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„Akkor van baj, ha egy szak-
ember elhiszi, hogy már min-
dent tud” – vallja Tóth Sándor 
barista, a kávékultúra hazai 
Mekkájának számító szekszár-
di A Kávé Háza tulajdonosa.

A háromszor is az Év Kávéházá-
nak választott „intézmény” falai 
között működő Lucky Cap pör-
kölő műhely csapata úgy gondol-
ta, hogy a még jobb fekete elké-
szítésére való törekvés érdekében 
tanulnia kell. Így aztán – sikeres 
egyeztetések után – meghívták 
Szekszárdra Timur Dudkint, a 
barcelonai Mare Terra kávémi-
nősítő szakemberét, az SCAE 
(különleges kávék európai szövet-
sége) nemzetközi professzionális 
pörkölő- és kóstolótrénerét, hogy 
háromnapos intenzív képzésen 
fejlessze tovább magyar „kollégái” 
eddigi szakértelmét. A Kávé Háza 
évek óta igyekszik jó kapcsolatot 
kiépíteni és ápolni a hazai kávés 
élet szereplőivel, így a képzésen 
a szekszárdiak (Tóth Sándor és 
Tóth Vivien) mellett részt vett a 
győri Kapucziner Kávé Manu-
faktúra pörkölőmestere, Németh 
János, valamint a debreceni Black 
Sheep kávépörkölő és Mokka 
Drink Bar pörkölőmestere, Tóth 
Gábor is. A képzés végén a részt-

vevők az SCAE nemzetközi szak-
vizsgáját tették le.

„Hogy mi a cél? Nyilván az, 
hogy mi, fogyasztók minél jobb 
kávéitalokat ihassunk” – adja 
meg a képzés lényegi okát Tóth 
Sándor. „Ehhez a pörkölőknek 
tökéletesen kell ismerniük a kü-
lönböző típusú zöldkávékat, azok 
fizikai és kémiai paramétereit, a 
pörkölés során végbemenő ké-
miai folyamatokat és ezeknek az 
italra gyakorolt hatását. Tökélete-
sítjük a technikákat, a hőkezelés 
fortélyait, küzdünk a másodper-
cekkel, az aromákkal és a saját fi-
lozófiánkkal is. A kvalifikált pör-
kölőknek meg kell ismerniük a 
hibajegyeket, amik az alapanyag-

ra, vagy a helytelen feldolgozásra 
utalnak, és képesnek kell lenniük 
reprodukálni azt, ami igazán iz-
galmas kávéitalt eredményez. 
Lassan megállapíthatjuk, hogy 
Szekszárd aromacentrummá vá-
lik, hisz annyi azonosságot talá-
lunk a bor és a kávé aromái közt” 
– mondja a barista.

Lapunk kérdésére az orosz 
származású, ám sok éve Spa-
nyolországban élő Timur Dud-
kin elmondta: örömmel tölti el, 
hogy Magyarországon is vannak 
olyan szakemberek, akik nem 
egyszerűen kávét akarnak készí-
teni, hanem a lehető legjobbat 
szeretnék a fogyasztó asztalára 
tenni, és ezért hajlandóak pénzt 

és időt is áldozni. Az pedig kü-
lön öröm számára, hogy egyút-
tal megismerheti a borvidéket 
is, ami az eddig kóstolt borok 
alapján döbbenetes meglepetés 
számára. „Sokszínű, izgalmas, 
tiszta tételeket kóstoltam, ame-
lyekből nem csak a szakértelem 
tükröződik vissza, hanem egy 
természetes őszinteség is” – fo-
galmazott a neves szakember.

Timur Dudkin a szerda esti 
zárást követően egyenesen 
Guatemalába indult, ahol a 
világ egyik legrangosabb kávé-
versenyén (Cup of Excellence) 
bírálja a friss szüretekből szár-
mazó különleges kávékat. 
 SZV/F.L.
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„Szekszárd aromacentrummá válik...”

Kibékíthető – ág és villanydrót

Rendhagyó faültetésre várta a Mátyás király és a környező ut-
cák lakosait a szekszárdi önkormányzat és az E.ON.

Közös akciójukkal arra kíván-
ták felhívni a figyelmet, hogy az 
árnyékot adó, zöld környezetet 
biztosító fák és a villamos ve-
zetékek jól megférnek egymás 
mellett – csak egy kis odafigye-
lés kell, mielőtt ültetni kezdünk.

Időről-időre előfordul, hogy a 
gallyazási munkálatok elvégzése 
után a lakosoknak nem tetszik 
az eredmény, csúful az utcakép. 
Sajnos a magasra törő fafajtá-
kat a legnagyobb gondosság 
mellett sem lehetséges tartósan 
úgy visszavágni, hogy mindkét 
szempontnak megfeleljenek: a 
formájukat is megőrizzék, és 
közben a felettük húzódó veze-
tékektől is biztonságos távolság-
ban növekedjenek.

