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„... ma mit 
idéznének tőlük?”
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Garay Jánosról – március 15-én
Garay János költészetéről meg-
oszlanak a vélemények. Két év-
százada született, volt idő felej-
teni és volt idő ismét felfedezni 
is. Szekszárd büszke költő fiára 
(1812-1853), de mit tud róla? 

Sokan vannak az elfelejtettek 
táborában. Ha csak a kortársai 
közül kellene említeni néhányat, 
ott van pl. Bajza József, Czuczor 
Gergely, Erdélyi János, Fáy 
András, a két Kisfaludy, Toldi 
Ferenc, Tompa Mihály, a Vahot/
Vachott testvérek, Vajda Péter, 
Vass Gereben, Virág Benedek. 
Megnyugtató, hogy velünk van-
nak a nagyok. Őket nem kezdte 
ki a feledés: Arany János, Petőfi 
Sándor, Vörösmarty Mihály. Ut-
cák viselik a nevüket, néhány 
versüket fejből tudtuk gyerek-
korunkban. Diákjaink ma mit 
idéznének tőlük?

De, most beszéljünk csak Ga-
ray Jánosról!

Jókor született, a magyar 
nyelv megújítása korában. 
Anyanyelvünk hivatalos hasz-
nálatának engedélyezése idején 
volt költőnk alkotó irodalmár. 
Új eszmék születésének és iro-
dalmi körök alakulásának ko-
rában. Polgári felemelkedés, 
függetlenség a hazának, közjó, 
Magyarország nem volt, hanem 
lesz, honszerelem. Ilyen esz-
mék, gondolatok keltek útra. A 
mindezekre fogékony Garay két 
évtizedig rótta a sorokat, lapot 
alapított, szerkesztett, kezdők – 
köztük öccse, Alajos – botlado-
zó rímeit javítgatta. És írt. Sokat 
írt. Drámát, balladát, megkésett 
lírait. Rövid epikai művekkel, 
verses elbeszélésekkel jeleske-
dett és otthon volt a rímes-jam-
bikus verselésben. Közkatonája 
lett a magyar romantikának. 
Ott volt az Arany Toldiját bí-
ráló és kitüntető bizottságban. 
Irodalomtörténészeink szerint 
dramaturgiai tanulmánysoro-
zata egyenrangú Vörösmar-
tyéval és Bajza Józsefével. Régi 
adósságunk publicisztikájának, 
prózájának újkori közreadása.

Rosszkor született Garay? 
Nem tudott kilépni a nagyok 

árnyékából? Vagy más terhek 
nyomasztották a rövidre szabott 
életidőt?

Meghatározó életélményei a 
szülőföld és a haza, forradalmi 
gondolatok és csöndes kesergés, 
szerelem, család – és mindene-
kelőtt a magyar nyelv rabul ejtő 
szépsége. Irigyelhette az Európá-
ban utazgató jómódú kortársait, 
még Petőfit is a vállon tarisznyás, 
országjáró szabadságáért. Garay 
alkatilag volt más. Szavakban 
eljutott a saját függetlenségéig, 
valójában foglya vagyontalan, 
betegségekkel gyötört, gyakran 
megbántott helyzetének.

Nem tartozott irodalmi kö-
rökhöz. A Nemzeti Kaszinó és 
Vörösmarty köre magasan állt 
fölötte, Petőfi Tízek Társasága 
a következő fiatal nemzedéké. 
Arany Jánost és körét – Gyulai 
Pált, Lévay Józsefet, Mentovich 
Ferencet és Szász Károlyt – a 
rokonlelkek barátsága tartotta 
össze még akkor is, amikor Ga-
ray már nem élt. Fiatalon tagja 
a Tudományos Akadémiának, 
de szerepe inkább a Kisfaludy 
Társaságban volt. Korának hír-
lapolvasó közönsége lelkesedett 
költészetéért és szavalták verseit 
– a Kont címűt Jókai szerint az 
egész ország –, gimnáziumok 
irodalmi önképzőköreiben ki-
sebb vetélkedés folyt a költői 
népszerűségért. Voltak irodalmi 
körök; Almanach Társaság, Au-
róra-kör, a lelkes hazafi, majd 
árulóként megbélyegzett Kuthy 
Lajos Társalkodási Egyesülete. 
Petőfiével, Vörösmartyéval ve-
tekedett Garay népszerűsége pl. 
a Rozsnyói Olvasótársaságban, 
ahol a kártyapénzből fizettek elő 
lapokat. Irodalmi Őr, Magyar 
Irodalmi Szemle, Vörösmar-
tyék Athenaeuma, Honderű, a 
katolikus Őrangyal, Rajzolatok, 
Garay Regélője, a Tudományos 
Gyűjtemények irodalmi mel-
léklete és több más, pár száz 
példányban terjesztett irodalmi 
és közéleti lap járt kézről kézre a 
hazában, Kolozsvártól Kassáig, 
Sárospataktól Sopronig, Garay 
pesti lakásától a szekszárdi szü-
lőházig. Kikhez jutottak el ezek 

a lapok? Kik a magyar irodalom 
olvasói? 

Az ország 13 milliónyi lako-
sából 5 millió a magyar. Ebből 
négy és fél millió él jobbágysor-
ban. Értelmiségi foglalkozású-
nak tekinthető mintegy tízezer, 
de az is megosztott. Kemény vi-
tában állt egymással az idős és 
a fiatal költők nemzedéke, így 
olvasóik is. Egyesek párbajig 
mentek igazuk védelmében. 

Szemben állt egymással ma-
gyar és német. A ti német váro-
sotok – írja Garay az anyjának 
Szekszárdra. Walter Zsuzsan-
na szekszárdi német családból 
való, idős Garay János bátaszé-
ki születésű magyar kisnemes. 
A hatezer lakosú megyeszék-
helyen alig kétszáz német élt. 
A ma Bezerédj utcaként ismert 
Német utcában is mindössze 17 
német anyanyelvű család lakott. 
De szemben álltak katolikusok 
és protestánsok is. A pécsi papi 
szemináriumban tanuló Garay 
írja életrajz költeményében:
Vagy azt jegyezzem föl, hol is-
koláztam, / Melyik tanítóm vert 
legtöbb diákot
Fejembe, melyik büntetett legin-
kább, / Ha szép hazám nyelvén 
beszélni mertem...

És mit kezdenek a kor költői 
a végletekkel; a nemzethalál 
gondolatával, ostorozlak nem-
zetem, szolgák vagyunk, hul-
lócsillag. Vagy mit kezdjenek 
a nimbuszként felemlegetett 
párducos Árpáddal, a magyar 
dicsőséggel, a hős kebellel. Kö-
zülük keresik az igazat, a lelke-
sítőt, a tanulságost.

Garayt és kortársait ma sorol-
ják a nemzeti, a romantika és a 
népiség irodalmának korába. 
Ő ott van mindenhol és mind-
egyikben, hol előnyére, hol hát-
rányára. Vagy a már meghala-
dott stílusok képviselője, vagy 
voltak nagyobbat alkotók, mint 
pl. Arany a balladák világában. 
Drámákban úttörő, de még nem 
ő a követésre méltó példa. A 
forradalom és a szabadságharc 
hoz ki belőle sok újat. Jelzői he-
lyenként Petőfi radikalizmusát 
közelítik. Nem véletlenül idéz-

ték törvényszék elé a megtorlás 
idején. Tudnak barátságukról, 
a köszvényben szenvedő és lá-
tását lassan elvesztve botorkáló 
Garayt hazasétáltató Petőfiről. 
Bírái ismerik a megözvegyült 
Szendrey Júliának vendégszobát 
adó Garay család bűneit és fő-
ként verseit, köztük a Komoly szó 
a vihar előtt, Ütött az óra, Hon-
véddal, Buda visszavétele című-
eket. Barátoknak, tisztelőinek 
köszönhette a kedvező ítéletet.

Mi dolgunk van mindezzel 
ma? Sok kihullik a feledés ros-
táján, de ha Garayt emlegetjük, 
jusson eszünkbe pl. a Szabad 
hazában című verse, a Kont, A 
dalnokot hagyjátok, a 12 ver-
sciklusos Szent Lászlója. Vagy 
szép sorok a Szeresd magyar 
hazádat-ból:
Szeresd magyar hazádat! / A 
szép magyar hazát! /
Mely gyermekidnek éltet, / Ne-
ked végnyugtot ád.
Mely ezredéven által / Táplálta 
ősidet,
S mely ezred év után is / Csak 
tőled kér nevet!

Garayt feledve nemet mon-
danánk sok-sok kortársára is. 
Nemet koruk magyar irodal-
mának, költészetének meg-
annyi szépségére, értékére. 
Jusson eszünkbe felejthetetlen 
obsitosa, az anekdotázó kedvű 
nagyot mondó öreg katona, aki-
ről Illyés Gyula írta az Ebéd a 
kastélyban: földijei közül Háry 
János emelkedett a legnagyobb 
hírnévre.

Hiányzik Garay János! Wo-
sinsky Mórtól való, ünnepen 
különösen megszívelendő 
sorok a dalnok szekszárdi 
szobrának avatásakor (1898): 
„Alig van költőnk, ki többet 
merengett nemzete múltján, 
mint Garay... Nálunk a gondat-
lanság csipelybe tett kezekkel 
nézi évről évre, mint sodorja 
a mindent megemésztő idő az 
őskornak hagyományait évről 
évre mindinkább a feledés fe-
neketlen üregébe.”

 Kaczián János
 Honismereti Egyesület

Elfogadta a közgyűlés Szek-
szárd idei költségvetését. A 
számokról és a részletekről a 
megyeszékhely polgármes-
tere, Ács Rezső és dr. Haag 
Éva alpolgármester beszélt 
március 9-én, a városházán 
tartott sajtóeseményen. 

Mintegy 10 milliárd 564 mil-
lió forintot tesz ki az idei költ-
ségvetés, amely összeg nagy-
jából beleillik az elmúlt évek 
büdzséinek sorába – jelentette 
ki a polgármester, hangsúlyoz-
va, az eltérések csupán abból 
adódnak, hogy egy-egy évben 
mely fejlesztések és beruházá-
sok valósulnak meg. 

Az elmúlt évben folytatódott 
az önkormányzati rendszer át-
alakítása, míg idén vélhetően 
lesznek olyan intézkedések, 
amelyek a működésünket érin-
tik– vázolta a helyzetet Ács Re-
zső, aki ennek kapcsán felhívta 
a figyelmet arra: 2013-ban a 
város intézményeinek szakmai 
irányítását átvette az állam, csu-
pán a működtetés, az üzemelte-
tés maradt az önkormányzat 
kezében. Köztudott ugyanak-
kor, hogy tavaly két intézmény-
nyel, a megyei könyvtár, illetve 
a megyei múzeum fenntartásá-
val bővültek Szekszárd feladatai 
– tette hozzá Ács, kiemelve: az 
elmúlt öt év során a költségvetés 
fejlesztési oldala folyamatosan 
növekedett, ami világosan mu-
tatja, hogy Szekszárd megfelelő 
jövőképpel rendelkezik. Ahogy 

fogalmazott: a város egyre job-
ban hozzájárul a hosszútávon 
fenntartható városüzemelte-
téshez, a település élhetőbbé, 
vonzóbbá tételéhez, amely cél 
érdekében beruházásokra, fej-
lesztésekre van szükség. 

