, hogy ők több-
nyire részmunkaidős állásokra alkalmasak. Kevés köztük az 
olyan, aki nem tudja ellátni magát, sokan így gyermekeket 
nevelnek fel, szeretteiket ápolják, csak esetleg ez némileg 
megterhelőbb számukra, mint egy egészségesnek.

– Milyen szolgáltatásokat tudnak nyújtani munkavállalók-
nak és munkáltatóknak, illetve ennek milyen költsége van?

Kihangsúlyoznánk, hogy szolgáltatásunk mindkét fél szá-
mára díjmentes –„apró betűs” részek nélkül-. A leendő 
munkavállalók egy személyes és tartalmas beszélgetést 
követően regisztrált ügyfeleinké válnak, innentől, mi sze-
mélyre szabottan igyekszünk segíteni a megfelelő munka-
kör felkutatásában. Amennyiben szükséges álláskeresési 
technikákkal, önéletrajzírással is rendelkezésre állunk, és 
ügyfélfogadási időben, az ügyfél térben elhelyezett számí-
tógépen, internet hozzá féréssel, maguk is böngészhetnek 
az érdeklődők.

Munkáltatóknak, felmerülő munkaerő igény esetén első 
körben a meglévő ügyfélkörből igyekszünk a megfelelő 
munkavállalót megkeresni neki, de amennyiben szükséges, 
hirdetésekkel (szintén nem terheli semmi költség a mun-
káltatót) keresünk számunkra ideális jelöltet. Amennyiben 
kiválasztásra kerül valaki a mi ajánlásunkból, úgy a foglal-
kozás egészségügyi vizsgálatot is mi végeztetjük el, aminek 
költsége szintén a Fonavita Np. Kft. –t terheli.

– Már csak egy kérdés maradt, hol lehet Önöket elérni, 
és mikor?
Mivel tevékenységünk egész Tolna megyére kiterjed, így 
kihelyezett ügyfélfogadások is vannak, ezek időpontjáról 
az adott települések közösségi terekben kihelyezett pla-
kátokon, illetve facebook oldalunkon tájékozódhatnak. 
Szekszárdon, hétfőtől-péntekig, 9.00–15.00 óra között 
van ügyfélfogadás, emellett a meghirdetett időpontok-
ban, az egész megyében. Telefonos egyeztetés esetén 
Tolna megye területén bárhol állunk munkavállalók és 
munkáltatók rendelkezésére. Telefonon hétfőtől pén-
tekig munkaidőben elérhetők vagyunk. Várjuk kedves 
ügyfeleinket!

Címünk: Szekszárd, Széchenyi u. 55. • Tel.: 06-20/33-13-114, 06-20/326-35-25, 06-74/506-417
E-mail: tolna@fonavita.hu • https://www.facebook.com/fonavitankft • www.fonavita.hu

Fonavita Nonprofit Kft.
Megváltozott munkaképességűek munkaerő-piaci
esélyeinek növelése Tolna megyében
TÁMOP – 5.3.8. A3-12/1-2012-0052

A Fonavita Nonprofit Kft. pécsi székhelyű cég, 
melynek atyja, Ásványi Szabolcs. 2008-ban azzal 
a céllal jött létre, hogy a társadalom, és az egyén 
közös érdekeinek kielégítésére irányuló tevékeny-
ségek támogatásával segítse a munkanélküli hely-
zetben, és társadalmi kirekesztettségben élő em-
bereket, annak érdekében, hogy a nyílt munkaerő 
piaci integrációjuk megvalósulhasson, továbbá 
elősegítse a hátrányos helyzetű személyek rehabi-
litációs foglalkoztatását. Ezzel együtt célunk, hogy 
megoldásokat találjunk a munkáltatók, foglalkozta-
tási, finanszírozási problémáira. Tevékenységünkkel 
a fejlődést szeretnénk előre mozdítani, és a kétirá-
nyú információáramlást segíteni.

Valaki nemrég így írt: 
„Nézz körül!
A hazád egy csődtömeg!
Nem akarsz menekülni?
Nézz körül jobban!
A világ egy csődtömeg!
Nem akarsz megmenekülni?”

Az u.n. Római Klub, amely a kor legne-
vesebb tudósaiból és gondolkodóiból 
szerveződött a világ jövőbeli kilátásainak 
vizsgálatára, már 1960-ban megállapította, 
hogy földünk környezetének negatív válto-
zási folyamatai visszafordíthatatlanok, az 
ökokatasztrófa elkerülhetetlen. 

Sok mai politikus, közéleti híresség ki-
fejtette véleményét, amely szerint hazánk-
ban az emberek reményvesztettsége, kilátás-
talansága eddig nem tapasztalt mélypontot 
ért el. Hiteles közéleti emberek hívták fel a 
figyelmet arra is, hogy a depressziós állapot 

legfőbb oka ma nem is annyira az anyagi le-
hetőségek beszűkülése, a munkanélküliség, 
az egzisztenciális ellehetetlenülés – bár ezek 
is súlyos problémák –, hanem lelki-erkölcsi 
céljaink elvesztése, szellemi életünk kiüre-
sedése. Ebből ered azután közvetlenül vagy 
közvetve a világban is vezető helyünk az 
abortuszok száma, a nemzetfogyás mértéke, 
öngyilkosságok, pszichoszomatikus megbe-
tegedések magas száma, stb. tekintetében. 
A Kossuth díjas író, Jókai Anna így fogal-
mazott egy interjúban: „Egy olyan világban 
élünk, ahol az emberrel elhitették, hogy a 
pillanatnyi kis tiszavirág életében az a leg-
fontosabb, hogy jól éljen és nem az, hogy 
jobbá legyen.”

Nézzük meg, hogyan elemzi a helyze-
tet egy politikus, akit rabul ejtett Isten: 
„Úgy vélem, hogy Magyarországnak első-

sorban nem a pénztelenség a fő problémá-
ja, hanem az istentelenség, amelyből sorra 
ágaznak ki a különböző társadalmi bajok. 
Éppen ezért, a társadalmunk betegségeit 
se lehet gyógykezelni csupán azzal, hogy 
rendbe tesszük a gazdaságunkat, és hogy 
javítunk a foglalkoztatási rátán. Ennél sok-
kal, de sokkal komplexebb a dolog! … … 
… Szerintem a munkát ott kellene kezde-
ni, hogy helyreállítjuk a becsületet a társa-
dalom minden szintjén.”

A nemzetnek, mindnyájunknak is nagy 
szüksége van tehát biztatásra, a remény, 
derűlátás, életigenlés visszaállítására. Eh-
hez nyújt nagy segítséget a reménytelen-
ségből való kiút megismertetésével, életé-
ből merített gyakorlati tanácsokkal a fent 
idézett sorok írója, dr. Molnár Róbert, a 
Szeged melletti Kübekháza polgármestere, 

egykori parlamenti képviselő, az „Egy po-
litikus, akit rabul ejtett Isten”, az „Ébresz-
tő Magyarország” és az „Amikor a Csend 
beszélni kezd!” című könyvek szerzője, aki
Válaszd azért az életet …! címmel tart
előadást 2014. május 9-én (péntek) 17 órakor
a Babits Mihály Kulturális Központ Kon-
ferencia termében, Horváth István polgár-
mester védnökségével. 
A fenti könyvek a helyszínen megvásá-
rolhatók, s azokat kívánságra a szerző 
dedikálja.
„Ijessz meg engem, Istenem,
Szükségem van a haragodra.
Bukj föl az árból hirtelen,
ne rántson el a semmi sodra.”
 (József Attila: Bukj föl az árból)

Gyere el, hogy Isten csodát tehessen az 
életedben!