Némi előrelátással azonban, 
a fákról nem kell lemonda-

nunk. A probléma hosszú távú, 
minden szempontból előnyös 
megoldása, ha a vezetékek alatt 
lévő, magasra növő, vegyes fa-
állományt olyan fajtájú fákkal 
váltjuk ki, melyek kifejlett ko-
rukban sem érik el a vezetéket. 
Így az esztétikus környezetet, az 
árnyat adó fákat úgy élvezhet-
jük, hogy közben az áramszol-
gáltatást sem veszélyeztetik a 
vezetékek közé nőtt ágak. Ezek 
ugyanis – különösen szeles 
időben – áramszünetet okoz-
hatnak, de akár az áramütés 
veszélye is fennállhat. 

Ezúttal száz fiatal gömbkőris 
telepítésére kerül sor az önkor-
mányzat és az áramszolgálta-
tó jóvoltából, akik remélik, az 
érintett „faközelben” élők kö-
vetik majd példájukat. SZV
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Bikavér lett a város bora
Az elmúlt szombaton immár 
16. alkalommal rendezték 
meg a Szent György-napi bo-
rünnepet Szekszárdon. A bor-
vidéki borversenynek az Illyés 
Gyula egyetemi kar aulájában 
megtartott eredményhirdeté-
sén az is kiderült, hogy 2015-
ben bikavér lett a város bora.

A Szent György-naphoz kap-
csolódó borünnep egyben a 

bikavér ünnepe is. Azé a fajtáé, 
amely történetileg kötődik e 
borvidékhez, s amelynek a szo-
cializmusban földig rombolt jó 
hírét az elmúlt években, évti-
zedben verejtékes munkával ál-
lították helyre a helyi borászok. 
„Szekszárdnak mindig is fontos 
volt a bikavér” – fogalmazott 
köszöntőjében Ferenc Vilmos. 
A szervező-ötletgazda szerint a 
Szent György-napi borünnep a 
közösségteremtésről és a szak-
maiságról egyaránt szól.

Megnyitó beszédében Ács 
Rezső polgármester úgy fogal-
mazott: jelenleg a szekszárdi az 
ország legdinamikusabban fej-
lődő borvidéke, ezt a hazai és a 
nagy nemzetközi versenyeken 
elért eredmények rendre iga-

zolják, és 2014-ben Dúzsi Ta-
más személyében ez a borvidék 
adta az „Év bortermelője” cím 
nyertesét. „Szekszárd legfon-
tosabb turisztikai értéke a bor, 
amelyre eddig és ezután is épí-
teni szeretnénk. A város dolga 
az, hogy olyan fejlesztésekkel, 
programokkal álljon elő, ame-
lyekkel tovább erősíti, népsze-
rűsíti a szekszárdi bort. Bízom 
a borvidék további töretlen fej-

lődésében, és örülök, hogy idén 
immár hetedik alkalommal 
adhatjuk át a város bora címet 
az arra érdemes termelőnek és 
nedűnek” – mondta a megye-
székhely első embere.

Mielőtt erre sor került vol-
na, Sebestyén Csaba borász, a 
borvidéki borverseny szerve-
zőbizottságának elnöke mon-
dott köszönetet a városnak, a 
támogatóknak és a zsűriben 
közreműködőknek, hogy segí-
tették a verseny lebonyolítását. 
A versenynek nagy presztízse 
van a borászok körében: mi 
sem bizonyítja ezt jobban, mint 
hogy idén 50 termelő össze-
sen 225 bormintával nevezett 
a megmérettetésre. A tételek 
80 százaléka palackos bor volt, 

vagyis egyre több termelő zárja 
üvegbe borait, ami a minőség 
további emelkedését jelzi – tette 
hozzá Sebestyén Csaba.

Az idei borvidéki borver-
senyen összesen 55 arany- és 
11 ezüstérmet osztottak ki, és 
nem volt meglepetés az sem, 
hogy a 2011-es és 2012-es bo-
rok szerepeltek a legjobban. Az 
aranyérmes tételek 80 százaléka 
ebből a két évjáratból került ki. 

A legjobbak között mindössze 
egy-egy fehér, illetve rozé bort 
találunk, a többi valamennyi a 
borvidékre leginkább jellemző 
vörös fajtákból került ki. 

A vörösök között is a legkivá-
lóbbnak a Vesztergombi Pince 
2012-es cabernet sauvignon 
válogatás borát találta a csúcs- 
zsűri. A legjobb fehérbornak 
a Schieber Pincészet 2014-es 
chardonnay borát, a legjobb 
rozénak a Szeleshát Szőlőbirtok 
2014-es kékfrankos roséját vá-
lasztották. A „szekszárdi fajták” 
legjobbjainak járó különdíjakat 
a Fritz Pincészet 2012-es bika-
vére, a Hetényi Pincészet 2013-
as kadarkája, és a Pósta Borház 
2011-es kékfrankosa hódította 
el. A verseny legeredményesebb 

pincészete címet a hét aranyér-
mes bort felvonultató Takler 
Borbirtok nyerte el, míg a leg-
eredményesebb kistermelőnek 
Rochi Lászlót választották, a 
legeredményesebb fiatal borász 
címet pedig Mészáros Péter 
kapta meg.