Örömteli az is, hogy a mű-
ködési bevételek és kiadások 
már öt-hat éve egyensúlyban 
vannak, a bevételek pedig min-
den esetben meghaladják a 
kiadásokat. A bevételi összeg 
5 milliárd 396 millió forin-
tot tesz ki, s közel százmilliós 
nagyságrenddel több a kiadási 
oldalnál, amely csupán 5 milli-
árd 301 millió forint – derült ki. 
Mindez azt jelenti, hogy azok a 
bevételek, amelyek a működési 
feltételekhez szükségesek, fede-
zik a kiadásokat, s nem kell az 
önkormányzatnak vagyonához 
nyúlnia azért, hogy az egyszerű 
napi kiadásokat (fűtés, világítás, 
telefon) az intézményekben és a 
hivatalban biztosítsa. 

Idén nagyjából ötmilliárdos 
fejlesztés valósulhat meg Szek-
szárdon, amely a városlakók ér-
dekét szolgálja. A több lépcsőből 
álló projekt legfontosabb része 
Szekszárd új vízbázisának idénre 
tervezett átadása, mely építkezés 
költségeinek egy része a tavalyi 
büdzsét terhelte. Megújul és ki-
bővül a hajléktalanszálló, de a 
Garay gimnázium energetikai 
rendszerének korszerűsítése is 
terítéken van, azzal együtt, hogy 
a város valamennyi intézményét 
szigetelni kívánják, s – lehetőség 

szerint – megújuló energiafor-
rásokkal látják el. Ide tartozik 
egyebek mellett a Kadarka Óvo-
da és a városháza felújításának 
programja is. 

A szekszárdi Utánpótlás-
nevelő Football Club (UFC) 
a társaságiadó-nyújtotta ked-
vezmény igénybe vételével 
modern öltözőkomplexumot 
építene a sportközpont kiszol-
gálására, mely nem csak a lab-
darúgó-szakosztály, hanem más 
sportágak művelőinek jelentős 
részének is a korszerűbb szol-
gáltatást biztosít majd: a projekt 
összesen mintegy 260 millió 
forintba kerül, amelyhez 170 
millió forint áll rendelkezésre 
az UFC adószámláján. Ehhez 
nyújt 80 millió forintos támo-
gatást az önkormányzat. 

A városban jelenleg 11 mil-
liárdos fejlesztés van folyamat-
ban: a 750 milliós városüzemel-
tetési kiadásokra elkülönített 
összegből egyébként 487 mil-
lió forint kötelező feladatokra 
megy. Folytatódik az út- és jár-
dafelújítás, amelyre 90 milliót, 
míg a temetők működtetésére 
60 millió forintot szán a város-
vezetés. Hosszú idő után a bel-
városi galambprobléma is meg-
oldódhat, hiszen gyérítésükre 
négymillió forintot különítettek 
el, mely gondot a város a lakó-
közösségekkel együtt kívánja 
megoldani.

Helyi adóbevétel tekintetében 
2 milliárd 400 millió forintra 
számít Szekszárd, amelyből 

szabadon költhet például út- és 
járdaépítésre, vagy a vízelveze-
tés problémáinak megoldására. 

A szociális ellátások rend-
szeréről szólva dr. Haag Éva 
kifejtette: a támogatási formák 
a jogszabályváltozások követ-
keztében némiképp átalakul-
tak, míg mások tavalyhoz ké-
pest ugyanúgy megmaradtak. 
Ugyanakkor az idén jogszabályi 
szinten az önkormányzatok szá-
mára már nem előírt kötelező 
ápolási díj Szekszárdon ugyan-
úgy 30 millió forint lesz, mint 
tavaly, míg a lakhatáshoz kap-
csolódó rendszeres kiadások 
még húszmillió forinttal ki is 
egészülnek. Tavaly 86 millió 800 
ezer forintot tett ki a szociális 
ellátásokra nyújtott támogatás, 
amely idén 99 millió 650 ezer 
forintra nő. Az alpolgármester 
aláhúzta: a nem kötelező támo-
gatási formákat azért tervezte 
be a város, mivel azt szeretnék, 
hogy akik tavaly megkapták, 
idén se essenek el tőle. 

2014-ben az önkormányza-
ti segély 45 millió forint volt, 
amely ugyancsak megmarad 
2015-ben, a gyógyszertámoga-
tásokhoz és egyéb juttatások-
hoz hasonlóan – tudtuk meg. 
Biztosítva lesz idén is a tanuló-
bérlet, amelyre 300 ezer forin-
tot különítettek el: ezt azok a 
diákok igényelhetik rászorult-
sági alapon, akik több mint két 
kilométerre laknak egy-egy ok-
tatási intézménytől. Ugyancsak 
rászorultság szintjén támogat az 
Esély a Szekszárdi Díjhátraléko-
soknak Közalapítvány, amely-
nek működéséhez egymillió 
forinttal járul hozzá Szekszárd, 
míg az önkormányzat cégei 2-4 
millió forinttal segítik a közüze-
mi tartozásokat felhalmozott 
hátrányos helyzetű személyeket. 

A tavalyi hatmillió forintos ci-
vil keretösszeget idén ugyanek-
kora mértékben támogatja a 
város, sőt, a megyeszékhely egy 
ötmillió forinttal bíró hitéleti 
alapot is létrehozott, melyre tör-
ténelmi egyházak pályázhatnak 
azzal a kikötéssel, hogy az el-
nyert összeg 50%-át felújításra, 
míg a másik 50%-ot közösségi 
programok szervezésére költik. 

 – gyimóthy –

Szekszárd bevételei még
mindig meghaladják a kiadásokat
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Bencsik János elismeréssel szólt a szekszárdi klímakörről Szinte mindenre van segély

Másfél tonnát küldött a Coop

Nem kezdődhetett mással a 
szekszárdi klímakonferen-
cia, mint a globális felme-
legedés-okozta veszélyek 
tárgyalásával, amelynek 
szemmel látható, tapasztal-
ható következményei már 
itt, a Kárpát-medencében is 
tetten érhetők, legfőképpen 
a hőmérséklet- és csapadék- 
eloszlás szélsőségeiben.

Az éghajlatkutatók szinte mind-
egyike további átlaghőmérsék-
let-növekedést és a szélsőségek 
állandósulását prognosztizál-
hatta a huszonegyedik század 
elő felére – hangzott el a már-
ciusi 5-én tartott szekszárdi klí-
makonferencián, ahol Kővári 
László önkormányzati képvi-
selő, a gazdasági bizottság el-
nöke mint időjárás-megfigyelő 
mutatott be tendenciákat az el-
múlt negyven évre vonatkozóan 
Szekszárdot, illetve a környéket 
illetően – köztük 2000-es évek-

től markánsan jelentkező szél-
sőségeket is. 

A szekszárdi klímakonfe-
rencia főeladója, Bencsik Já-
nos országgyűlési képviselő 
(Fidesz-KDNP), a parlament 
energetikai és a fenntartható 
fejlődés bizottságának alelnöke 
köztudottan nagy elkötelezett-
je a szemléletváltozás minden 
szintű hazai beindításának. 
Pragmatikus politikusként 
igen sok civil szervezettel áll 
napi kapcsolatban, amelyeknek 
tanácsot ad, s akiktől – mint 
ahogy mondja – tanul is, amit 
igyekszik másoknak átadni.

Bencsik János a hivatalos 
program szerint, a konferencia 
első órája után, előadását kö-
vetően – egyéb kötelezettsége 
miatt – távozott volna Szek-
szárdról. Ám mégis végig itt 
maradt. – Miért is? – kezdtük 
a beszélgetést Bencsik Jánossal.

„Egyszerűen itt ragadtam 
Szekszárdon. Lenyűgözött az, 
amit a szekszárdiak a Zöldtárs 

Alapítvány koordinálásával a 
klímakörben megvalósítottak, 
a komoly komposztáláshoz 
vezető őszi falevél-mennyiség 
összegyűjtésével, elszállításával, 
a szükséges tárolóeszközök ki-
alakításával, az egész folyamat 
megszervezésével. Ez azt hi-
szem, országosan egyedülálló 
– és más települések számára 
is nagyon ajánlatos lenne” – 
mondta el elöljáróban Bencsik 
János, majd így folytatta: „Meg-
találtak néhány, a klímavédelem 
szempontjából valóban elkötele-

zett helyi embert, kisebb céget. 
Építettek az amúgy is rendel-
kezésre álló eszközparkra, a cél 
érdekében újakat hoztak létre. 
Szinte észrevétlenül, minden 
hangzatos külsőség nélkül óvo-
dák, iskolák tucatjait vonták be 
ebbe a programba – folytatta a 
gondolatmenetét a klímavédő 
politikus –, nos,  minden elis-
merésem ezért a szekszárdiak-
nak. De jár a dicséret a szekszár-

di önkormányzatnak is, amely 
a költségvetésből már 2011 óta 
kisebb-nagyobb összegekkel 
támogatja az itteni klímakör 
működését. Legalább ennyire 
megfogott, ahogy néhány ügyes 
ember ötletéből megvalósították 
az elavult nyílászárók szigetelé-
sét fillérekből. Nagy ötlet, orszá-
gos kiterjesztésére ajánlom.”

A politikus azt is elmondta: 
véleménye szerint a klímavéde-
lem akkor tud gyorsan sikeres-

sé, tömegesen elterjedővé válni 
mifelénk, ha a magyar ember is 
megérzi a pénztárcáján, lehetőleg 
mindjárt. „Hiszek a szekszárdiak-
nak, hogy működik a dolog, és ez 
nagy hír azoknak, akik nem en-
gedhetik meg a komplex, teljes la-
kásra kiterjedő nyílászárócserét. 
Amikor ilyen jellegű új dolgokról 
hallok, az a magamfajta klíma-
védőket olyannyira megfogja, 
hogy csúsztatja a másik aznapi 
programját – ez történt velem 
Szekszárdon. Gondolom, emiatt 
is nevezik a szekszárdiakat a Klí-
mabarát Települések Szövetségé-
hez tartozó húsz település között 
is az egyik legaktívabbnak, mert 
a legtöbb helyen futó  standard 
programok mellett újakkal is elő 
tudtak rukkolni: elég, ha csak a 
napkollektoros gyümölcsaszalást 
említjük.”

A Szekszárdi Vasárnap kér-
désére Bencsik János elmondta: 
habár a keret gyorsan kimerült, a 
fűtéskorszerűsítésre, hűtőberen-
dezések cseréjére adott támoga-
tással jó irányba indultak el. A 
program folytatásának megvan a 
fedezete is. „Én még nem látom 
a jelenlegi pályázati alapoknak a 
háztartásokat tényleg ösztönző 
belső megbontását, de remélem, 
hogy legkésőbb, mondjuk 2017-
re, már meglesznek a források a 
lakásszigetelés családi házakra 
történő kiterjesztésére és a meg-
újuló energiák, legfőképpen a 
napenergia még szélesebb kör-
ben történő alkalmazására”.