 Horváth Ákos
 Sion gyülekezet Szekszárd

KIÚT A REMÉNYTELENSÉGBŐL

A BELÉPÉS DÍJTALAN! SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT!

Bóváriné Enyedi Zita és Sajó Ágnes

ART-CASH
ÉKSZER

HA ÖNNEK TÖBB KELL

 

www.artcash.hu

GYORS-KORREKT-BIZTONSÁGOS
 

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

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

Meghívó
Kedves fiatalok és lélekben fiatalok!
Szekszárdon a CivilSegéd Alapít-
vány, a Tolna Megyei Természetba-
rát Szövetség, az Ifjúsági Unió Szek-
szárd, a Rotary Club Szekszárd, más 
civil szervezetekkel összefogva indít-
ja útjára a Remete-csurgó felújítási 
programot. Szeretnénk, ha a város 
egyik legszebb helyén méltó kirán-
dulóhely fogadná az arra járókat. A 
projekt tervezett költsége: 2,0-2,5 
millió forint.

A kivitelezési tervek helyszíni be-
mutatása: 2014. május 11. „Mada-
rak és fák napja”

Ezúton hívunk minden csatlakozni 
kívánó barátot, ismerőst a közös ki-
rándulásunkra!

Időpont: 2014. május 11. vasárnap
Túravezetők: Prantnerné Frei Erzsé-
bet és Takács István
Tervezett útvonal:
•  10:00 órától Gyülekező a Kápolna 

téren, rövid bemutatkozások.
•  11:30 Felgyalogolunk a Cserhát- 

tetőre. Pihenő a hegytetőn, majd az 
országos kéktúra útvonalát érintve 
visszatérünk a Remete-csurgóhoz.

•  12:30 Szabad program, ebéd: saját 
szendvics + forrásvíz, vagy séta a 
Remete kápolna kertjébe a felújított 
stációkhoz .

•  13:00 A Remete-csurgó megtekin-
tése; A felújítási terveket ismerte-
ti: Kovács József és Joó Balázs; Dr. 
Ótós Miklós mesél: A remete kápol-
náról és a környék történetéről

•  15:00 - Visszaindulási lehetőségek a 
Kápolna téri buszmegállóból

Tervezett távolság: gyalog 4-5 km.
Szükséges felszerelés: Időjárásnak 
megfelelő ruházat, cipő, kis üveg víz 
vagy tea, szendvics.
Részvétel: díjtalan, az előzetes jelent-
kezést szívesen vesszük.
Mindenki hozza magával jókedvét, 
barátait, ismerőseit, a programhoz 
bármikor lehet csatlakozni
Vegyen részt rendezvényeinken, se-
gítse adománygyűjtő tevékenységün-
ket, látogasson ki barátaival, ismerő-
seivel, kövesse nyomon a felújítási 
munkákat.
Várjuk felajánlásaikat, munkánkban 
szívesen résztvevők nevét, címét, el-
érhetőségét.
 Baráti üdvözlettel:
 Kovács Józsefné sk. elnök
 és a szervezők
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KÉRJÜK KEDVES OLVASÓINKAT, A MEGFEJTÉST NE KÜLDJÉK BE! KERESZTREJTVÉNYÜNK PUSZTÁN SZÓRAKOZTATÁSUKAT SZOLGÁLJA!
Április 27-ei rejtvényünk megfejtése: Jósika Miklós, Abafi

EVANGÉLIUM

Múlt vasárnap a katolikus egyház két 
szenttel gazdagodott.
Szent XXIII. János Pál pápa és Szent 
II. János Pál pápa, könyörögjetek 
érettünk!
XXIII. János pápa nem egészen öt évig, 
1958 és 1963 között volt Róma püspö-
ke. Humora, emberszeretete miatt „a 
jó pápának”, és „a világ plébánosának” 
nevezték. Amikor bejelentette a zsinat 
összehívását, a bíborosok kábultan 
hallgatták, nem ünnepeltek, még óvatos 
tapsot sem kapott, csak álltak némán. 
XXIII. János híres „ablaknyitása” egyike 
lett azon gesztusainak, amelyek emléke-
zetesek maradtak. A népnyelvű liturgia, 
a szembemiséző oltár, a világiak bevoná-
sa az egyházba neki  köszönhető.  A nép 
pápája volt. Hivatali stílusában sokszor 
mondogatta  munkatársainak egy-egy 
levél megfogalmazásakor: egy kissé ked-
vesebben...
A jelmondata: Engedelmesség és béke. Köz-
vetlen stílusával szinte mindenkivel meg-
találta a közös hangot. A Time magazin 
1962-ben az év emberének választotta.

A tökéletesség 6 alapelve közül – ame-
lyeket ő fogalmazott meg – az elsőt idéz-
ném, hiszen szentté avatása kapcsán ez 
most idevaló: Egyedül csak arra kell vá-
gyakoznom, hogy  igaz és szent legyek, 
vagyis hogy Istennek tessem. 
Rövid ideig volt Péter utóda, de meg-
határozta a XX. század közepén az 
egyház irányát, amely irányt utódai is 
folytattak. 
II. János Pál pápa  szüntelenül hirdette : 
Ne féljetek, mert  Krisztus legyőzte ezt a 
világot, és velünk van a világ végezetéig. 
A pápa jelmondata pedig: Totus tuus. 
Egészen a tied. Egy kereszt és a kereszt 
alatt egy Mária-monogram. Ez elárul-
ta, hogy a Szűzanya közbenjárása alatt 
akarta vezetni az Egyházat.
II. János Pál, a zarándok  pápa  nagy 
álma volt, hogy utat mutasson a keresz-
ténység XXI. évszázada felé. Önmagát 
másoknak szentelte, az élete teljesen 
odaadott élet volt. 

Amikor az ellene elkövetett merényletet 
követő műtét után a pápa felébredt, a 
megbocsátás és a Gondviselésbe vetett 
hit szavai hagyták el az ajkát. II. János 
Pál a megbocsátást komolyan gondolta, 
mert felépülése után meglátogatta me-
rénylőjét a  börtönben.
A pápa  a remény, az igazság és a béke 
embere volt. Halála előtti utolsó üzene-
te ez volt: „Legyetek derűsek, mert én az 
vagyok, ne szomorkodjatok!”
2005. április 2-án, az irgalmasság ün-
nepének előestéjén 21.37 kor költözött 
az örök hazába.
Kérjük az ő közbenjárását, hogy mi is 
tudjunk ilyen hűségesek lenni Istenhez, 
az egyházhoz, a Szűzanyához, mint ő 
volt, és valóban teljesen rábízzuk éle-
tünket. Ámen.
Szent XXIII. János Pál pápa és Szent II. 
János Pál pápa, könyörögjetek érettünk!