A „Szekszárd Város Bora 
2015” címért tizenkét bikavér, 
nyolc kékfrankos és öt kadar-
ka versengett, közülük a Sebes-
tyén Pince 2012-es Iván-völgyi 
bikavére lett a „befutó”. Se-
bestyén Csaba 2013 után má-
sodszor aratott sikert a kiváló 
dűlőből származó cuvée-vel – 
akkor a 2009-es évjáratú bika 
nyert –, amely 60 százaléknyi 
kékfrankos és kadarka mellett 
merlot és cabernet fajták háza-
sításával készült. A város bora 
címek tekintetében továbbra 
is a Mészáros Pince a legered-
ményesebb, a maga négy első-
ségével. Sebestyén Csaba idén 
begyűjtött még egy különdíjat: 
a 2011-es görögszói merlot lett 
a legjobb hordós bor. A díjakat 
Ács Rezső polgármester és Hei-
mann Zoltán, a Szekszárdi bor-
vidék elnöke, míg a különdíja-
kat a felajánló Naturo-Kork, 
BASF, Syngenta, Axiál, Bayer, 
Szervin, Hungária Takarék, 
Cellarius és a Szekszárdi Bo-
rászok Céhe képviselője adta 
át. Az eredményhirdetést – 
melyet a szervezők reménye 
szerint a jövőben a díjazottak 
legalább annyira komolyan 
vesznek majd, mint magát a 
borversenyt – Orbán György 
előadóművész szavalata, va-
lamint a Komjáthy-formáció 
Csele Lajossal és Wessely Ági-
val kiegészült műsora színe-
sítette, Ferenc Vilmos pedig 
felmutatta a Jövések könyvét, 
amelybe Baky Péter festőmű-
vész rajzolta meg a kadarka 
friss hajtását.

A Szent György-nap délután-
ján – a hagyományoknak meg-
felelően – borkóstolót tartottak 
a főiskola aulájában, ahol hu-
szonkét pincészet negyvenegy 
aranyérmes tételét ízlelgette a 
borértő közönség.  - fl -
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Három szekszárdi is az „Év rendőre” lett
Átadták az idei „Év rendőre” 
kitüntető címeket a Tolna Me-
gyei Rendőr-főkapitányság 
Tartsay utcai kirendeltségén. 

Az ünnepségen részt vett Ács 
Rezső, Szekszárd polgármeste-
re, dr. Horváth Kálmán megyei 
kormánymegbízott, Fehérvári 
Tamás, a megyei közgyűlés el-
nöke, valamint dr. Soczó Lász-
ló rendőr dandártábornok, 
megyei rendőrfőkapitány és dr. 
Pilisi Gábor rendőr ezredes, a 
Szekszárdi Rendőrkapitányság 
vezetője is.

A megyeszékhely képvise-
lő-testülete a „Szekszárd Me-
gyei Jogú Város Év Rendőre” 
elismerő címet idén a közrend-

védelmi szakterületen végzett 
kiemelkedő munkája elisme-
réseként Stocker Dávid rendőr 
hadnagynak, a Szekszárdi Ren-

dőrkapitányság Közrendvédel-
mi Osztály Körzeti Megbízotti 
Alosztály alosztályvezető-he-
lyettesének adományozta.

A másik „Év rendőre”-címmel 
kitüntetett rendőr Korcsmár Pé-
ter százados lett, a Szekszárdi 
Rendőrkapitányság Vizsgálati 
Osztályának osztályvezetője. 

Ill Anita rendőr főtörzsőr-
mester, a Szekszárdi Rendőrka-
pitányság vizsgálati osztályának 
vizsgálója Szekszárd közgyűlé-
sétől szintén átvehette,,Az Év 
Rendőre” megtisztelő címet.

A három szekszárdi,,Év Rren-
dőre” kitüntetést Ács Rezső pol-
gármester és dr. Pilisi Gábor szek-
szárdi rendőrkapitány adta át. 

Magyarország belügyminisz-
tere április 24-e, a rendőrség 
napja alkalmából szakterületén 
végzett kiváló munkája elisme-
réseként az „Év rendőre” ki-
tüntetést adományozta vezetői 
kategóriában dr. Soczó László 
rendőr dandártábornoknak, 
Tolna Megye rendőrfőkapitá-
nyának.

A Tolna Megyei Önkor-
mányzat közgyűlése és a Tolna 
Megyei Rendőr-főkapitányság 
vezetője az „Év rendőre” címet 
adta át Izsák László rendőr al-

ezredesnek, a Tolna Megyei 
Rendőr-főkapitányság Tamási 
Rendőrkapitányság rendészeti 
osztály osztályvezetőjének, illet-

ve Szabó Zoltán rendőr alezre-
desnek, a megyei rendőr-főka-
pitányság bűnügyi igazgatósága 
bűnügyi osztálya osztályvezető-
jének, az „Év polgárőre” címet 
pedig Gergály Imrének, a Tol-
nanémedi Polgárőr Egyesület 
elnökének adományozta, míg 
az „Év közalkalmazottja” címet 
Endrődi Judit, a Tolna Megyei 
Rendőr-főkapitányság humá-
nigazgatási szolgálata egészség-
ügyi és pszichológiai csoportjá-
nak főelőadója vehette át. 