 B. Gy.

Az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma (EMMI) Szociális 
Ügyekért és Társadalmi Fel-
zárkózásért Felelős Államtit-
kársága idén tavasszal hat 
helyszínen tart konzultációt, 
amelyen a szociális ágazat 
jövőképe kerül terítékre. A 
rendezvénysorozat szerdai, 
szekszárdi állomásán Czibe-
re Károly, az EMMI szociális 
ügyekért és társadalmi felzár-
kózásért felelős államtitkára, 
valamint Nyitrai Imre szociál-
politikáért felelős helyettes 
államtitkár tartott előadást.

Czibere Károly a konzultáción 
elmondta: 2014 januárjában 
megtörtént a 12 milliárd forintos 
bérpótlék folyósítása, amelyet 
idén is biztosítanak, ezen felül 
igyekeznek júliustól további 15 

milliárddal megemelni a dolgo-
zók bérére fordítható összeget. A 
szociális életpályamodellt pedig 
2016 januárjától szeretnék be-
vezetni, amely az ezen a szak-
területen foglalkoztatott 93 ezer 
emberből mintegy 70 ezret érint.

A konzultációt követően 
Czibere Károly és Ács Rezső, 
Szekszárd polgármestere a Hu-
mánszolgáltató Központban 
tartott sajtótájékoztatót a már-
cius elsejével megújult telepü-
lési támogatások rendszeréről. 
Az államtitkár emlékeztetett: a 
segélyezés rendszere még 1993-
ban, a szociális törvény megal-
kotásakor alakult ki. A szociális 
támogatások rendszere mára 
átláthatatlanná, a rászorulók 
számára érthetetlenné, követ-
hetetlenné vált. Ez indokolta 
a rendszer felülvizsgálatát, az 

anomáliák, párhuzamosságok 
megszüntetését. Czibere Károly 
szerint az átalakításnál fontos 
szempont volt az igazságosság 
elve, hogy a segítség valóban az 
igazán rászorulókhoz jusson el. 

A jövedelemkompenzáló tá-
mogatás célja, hogy mindenki 
számára biztosítsanak egyfaj-
ta minimumot a „túléléshez”, 
ha nincs más jövedelme. Az 
önkormányzatoktól két új tá-
mogatási forma átkerül a járási 
szintre márciustól az aktív korú 
munkanélküliek ellátásaként. Az 
egyik a munkaképeseknek nyúj-
tandó foglalkozáshelyettesítő 
támogatás, míg a másik a nem 
munkaképeseknek nyújtandó, 
egészségkárosodotti és gyer-
mekfelügyeleti támogatás, vagy 
korábbi nevén rendszeres szo-
ciális segély. A jövedelemkom-

penzáló támogatásokat márci-
ustól teljes egészében a központi 
költségvetésből finanszírozzák.

Az önkormányzatoktól kérhető 
kiadáskompenzáló támogatások 
elnevezése márciustól egységesen 
„települési támogatás” lesz. Ebbe 
tartoznak majd bele a korábbi kü-
lönböző átmeneti-, családi krízis-, 
lakásfenntartási- vagy más címen 
kifizetett segélyek (pl. a korábbi 
méltányossági közgyógyellátás 
is). Az önkormányzatoknál azok 
kérhetnek kiadáskompenzáló 
támogatást, akiknek nehézséget 
jelent a rezsi, vagy más családi 
kiadás kifizetése. Ezen támogatá-
sokat a jelentős iparűzési bevétel-
lel bíró önkormányzatok maguk 
finanszírozzák, az erre a célra 
fordítható összeg nagyságáról, és 
annak elosztásáról a képviselő- 
testület dönt.  Fekete

A Coop Segély Alapítvány idén több mint hétezer különleges el-
látást igénylő gyermek étkeztetését támogatja országszerte. A 
Coop segélykamionja március 10-én Szekszárdra érkezett, és 180 
Tolna megyei gyermek részére hozott alapvető élelmiszereket.

A Coop Segély Alapítvány támo-
gatási programját folytatva – az 
Emberi Erőforrások Minisztéri-
umával együttműködve – idén 
7095 „különleges ellátást igény-
lő” gyermek étkeztetését segíti 
20 millió forint értékű élelmi-
szeradomány országszerte. Az 
alapítvány az adományozási 
program keretében valamennyi, 
állami gondozásban élő, külön-
leges szükségletű – három év 

alatti, illetve kortól függetlenül 
fogyatékos, vagy tartós beteg – 
gyermeket támogat, függetlenül 
attól, hogy intézményben vagy 
nevelőszülőknél élnek.

„Az idén 20 éves COOP üz-
letlánc igazgatóság tagjainak sze-
mélyes részvételével, saját márkás 
termékekből összeállított egység-
csomagokon keresztül valósítjuk 
meg az adományozást. Az alap-
vető élelmiszerek (liszt, olaj, tej, 

tészta, rizs stb.) minőségéért a 
COOP üzletlánc felelősséget vál-
lal” – mondta Jakab Ede, a KOP-
KA Zrt. elnöke, a Coop Segély 
Alapítvány képviselője. 

„Tolna megyében 180 gyermek 
étkeztetését, mintegy másfél ton-
na súlyú élelmiszeradománnyal 
segítjük. Célunk, hogy ráirá-
nyítsuk a figyelmet a hátrányos 
helyzetű, különleges szükségletű 
gyermekek támogatásának fon-
tosságára. A COOP összes dol-
gozója jó családtaghoz híven ün-
nepnapnak tartja ezt a mai napot” 
– zárta beszédét Jakab Ede, majd 
jelképesen átadta az élelmiszera-
dományt Farkas Ritának, a Tolna 
Megyei Területi Gyermekvédel-
mi Szakszolgálat és Intézményei-
nek igazgatójának.

„Megyénkben 180 gyermek 
nevelkedik a gyermekvédelmi 
rendszerben, 70 százalékuk 
ellátása és gondozása nevelő-
szülőknél biztosított” – mondta 
Farkas Rita, majd hozzátette, 
hogy a különleges szükségletű 
gyermekek ellátása magasabb 
költségszinttel jár, így nagy se-
gítséget jelent a Coop Segély 
Alapítvány adománya.

„Minden olyan esemény, ahol 
egy kicsit fel tudjuk vidítani a 

gyermekeket, ünnep a számunk-
ra is” – emelte ki Ács Rezső. Szek-
szárd polgármestere hozzátette: a 
jól prosperáló magyar vállalko-
zások társadalmi szerepvállalása 
nemzeti érdek. „A COOP nem-
csak beszél, hanem aktívan cse-
lekszik is, élen jár ebben a tekin-
tetben” – mondta a polgármester, 
majd emlékeztetett: fontos, hogy 
ne csak karácsony környékén jus-
son eszünkbe a jótékonykodás, 
adományozás.

A rendezvényen – melyen a 
gyermekotthon három lakója kis 
zenés műsorral köszönte meg az 
adományokat – Viola Szabolcs, 
a KOP-KA Zrt. vezérigazgatója 
a társaság nevében egy COOP 
márkatermékeket, és egy külön a 
gyermekek számára összeállított 
hatalmas édesség ajándékcsoma-
got, valamint egy nagy gyümölcs-
kosarat adott át az intézmény ve-
zetőjének, Papp Balázsnak.

A 20 milliós támogatást a 
COOP saját márkás termékeinek 
eladása után „félretett” egy-egy 
forintokból, valamint a dolgo-
zók 1%-os adófelajánlásaiból állt 
össze. Az alapítvány gyermeken-
ként 2800 forintnyi élelmiszerrel 
segítette a gyermekvédelmi intéz-
mények működését.  - fl -
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ÁCS REZSŐ polgármester
Március 30. (hétfő) 14-16 óráig
Szekszárd, Piac tér 1. „F” épület 
(Közösségi Tér)

DR. GÖTTLINGER ISTVÁN aljegyző 
Minden szerdán 10–12 óráig, 
Polg. Hivatal, I. em. 40. sz. iroda.

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület Április 14. 
(kedd) 16-17 óráig. Garay J. Általá-
nos Iskola és AMI (Zrínyi u. 78.)

FERENCZ ZOLTÁN képviselő  
I. sz. választókerület 
A hónap harmadik keddjén 16–17 
óráig. Garay J. Általános Iskola és 
AMI (Zrínyi u. 78.)

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

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

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
V. sz. választókerület A hónap első 
hétfőjén, 18–19 óráig. Babits Mihály 
Kulturális Központ, Remete terem 
(Szent István tér 10.

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 
képviselő VI. sz. választókerület
A hónap második keddjén 16–17 
óráig. Szekszárd, Piac tér 1. „F” épü-
let (Közösségi Tér)

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

ZAJÁK RITA képviselő
VIII. sz. választókerület A hónap utol-
só hétfőjén 17–18 óráig. Dienes Valé-
ria Ált. Isk., Szekszárd, Szent-Györ-
gyi Albert u. 6.

PAP MÁTÉ képviselő
IX. sz. választókerület A hónap első 
hétfőjén 16-17 óráig. Baka István 
Általános Iskola (Béri B. Á. u. 89.)

GOMBÁS VIKTÓRIA RITA
képviselő X. sz. választókerület 
A hónap második hétfőjén 17–18 
óráig. Szőlőhegyi Óvoda

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

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

SZABÓ BALÁZS GYÖRGY képviselő
A hónap második keddje 17–18 
óráig. Szekszárd, Piac tér 1. „F” épü-
let (Közösségi Tér)

KEREKES LÁSZLÓ képviselő
A hónap negyedik szerdáján 17–18 
óráig. Szekszárd, Piac tér 1. „F” épü-
let (Közösségi Tér)

A POLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK 
FOGADÓÓRÁJA 2015. március – április

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI KÖRZETEKRŐL 
ÉS A BEIRATKOZÁSRÓL

Az általános iskolákban az 
első osztályokba a 2015/2016. 
tanévre történő beiratkozásra 
2015. április 16-án (csütörtö-
kön), 8 órától 19 óráig és 2015. 
április 17-én (pénteken) 8 órá-
tól 18 óráig kerül sor.

A nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény értelmé-
ben Magyarországon minden 
gyermek köteles az intézményes 
nevelés-oktatásban részt venni, 
tankötelezettségét teljesíteni.

Az általános iskola köteles 
felvenni azt a tanköteles korú 
gyermeket, aki életvitelszerűen 

az általános iskola körzetében 
lakik (a kötelező felvételt biz-
tosító iskola) és a beiratkozás 
feltételeinek megfelel.

A tankötelessé váló, azaz a 
2009. augusztus 31-ig született 
gyermekét a szülő, az alábbi fel-
tételek szerint köteles beíratni a 
kötelező felvételt biztosító, vagy 
a más, választott iskola első évfo-
lyamára.A beiratkozás feltétele:
•  a gyermek iskolába lépéséhez 

szükséges fejlettségének az 
óvoda általi igazolása,

•  a gyermek nevére kiállított 
személyi azonosítót és lak-

címet igazoló hatósági bizo-
nyítvány bemutatása.
A jelentkezés elutasítása ese-

tén a szülő jogszabálysértésre 
vagy érdeksérelemre hivatko-
zással nyújthat be kérelmet az 
elutasítás tudomására jutásától 
számított 15 napon belül a Kle-
belsberg Intézményfenntartó 
Központ Szekszárdi Tankerü-
let igazgatójához, ha nem álla-
mi fenntartású az iskola, akkor 
annak fenntartójához.