 Bacsmai László
 plébános

A szentek köztünk
élnek

UROLÓGIAI
MAGÁNRENDELÉS:
Dr. PAPP FERENC

urológus főorvos

Szekszárd, Kossuth L. u. 14.
Rendelési idő:

csütörtök 17.00–19.00-ig

Bejelentkezés:
06-30/698-6490

REUMATOLÓGIAI MAGÁNRENDELÉS
Dr. NEMES ADRIENN

reumatológus főorvos

Szekszárd, Tartsay V. u. 16.
(ERGONOM)

Rendelési idő: szerda 16–19 óra
Bejelentkezés: tel.: 06-20/997-0376
E-mail: drnemesadr@hotmail.com

Nyak-, hát-, derékfájás, isiász,
gerincproblémák, kéz-, térd- és

vállízületi fájdalom, izületi
gyulladás, csontritkulás.

BŐRGYÓGYÁSZATI
MAGÁNRENDELÉS

Dr. Karagity Eliza
bőr- és nemigyógyász szakorvos

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

rendelési idő:
csütörtök 16–19h

BEJELENTKEZÉS:
30/576-3382

ELEKTRONIKAI HULLADÉK

INGYENES átvétele
„Védje környezetét, 

teremtsen munkahelyet!”
SZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!

ÁTVEVŐHELY:
Szekszárd, Rákóczi u. 19.

KT-Dinamic Nonprofi t Kft.
Rahabilitációs Foglalkoztató

Tel.: 74/315-103

Műanyag
ajtó-ablak

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

KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS

ZSOLT Árnyékolás
Telefon: 06–74/314–443

06–30/505–52–49
Az akció 2014. május 1-31-ig tart.

Wosinsky Mór Megyei Múzeum és kiállítóhelyeinek
május havi programja

A múzeumról és kiállítóhelyeiről részletes információ a www.wmmm.hu honlapon olvasható.

WOSINSKY MÓR MEGYEI
MÚZEUM
7100 Szekszárd, Szent István tér 26.
Tel/fax: 74/316-222,
honlap: www.wmmm.hu
Nyitva: vasárnap és hétfő kivételé-
vel 10-16 óráig. Belépődíj: felnőtt 
600,- Ft, nyugdíjas, diák 300,- Ft.

Állandó kiállítások:
•  A tolnai táj évezredei az őskortól 

a honfoglalásig
•  Megelevenedett képek. Egy kisvá-

ros a századfordulón
•  Örökségünk. Tolna megye évszá-

zadai
•  Pincemúzeumi kiállítás: népi 

gyermekjáték és fegyvergyűjte-
mény (Csak előre bejelentett cso-
portok látogathatják!)

Időszaki kiállítás:
Alfred Falchetto Teururai fara-
góművész „Üzenetek a távoli sziget-
világból”. Polinéz fotók és tárgyak 
című kiállítása 
Megtekinthető: 2014. július 15-ig.

Múzeumpedagógiai programok:
Múzeumi órák általános és közép-
iskolás tanulóknak
Vetítéses előadások és/vagy tárlat-
vezetések a kiállításokban:
•  Őskor – neolitikum.
•  A rómaiak Pannoniában.
•  A honfoglaló magyarság.
•  Törökkori emlékek, különös tekin-

tettel a palánki földvárra.
•  Az 1848/49-es forradalom és sza-

badságharc.
•  Tolna megye keresztény emlékei.
•  Szekszárd története, különös te-

kintettel a századforduló idősza-
kára.

•  A Sárköz története és néprajza.

Múzeumi foglalkozás 
óvodásoknak
Minden hónap utolsó hetében 10 
és 11 órakor kezdődik előzetes idő-
pont egyeztetéssel.
Májusban: A Gemenci erdő élővilá-
ga. Interaktív foglalkozás az Örök-
ségünk. Tolna megye évszázadai 
című kiállítás természettudományi 
egységében.

Az alábbi témák közül igény sze-
rint bármelyikre lehet jelentkezni 
előzetes időpont egyeztetés alapján 
(74/316-222, 21-es mellék).

Múzeumi barangoló Mamut Mar-
cival sorozat (Óvodásoknak és ki-
siskolásoknak ajánljuk)
•  Múzeum-őr. Mit őriznek a  

múzeumok?
•  Mamuttól a cserépbográcsig.  

Milyen kincseket rejt a föld?
•  Mesélő kövek. Templomok, 

várak, várkastélyok.
•  „… ihol jönnek a törökök”.  

A szultán birodalmának határán.
•  A céhláda kincsei. Mesterek és 

mesterségek.
•  Tájak, népek, viseletek. A Sárköz.

Műhelytitkok sorozat (Általános 
iskolásoknak ajánljuk)
•  Kincsek a homokban. Hogyan 

dolgozik a régész? 
•  Időutazás az őskortól a honfogla-

lásig
•  A restaurálás rejtelmei. Hogyan 

lesz a töredékből egész?

Fedezd fel! sorozat (Általános is-
kolásoknak ajánljuk)
•  Vitézek, katonák, fegyverek. A 

fegyvertörténeti kiállítás.
•  Kísérleti régészet (pl. „régészke-

dés”, kőeszközök csiszolása, fúrá-
sa, búza őrlése, fonás, szövés…) 

•  Nagyszüleink játékai. A múzeum 
gyermekjáték gyűjteménye.

MűvészKEDDj! sorozat minden 
hónap utolsó keddjén (Felső ta-
gozatosoknak és középiskolás ta-
nulóknak ajánljuk)
•  Pecsétviasz eredeti múzeumi pe-

csétekkel.
•  Iniciálé készítése.
•  Ex libris készítés és kiállítás.

Évszakok. Die Jahreszeiten német 
nyelvű sorozat(Óvodásoknak és 
kisiskolásoknak ajánljuk)
•  Tél – Jégkorszaki barátunk,  

a Mamut
•  Tavasz – Mattioni Eszter: Tavasz 

című festménye
• Nyár – Élet a Gemenci erdőben
• Ősz – Szüret és betakarítás

Interaktív programok terápiás 
kutyával sorozat (Óvodásoknak 
és kisiskolásoknak ajánljuk)
•  Hűséges, mint a kutya. Hogyan 

lett a kutya az ősember társa? 
•  Bizonytalan, mint a kutya vacso-

rája. Az állatok táplálkozása
•  Nyomok a homokban. Állatok 

lábnyomai 

•  Ugatja, mint kutya a holdat. Az 
állatok kommunikációja

• Ebcsont beforr. Az állatok testfel-
építése
•  Belejött, mint kiskutya az ugatás-

ba. Érzékelés az állatvilágban
•  Nemcsak egy tarka kutya van a 

világon. Az állatok fejlődése
•  Kutya – macska barátság. Vadá-

szat és vadászkutyák

Régi ésszel – gyermekkézzel tema-
tikus sorozat
Minden hónap második szerdáján 
10-16 óráig tart előzetes időpont 
egyeztetés alapján.
Május 7. Az Örökségünk. Tolna 
megye évszázadai című kiállítás 
keresztény emlékeit bemutató egy-
ségéhez kapcsolódva rózsaablak 
készítése üvegmozaikkal. Ára: 350 
Ft/gyermek.

MÚZEUMI MOZAIK.
Képek, filmek, események sorozat 
Múzeumandragógiai sorozat min-
den hónap első hétfőjén 15 órától 
(Főiskolai hallgatóknak, felnőttek-
nek, nyugdíjasoknak ajánljuk).