 – gyimóthy –

Ács Rezső az SZJA-csökkentésről 
Hazánk várhatóan május 13-án 
az országgyűlés elé kerülő 
költségvetésének főbb irány-
vonalairól és annak a szekszár-
diakra (is) vonatkozó részeiről 
tartott sajtótájékoztatót ked-
den polgármesterünk a Babits 
Mihály Kulturális Központban.

A megyeszékhely első embere 
bevezetőjében elmondta: a jövő 
évre vonatkozóan biztató hírek-
ről számolhat be. „Az elmúlt 
öt év bebizonyította, hogy Ma-
gyarország 2010-ben elkezdett 
reformjai működnek. Magyar-
országon a gazdasági növekedés 
stabil, az ország iránti (befekte-
tési) bizalom egyre erősödik, ez 
tette lehetővé az utóbbi időben 
bevezetett jóléti intézkedéseket.”

A polgármester emlékez-
tetett arra, hogy a polgári 
kormány 2010-ben 18-ról 16 
százalékra csökkentette a sze-

mélyi jövedelemadó mérté-
két, ezzel azóta mintegy 600 
milliárd forintot „hagyott” az 
adófizetők zsebében. Mérsék-
lődtek a családok adóterhei, 
visszaállították a családi adó-
kedvezményt, amellyel a 2011 
óta eltelt időszakban megkö-
zelítően 1000 milliárd forint 
maradt a magyar családoknál. 
„A kormány az adócsökkentés 
kormánya volt az elmúlt évek-
ben, és az kíván maradni a jö-
vőben is” – mondta Ács Rezső. 
Ez jó hír mind a családoknak, 
mind a munkából élőknek, hi-
szen a NGM által – várhatóan 
május 13-án – az országgyűlés 
elé terjesztendő költségvetési 
tervezetében 2016-tól tovább 
növekedne a családok adóked-
vezménye, az SZJA pedig egy 
százalékkal, 15%-ra csökken-
ne. Utóbbi lépéssel a 4 millió 
munkavállaló zsebében éves 

szinten mintegy 120 milliárd 
forint maradna, ami – itthon 
elköltve – jótékony hatással le-
het a fogyasztás élénkülésére. 
Ez egy újabb fontos állomás 
azon az úton, amelynek végén 
cél az egy számjegyű adókulcs 
bevezetése. A kétgyermekesek 
családi adókedvezménye 2016 
és 2019 között fokozatosan 
az eddigi gyermekenkénti 10 
ezerről 20 ezer forintra emel-
kedne. Ez az SZJA-csökkenést 
is kalkulálva egy kétgyermekes, 
minimálbért kereső házaspár 
esetében havi 7100 forint, egy 
átlagkeresetű pár esetében pe-
dig 9000-9500 forint havi meg-
takarítást eredményezne.

Ács Rezső szólt arról is, hogy 
a sertés tőkehús áfája 27-ről 
5%-ra csökken, ami a sertés-
húsfogyasztók számára fel-
dolgozott, darabolt formára is 
vonatkozik, valamint a tervezet 

szerint csökkenhet egyes állami 
közszolgáltatások díja, illetéke, 
illetve bizonyos esetben ezek 
meg is szűnhetnek, s ezzel újabb 
10 milliárdos teher kerülhet le a 
családok válláról. 

 - fl - 
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Több mint száz év
A Babits Kulturális Központ 
nemrégiben megünnepelt 
45 éves jubileumán Kaczián 
János egykor volt igazgató 
városunk kulturális életének 
kialakulására kitérve – több 
mint száz évre visszamenő-
leg – felgöngyölítette az em-
lékezet fonalát.

A visszatekintés egészen 1889-
ig nyúlott, amikor megalakult a 
Dél-Dunántúli Magyar Közmű-
velődési Egyesület. Ezzel párhu-
zamban Szekszárdon olvasókör 
jött létre, s már népszínműveket 
is játszottak, amely tevékenységek 
a polgárosodás első jeleinek szá-
mítottak e „kicsit csöndes, álmos, 
tizennégyezer lakosú városban” – 
mondta Kaczián János.

1912-ben szekszárdi központ-
tal életre hívták a Tolnavármegyei 
Közművelődési Egyesületet, mely 
rövid időn belül 922(!) taggal 
rendelkezett, a tagságban pedig 
olyan neves személyiségek fog-
laltak helyet, mint Babits, Illyés 
Gyula, vagy a szintén Tolna me-

gyében, Nagykónyiban született 
színész, operaénekes Sárdy János. 

1913-ban megnyílt az első 
szekszárdi mozi, a Világmozgó 
(az épületben ma a Német Szín-
ház működik). A két világháború 
közt a Hunyadi utcában az akkor 
népszerű, nemzeti szellemű ne-
veltetést végző Levente Egye-
sületnek helyi székháza létesült 
kulturális célból, melyet később 
Április 4. Kultúrotthonra keresz-
teltek, s otthonává lett a népmű-
velési tanácsadónak is. Iparos kör 
is létezett Szekszárdon, amelynek 
székházát később Soós Sándor 
Művelődési Házra kereszteltek, 
mígnem 1970-re elkészült a Ba-
bits Mihály Művelődési Ház. 