Amennyiben a választott 
iskola a gyermek felvételét el-
utasító döntést hoz, a szülő a 

gyermekét a döntés jogerőre 
emelkedését követő öt napon 
belül köteles beíratni a kötele-
ző felvételt biztosító iskola első 
évfolyamára.

A Tolna Megyei Kormányhi-
vatal a jogszabályi előírások sze-
rint meghatározta és közzétette: 
•  a kötelező felvételt biztosí-

tó általános iskolák felvételi 
körzetét, 

•  a pedagógiai szakszolgálatot 
ellátó intézmények működési 
körzetét,

•  az általános iskolai beíratással 
kapcsolatos hirdetményt.

A KÖTELEZŐ FELVÉTELT BIZTOSÍTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK FELVÉTELI KÖRZETEI A SZEKSZÁRDI TANKERÜLETBEN

KÖTELEZŐ FELVÉTELT BIZTOSÍTÓ ISKOLA A TELEPÜLÉSEN FELVÉTELI KÖRZET
Bátai Hunyadi János Általános Iskola,
7149 Báta, Fő u. 174. Báta közigazgatási területe

Bíborvég Általános Iskola,
7144 Decs, Haladás u. 1. 

Decs, Sárpilis közigazgatási területe
kivéve Decsi- Szőlőhegy közterület

Bíborvég Általános Iskola Bogár István Általános Iskolája,
7145 Sárpilis, Nyéki utca 2-4. Sárpilis közigazgatási területe

Cikádor Általános Iskola és Gimnázium Alapfokú Művészeti Iskolája, 
7140 Bátaszék, Budai utca 21. Bátaszék, Alsónyék, Pörböly közigazgatási területe

Cikádor Általános Iskola és Gimnázium Pörbölyi Általános Iskolája 
7142 Pörböly, Bajai út 69. Pörböly közigazgatási területe

Kölesdi Béri Balogh Ádám Általános Iskola,
7052 Kölesd, József A. u. 1. Kölesd, Kistormás közigazgatási területe

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola
7143 Őcsény, Perczel Mór u. 1. – 7143 Őcsény, Hősök tere 2. Őcsény közigazgatási területe

Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola, 7100 Szekszárd, Kadarka u. 17.
Szekszárd – Akácfa u., Babits M. u., Bakony u., Bálint köz, Balremete, Bartina köz, Bartina u., Bartók B. u., Béla király tér, Benedek apát u., 
Benedekvölgy, Bethlen G. u., Bocskai köz, Bocskai u., Bodza u., Borzsák E. u., Bükk u., Csapó D. u., Cserfa u., Cserhát u., Csonka u., Dicenty 
D. u., Diófa u., Dózsa Gy. u., Előhegy, Erkel F. u., Esze T. u., Ferenc szurdik, Flórián u., Fürdőház u., Fürt u., Garay tér, Hársfa u., Herman O. 
u., Hosszúvölgy, Hosszúvölgy u., Illyés Gy. u., Jelky A. u., Jobbremete, Kablár köz, Kadarka u. 68. számig, Kálvin tér, Kandó K. u., Kápolna tér, 
Katona J. u., Kerékhegy, Kerékhegy u., Kisbödő u., Kisbödő-hegy u., Kiskadarka u., Klapka Gy. ltp., Klapka Gy. u., Kodály Z. u., Kossuth L. u. 39. 
számig, Kőrösi Cs. S. u., Létai Menyhért u., Leopold L. u., Madách I. u. , Mecsek u., Mérey u., Nagybödő u., Nefelejcs köz, Nefelejcs u., Présház 
u., Puskás T. köz, Puskás T. u., Remete u., Rövidvölgy, Séd köz, Semmelweis u., Széchenyi u. páratlan oldala 1-37. számig, Szent L. u., Szűcsény- 
szurdik, Szüret u., Táncsics M. köz, Táncsics M. u., Tanya u., Újfalussy I. u., Vak Bottyán u., Vár köz, Vendel u., Vörösmarty u., Zöldkert u., 

Medina közigazgatási területe
Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola Medinai 
Tagintézménye, 7057 Medina, Rákóczi u. 15 Medina közigazgatási területe

Szekszárdi Baka István Általános Iskola, 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 89
Szekszárd – Alisca u., Alkony u., Allende u., Almás, Árnyas u., Árok u., Bakta, Bakta köz, Baranyavölgy, Barát J. u., Barátság u., Barázda u., Bá-
taszéki út, Bem u., Benczúr u., Bercsényi u., Béri B. Á. u. páratlan oldala 43. számtól végig, Béri B. Á. u. páros oldala 84. számtól végig, Bodzás, 
Bródy köz, Bródy S. u., Búzavirág u. páratlan oldala, Cinka, Cinka u., Csalogány u., Csap u., Csatár, Csatári u., Csend u., Cseri J. u., Csobolyó u., 
Csopak u., Csötönyivölgy, Domb u., Dr. Hirling Á. u., Dr. Nagy István u., Dr. Tóth Lajos u., Ebes u., Ebespuszta, Fagyöngy u., Faluhely, Fáy A. 
u., Gemenc u., Gesztenyés, Görögszó, Gurovica, Gyertyányos, Gyűszűvölgy, Harang u., Harmat u., Háry J. u., Hébér u., Hegyalja u., Holdfény 
u., Hollós L. u., Ibolya u., Istifán Gödre u., Ivánvölgy, Kacor u., Kalász u., Kálvária u., Kerámia u., Kertész u., Kilátó u., , Kurta u., Kuruc u., Lajos 
király u., Lehel u., Levendula u., Liget u.,  Lugas u., Magyar S. u., Major u., Május 1 u., Mester u., Móricz Zs. u., Munkácsy u. páratlan oldala 23. 
számtól végig, Muskátli u., Napfény köz, Napfény u., Obsitos u., Otthon u., Óvoda u., Porkolábvölgy, Puttonyos u., Rozsnyai M. u., Sárköz u., 
Szabó D. u., Szekér u., Szérű u., Szilas u., Szilfadűlő, Szőlő köz, Szőlő u., Szőlőhegy, Szőlőhegy u., Tóthvölgy, Tüske u., Tüzér u., Vadász u., Venyige 
u., Vessző u., Vincellér u., Vitéz u., Völgy u., Zengő u., Zöldfa;                                                                                                  Szálka közigazgatási területe
Szekszárdi Baka István Általános Iskola Tagintézménye 
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 11-15 Szekszárd, Szálka közigazgatási területe

Közművelődési 
szakembert keres a 
kulturális központ

A Babits Mihály Kulturális 
Központ pályázatot hirdet 

„közművelődési szakember” 
munkakör betöltésére.  

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK: 
főiskola, egyetemi vagy főisko-
lai szintű művelődésszervező 

vagy nem szakirányú egyetemi, 
főiskolai végzettség és felsőfokú 

közművelődési szakember 
végzettség, büntetlen előélet. 

ELŐNYT JELENT: 
közművelődési, közösség-

fejlesztési területen szerzett 
legalább 1-3 év szakmai  

tapasztalat. 
A pályázat benyújtásának 

határideje: március 24. 
A pályázatokat Kissné Hó-
ner Magdolna részére kell 

eljuttatni, az allaspalyazat@
szekszardagora.hu-ra. 

TOVÁBBI RÉSZLETEK: 
szekszardagora.hu.

Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola Valeria Dienes Grundschule, 7100 Szekszárd, Szent-Györgyi Albert u. 6. 
Szekszárd – Ady E .u., Alkotmány u., Arany J. u., Béri B. Á. u. páratlan oldala 41. számig, Béri B. Á. u. páros oldala 82. számig, Bezerédj u., 
Búzavirág u. páros oldala, Csengey Dénes u., Csokonai u., Dienes Valéria u., Dobó u., Dr. Hadnagy Albert. u., Dr. Szentgáli Gy. u., Epreskert 
u., Halas u., Holub u., Honvéd u., Hunyadi u., Jácint u., Jókai u., Kisfaludy u., Mattioni Eszter u., Mészöly Miklós u., Mikes u., Munkácsy u. 
páratlan oldala 21/b számig, Munkácsy u. páros oldala, Orgona u., Perczel M. u., Sárvíz u., Széchenyi u. 39. számtól mindkét oldal, Szent István 
tér, Szent-Györgyi Albert  u., Tartsay V. ltp., Tartsay V. u., Vasvári u., Viola. u., Wesselényi u., Ybl M. ltp., Ybl M. u.

Kétnyelvű nemzetiségi nevelés-oktatás esetén Szekszárd teljes közigazgatási területe
Szekszárdi Garay János Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, és Pedagógiai Intézet, 7100 Szekszárd, Zrínyi u. 78.
Szekszárd – Aranytó u., Árpád u., Augusz I. u., Bagóvölgy, Bajcsy-Zs. u., Baka u., Balassa u., Balparászta, Bárányfok, Batthyány u., Béketelep u., 
Berzsenyi u., Bikavér u., Bogyiszlói út, Bólyai J. u., Bor u., Borkút, Borostyán. u., Borrév, Bottyán hegy, Bottyán-hegyi lakótelep, Csaba u., Dam-
janich u., Dorogi köz, Dr. Berze N. J. u., Dr. Szakály Ferenc u., Dűlő u., Előhegyi u., Ezerjó köz, Ezerjó u., Faddivölgy, Fukszvölgy, Gárdonyi G. 
u., Halász B. u., Hidaspetre, Hirling-puszta, Horváth Károly u., Hrabovszky u., Jedlik Ányos u., Jobbparászta, József A. u., Józsefpuszta, Kadarka 
köz, Kadarka ltp., Kadarka u. 70. számtól végig, Kapisztrán u., Kendergyár, Keselyűs, Keselyűsi út, Kinizsi u., Kiskorzó tér, Kiss J. u., Korsófölde 
u., Kossuth L. u. 40. számtól végig, Kölcsey ltp., Liszt F. u., Liszt tér, Lisztes u., Lisztesvölgy, Lőtéri köz, Luther tér, Mátyás király u., Mészáros 
L. u., Mocfa, Muskotály u., Nyámándpuszta, Nyár u., Ózsák puszta, Palánk, Palánki hegy, Palánki út, Parászta u., Páskum u., Pásztor u., Patak 
u., Pázmány tér, Petőfi S. u., Pince u., Pollack M. ltp., Pollack M. u., Rákóczi u., Rizling u., Roboz Zoltán u., Rózsa u., Rózsamáj u., Saul-völgy, 
Selyem u., Sió u., Sipos Márton u., Sport u., Szalai völgy, Szászipuszta, Széchenyi u. páros oldala 2-38. számig, Székely B. u., Szentmiklósi út, 
Szluha Gy. u., Tavasz u., Tinódi u., Toldi u., Tolnai L. u., Tompa u., Tormay B. u., Wigand J. tér, Wosinsky Mór ltp., Zápor köz, Zápor u., Zrínyi u.