Április 7. hétfő, 15 óra: Magyaror-
szág története 13-14. rész: A három 
Hunyadi és a Mathias Rex című fil-
mek vetítése.

Tájak-Korok-Múzeumok Egyesü-
let Szekszárdi Klubja programjai
– Május 8. és 15. csütörtök, 7 óra
(2 x megyünk!)
Kirándulás a Vértesbe: Tata (Vár, 
benne a Kuny Domokos Múzeum, 
Görög-római Szobormásolatok 
Múzeuma, városnézés dotto vonat-
tal), Majk (Kamalduli remeték ko-
lostora), Csákvár (Eszterházy kas-
tély parkja, majd gyalogtúra: innen 
indul a 3,5 km hosszú Haraszt-he-
gyi geológiai-botanikai tanösvény; 
aki nem sétál, a Vértes Múzeumot 
vagy a Fazekas Házat nézheti meg).

– Május 29. és június 5. csütörtök,
6 óra (2 x megyünk!)
Kirándulás Gyöngyösre (Ferences 
Rendház és Műemlékkönyvtár, 
séta belvároson át, közben a Szent 
Bertalan Plébániatemplomot néz-
zük meg. Az Orczy kastély, benne 
a Mátra Múzeum megtekintése ve-
zetéssel, a Természettudományi Pa-
vilon és kastélykert), Sástóra (séta a 
tó körül), Mátrafüredre (Kozmáry 

kilátó), Kékestetőre (1014 m magas 
TV torony kilátó), Parádsasvárra 
(2013 májusában megnyílt Üveg-
manufaktúra) és Galyatetőre (séta)

Bővebb felvilágosítás valamint 
Múzeumpedagógiai programaján-
ló füzet a múzeumban kérhető 
(Szekszárd, Szent István tér 26. Tel.: 
74/316-222, 21-es mellék, András-
né).

BABITS MIHÁLY EMLÉKHÁZ
7100 Szekszárd,
Babits Mihály u. 13.
Tel.: 74/312-154.
honlap: www.wmmm.hu
Nyitva: vasárnap és hétfő kivételé-
vel  10-16 óráig.
Belépődíj: felnőtt 600,- Ft,
nyugdíjas, diák 300,- Ft.
Állandó kiállítások:
•  A költő relikviái szülőházában, 

családjának egykori otthonában
•  Dienes Valéria Emlékszoba
•  Baka István Emlékszoba
•  Fazekas pince
Múzeumi óra:
•  Babits Mihály és Szekszárd

IRODALOM HÁZA – MÉSZÖLY 
MIKLÓS MÚZEUM
7100 Szekszárd,
Babits Mihály u. 15.
Tel.: 74/410-783.
honlap: www.wmmm.hu
Nyitva: vasárnap és hétfő kivételé-
vel 10-16 óráig.
Belépődíj: felnőtt 600,- Ft,
nyugdíjas, diák 300,- Ft.
Állandó kiállítás:
•  Mészöly Miklós emlékkiállítás
Múzeumi óra:
•  Mészöly Miklós és Szekszárd

MEGYEHÁZI KIÁLLÍTÁS
7100 Szekszárd, Béla tér 1.
(Vármegyeháza)
Inf. tel.: 74/410-783.
honlap: www.wmmm.hu
Technikai okok miatt határozatlan  
ideig zárva!

Állandó kiállítás:
•  Tájak, települések, emberek. 19. 

századi tudástár és történelmi ját-
szóház.

• A régi Vármegyeháza világa
• Liszt Ferenc Emlékkiállítás
•  Mattioni Eszter festményei és hí-

meskövei
• Esze Tamás emlékszoba.
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Már a SEAT Európa Kupán versenyez ifjabb Ficza Ferenc

Mire e sorok megjelennek, már túl 
lesz a szekszárdi versenyző az újjá-
élesztett SEAT Európa-bajnoki ku-
pasorozat németországi nyitányán, 
amely ezen a hétvégén az a Nür-
burgringen zajlik.

„Nem sokkal azután, hogy megérkez-
tünk Barcelonába, azonnal a SEAT-osok-
hoz mentünk. Rövid ismekedő eligazító 
megbeszélés után kaptunk egy borítékot, 
amiben volt egy boxkulcs, s alá kellett írni 
egy jelenléti ívet, aminek a birtokában 
másnap felmehettünk a pályára. Kinyi-
tottuk a boxot, elhúztuk az ajtót és ott 
volt benne a letakart autó” – eleveníti fel 
a barcelonai hétvége élményeit ifj. Ficza 
Ferenc, a magyar túraautózás egyik nagy 
reménysége, a Zengő Motorsport Team 
junior versenyzője.

A szekszárdi 17 éves keris, műszaki 
eladónak tanuló diák a Forma I-es világ-
hírességek által is használt versenypá-
lyán, tökéletes aszfalton hasított, repített 
– vagyis tesztelte az új kocsit. Közben a 
kísérőknek fenntartott boxból az istálló-
tulajdonos Zengő Zoltán figyelte a srá-
cot, no és a jelenkori magyar autósport 
egyik legnagyobb egyénisége, a WTTC 
világbajnokságokon többszörös futam-
győztes Zengő Motorsport Team-e Mi-
chelisz Norbert is jelen volt egyik mér-

nökével a tesztelésen. A csapatfőnök, 
Gáspár István, a szerelők is árgus sze-
mekkel figyelték versenyzőjük és a ko-
csi minden rezdülését.

Ficza Ferenc 14 évesen, teljesen 
zöldfülűként Monzában már bele-
kóstolt az ETTC-ként ismert Euró-
pa-bajnokság különböző futamai-
ba. A sportág berkeiben járatlannak 
ez első hallásra ehhez képest mintha 
visszalépés lenne a SEAT-kupa, de szó 
sincs erről. A szekszárdi versenyző is 
arról beszélt lapunknak, hogy ez rang-
ban nagyobb, jóval nehezebb, színvo-
nalasbb megmérettetésnek ígérkezik, 
mint az ETTC küzdelemsorozata.

– A SEAT Leon EuroCup-on hu-
szonegy egyforma, azonos márká-
jú és teljesítményű autó versenyez, 
míg az ETTC-ben különböző tudá-
sú autók voltak a pályán. Vagyis eb-
ben az európai versenysorozatban in-
kább értékmérő és jobban is számít a 
pilóta tudása, felkészültsége, az adott 
versenypályához való alkalmazkodási 
képessége, mint más egyéb versenyso-
rozatokban – avat be a részletekbe ifj. 
Ficza Ferenc. Ebből persze az is követ-
kezik, hogy a csapatok egyértelműbb 
visszajelzést kaphatnak a fiatal ver-
senyzők kvalitásairól, képességeiről, 
ami meghatározza a menedzselést is.

Ficza Feri is nagy-nagy várakozás-
sal tekint a hat állomásból álló meg-
méretésre. Jó ajánlólevél persze, hogy 
a hazai Suzuki Kupát óriási fölénnyel 
nyerte, ehhez jött az ETTC monzai fu-
tamán két éve a bravúrbronz, a tava-
lyi sorozatban Brnóban elért összetett 
második hely és futamgyőzelem – de 
ahogy fogalmaz, ez a mostani verseny-
sorozat a híres pályákon (köztük Nür-
burgring, Barcelona, Silverstone, Spa, 
Salzburgring) más és szinte garantáltan 
nehezebb lesz, de áll a kihívás elé. Re-

méli, hogy a technika, az új SEAT csak 
segíteni fogja célja, élmezőnyi össze-
tett helyezés elérésében. Tavaly ugyan-
is ebből a szempontból meglehetősen 
lidércnyomásosan indult az idény, de 
kedvenc pályáján, a csehországi Brnó-
ban – amikor végre nem jöttek közbe 
áthidalhatatlan műszaki problémák – 
újfent bizonyította tehetségét.