Az intézmény felavatására áp-
rilis 2-án került sor, ahol Gyugyi 
János, a Tolna Megyei Tanács 
elnökhelyettese köszöntötte a 
megjelenteket, a városnak a házat 
pedig Szilágyi Lajos építésügyi 
miniszter adta át Szabópál Antal-
nak, a Megyei Tanács elnökének. 

Külön érdekesség volt Kaczián 
szerint, hogy ezzel egyidőben ve-

hette birtokba a budapesti kettes 
metrót is a nagyközönség. A Ba-
bits Művelődési Ház átadásakor 
számos kitüntetés talált gazdára, 
így Tillay Ernő, Ybl-díjas tervező, 
az épület „kigondolója” is elisme-
rést kapott. A korabeli műsorban 
a MÁV Szimfonikus Zenekara és 
a Fővárosi Énekkar vendégszere-
pelt, amikor is Erkel ünnepi nyi-
tánya csendült fel, Lukács György 
vezényletével. Április 3-án már a 
Rómeó és Júlia története elevene-
dett meg a házban a Pécsi Balett 
előadásában, 4-én pedig Várko-
nyi Zoltán Szemtől szembe című 
játékfilmjét tűzték műsorra Ma-
gyarország kilencedik Panoráma 
Filmszínházában, amelynek szin-
tén az épület adott otthont – a film 
bemutatóján Benkő Gyula, Mol-
nár Tibor színművészek továbbá 
Nemeskürty István irodalom- és 
filmtörténész is tiszteletét tette. 

Mindeközben a házat „kíván-
csi ezrek” járták be, s ismerked-
tek a kultúra új otthonával, a 
Magyar Televízió pedig félórás 
műsort készített az új intéz-
ményről, melyet április 29-én 
vetítettek le. Április 25-én foly-
tatódott a nagyszabású esemé-

nyek sora, hiszen 900 dalossal 
kórusfesztivál zajlott, 29-én pe-
dig felavatták Kiss Kovács Gyula 
szobrászművész alkotását a név-
adó Babits Mihályról. A követ-
kező két és fél hónap során nyolc 
színházi előadás, ősszel pedig öt 
bérletsorozat várta a gyerekeket 
és felnőtteket. Az előadásokra 
már ekkor gyakorta jártak be 
vidékről autóbuszokkal a szín-
házlátogatók. Ugyanezen évben, 
augusztus 7-én egyhetes konfe-
rencia, a II. Nemzetközi Népraj-
zi Filmszemle és Tudományos 
Tanácskozás is zajlott itt... 

S hogy mit képviselt akkori-
ban a Babits? Kaczián János fel-
sorolása szerint a Bartina Nép-
táncegyüttes, a hímzőszakkör, 
a színházi program szervezése, 
a szabás-varrás tanfolyamok, a 
szőtteskultúra népszerűsítése, 
országjáró programok készítése 
mind beletartozott az arculatba, 
amelynek képéhez természetesen 
a gondnokok, takarítónők is hoz-
zájárultak, akik – Kaczián János 
elmondása szerint – esténként 
már ünnepi köntösben, köpeny-
ben várták a színházlátogatókat. 

 Lévai Márton 
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A család, ahol a tojást farigcsálják
Ritkaság, hogy egy családnak 
valamennyi tagja érdeklődik 
a művészetek iránt, olyany-
nyira, hogy a különféle ágak 
művelői is professzionális 
szinten. A Juhos-család ilyen.

Április derekán, a Babitsban 
nyílt tárlat a Juhos-család mun-
káiból, amelynek megnyitóján 
Rühl Gizella fotóművész mél-
tatta a család tevékenységét: 
a szobrászművész családfőt, a 
Magyar Képzőművészeti Főis-
kolán végzett, s „Szekszárdi 
Forma Symposion” nemzetközi 
bronzszobrászati telepet ala-
pított Szatmári Juhos Lászlót, 
akinek munkái egy banki vá-
róteremtől a Béla király téren 
át számos helyen megcsodál-
hatóak.

Felesége, Csuhaj Tünde to-
jásdíszítőt sem ismerik kevésbé 
a művészetkedvelők. Ő például 
a Garay-udvar Kapualj-alériá-
jában is bemutatkozott már az 
alkotásairól készült fotókkal, 
néhány esztendeje pedig férjé-
vel közös kiállításon is szerepelt 
nem mindennapi tojás-művei-
vel. Leányuk, Juhos Janka neves 
ékszertervezőként, ötvösként, 
míg egyik fiuk, Juhos Lehel bú-
tortervező designerként alkot. A 
harmadik utód, Juhos Markó, a 

Szász étterem séfje ételszobrász-
ként is ismert: készítményeit fi-
nom falatkák formájában végig-
kóstolhatták a látogatók.

A megnyitón Makay Tamás 
építészmérnök, a Miszla Art 
Művésztelep vezetője úgy fo-
galmazott: Juhosék, bár öt kü-
lönböző területet járnak be, 
mégis egyazon forrásból táp-
lálkoznak. Lélegzetvételükkel is 
a művészet részesei, akik által 
egy családi idill bontakozik ki a 
szemlélő előtt.