Sióagárd közigazgatási területe
Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
Sióagárdi Tagintézménye, 7171 Sióagárd, Kossuth L. u. 2. Sióagárd közigazgatási területe

Szekszárdi I. Béla Gimnázium Bezerédj István Általános Iskolája, 
7056 Szedres, Arany János u. 1.  Szedres közigazgatási területe

Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 
7100 Szekszárd, Bartina u. 21 Tolna megye közigazgatási területe

Várdomb-Alsónána Általános Iskola, 7146 Várdomb, Kossuth L. u. 121. Várdomb, Alsónána közigazgatási területe – Decsi- Szőlőhegy közterület
Várdomb-Alsónána Általános Iskola Tagiskolája, 
7147 Alsónána, Kossuth L. u. 35-37 Alsónána közigazgatási területe

A fenti körzetmegállapítás nem érinti a szülő szabad iskolaválasztáshoz való jogát. 
A fenti tájékoztatás részletes, Tolna megye egész területére vonatkozó változata elektronikusan elérhető 

a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna weboldalon. (00278)
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Quadris-díjas
szekszárdiak

Tizennegyedik alkalommal 
rendezték meg az Országos 
Syngenta Borversenyt, amely-
re ebben az évben 399 neve-
zés érkezett az ország szinte 
valamennyi borvidékéről. A 
siófoki díjátadón a legjobbak-
nak járó Quadris-díjat a vörö-
sök között a szekszárdi Twickel 
Szőlőbirtok 2012-es évjáratú 
Gróf Zichy Syrah bora kapta.

Az idei országos borversenyre 
226 fehérbort, 106 vörösbort, 
64 rozét és három pezsgőt ne-
veztek a pincészetek. A zsűri a 
három Quadris-díj mellet hét 
nagyarany, 85 aranyérem, 193 
ezüstérem és 92 bronzérem 
minősítést adott. 

A nagyarannyal jutalmazott 
borok között van a szekszárdi 
Mészáros Borház 2012-es sy-
rah reserve bora és a Schieber 
Pincészet ugyancsak ’12-es ca-
bernet sauvignonja. 

A rendezvényen bemutatko-
zott a tavaly az év bortermelő-
jének választott Dúzsi Tamás is.

További szekszárdi 
érmek Párizsból

Előző lapszámunkban adtunk 
hírt róla, hogy Dúzsi Tamás 
2011-es évjáratú Görögszó 
bora lett a legjobb vörös a ran-
gos Vinalies Internationales 
borverseny idei seregszem-
léjén. A 2014-ben az Év bor-
termelőjének választott Dúzsi 
sikere igazi bravúr, korábban 
ugyanis egyetlen magyar vö-
rös bor sem kapott Cham-
pion-díjat Párizsban.

Azonban nem csak a rozéki-
rály örülhetett éremnek a fran-
cia fővárosban, hiszen a Vesz-
tergombi Pince 2012-es Turul 
cuvée-jét és Eszterbauerék Tüke 
névre keresztelt bikavérét is a 
legfényesebb medállal díjazta a 
zsűri. A bíráktól az Eszterbauer 
Borászat 2012-es cabernet sa-
uvignon bora (Tivald) ezüst 
minősítést kapott. -fl-

Metszési bemutatót szervezett a kertbarát kör

Rózsával köszöntötte Fe-
renc Vilmos, a Dicenty Dezső 
Kertbarát Kör elnöke a múlt 
héten a hagyományos szőlő- 
és gyümölcsmetszési bemu-
tatón szép számban megje-
lent hölgyeket. A gyümölcs 
metszésének fontosságára, 
illetve az azt kiegészítő mun-
kálatokra Kulcsár László hívta 
fel a résztvevő mintegy száz 
termelő figyelmét.

A metszés növényeink kultúr-
történetével egyidős, múltja 

pedig több ezer éves. A gazda 
célja mindig az volt, hogy a fa 
növekedjék és rendszeresen, 
bőven teremjen. A metszéssel a 
növekedést és a terméshozamot 
igyekszünk egyensúlyban tarta-
ni – derült ki a bemutatón.

A metszés ideje és módja 
nagymértékben eltér a gyü-
mölcs fajai és fajtái szerint, s 
mint ahogy kiderült, ez is ko-
moly tudomány.

A gazdák nagy örömére még 
a gyümölcsfák metszésével sin-
csenek elkésve, most lehet az 

almatermésűeket, később pe-
dig a csonthéjasokat metszeni - 
mondta el a bemutatón Kulcsár 
László. A gyakorlati metszési 
ismertető alkalmával alma, 
körte, őszi- és kajszibarackfák 
metszését végezték el – sok-sok 
feltett és megválaszolt kérdés 
közepette.

A szőlőmetszési bemutatót 
ifj. Márkvárt János végezte nagy 
hozzáértéssel. A bortermelő ki-
tért a legjelentősebb metszési 
és művelési módokra. A bemu-
tatót követően a kertbarát kör 
borversenyén szerepelt borok-
ból kóstoltak a résztvevők.

 -fl-

Borünnep
A Szekszárdi Hegyközség 
március 26-án rendezi meg 
a szekszárdi borvidéki bor-
versenyt. Az eredményhir-
detést április 25-én, a Szent 
György-napi Borünnepen, a 
bikavér ünnepén tartják, ahol 
hagyományosan a szőlő jövés-
nek könyvét is felmutatják.
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Kulcsár László
metszési
bemutatót tart

Kokárdaosztást szervez a Job-
bik ifjúsági tagozata – közölte 
lapunkkal Váradi Péter, a tago-
zat Tolna megyei szervezője, 
hangsúlyozva: az egyébként 
hagyományos alkalomra több, 
mint 30 ezer darab kokárdát 
gyártottak le a hozzájuk tar-
tozó szórólappal együtt, ebből 
ezer darabot az idei március 
15-ei hétvégén kívánnak szét-
osztani Szekszárdon – a többi 
a megyei akcióik során kerül 
kiosztásra. 

„Elszomorít minket, ha 
egy fiatal nincs tisztában 
történelmünk azon esemé-
nyeivel, amelyekre méltán le-
hetünk büszkék, amelyekből 
erőt meríthetünk” – szögezte 
le Váradi, hozzátéve: azt sze-
retnék, hogy minél többen 
ünnepként tekintsenek már-
cius 15-ére, a magukénak 
érezzék. 
 Gyimesz

Az MSZP elnöke szerint csök-
ken az egészségügyi ellátás szín-
vonala és nőnek a várólisták, 
mert az elmúlt három évben 
több mint 300 milliárd forintot 
vontak ki az egészségügyi rend-
szerből, amelynek adósságállo-
mánya 2014 végén meghaladta 
a százmilliárd forintot.

Tóbiás József csütörtökön 
Szekszárdon, sajtótájékoz-
tatón hozzátette: eközben 
„lappangó átalakítás” folyik, 
a kormány nem meri megne-
vezni, hogy mit kíván tenni az 
egészségüggyel. Kifogásolta, 
hogy „a választópolgárnak 
nincs joga tudni, hogy milyen 
szolgáltatások lesznek az eddi-
gi megszokott rendszerben, és 
melyekért kell majd utaznia”.

Az államnak van pénze, de 
nem a jövedelemkülönbsége-
ket akarja csökkenteni, hanem 
a saját klientúráját építeni – je-
lentette ki. Szerinte „keveseb-

bet kell kisvasutakra, presz-
tízsberuházásokra költeni, és 
sokkal többet fektetni a társa-
dalmi, szociális feszültségek 
kezelésére”.

A pártelnök azt is megemlí-
tette, hogy az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériumától megkér-
ték az összes vidéki és fővárosi 
kórház december 31-i és febru-
ár 15-i adatait. „Azokra a kér-
désekre akarunk választ kapni, 
amelyek igazolják azt a vitát, 
amely szerint a kórházak adós-
ságkezelése létszámleépítéssel is 
jár” – fogalmazott.

Harangozó Tamás frakcióve-
zető-helyettes közölte: a minisz-
tériumtól kapott adatok szerint 
a szekszárdi intézményben 
csaknem száztízzel dolgoznak 
kevesebben, mint tavaly. 2014. 
december 31-én 1807, 2015. 
február 15-én 1699 volt a kór-
házi dolgozók száma – mondta. 
 SZV/MTI
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KÉRJÜK KEDVES OLVASÓINKAT, A MEGFEJTÉST NE KÜLDJÉK BE! KERESZTREJTVÉNYÜNK PUSZTÁN SZÓRAKOZTATÁSUKAT SZOLGÁLJA!
Március 8-ai rejtvényünk megfejtése: Jean Sibelius, Finlandia

Garay gimi
Közlemény

A Szekszárdi Garay János Gim-
názium művészeti csoport-
jai (színjátszó és énekkar) a 
„Színházi Világnap” előestéjén 
bemutatkoznak Szekszárd vá-
ros kultúrát, színházat szerető 
közönségének. Az együttesek 
versenyműsora a Német Szín-
házban kerülnek bemutatásra 
március 26-án (csütörtök) 
17.30 órai kezdettel. 

A „GJG Színpad” a XXVI. 
Országos Diákszínjátszó Ta-
lálkozó barcsi regionális dön-
tőjére Thomas Mann – Spiró 
György – GJG Színpad: A 
Mágus c. darabjával készül. 
Művészeti vezető és rendező: 
Báló Marianna tanárnő. 

Az iskola német nemzetiségi 
énekkara részt vesz a Landes-
rat – Magyarországi Német 
Ének-, Zene- és Tánckarok Or-
szágos Tanácsa – VI. Országos 
Ifjúsági Fesztiválján Mözsön. 

A kórus kategórián kívül a 
„Garay Hatok” fantázia nevű 
nemzetiségi szextettje is fel-
lép. A csoportokat Naszladi 
Judit tanárnő vezényli. 

Az ünnepi esten köszöntőt 
mond Heilmann Józsefné, a 
szekszárdi Garay János Gim-
názium igazgatója.

A közreműködők szeretet-
tel várják az érdeklődőket, a 
kedves szülőket.

A BELÉPÉS DÍJTALAN.

Segítséget nyújtunk
látássérült Tagtársainknak!

A Magyar Nemzeti Üdülési Ala-
pítvány által, az Erzsébet-prog-
ram keretében, fogyatékossággal 
élők részére meghirdetett pályá-
zatot elektronikus úton 2015. 
március 16-tól lehet benyújtani 
2015. április 16. időpontig, il-
letve a pénzügyi keret kimerü-
léséig. Várjuk azok jelentkezé-
sét, akik segítséget szeretnének 
kérni pályázatuk elkészítéséhez 
és benyújtásához!Kereshetnek 
minket a Vakok és Gyengénlá-
tók Tolna Megyei Egyesületének 
irodájában( Szekszárd, Hunya-
di u.4.) hétfőtől-péntekig 8:30-
17:00 óráig. Bővebb informá-
ciót a pályázattal kapcsolatban 
telefonon, személyesen vagy 
internetes elérhetőségeinken 
az egyesület munkatársaitól 
kaphatnak! Telefon: 06-74-512-
355; Honlap: www.tolnamegye-
ivakok.hu; e-mail: szdvakok@
gmail.com.

Emlékesttel nyitják meg 
a Baka-emlékévet

A Tolna Megyei Illyés Gyula 
Könyvtár március 19-én 17 
órai kezdettel, „Baka Istvánra 
emlékezünk” címmel szervez 
programot. A könyvtár ven-
dége Bombitz Attila kritikus, 
irodalomtörténész, műfordító, 
egyetemi tanár lesz, akivel Ga-
csályi József költő, irodalmár, 
nyugalmazott könyvtáros be-
szélget majd Baka Istvánról. 
Az esemény kettős megnyitó 
is: a 2015. évi Internet Fiesta 
nyitórendezvénye Szekszár-
don és egyúttal a Baka-em-
lékév nyitánya is. A program 
helyszíne a könyvtár földszint-
jén található médiatár-részleg, 
a részvétel ingyenes.