Egyébiránt mind a huszonegy ver-
senyző megjelent az elmúlt hétvégén 
Barcelonában, egyszerre történt meg a 
slusszkulcsok átvétele és a tesztelés is. 
Alapvetően egyébként nem változott 
az idei SEAT Leon a tavalyihoz képest.

– Ugyanaz az autó, de egy kicsit 
erősebb lett; merevebb, a szó pozi-
tív értelmében – adta közre legfris-
sebb tapasztalatait az ifjabbik Ficza, 
aki mintegy húsz-huszonöt kört tett 
meg a márka ünnepélyes gépátadó-
ján idei versenykocsijával, és semmi 
oka nem lehetett panaszra, éppen el-
lenkezőleg…

A visszaszámlálás tényleg megkez-
dődött. Egyszerű önbizalomnövelés-
nél több lenne a szekszárdi versenyző 
számára egy jónak mondható nyitány a 
Nürburgringen. A hétvégi németorszá-
gi futamról következő lapszámunkban 
természetesen beszámolunk.

 B. Gy.

LABDARÚGÁS. Roppant peches és bal-
szerencsés vereséget szenvedett a Tolle 
UFC Szekszárd az NB III-as bajnokság 
középcsoportjában a listavezető, baj-
nokjelölt főváros Soroksár otthonában. 
A 82. percben még 0-0-ra állt a talál-
kozó, a hosszabbítással együtt mintegy 
10 tíz perc választotta el a szekszárdi 
csapatot a bravúros pontszerzéstől, 
de a hazaiak ismert, korábbi váloga-
tott játékosa, Lisztes Krisztián betalált 
Horváth Bálint hálójába. A játék képe 
alapján – merthogy Kvanduk János 
együttese több gólhelyzetet is kiha-
gyott korábban, például még 0-0-nál 

Deli Dániel kihagyta a 11-est(!) – nem 
csak a döntetlenre, hanem a győzelem-
re is esélyes volt az UFC. Ha a hátralevő 
öt fordulóban is gond lesz a helyzetki-
használással, sajnos megeshet, hogy 
nem tud bentmaradni a harmadik vo-
nalban a csapat, amely még őrzi a 10. 
helyét, de már csak két pont az előnye 
a már kieső, 14. helyre visszacsúszott 
Bölcskével szemben. Most két hazai 
mérkőzés következik: a kieséstől szin-
tén fenyegetett, éppen 13. Monor érke-

zik a hétvégén Szekszárdra, utána pedig 
a harmadik helyen álló székesfehérvári 
Videoton második csapata, amely el-
len az őszi nagyszerű teljesítményére 
azzal is feltette a koronát az UFC, hogy 
nyerni tudott 2-1-re a fehérvári Sóstói 
stadionban.

KÉZILABDA. A papírformának megfele-
lően megnyerte újabb hazai mérkőzését 
a Fekete Gólyák KC női csapata az NB I 
B nyugati csoportjában a Kozármisleny 

ellen (31-23), és négy fordulóval zárás 
előtt már bajnoknak tekinthető. A 22. for-
dulóban a nagy rivális Budaörs ugyanis 
Szombathelyen a Haladás ellen vereséget 
szenvedett, így a szekszárdi csapat hat-
pontos, már behozhatatlan előnyre tett 
szert a bajnoki címéért folytatott vetél-
kedésben. Az FGKC csapatában ezúttal 
is Vasas Edina volt a legeredményesebb 
gólszerző 8 találattal (két gólt büntetőből 
szerzett), tőle mindössze eggyel maradt 
el a csapatból a legjobb teljesítménnyel 
előrukkoló Fauszt Éva, Gulya Krisztina 
és Reisch Gabriella egyaránt 4-4 gólt 
szerzett.

SPORTMIX

Megvan az ötödik hely: legyőzte a Győrt is a KSC Szekszárd

Megvédték bajnoki címüket a foci-diákolimpián az egészségügyis lányok

A „minden jó, ha jó a vége” szólás 
igazságát érvényesítette a 2013-
2014-es női NB I-es A-csoportos 
kosárlabda-bajnokság rájátszásá-
nak végső helyezésekről döntő két 
fordulójában az Atomerőmű KSC 
Szekszárd csapata. Fantasztikus 
végkifejletet hozott össze a záró-
szakaszban nagyon magára találó 
hazai női kosaras alakulat.

Magyar Gergely együttese korábban 
meggyőző játékkal jutott túl a kis- il-
letve középcsapatok kategóriájában ri-
vális Zalaegerszegi TE NKK-val vívott 
meccsen, amely otthon ugyan nyerni 
tudott, de a legfontosabb harmadik 
mérkőzésen (amit a bajnokságban 

kiharcolt jobb helyezés okán megint 
Szekszárdon rendeztek) a szekszárdi 
csapat 30 pontos különbséggel gázolta 
el a zalaiakat, és így harcba szállhatott 
az ötödik helyért.

Azért a helyezésért, amelytől a csa-
pat – a 2001-2002-es évet kivéve, ami-
kor a 4. helyen végzett – az erőviszo-
nyok alapján mindig távol volt 37 éves 
élvonalbeli bajnoki szereplése történe-
tében. A női bajnokság mai, nagyjából 
két évtizede zajló alapszakasz- és ráját-
szásos rendszerében általában a 7-10. 
helyek egyikére volt jó a csapat, de e 
beskatulyázottság árnyékát nem sike-
rült átlépni. Most igen, és a KSC Szek-
szárd történelmi sikerének értékéből 
az sem vonhat le sokat, hogy a me-

zőny tudásának, felkészültségének a 
múlthoz viszonyított kiegyenlítettsége 
nem jár együtt színvonal-növekedés-
sel, hanem mindez – sajnos – alacso-
nyabb szinten valósul meg, a magyar 
kosárlabda fejlődése, a nemzetközi 
szinthez való felzárkózás elé is aka-
dályt gördítve.

Ettől függetlenül, ha színfoltot ke-
resünk az idei bajnokságban a négy 
nagycsapat (a két Pécs, a Sopron és a 
Diósgyőr) mögött, akkor a kis, saját 
téglából építkező, csupa fiatal játékos-
ból álló, egyedi utat járó Szekszárdot 
kell említeni. Amely 72 óra leforgása 
alatt kétszer is legyőzte (vendégként 
62-54-re, hétfőn este pedig hazai pá-
lyán 77-65-re) az Uni Győr csapatát, 

amely ennek a bajnokságnak a legvé-
gére két meghatározó amerikai játéko-
sa (Tinklee és Diamant) távozásával is 
volt annyira anyagerős, hogy legyőzze 
a Szekszárdot. (Ivanovicsot, Semseit, 
Mansarét, Laklóthot bizonyára szíve-
sen látnák a szekszárdiak keretében a 
szurkolók, és minden bizonnyal maga 
Magyar Gergely vezetőedző is.)