Számukra az alkotás létkér-
dés, az ember által saját magán 

belül megfogalmazható értékte-
remtés – jellemezte a művésze-
ket Makay, hangoztatva azt is: 
a családtagok komoly eredmé-
nyeket értek el hazánkban és a 
határokon túl is. 

Csuhaj Tünde művészetének 
hordozója a világ megjeleníté-
sének leegyszerűsített formája, 
a tojás, amelyet egyedi díszítés-
sel lát el. Festi is, faragja is őket. 
Markó a szó szoros értelmében 
használja a tojás lehetősége-
it, valami „mindig újat kereső 
megjelenítésben”. Ő részben 
zöldség- és gyümölcsfaragással, 

ételszobrászkodással foglalko-
zik. Juhos Janka alkotásai a fény 
és fénytörések jól megválasztott 
töréspontjaival díszelegnek, Ju-
hos Lehel bútoraiban pedig az 
anyag anyag, a szerkezet szerke-
zet marad, nem tévesztve össze 
a szépségét a díszítettséggel. 
Folyvást jelen vannak a térben: 
még akkor is, ha ez nem vezér-
hű elv – tudatta Makay, aki az 
apáról, a Szatmárnémetiben 
született, s művésznevét is on-
nan kölcsönzött Szatmári Juhos 
Lászlóról úgy fogalmazott: ő 
„magában hozza szülőföldjének 
minden tájjellegét”. 

Érdemes hát szemügyre ven-
ni e páratlan családi tárlat min-
den egyes részletét. 

 Gy. L. 

Itthon kuruzslónak tartják, külföldön elismerik
Gyógyítási módszere miatt 
itthon boszorkányüldözés ál-
dozatává vált, külföldön azon-
ban díjak garmadáját söpörte 
be prof. dr. Horváth István.

A kutató, aki nem mindennapi, 
az érelmeszesedést immuni-
zálással kezelő gyógymóddal 
próbálja a magyar lakosság 
életét meghosszabbítani, április 
25-én járt dr. Tóth Csaba Attila 
meghívására a Garay gimnázi-
umban megtartott „rendkívüli”, 
hétvégi Léleképítőn.

A professzor ellen jelenleg is 
eljárás folyik, azon egyszerű ok-
ból, hogy az érelmeszesedést (ar-
teriosclerosis) egy bizonyos J for 
H (szűrés az egészségért) elneve-
zésű, általa előállított vakcinával 
kezeli, amely a világon egyedül-
állónak mondható, úgynevezett 
koleszterin antigént tartalmaz. 
Módszere egy merőben új elmé-
leten alapszik, amely azt állítja: 
nincs jó és rossz koleszterin, az 
erek meszesedését pedig nem a 
rossz koleszterinvegyület, ha-
nem annak anyagcsere-felboru-
lása okozza. 

Szerinte ez a probléma an-
ti-koleszterin antitestet tar-
talmazó vakcinával kiválóan 
gyógyítható, helyreállítható. 
Ahogy arra dr. Horváth István 
előadásában rávilágított, az ar-
teriosclerosis oka az említett 
antitest lecsökkenése, amelyet 
a stresszes, illetve mozgássze-
gény életmód, a dohányzás, a 
különböző permetek, mérgek, 
illetve fertőzések okozhatnak, 
de még a nem helyes szájflóra is 
előidézheti a problémát. Mivel 
immunológiai elégtelenségről 
beszélünk, természetesen mi 

mással is lehetne azt gyógyítani, 
mint immunológiai módszerrel 
– hangsúlyozta előadásán a tu-
dós, kifejtve azt is: a táplálékkal 
szervezetünkbe bevitt, csupán 
5-10%-ra tehető koleszterin 
nem oka a problémának: a „fő 
bűnös” valójában a saját testünk 
által kitermelt koleszterin. Ma-
gyarázata szerint e vegyület az 
erek falában lerakódó plakkok, 
zsírfelhalmozódások „velejáró-
ja”, semmint kialakító tényezője 
az érelmeszesedésnek, amely az 
élő szervezet egyik legfontosabb 
„tartozéka”, olyan enzim pedig, 
amely lebontaná, a híresztelé-
sekkel ellentétben egyáltalán 
nem létezik. 

Ezért olvassa mosolyogva 
bizonyos pletykalapok írásait, 
amelyek hamisan állítják, hogy 

a koleszterin oltással leépíthe-
tő lenne… A hetvenhét éves 
orvos-biológus arra a tényre 
is felhívta a figyelmet, hogy az 
erek falára nem, csupán a falába 
rakódik koleszterin, az érelm-
eszesedés oka pedig egyáltalán 
nem a magas koleszterinszint-
ben, hanem annak felhaszná-
latlanságában rejlik. Kutatása 
során azt érzékelte, ha sikerül 
a zsírfelhalmozódások vissza-
fejlesztése, az érszűkület is visz-
szafejlődik. 