KÖZLEMÉNY
Látogatási tilalom részleges fel-
oldásáról – A Tolna megyei Ba-
lassa János Kórház vezetősége a 
Tolna megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Szakigazgatási 
Szervével való konzultáció után 
úgy döntött, hogy az influenza 
járvány miatt 2015. január 30-tól 
elrendelt általános látogatási ti-
lalmat a kórház valamennyi osz-
tályán, kivéve a gyermekágyas 
(szülészet) és újszülött osztályon 
2015. március 12-től feloldja. A 
gyermekágyas kismamákra és 
újszülöttekre vonatkozó látoga-
tási tilalom jelenleg nem meg-
határozható ideig érvényben 
marad. Mivel a megye egyes te-
rületein még nem teljesen szűnt 
meg a járvány, a kórház vezetése 
kéri a járóbetegeket, az előjegy-
zett fekvőbetegeket és a látoga-
tókat, hogy csak akkor jöjjenek 
a kórházba, ha légúti illetve has-
menéses tünetektől mentesek.

 Dr. Muth Lajos
 főigazgató főorvos

Március 16-18. 19:00
AMERIKAI MESTERLÖVÉSZ
Színes feliratos amerikai há-
borús dráma. Korhatár: 16 
éven felülieknek! Hossz: 134 
perc.

Március 16-18. 17:00
A CIPŐBŰVÖLŐ
 Színes szinkronizált ameri-
kai vígjáték. Korhatár: 12 év 
alatt szülői kísérettel! Hossz: 
99 perc.

Március 19-22. 16:30
CHAPPIE 
Színes szinkronizált ame-
rikai sci-fi. Korhatár: 12 év 
alatt szülői kísérettel! Hossz: 
120 perc.

Március 19-22. 19:00
A BEAVATOTTSOROZAT: 
A LÁZADÓ 
Színes szinkron+feliratos 
amerikai kalandfilm. Korha-
tár: 12 év alatt szülői kíséret-
tel! Hossz: 119 perc.

Március 20-22. 15:00
SHAUN A BÁRÁNY A FILM 
Színes szinkronizált angol 
animációs film. Korhatár:  
6 éven felülieknek! Hossz:  
85 perc.

AGÓRA MOZI

OVI-VÁRÓ PROGRAM
2015. március 19-én 16.30 órai kezdettel bemutatkozik a  

Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda.
Helyszín: Perczel Mór utcai Óvoda tornaterme.

Az érdeklődők betekintést nyerhetnek az óvodában folyó  
munkába, megismerkedhetnek az óvodai élettel.

A bemutatkozó előadást tartja: 
Hollendusné Bíró Anett óvodavezető.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk.

Meghívó Léleképítőre
SZELECZKY ZITA születésének 100. évforduló-
ját ünnepelve HIT ÉS MAGYARSÁG címmel, a 
művésznő rokona, egyben keresztfia, vitéz Jávor 
Zoltán főiskolai tanár hang-képes-filmes előadást 
tart Szekszárdon. Időpont: március 16. hétfő este 18 
óra. Helyszín: Garay János Gimnázium díszterme. 
A színésznőről írt könyv, film és hangfelvételek a 
helyszínen elérhetők lesznek.

Élő közvetítés az előadásról itt:
http://www.tolna.net/~farkasj65/lelekepito/index.htm

Mindenkit tisztelettel hív és vár a Léleképítő házigazdája: dr. Tóth Csaba Attila
A BELÉPÉS DÍJTALAN

ZENÉSZEK TALÁLKOZÓJA
Zenésztalálkozó lesz március 22-én (vasárnap) 
16 órakor Szekszárdon a Szent István-Házban.

Szeretettel várjuk mindazon zenésztársunkat, akik valaha is játszot-
tak néhai Véghelyi Miklós bácsi bármelyik fúvószenekarában, illet-
ve az Alisca Brass Band-ban és szívesen találkoznak a többiekkel.

Adománygyűjtés a Családsegítő Központban!
Szeretettel várjuk a lakosság, vállalkozók, cégek, üzletek felaján-
lásait ruha, játék, tartós élelmiszer, bútor és háztartási eszköz 
formájában. Segítsük együtt a rászorulókat! Örülünk mindennek, 
amit a családok a mindennapi életükben hasznosítani tudnak 
és örömet szerz a számukra! Elérhetőségek: Humánszolgáltató  
Központ Családsegítő Központja, Szekszárd, Vörösmarty u. 5.  

Tel.: 74/511-474
◆ ◆ ◆

Cserebere nap a Családsegítő Központban!
A cserebere piac egy ingyenes, pénzforgalom nélküli piac. 
Ahány tárgyat hoz, annyit vihet cserébe, a bejáratnál kupono-
kat kap értük. Hozza be azokat a feleslegessé vált ruhákat, cipő-
ket, háztartási eszközöket valamint játékokat, könyveket, ame-
lyek még használhatók, de háztartásban már nincs szükség rá!  
NE FELEJTSE? AKI HOZ, VIHET IS! Időpont: április 24. 14-17 óráig.

Helyszín: Családsegítő Központ Szekszárd, Vörösmarty u. 5.
◆ ◆ ◆

Adománygyűjtés a Családsegítő Központban!
Szeretettel várjuk a lakosság, vállalkozók, cégek, üzletek felaján-
lásait tartós élelmiszer formájában! Segítsünk együtt a rászoru-
lókat! Elérhetőségek: Humánszolgáltató Központ Családsegítő 

Központja, Szekszárd, Vörösmarty u. 5. Tel.: 74/511-474

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
(00267)

Pályázati hirdetmény
A pályázatot meghirdető 
szerv neve és címe:
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata, Egészség-
ügyi Gondnoksága 7100 
Szekszárd, Vörösmarty u. 5. 

Munkahely és munkakör 
megnevezése: ápoló

Munkavégzés helye:
7100 Szekszárd, Szent I. tér 18.

Pályázati feltételek:
•  Ápolói középfokú iskolai 

végzettség
•  Erkölcsi bizonyítvány,  

büntetlen előélet.

Juttatások, egyéb 
információk:
• Bérezés: Kjt. szerint
•  Határozatlan idejű közalkal-

mazotti jogviszony

Pályázat benyújtásának 
határideje: 2015. március 28.

Pályázat elbírálásának 
határideje: 2015. március 31. 
A munkakör 2015. április 01. 
napjától tölthető be.

A pályázat közzétételének 
további helye: KSZK honlap 
– 2015. március 13. 
További információ:
Dölles Lászlóné intézmény- 
vezető, 74-511-477
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NYITOTT VILÁG ALAPÍTVÁNY
Szekszárd, Béla tér 6. Tel: 30/319-99-44

NYÁRI NYELVTÁBOR
Fadd-Domboriban!

intenzív nyelvoktatás,
anyanyelvű tanárok 

közreműködésével

2015. augusztus 10-16. 

Együttműködő partner:
Szekszárd Megyei Jogú Város

Önkormányzata

További információ:
Tóth Lászlónénál a

30/319-99-44 telefonszámon.
(00276)

Műanyag
ajtó-ablak

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

KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS

ZSOLT Árnyékolás
Tel.: 06–74/314–443, 06–30/505–52–49
Az akció 2015. március 1-31-ig tart.

(00269)

Akkumulátor és
ablaktörlő AKCIÓ!

Ingyenes fagyálló mérés!

Szekszárd, Tartsay Vilmos u. 19.
Tel.: 06 20/9920-821, 06 74/410-638

E-mail: tompalko@citromail.hu

PALKÓ 2000 Bt. 
Autóvillamosság

(00275)

Közösségi turisztikai fejlesztések 
Új turisztikai portál Szekszárdon

A Szekszárd és Térsége Tu-
risztikai Egyesület 2011-ben 
29 taggal alakult meg, hogy 
Tolna megyében elsőként 
csatlakozzon az országos 
TDM-hálózathoz. Az Egyesü-
let hosszas előkészítő munka 
után 2012. év végén nyerte 
el közel a 50 millió Ft összegű 
támogatást nyújtó pályázati 
forrást, melyet a turisztikai 
desztináció menedzsment 
rendszert kiépíteni szándéko-
zó szervezetek számára írtak 
ki a Dél-Dunántúli régióban.

A „Helló Szekszárd! TDM 
szervezet kialakítása Szekszárd 
térségében” című, DDOP-
2.1.3/B-12-2012-0003 azono-
sító számú pályázat sokirányú 
fejlesztést tett lehetővé, termé-
szetesen szigorú szakmai elő-
írások betartása mellett. 

A pályázatból először az 
infrastrukturális bővítések in-
dultak el, melynek révén egy 
megújult helyiségbe és min-
den tekintetben méltó körül-
mények közé költözhetett a 
szekszárdi Tourinfom-iroda. 
A TDM-szervezet a szekszár-
di önkormányzattal kötött 
megállapodás alapján az iroda 
működtetését is átvállalta és a 
szintén megújult Garay-pince 
szomszédságában a város szí-
vében várja a turistákat és az 
idelátogatókat. A pályázati elő-
írásokat követve egy háttériro-
dát (back office-t) is működtet 
az egyesület a Bezerédj u. 2. 
alatti társasház emeleti irodá-
inak egyikében.

Berlinger Attila, az Egyesület 
titkára a következőket mondta 
el a kezdeti időszak teendőiről, 
fejlesztéseiről:

– 2013 tavaszán indítottuk az 
érdemi munkát és igyekeztünk 
minél több partnerszervezetet, 
a turizmus közösségi fejleszté-
sében érintett vállalkozást és 
intézményt csatlakozásra bírni 
a pályázat sikeres megvalósítá-

sa érdekében. Már az indulás-
nál tagunkká vált több neves 
borászat, a szekszárdi szállo-
dák, minőségi szálláshelyeket 
üzemeltető vállalkozások nagy 
része, de kiemelt fontosságú 
volt a Gemenci Erdőgazdaság, 
a szekszárdi Élményfürdő és 
a Wosinsky Mór Megyei Mú-
zeum partnersége is. Ennek 
a pályázatnak köszönhetően 
megújult a két irodánk be-
rendezése, eszközparkja, társ-
rendezőként vagy támogató-
ként tudtunk megjelenni az 

előző évek környékbeli nyári 
fesztiváljain (Dombori Nyári 
Fesztivál, Élményfürdő nyári 
programjai, Csörge tavi Roc-
kfesztivál, Márton Nap Szek-
szárdon). 

Rövidesen elkészül egy új 
turisztikai táblarendszer, mely 
20 nagyméretű táblán mutatja 
be Szekszárd és térségének lát-
nivalóit, legfontosabb turiszti-
kai információit. Készülnek az 
információs faházaink is, me-
lyeket a városi és térségi ren-
dezvényeken és kiállításokon 
szeretnénk használni, illetve 
tagjainknak kedvezményesen 
bérbe adni. Több szakmai kép-
zésünk is indul, többek között 
a térségbeli falusi szállásadók 
és vendéglátással foglalkozó 

szakemberek számára kíná-
lunk OKJ-s képzést a FATOSZ 
szervezésében.