A hétköznap lejátszott szekszárdi 
meccsre többen kijöttek, mint bármi-
kor. Hozzávetőleg négyszázan voltak 
arra kíváncsiak, megveri-e újra a Szek-
szárd a Győrt és megszerzi-e a számá-
ra előkelő ötödik helyet. Hát hogyne 
verné meg, ha Scsekics és a kis Studer 
szárnyal az irányítóposzton, és a har-
madik számú irányító, Tamis Dorottya 
is felnő melléjük ezen a meccsen? Ha 
Singleton és a szerb Dusanics megint 
emberfeletti mezőnymunkát végez és 
a kispadról érkezők is biztosítják a fo-
lyamatosságot a támadó és a védőjá-
tékban? Theodoreánnak, Kotniknak, 
Hajdunak és a 16 percet pályán levő 
Studer Zsuzsának nem csupán epizo-
dista szerepkör jutott.

Két és fél perccel a vége előtt, hat-hét 
pontos szekszárdi előnynél négy saját 
nevelésű szekszárdi fiatal (Studer Zsu-
zsa és Studer Ági, Simon Anikó és Ta-
mis Dorka) Singletonnal kiegészülve 
alkotta a pályán lévő szekszárdi kvin-
tettet, és ez a csapat 77-65-re hizlalta az 
előnyt a végére – nos, ezt már nem bír-
ta ülve a lelkes szekszárdi publikum… 
Mintegy vezényszóra felállt minden-
ki a helyéről és vastapssal jutalmazta 
a KSC-s lányok produkcióját, az egész 
éves munka gyümölcsét, az erőn felü-
linek mondható ötödik helyet. Ilyenre 
az utóbbi tíz évben nem volt példa...

Most szeptemberig egy hosszabb 
szünet következik, de a publikum 
egyértelmű jelzést adott a vezetésnek: 
kora őszre visszavárják a – végül is – 
sikercsapatot!

 B.Gy.

A diáksport „csúcsán”, a diákolimpiá-
kon is kiemelt esemény a labdarúgás: 
ebben a sportágban nyerni, tovább-
jutni, eljutni az országos döntőre, 
roppant motiváló. A megyei dön-
tőket is nagy csaták, szoros mecs-
csek jellemzik: nem volt ez másként 
a Szekszárdon megtartott Telekom 
Labdarúgó Diákolimpia megyei se-
regszemléjén sem, amelyen az alsó 
tagozatosoktól a végzős középisko-
lai korosztályokig (I-V. korcsoport) 21 
Tolna megyei általános és középisko-
la 35 csapattal képviseltette magát.

Az általános iskolásoknál a körzetköz-
pontok bajnokságának korcsoportos 
győztesei, a középiskolák előselejtező-
jéből pedig a dobogós helyezettek kva-
lifikálhatták magukat a Tolnai Megyei 
Diáksport Tanács által rendezett lab-
darúgó diákolimpia megyei döntőjébe. 
(Szekszárd központi sporttelepének 
három műfüves pályája egyébként – 
a főszponzor összehasonlítási alappal 
bíró véleménye alapján – ideálisabb 
helyszínnek bizonyult a többi megyei 
döntő helyszíneinél.)

Szekszárd a középiskolás korosz-
tályban, az összevont V-VI. korcso-
portban, a lányoknál és a fiúknál tu-
dott győztes csapatot felmutatni. A 
lányoknál a Szent László TISZK Egész-
ségügyi Tagintézménye megvédte baj-
noki címét, köszönhetően egyebek 
mellett annak, hogy három olyan ta-
nuló is van az iskola csapatában, aki 
a női kispályás futsalbajnokságban a 
szomszédos, élvonalbeli Tolna-Mözs 
csapatában szerepel. De el kell ismer-
ni, az „eüs” lányok körében népszerű a 
foci és az amatőrök is remekül kiegé-
szítik a profikat. 

Egyébiránt nem számítottak a ké-
zilabdából ismert testnevelő-edző Le-
hőcz Szilvia tanítványai abszolút esé-
lyesnek. A tolnai Sztáray Gimnázium 
csapatában például több volt futsalos 
képzettségű játékos, mint náluk, de a 
döntővel felérő csoportmérkőzésen 
mégis 7-0-ra páholták el az egészség-
ügyisek a kispályás női foci egyik or-
szágos fellegvárából érkező alakulatot 
– bemutatkozásképpen pedig a Dom-
bóvárt 7-2-re. A csapat egyik legjobb-
ja, Fábián Rebeka érdemes lett volt a 

torna legjobb mezőnyjátékosa-cím-
re is, ám mivel ő lőtte a legtöbb gólt 
(hatot), a gólkirálynak járó különdí-
jat vehette át.

A fúknál három középiskola (Tamá-
si Vályi Szakképző, Garay Szekszárd, 
Csapó Szekszárd) vetélkedéséből a 
két győzelmet szerző (2-0, illetve 2-1) 
„csapósok” harcolták ki az országos di-
ákolimpiai döntőbe jutást, mintegy fe-
lelevenítve ezzel a középiskola koráb-
bi nagyszerű szerepléseit az országos 
döntőben. 

Ami a döntőbe jutott középiskolás 
szekszárdi lányokat illeti, a tavalyi or-
szágos 11. helyezés alighanem ismétel-
hető az idén is.

Az általános iskolásoknál a Baka Is-
kola elsősei és másodikosai jutottak 
a legközelebb a győzelemhez, akik a 
dombóvári Szent Orsolya Általános 
iskolai diákjaitól egy nyílt meccsen 
2-1-re vesztettek. Ezzel ezüstérmesek 
lettek Enyedi Attila tanítványai, akik 
közül Feld Benjamin elnyerte a tor-
na legjobb mezőnyjátékosa különdíjat. 

A felső tagozatos bakás társulat is 
szép győzelmek után jutott el a döntő-

be, de az utánpótlásképzés legjobbja-
iból verbuválódó bonyhádi csapat el-
len reálisan nézve nem lehetett esélye. 
Ezért az ezüst szépen csillog, jelezvén, 
hogy az iskolában helyén van a foci: 
segítik tehetségekkel az UFC-t, de le-
hetőséget teremtenek a sikerélmények 
megszerzésére azoknak is, akik nem 
NB-s szinten akarják, tudják űzni ezt 
a sportágat. Erre Enyedi Attila és Za-
lakovits Gábor testnevelők a hétközna-
pok során összedolgozva odafigyelnek.

Jutott még két bronzérem is a szek-
szárdi általános iskolák képviselőinek: 
a III. korcsoportban (2001-2002-ben 
születettek) a Szekszárdi Gyakorló 
Általános Iskola csapata a kisdöntőt 
megnyerve a harmadik lett; a csapat 
meghatározó játékosát, Szabó Kriszti-
ánt pedig a torna legjobb mezőnyjáté-
kosának választották.

Bronzérmet vehettek át a lányoknál 
összevont III-IV. korcsoportban a Ga-
ray Általános iskola játékosai, akik az 
ötcsapatos mezőnyben a 3. helyen vé-
geztek, s a gólkirályt is a szekszárdiak 
adták, Kapás Tekla révén.

 B. Gy.
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VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

A POLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK 
FOGADÓÓRÁJA 2014. május

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

DR. HAAG ÉVA
alpolgármester
II. sz. választókerület
Május 13 . (kedd) 16-17 óráig
Garay J. Általános Iskola és AMI 
(Zrínyi u.)