Találmányára busás össze-
geket ígérve érkeztek vevők az 
Egyesület Államokból, Kíná-
ból, de még Vietnámból is, ám 
ő rendületlenül ragaszkodik 
ahhoz, hogy a készítmény ma-
gyar maradjon. Vallja ezt azért 
is, mert pontosan tudja: ameny-
nyiben például egy amerikai üz-
letembernek eladná a már ön-
kéntesek által 38 országban(!) 
sikerrel kipróbált szert, abban 
a pillanatban több százezer 
dollárra emelnék a kezelés árát, 
így az átlagembernek esélye 
sem lenne a vakcina haszná-
latára. A hivatalos álláspont 
egyébként az, hogy ún. sztatin 
tartalmú gyógyszerekkel kell az 
érszűkületet kezelni, viszont – 

a professzor meglátása szerint 
– azok megzavarják a gondol-
kodást, nem beszélve a szexuá-
lis zavarokról és a csontritkulás 
fokozódásának veszélyéről. 

A 10 oltásból álló kúra bemu-
tatását követően a Léleképítőn 
egykori páciensek számoltak be 
gyógyulásukról. 

Az előadást követően lapunk 
arról kérdezte a professzort, mi-
ként lehet, hogy itthon bírósá-
gon kell megvédenie készítmé-
nye hatékonyságát, illetve saját 
igazát. „Először házkutatás in-
dult ellenem, kuruzslónak titu-
láltak. Aztán kiderült, hogy az 
MTA doktora vagyok, az orvo-
si egyetem oktatója” – mesélte 
nevetve, hozzátéve, ennyi erővel 
valamennyi orvos kuruzsló le-
hetne, aki tőle tanulta az egye-
temen az immunológiát. „Azt is 
állították, hogy káros anyaggal 
mérgezem az embereket. Elvit-
ték a szert, majd kimutatták, 
hogy egyáltalán nem veszélyez-
teti az egészséget” – mesélte 
Horváth professzor. „Az első 
tárgyaláson túl vagyunk, a má-
sodik május huszadikán lesz a 
Markó utca 27-ben” – avatott 
be kálváriája részleteibe a tudós.

 GY. L.

Prof. Dr. Horváth István orvosbiológus vakcináját – tekintve, hogy 
kuruzslásnak tartják – több, mint tíz éve engedély nélkül adják be a 
hazai és külföldi orvosok a pácienseknek. Ő maga a Magyar Tudo-
mányos Akadémia doktora, aki dolgozott meghívott kutatóként az 
USA-beli Atlantában, a CDC Intézetben, de a moszkvai CKVI-ben 
és a Pittsburgi Universityn is megfordult. Találmányát 2005-ben 
a genfi szabadalmi világkiállítás (World Exhibition of Inventors) 
aranyéremmel ismerte el, egy 2004-ben Budapesten rendezett nem-
zetközi kiállításról (Genius Europe) pedig szintén aranyéremmel tá-
vozott. Mindennek ellenére itthon eljárás folyik ellene. 
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Kóstold meg Szekszárdot!
Vacsora:

Gemenci szarvaspörkölt burgonyafánkkal
Szekszárdi tál

BOROK:
Borok a Schieber Pincétől

Fruska Rozé 2014
Siller 2014

Kadarka 2012
Merlot 2012

Cabernet Franc 2012
Solutio Perfecta 2011

Belépőjegy: 5.500 Ft/fő
Asztalfoglalás: 06 20/215 9396

garaypince@garaypince.hu

Május 9.
(szombat)

19:00

(Ö00045)

Szabadtéri táncház a Bartina Néptánc Egyesület és a 
Csurgó Zenekar közreműködésével

Május 9. (szombat) 17.00 óra 
Szekszárd, Garay tér IV. TÁNCHÁZ NAPJA

Szóljon ez a nap néptáncról, 
népzenéről, kicsiknek-nagyok-
nak, országhatáron innen és túl!

A Táncház Napja azért jött létre, 
hogy megmutassuk az UNESCO 
által is elismert táncházmozgalom 
értékeit a külvilágnak. Ma szerte a 
világban – az 1972. május 6-án a 
budapesti Liszt Ferenc térről elin-
duló kezdeményezés hatására – fia-
talok százezrei saját hagyományaik 
felé fordulnak, táncházakban és 
folkkocsmákban érzik jól magukat, 
népdalokat énekelnek a kirándulá-

sokon, tánctáborokba és kézműves 
táborokba mennek nyaralni, divat-
tervezők válnak híressé a hagyomá-
nyos motívumok felhasználásával, 
népzenét és néptáncot lehet tanulni 
óvodától az egyetemi szintig… Sze-
retnénk, hogy ezt a világot minél 
többen megismerjék!

Ennek apropóján az első táncház 
40 éves évfordulóján a Hagyomá-
nyok Háza Baráti Köre Egyesület 
hagyományteremtő szándékkal 
egész napos szabadtéri rendezvényt 
kezdeményezett a május 6-hoz  
legközelebb eső szombaton.