Gál Attila, aki 2013 tavaszán, 
mint TDM-menedzser került 
az Egyesület munkaszervezeté-
be, az alábbiakat emelte ki:

– Hamarosan régi „adós-
ságunkat” törlesztjük az-
zal, hogy önálló turisztikai 
weboldalt kap Szekszárd és 
környéke, hiszen a pályázat 
keretében lehetőségünk nyílt 
rá, hogy a jelenlegi városi 

honlapon eddig aloldalként 
szereplő turisztikai menüpont 
helyett egy modern, napra-
kész, minden igényt kielégítő 
honlapot alakítsunk ki. A ko-
rábbiakhoz képest újdonság, 
hogy az informatikai háttértá-
mogatásnak köszönhetően az 
egy csokorba gyűjtött prog-
ramlehetőségek, látnivalók, 
vendéglátóhelyek és szállások 
már interaktív térképen is 
megjelennek, illetve utazás-
tervezővel egyénileg progra-
mokká is szervezhetőek. 

A szálláshelyek ezentúl köz-
vetlenül is foglalhatók lesznek 
az oldalon keresztül, illetve a 
foglaltsági adatok is nyomon 
követhetővé válnak. Az oldal 
kialakításának köszönhetően 

naprakész információkkal, hí-
rekkel és programajánlatokkal 
tudjuk a látogatókat kiszolgál-
ni. A honlapon az utolsó adat-
feltöltések és simítások zajla-
nak, várhatóan április elejétől 
lesz elérhető a www.visitszek-
szard.hu címen. 

– Felkészültünk a térség 
helyi, illetve külső helyszínen 
történő bemutatásának eszkö-
zeivel is, hiszen friss nyomta-
tott kiadványaink között van a 
térséget bemutató turisztikai 
füzet, programajánló, szállás-
katalógus, illetve vonzerőket 
és túraútvonalakat bemutató 
térképes kiadvány is, melye-
ket kitelepüléseinken kiegé-
szítenek molinók, roll-upok, 
prospektus tartó állványok, 
mobil zászlók, illetve egyéb 
digitális tartalmakat bemuta-
tó eszközök is. 

– Az infrastrukturális hát-
tér tehát adott, a jövő feladata 
a tagjaink körének bővítése, 
illetve az együttműködések 
szorosabbra fűzése. Ennek 
érdekében rövidesen tájékoz-
tatókat tartunk a környékbeli 
településeken működő szol-
gáltatóknak, mivel Szekszárd 
közvetlen térségét is szeret-
nénk bevonni a közösségi fej-
lesztésekbe, közös turistacsa-
logató rendezvényekbe.

– Hosszútávú célunk, hogy 
közös összefogással, nagyobb 
térben gondolkodva még több 
turistát tudjunk a térségünkbe 
csábítani, ebben pedig stratégi-
ai partnerként tekintünk a Ge-
mencre, illetve Bajára is. Első 
fontos lépcsőként március 27-
én szakmai konferenciát tar-
tunk a Pörbölyi Ökoturisztikai 
Központban – „Merre tovább 
turizmus?” címmel, ahol az 
Egyesületünk tagjai és a térség-
ben működő turisztikai szer-
vezetek képviselői a következő 
időszakban várható pályázati és 
fejlesztési forrásokról is bővebb 
információk kaphatnak.

 (00274)

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

PTE Illyés Gyula Kari Étterem étlap március 16-tól március 20-ig.
7100 Szekszárd Rákóczi u 1. (bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

(00266)

március 16. március 17. március 18. március 19. március 20.

„A”

Babgulyás Karalábéleves Húsleves Őszibarack-
krémleves

Magyaros 
burgonyaleves

Sonkás kocka,
kivi

Harcsapaprikás, 
tészta

Főtt hús,
gyümölcsmártás,

pirított dara

Rántott máj, 
burgonyapüré, 
vegyesvágott

Eszterházy 
pulykatokány, 

tészta
mandarin

„B”

Csurgatott 
tojásleves Karalábéleves Húsleves Őszibarack-

krémleves
Magyaros 

burgonyaleves

Brokkolifőzelék, 
natúr szelet

Budapest szelet, 
pirított burgonya, 
csemege uborka

Chilis bab,
1/2 a párolt rizs

Lecsós 
pulykaragu,

tarhonya

Sült csirkecomb, 
Tavaszi 

tésztasaláta, 
mandarin

„C”

Csurgatott 
tojásleves Karalábéleves Húsleves Csirkegulyás Magyaros 

burgonyaleves

Hétvezér tokány, 
tészta,

kivi
Tavaszi rizseshús, 
csemege uborka

Rántott csirkemell, 
zöldséges rizs

Masánszky 
rizsfelfújt

Töltött káposzta, 
mandarin

FO
TÓ
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S 
A
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T

(Ö00022)
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 Nyomdai előkészítés – tördelés: Kiss Eszter.

Extra ajándékokkal, programokkal színesítik a Zichy-futóversenyt

Április 25-én immár kilence-
dik alkalommal vár minden 
korosztályt egy közös futás-
ra, Szekszárd belvárosába a 
Sportélmény Alapítvány.

A IX. Domaine Gróf Zichy 
Futóversenyen a szervezők az 
egész családnak lehetőséget 
nyújtanak a mozgásra, hiszen 
jó szokásuk szerint négy kor-

csoportban szerveznek futa-
mokat az általános iskolások-
nak, két korcsoportban pedig 
a középiskolások és a szülők is 
benevezhetnek az 5 kilométeres 
futamra. A legjobb csapatépítő 
lehetőség a 4x1 km-es váltó, 
melyre a családok, baráti társa-
ságok mellett cégek, egyesületek 
négyfős csapatainak jelentkezé-
sét is várják. Az amatőr futamra 
és a váltóra előre kell jelentkezni 
a www.sportelmeny.hu, vagy az 
odinsport.eu oldalakon találha-
tó regisztrációs felületen. 

A szervezők a nevezési díjak-
ból befolyó összeget évek óta a 
serdülő korú szekszárdi atléták 
jutalmazására, utaztatására és 
újabb versenyek szervezésére 
fordítják.

Az idei futóverseny különle-
ges abból a szempontból, hogy 
a hölgyversenyzőket – lányo-
kat, asszonyokat – extra aján-
dékokkal várják a befutónál. A 
szokásos frissítő, póló és csoki 
mellett egy támogató jóvoltából 
sampon, hajápoló kozmetikum, 
tusfürdő, dezodor és fogkrém is 
kerül a befutó csomagokba. Az 
amatőr futamban az első negy-
ven hölgy egy-egy palack kiváló 
szekszárdi rozét kap ajándék-
ba a főtámogatótól. A legjobb 
negyven férfi sem távozik üres 
kézzel: ők egy-egy palack szek-
szárdi vörössel gazdagodnak. 

A rendezvény az általános 
és középiskolás diákoknak a 
korcsoportjukban továbbra is 
ingyenes!

A kilencedik futóversenyt a 
szervezők szeretnék vidáman 
lezárni, ezért 18.30-kor sor 
kerül majd minden idők első 
boszorkányfutamára. A táv egy 
kilométer, és jelmezes baráti 
társaságokat, vajákosokat vár-
nak a rajtnál. Ezen a boszor-
kányszombaton a Walpurgis-éj 
hagyománya elevenedik meg: 
a hagyomány szerint a május 
1-ét megelőző kilenc napban a 
boszorkányok táncukkal, mu-
latságukkal végleg kiűzik a telet.

A versennyel kapcsolatos bő-
vebb információk megtalálhatók 
a www.sportelmeny.hu honla-
pon és az esemény facebook-ol-
dalán is. Mindenkit szeretettel 
várnak április utolsó szombat-
ján, a Garay téren.   - fl -

Négy szekszárdi íjászarany született az OB-n

A március 7-én, Budapesten megrende-
zett WA teremíjász országos bajnokság-
gal ért véget a 2015-ös teremszezon. A 
versenyen mindkét szekszárdi íjászklub 
két-két aranyéremmel gazdagodott.

A bajnokságra az ország több mint 200 íjá-
sza kvalifikálta magát. A Tolnai Tájak Íjász 
Egyesülettől ezt a szintet hat sportolónak si-

került teljesítenie, míg az Alisca Nyilai Íjász 
Egyesületet öt íjász képviselte a fővárosi fi-
náléban. A Tolnai Tájak ÍE versenyzői kö-
zül a kadet korosztályban olimpiai íjjal lövő 
Nagy Nikolett és a felnőtt női mezőnyben 
induló Alexandra Manea országos bajnoki 
címet szerzett. Utóbbi nem csak az izgal-
masra sikerült döntőkből került ki győzte-
sen, de a 2x30 lövésből álló rangsorolót is a 
legjobb pontszámmal zárta.

A serdülők tradicionális kategóriájában 
Kornóczy Péter egy 5. hellyel zárta a terem-
szezont és szintén ötödik lett a felnőtt ba-
rebow kategóriában versenyző Péterbencze 
István, aki a rangsorolót még a 3. legjobb 
eredménnyel zárta.

Garai Gábor a felnőtt olimpiai kategóri-
ában ezúttal nem tudta a kvalifikációs ver-

senyeken mutatott teljesítményét hozni, így 
a döntőből kimaradva a 15. helyen végzett. 
Ennél is rosszabbul járt Snyehola Tibor, 
akinek csigás íján a verseny előtt elszakadt 
az ideg, így feladni kényszerült a megmé-
rettetést.

Az Alisca Nyilaitól ezúttal is a Barta lá-
nyok remekeltek leginkább. A Hungexpo 
C-pavilonjában megrendezett viadalon 
Nikolett a serdülő lányok tradicionális, míg 
Viktória a gyermek tradicionális kategóri-
ában bizonyult verhetetlennek. Bükszegi 
Norbert a kadet tradicionális kategóriában 
szerzett ezüstérmet, míg Bencze Gábor 
bronzérmes lett a serdülők csigás kategóri-
ájában. Piros László a felnőtt tradicionális 
kategóriában a 11. helyen végzett.

  Fekete
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Versenycsúcsok és érmek ZomborbólFebruár utolsó hétvégéjén 
a szerbiai Zomborban álltak 
rajtkőre a Szekszárdi Vízmű 
SE úszói, ahol három nemzet 
14 egyesületének 160 úszója 
mérte össze tudását. 

A kis létszámú szekszárdi csapat 
a négy-négy arany- és ezüst-, va-
lamint a három bronzéremmel 
igazán kitett magáért. A Vízmű 
SE sportolói közül O. Jakócs Liza 
három számban is egyesületi re-

kordot döntve lett első, ebből 50 
méter háton és 100 méter háton 
felnőtt versenycsúcsot úszott.

Eredmények: 13-14 éves lányok, 
50 m hát: 1. O. Jakócs Liza 30,96. 
100 m gyors: 3. O. Jakócs 1:02,47. 
100 m hát: 1. O. Jakócs 1:06,36. 200 
m hát: 1. O. Jakócs 2:23,70. Fiúk, 
50 m hát: 4. Horváth Gábor 35,13. 
100 m hát: 3. Horváth 1:19,72. 200 
m gyors: 2. Horváth 2:33,38.