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 második 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.

AGÓRA MOZI
Május 1-3., 19 órakor és május 5-7., 
17 órakor
A CSAJOK BOSSZÚJA Színes, szink-
ronizált amerikai vígjáték 2D, 16 éven 
felülieknek, 108 perc.

Május 5-7., 19 órakor
TRANSZCENDENS Színes, szinkro-
nizált amerikai-kínai-angol sci-fi 2D, 
16 éven felülieknek ajánlott, 119 perc.

Május 8-10. 17 órakor (pénteken és 
szombaton 15 órakor is)
A SZÖRNY MENTŐAKCIÓ Színes, 
szinkronizált amerikai-kanadai ani-
mációs kalandfilm 3D, 6 éven felüli-
eknek, 89 perc.

Május 8-10. 19 órakor
A CSODÁLATOS PÓKEMBER 2. 
Színes, szinkronizált amerikai ak-

ciófilm 3D, 12 év alatt szülői kísérettel 
142 perc.

Filmvetítés hétfőtől szombatig, vasárnap 
szünnap!

Jegyárak: 1000 Ft (2D) és 1200 Ft (3D) 

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! 
www.szekszardagora.hu

MÁJUS 5., 19.00 ÓRA 
- AGÓRA SZÍNHÁZTEREM
Rideg Sándor – Tímár Péter: 
INDUL A BAKTERHÁZ
vígjáték a  Turay Ida Színház előadá-
sában. Bérleten kívüli előadás. Ren-
dező: Cseke Péter. Jegyár: 3300 Ft.

A Babits Mihály Kulturális 
Központ programja

A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör
értesíti Tagjait és minden érdeklődőt, hogy 2014. május 9-én pénteken 

reggel 8 órától 15 óráig megrendezi 
a Szent István Házban (Szekszárd, Rákóczi u. 69.).

hagyományos Egészségügyi napját, melynek keretében
10 ÓRAKOR kötetlen beszélgetés az udvargalériában

Hartung István pszichológussal.
11 ÓRAKOR időskori frissítő torna az udvaron

Hozza magával lejárt vagy már nem szedett gyógyszereit ellenőrzés vagy 
megsemmisítés céljából. Egészségmegőrző italok vásárlása is lehetséges lesz.

Ezen felül bemutatjuk a Tupperware és Biyovis termékcsaládot.
Kérem, a TAJ kártyájukat hozzák magukkal! Az Egészségnapot a Balassa 
János Kórház Pszichiátriai Osztályának, valamint a MESZK Pszichiátriai 

Tagozatának dolgozói támogatják munkájukkal.
Szeretettel várjuk Egészségügyi napunkon!

A Szekszárd-Újvárosi  
Római Katolikus Társaskör 

Vezetősége
május 4-én, vasárnap 16 órakor 

ANYÁKNAPI ÜNNEPSÉGET TART
a Szent István Házban 

(Szekszárd, Rákóczi u. 69-71.).
Örömmel vennénk, ha egy kis 
süteményt hozna magával és 

így segítene abban, hogy a jelenlé-
vők egymást megvendégeljék.
Mindenkit szeretettel várunk:

Gyurkovics János 
a Társaskör világi elnöke

A kilencedik...
...résznél tart a Szekszárdi I. Béla 
Gimnázium Kollégiumának mara-
toni kiállítássorozata. A városunkat 
bemutató tárlatok sorát, most a pün-
kösd köré csoportosítják – közölte a 
Szekszárdi Vasárnappal Kubanek 
Miklós tanár.
Az alkotok – Ábrahám Béla, Bágyi 
Zsuzsanna, Cseh Gábor, Juhász Il-
dikó, Kerekesné Varga Veronika, 
Ódryné Horváth Krisztina és Stekly 
Zsuzsa – a tavasz második legna-
gyobb liturgikus ünnepét és annak 
szekszárdi vetületét mutatják be.

A kiállítást Kubanek Miklós nyitja 
meg május 8-án csütörtökön délután 
három órakor.

Közreműködnek: Mester Annamá-
ria és Szombat Szabina verssel, va-
lamint Nemes András tanár úr és 
zenélő diákjai.

A Szekszárdi Német
Nemzetiségi Önkormányzat

 pályázatot hirdet
„Kulturális Pályázat” címmel
Szekszárd Megyei Jogú Város

területén működő német
nemzetiségi kulturális

tevékenységet folytató, szekszárdi 
székhelyű társadalmi szervezetek 

támogatására.
A támogatás a szekszárdi német 
nemzetiségek önazonosságának 

megőrzését, anyanyelvének, zenei – 
tánc és egyéb hagyományainak, 

szellemi és tárgyi emlékeinek 
ápolását szolgáló, célokra nyújtható. 

A támogatásra rendelkezésre álló 
keretösszeg mértéke 2014. évben 

1.500.000 forint.
A pályázat beadási határideje:

2014. május 31.
A pályázati kiírás és az adatlap letölt-

hető Szekszárd Megyei Jogú Város 
(www.szekszard.hu) honlapjáról.

 Dr. Józan-Jilling Mihály
 Szekszárdi Német Nemzetiségi 
 Önkormányzat elnöke

PÁLYÁZAT 
közcsatornára történő rákötés támogatása 2014 

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, 
hogy Szekszárd MJV Önkormány-
zata pályázatot hirdet „közcsator-
nára történő rákötés támogatása 
2014” címmel.

A támogatás igénybevételére jogosultak 
köre azon Szekszárd Megyei Jogú Város 
közigazgatási területén élő magánsze-
mélyek, akiknek a belterületi ingatla-
nuk előtt kiépített közcsatorna vezeték 

húzódik és ingatlanjuk műszakilag 
ráköthető a hálózatra. A vissza nem 
térítendő támogatást (ingatlanonként 
150.000.- Ft, de maximum a bekerülési 
költség 50%-a) a bekötővezeték műsza-
ki megvalósítására (tisztítóidom elfolyó 
oldaláig) lehet felhasználni. 
A pályázati tájékoztató és az adatlap 
letölthető Szekszárd Megyei Jogú Vá-
ros honlapján a www.szekszard.hu 
címen a digitális ügyfélszolgálat / kör-

nyezetvédelem menüpont alatt, vala-
mint átvehető a Polgármesteri Hivatal 
portáján az alábbi időpontokban:

Hétfőtől csütörtökig,
8.00 – 16.00 óra között.

A pályázattal kapcsolatban bővebb 
felvilágosítás kérhető a Városigaz-
gatási és –Rendészeti Osztály 45/b 
irodájában, illetve az 74/504-107-es 
telefonszámon, valamint a bango.
viktoria@szekszard.hu e-mail címen 
Bangó Viktória környezetvédelmi re-
ferenstől.

A pályázatot 2014. május 31-ig Szek-
szárd Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatal Városigazgatási és- Rendészeti 
Osztályán személyesen, vagy postai 
úton ajánlott küldeményként lehet 
benyújtani. A beérkezéstől függően a 
pályázatok 2014. júliusában lesznek 
elbírálva.
Cím: Szekszárd Megyei Jogú Város, 
Polgármesteri Hivatala
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
 Szekszárd Megyei Jogú Város
 Polgármesteri Hivatala

Szekszárd,
Béri B. Ádám 

utca 78.