11-12 éves lányok, 50 m pillan-
gó: 2. Horváth Eszter 37,49, … 6. 
Pápai Anna 41,85. 100 m gyors: 
5. Horváth Luca 1:15,19, … 8. 
Horváth E. 1:16,34, 9. Ottófi Lili 
1:16,88, … 12. Pápai 1:22,80. 100 
m pillangó: 2. Horváth E. 1:24,37, 
… 4. Pápai 1:33,77. 100 m vegyes: 
2. Horváth L. 1:25,21, … 7. Ottófi 
1:29,30. 200 m hát: 1. Horváth 
Luca 2:49,28, … 3. Ottófi 3:05,30. O. Jakócs Liza
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FUTSAL. Elképesztő hajrával 
mentett pontot a Szekszár-
di UFC női együttese hazai 
pályán a Veresegyház ellen. 
Négy perccel a vége előtt még 
a vendégek vezettek 7–4-re, a 
végjátékban azonban már csak 
Micskó Márk edző tanítvá-
nyai találtak a kapuba (7-7). A 
szekszárdi csapatból Kosztyi 
és Horváth K. is triplázni tu-
dott, mellettük Csigi volt még 
eredményes. Az UFC a döntet-
lennel megőrizte negyedik he-
lyét riválisa előtt, s a hátránya 
mindössze egy pont a dobogós 
salgótarjániak mögött.
KÉZILABDA. Két vereség után 
zsinórban harmadik győzel-
mét aratta a tavaszi szezonban 
a Szekszárdi Fekete Gólyák KC 

NB I/B-s női együttese. Tabaj-
di Ferenc edző csapata ezúttal 
Budapesten, a Pénzügyőr el-
len nyert (25-32), elsősorban 
második félidei jobb teljesít-
ményének köszönhetően. A 
döntetlennel (15-15) zárult 
első harminc percet követően 
Schell és Nagy Sz. vezérletével 
feljavult az FGKC védekezése, 
és a vendégek Vasas és Reisch 
góljaival fokozatosan elléptek a 
fővárosiaktól.
KOSÁRLABDA. Csütörtökön 
délután – lapzártánk után – a 
Sopron ellen játszott Magyar 
Kupa negyeddöntőt az Atom-
erőmű-KSC Szekszárd élvo-

nalbeli női együttese. Magyar 
Gergely csapata ezzel a találko-
zóval hangol a rájátszásra, me-
lyet március 18-án Pécsen kezd 
meg, majd három nappal később 
fogadja a PEAC-ot. Ha szükség 
lesz harmadik találkozóra, azt 
március 23-án rendezik.
LABDARÚGÁS. Megyei rang-
adóhoz illő mérkőzést játszott 
az elmúlt szombaton a Szek-
szárdi UFC a Bölcskével. Az 
NB III. középcsoportjának 17., 
tavaszi második fordulójában 
a házigazda szekszárdiak két-
szer is három góllal vezettek, 
ám 1-4 után a Bölcske felállt a 
padlóról, és 18 perc alatt rúgott 

négy találattal megfordította a 
derbit (4-5). Az UFC együtte-
séből Deli kétszer, míg Pap és 
Kvanduk J. egy-egy alkalom-
mal volt eredményes.
PROFI ÖKÖLVÍVÁS. Nem si-
került a bravúr Halász Gábor-
nak: a szekszárdi Unio Boksz 
Team cirkálósúlyú bunyósa a 
március 6-ai berlini gálán, a 
WBF-szervezet világbajnoki 
övéért rendezett mérkőzés első 
menetében kiütéses vereséget 
szenvedett az algériai-francia 
Zine Eddine Benmakhlouf-tól. 
A rutinos szekszárdi öklöző 
egy irtózatos erejű, fejre mért 
ütéstől a padlóra került, s bár 
szerette volna folytatni, a mér-
kőzésvezető leállította az ösz-
szecsapást.

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a Szekszárd 
Város Aranykönyvéről szóló 
14/2011.(IV.12) önkormányza-
ti rendeletére hivatkozva (ol-
vasható a Polgármesteri Hivatal 
honlapján) a következő módon 
és az itt jelzett határidőre várja 
a város polgárainak, közössé-
geinek, valamint intézményei-
nek, gazdasági és társadalmi és 
egyéb szervezeteinek javaslatait 
a 2014-es naptári év megörökí-
tésre érdemes eseményeiről.

Az Aranykönyvbe való be-
jegyzés indoka lehet, olyan
– kiemelkedően fontos pozitív, 
Szekszárdot érintő esemény, 
amely méltó arra, hogy a város 
történetének részévé váljon,
– kiemelkedő – szekszárdi sze-
mélyhez, közösséghez, intéz-
ményhez kötődő – teljesítmény, 
– neves személyiség látogatása,
– természeti jelenség, amelynek je-
lentős kihatása volt a város életére,
– események és teljesítmények – a 
reál és a humán szférában – ame-
lyek új értéket teremtettek, illetve a 
város hírnevét jelentősen emelték, 
vagy a városban lakók életminősé-
gét pozitívan befolyásolták,
– kitüntetéseknél azok a szek-
szárdi polgárok, közösségek ja-

vasolhatók, akik a Tolna Megyei 
Önkormányzat Közgyűlése vagy 
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának Közgyűlése 
által alapított, valamint a köz-
társasági elnök, illetve országos 
hatáskörű szervek kitüntetettjei,
– a rendszeresen ismétlődő ese-
mények, megemlékezések, nagy-
rendezvények esetén a javaslat-
ban a jubileumi alkalmakon kívül 
felterjeszthető az adott évben kü-
lönösen kitűnt rendezvény (illet-
ve annak eleme) is, 
– az általános és a középiskolák 
diákjainak tanulmányi, sport, 
művészeti, kulturális versenyein a 
nemzetközi, országos I-III. helye-
zettek, ill. az arany-, ezüst-, bronz- 
éremmel, fokozattal kitüntetettek, 
az OKTV és az OSZTV versenye-
ken az országos I-III. helyezettek 
kerülhetnek az Aranykönyvbe. 

A bejegyzésre javaslatot tehet-
nek szekszárdi polgárok, közös-
ségek, intézmények, gazdasági, 
társadalmi és egyéb szervezetek.

A javaslathoz szükséges űr-
lap letölthető a Polgármesteri 
Hivatal honlapjáról, ill. hivatali 

időben átvehető az ügyfélszolgá-
lati irodában. Kérjük, éljenek ja-
vaslattételi lehetőségükkel, és az 
aranykönyvi rendelet követelmé-
nyeinek megfelelő eseményekről, 
teljesítményekről, személyekről 
küldjenek kellően indokolt ja-
vaslatokat 2015. április 3-i hatá-
ridőig a következő címre:

Postai: Dr. Dobos Gyula 
nyugalmazott levéltár igaz-
gató, 7100 Szekszárd, Bródy 
köz 21. (A borítékon: Arany-
könyvi javaslat) vagy e-mail: 
dob6612@mail.iif.hu

A határidő után érkezett jel-
zéseket a bizottság nem tudja 
fogadni. 

A közgyűlés által jóváha-
gyott Aranykönyv a Szekszár-
di Vasárnap 2015. augusztusi 
számában jelenik meg.

SZEKSZÁRDI
VAGYONKEZELŐ 
KFT.

A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
pályázatot hirdet az önkormányzat
tulajdonában lévő, megüresedett
bérlakások határozott időre szóló
bérleti jogának megszerzésére.

Pályázható lakások:
Szekszárd, Alisca u. 13. 

1 db 61 m2 alapterületű összkomfortos költségalapú bérlakás
Szekszárd, Dr. Hirling Á. u. 15. 1/5.

1 db 58 m2 alapterületű összkomfortos költségalapú bérlakás
Szekszárd, Árpád u. 26.

1 db 20 m2 alapterületű komfortnélküli szociálisalapú bérlakás
Szekszárd, Babits u. 5.

1 db 19 m2 alapterületű komfortnélküli szociálisalapú bérlakás
Kizárólag Nyugdíjasok számára

Idősek Garzonházában (Szekszárd, Mikes u. 1. sz.)
3 db 23 m2 szociális garzonlakás

Pályázat benyújtásának határideje:
2015. április 3. 12.00 óra
Részletes felvilágosítás:

Szekszárd, Bezerédj u. 2., Tel.: 74/ 319-468, 510-422
(Ö00020)

SPORTHÍREK

Felhívás javaslattételre
Szekszárd Város Aranykönyvébe történő bejegyzéshez



2015. március 15.16

EBOLTÁSI AKCIÓ! Szekszárd, Rákóczi u. 92. (újvárosi buszmegállónál) • www.feheragyar.hu 
Rendelőnkben március hónapban a szokásos tavaszi tömegoltással azonos, kedvezményes áron adjuk a kötelező veszettség 
elleni oltást. Előzetes időpont-egyeztetéssel elkerülhető a sorbanállás, várakozás. (Csak chippel rendelkező kutyát oltunk).

Fehér Agyar Állatorvosi Rendelő                                       Dr. Jakab Ferenc, magánállatorvos

Bejelentkezés: 06-30/937-19-06 • Rendelés: H: 17-19; K: 9-11, 17-19; Sze:12-13; Cs: 9-11, 17-19; P: 16-18. (00259)

ANHUR
TEMETKEZÉS

Szekszárd,
Béri B. Ádám utca 78.

Telefon, fax: 74/411-912

www.anhurtemetkezes.hu

ÁLLANDÓ KÉSZENLÉT
0-24 ÓRÁIG:

06-30/936-32-55

(00263)

Trend Minőség Szakértelem

Bővítjük üzletünket!
Nyitás: március 19-én

csütörtökön.
Nyitási akciók!
10% kedvezmény! 

A hirdetés felmutatója további 
5% kedvezményre jogosult!

Egyes termékek 30-50% 
kedvezménnyel!

Újdonságaink:
Ágybetétek

Szivacs termékek
Tapéták, bútorszövetek, szőnyegek

Az akció időtartama: 03.19. – 03.21.
NYITVA TARTÁS:

H-P: 8.30-17.00 • Szo.: 9.00-11.30
Szekszárd, Rákóczi u. 15. • 74/312-234

 (00273)

Egy megunt öltönyét, kabátját, kosztümjét

most 10.000 Ft-ért
beszámítjuk, ha újat vásárol!

(00261)

ÓRIÁSI KOSZTÜM,
ÖLTÖNY, KABÁT CSEREAKCIÓ!

ÓRIÁSI FAZON- ÉS MÉRETVÁLASZTÉK!
– Öltönyök normál, telt és EXTRA, méretben is!
–  Hétköznapi és alkalmi kosztümök a fi ata-

lostól az idősebb korosztályig mindenkinek 
(EXTRA méret is)!

–  Kord- és sportzakók, szövetnadrágok!
SZÖVETKABÁTOK

VÉGKIÁRUSÍTÁSA!!!

SZEKSZÁRD, DOMINÓ ÜZLETHÁZ
(Mátyás király u. 4/c. Euronics mellett)

MÁRCIUS 16. (hétfő), 9.00-16.00-ig.

(00277)

Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 56.
Nyitva tartás: H-P. 8-16 óráig

Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat!

téli lábbelik
70% kedvezménnyel,
egyéb               lábbelik
50% kedvezménnyel

március 2-től, a készlet erejéig.