IDŐPONT: május 7. (szerda) 18:00 - 19:30
HELYSZÍN: kadarka utcai idősek otthoná-
val szembeni buszöblözet (I. Béla Gimná-
zium mellett)
IDŐPONT: május 8. (csütörtök) 18:00 - 19:30
HELYSZÍN: Mérey utca - kálvin tér elága-
zása (Mérey utcai óvodával szemben)
IDŐPONT: május 13. (kedd) 18:00 - 19:30
HELYSZÍN: Szőlőhegy – Szőlő utcák ke-
reszteződése
IDŐPONT: május 15. (csütörtök) 18:00 - 19:30
HELYSZÍN: Csatári üzletház parkolója
IDŐPONT: május 20. (kedd) 18:00 - 19:30
HELYSZÍN: Mátyás király és Zrínyi utcák 
kereszteződése (tavasz utca bejárata)
IDŐPONT: május 21. (szerda) 18:00 - 19:30
HELYSZÍN: Energia park és a Mikes utcai 
cba közötti parkoló
IDŐPONT: május 22. (csütörtök) 18:00 - 19:30
HELYSZÍN: Alisca – Barátság - Cseri János 
utcák kereszteződése
IDŐPONT: május 29. (csütörtök) 18:00 - 19:30
HELYSZÍN: Baka István Általános Iskola 
bejárata előtti területen

Beszéljük, vitassuk meg közösen a lakókör-
zetét érintő eddig elvégzett felújításokat, 
beruházásokat, valamint a körzetben fel-
merülő problémákat, gondokat. Jelenlétére 
és véleményére számítunk!

 Horváth István polgármester,
 Ács Rezső alpolgármester

MEGHÍVÓ
SZABADTÉRI

POLGÁRMESTERI
FOGADÓÓRÁRA

A PARKOLÁSI RENDELET MÓDOSÍTÁSA
Szekszárd Megyei Jogú Város Köz-
gyűlésének határozata alapján 
2014. május 1. napjától módosul a 
közterületi parkolók üzemeltetésé-
ről és a parkolási díjakról szóló ön-
kormányzati rendelet. A változás 
értelmében a következő utcák által 
határolt területen belül jelöli ki a fi-
zető parkolási övezetet a Közgyűlés:

Széchenyi utca – Szent László utca – 
Flórián utca – Béla király tér – Be-
zerédj utca – Széchenyi utca – Béri B. 
Á. utca – Wesselényi utca – Arany J. 
utca – Perczel M. utca  – Csokonai 
utca – Mikes utca – Szent István tér 
– Mészáros L. utca – Tinódi utca – 
Széchenyi utca.

AZ ÖVEZETEN BELÜLI DÍJZÓNÁK 
BESOROLÁSA A KÖVETKEZŐ:
a) 1. díjzóna:
aa)Várköz,
ab) Béla király tér,
ac) Bezerédj utca,
ad) Arany J. utca,
ae)  Találka tértől délre lévő  

parkolók,
af) Augusz I. utca nyugati oldala,
ag) Kiskorzó tér,
ah)  Korzó Áruház mögötti  

parkolók,
ai)  Széchenyi utca 18. szám alatti 

mélygarázs,

aj)  Kölcsey ltp. 1-2. szám előtti  
parkolók,

ak)  Babits Mihály Kulturális  
Központ nyugati  
oldalán lévő parkolók.

b) 2. díjzóna:
ba)  Bezerédj utca - Garay tér -  

Széchenyi utca által határolt 
tömbbelső,

bb)  Wesselényi utca (Dália áruház-
tól a volt SZÜV székházig terje-
dő parkolók),

bc) Perczel M. utca,
bd) Dr. Szentgáli Gy. utca,
be)  Csokonai utca a Mikes utcáig 

terjedően,
bf)  Babits Mihály Kulturális Köz-

pont keleti oldalán lévő parkolók 
a Mészáros L. utcáig terjedően,

bg) Augusz I. utca keleti oldala,
bh) Wosinsky ltp.,
bi) Kölcsey ltp.,
bj) Tinódi utca.”

A módosítás következtében az 
Arany J. utca Dr. Szentgáli Gy. ut-
cától délre eső, Wesselényi utcáig 
terjedő szakasza II. díjzónából az I. 
díjzónába kerül átsorolásra, míg a 
Bezerédj utcából megközelíthető Be-
zerédj utca – Garay tér – Széchenyi 
utca által határolt tömbbelső május 
1-től a II. díjzónába tartozik majd, 

tehát 50%-kal olcsóbban lehet par-
kolni a belváros ezen részén.

További fontos változás, hogy a 
városban gazdasági tevékenységet 
folytató gazdálkodó vagy társadal-
mi szervezetek, ha az üzlethelyisé-
gük, irodájuk közelében nem tudnak 
parkolni vagy ott csak fizető parko-
ló van, akkor az üzlethelyiségük, 
irodájuk közelében lévő 2. díjzóná-
ba tartozó fizető parkolóba, valamint 
a Széchenyi utca 18-20. szám alatti 
mélygarázsba szóló parkoló bérlet 
vásárlása esetén 50 %-os díjkedvez-
ményt vehetnek igénybe. 

A kedvezmény önálló üzlethe-
lyiségenként, irodánként legfeljebb  
2 db, a gazdálkodó vagy társadalmi 
szervezet által megadott rendszámú 
járműre szólóan a bejelentett szék-
hely, telephely igazolása mellett ve-
hető igénybe.

További információ:
Szekszárdi Vagyonkezelő kft.
(7100 Szekszárd, Bezerédj I. u. 2.
tel.: 74/510-422)

A teljes rendelet letölthető a  
www.szekszard.hu és a 

www.vagyonkezelokft.hu
weboldalakról.
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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!
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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

MC MESTER BARKÁCSBOLT 
Szekszárd, Rákóczi u. 43. 

Tel.: 06-70/366-47-68 
www.mcbarkacsbolt.hu

Web: www.mc-mester.hu 
e-mail: lecoszto@tolna.net 

nyitva: H-P 8.00-17.00,
Szombat: 8.00-12.00

A Mc Mester kereskedés
ÚJ HELYRE KÖLTÖZIK!

GABI néven, rövidesen
megnyitja új barkácsboltját 

Szekszárdon, a
Tartsay V. u. 19-ben,

a munkaruházati bolt mellett. 
Május végéig, még a régi helyen 
várjuk régi, és új Vásárlóinkat.

Csak ha olcsón szeretne
vásárolni! 

Áruházunk lényegesen nagyobb területen, kibővűlt
áruválasztékkal várja kedves vásárlóit!

Sofart termékek
vására! AZ ENGEDMÉNY 15% 

BOX ELEMES BÚTORCSALÁDRA!

gardibutoraruhaz@tolna.net

ERZSÉBET UTALVÁNY ELFOGADÓHELY

Gázolaj kiszállítás
egyedi árakkal és

feltételekkel.

Gázolaj autópálya
matrica, telefon feltöltés, 

kenőanyag, 
shop termékek 

az üzemanyag kútnál.

Korrekt-Kút Kft.
Szekszárd, Keselyűsi út 

120., Volán-bontó

Nyitva:
minden nap 6.30–19 óráig.

(+36 20) 9231-567