Szociális ellátások Szekszárdon – közelebbről (I.)
A szociális törvény tavaly év 
végi módosítása nyomán a 
rendszeres szociális ellátá-
sokról a járási hivatalok dön-
tenek. Az önkormányzatok a 
rendelkezésükre álló forrá-
sok alapján szabadon hatá-
rozhatták meg, hogy milyen 
szociális ellátásokat vezetnek 
be, megtartják a korábbi tá-
mogatásokat, vagy újakat 
vezetnek be.

Szekszárdon, Ács Rezső az idei 
költségvetési főszámok isme-
retében, az új törvénytervezet 
megjelenése után kijelentette: 
egy kivétellel valamennyi eddigi 
támogatási formát megtartják. 
Vagyis: lesz továbbra is lakás-
fenntartási-támogatás (ezentúl 
lakhatási támogatásnak hívják), 
amit egységesen lakásonként 
3000 forintban állapított meg 
az önkormányzat, marad az 
ápolási díj (ápolási támogatás), 
az önkormányzati segélyt pedig, 
ezután rendkívüli települési tá-
mogatásnak hívják. 

Egyedül a méltányossági köz-
gyógyellátás szűnik meg a régi 
formájában – a járási hivata-
loknál az alanyi és a normatív 
közgyógyellátás továbbra is 
igényelhető, ők továbbra is köz-
pontilag kapják a gyógyszerek, 
egyéb gyógyászati segédeszkö-
zök megvásárlásához az ebbéli 
támogatást. (Sajnos e támogatá-
si forma helyi megtartására az 
ehhez szükséges 80 millió hiá-
nyában, nem talált fedezetet a 
költségvetésben a város vezeté-
se. Ez azonban nem jelenti azt, 
hogy receptjeik kiváltásához az 
erre rászorulók meghatározott 
keretösszegig, jövedelmi viszo-
nyaik alapján ne kérhetnének 
segítséget.)

A szekszárdi önkormányzat 
105 millió forintot irányzott 
elő szociális ellátások finan-
szírozására erre az évre. Hogy 
elég lesz-e, az természetesen 
menet közben derül majd ki, 
de ismerve a város e terület 
iránti érzékenységét, a korábbi 
gyakorlatot – a jogos igények 
növekedése esetén is – most is 

képes lesz a szükséges összeggel 
megemelni az erre a célra ren-
delkezésre álló keretet. Ebbéli 
reményének adott hangot a 
szekszárdi önkormányzat szo-
ciális igazgatóságát, illetve an-
nak jogelődjét immáron több 
évtizede vezető dr. Főfai Klára 
is, akivel az egyes támogatási 
formákat vettük górcső alá.

Az irodavezető asszony elöl-
járóban leszögezte: a helyi ren-
deletben szabályozott ellátások 
jogosultságának ellenőrzése is 
gyakoribb lesz, hogy az eddig 
nehezen kiszűrhető, de létező 
visszaéléseket a jogosulatlan 
támogatásokat megszüntessék.

– Minden ellátás önkor-
mányzati hatáskörbe került, de 
a módosított szociális törvény 
megjelenése előtt megítélt tá-
mogatásokat 2015. december 
31-ig mindenképpen finanszí-
rozzák – jelentette ki az iroda-
vezető.

– Kezdjük a lakhatási támo-
gatással, amire sokan váltak jo-
gosulttá az elmúlt években!

– A korábbi differenciált tá-
mogatási összeg helyett mi egy-
ségesen háromezer forintban 
határoztuk meg a támogatás 
mértékét, és ennek odaítélésére 
két jövedelemsávot vezettünk 
be. Egy főre eső jövedelmet szá-
molunk. A családoknál a nyug-
díjminimum kétszerese, vagyis 
57 000 forint, az egyedülálló 
esetében pedig 71 250 forint a 
kritérium. Fontos tudni, hogy 
nem számít bele az összjövede-
lembe a fogyatékossági támo-
gatás, illetve a vakok személyi 
járadéka.

– Az elbírálásnál a vagyoni 
helyzetet is figyelembe veszik?

– Igen. Nem számít vagyon-
nak az a lakás, amiben a ké-
relmező lakik, illetve a moz-
gáskorlátozottságra tekintettel 
üzemben tartott gépjármű. El-
lenben egyéb ingatlanjainak 
forgalmi összértéke nem ha-
ladhatja meg 2 millió 280 ezer 
forintot. A korább központ 
jogszabály egyénekre lebontva 
négyzetméterben meghatároz-

ta, hogy mekkora lehet egy csa-
ládnak a jogos lakásigénye – mi 
ezt a rendeletünkben nem kor-
látozzuk. Abban az esetben pél-
dául, ha egy idős ember egyedül 
marad egy lakásban, ugyanúgy 
megkaphatja a háromezer fo-
rintot, mint más jogosult, a 
korábbi elbírálásnál csak a 35 
négyzetmétert vehettük figye-
lembe, mivel egyedülállóról van 
szó. Az ügyfelek jelentős része 
ezzel nem jár rosszabbul. Ko-
rábban a többség a törvényi mi-
nimumot, 2500 forintot kapta. 
Azon kevesek kapták ennek az 
összegnek a többszörösét, akik 
nagy lakásban sokan laktak.

– Lényeges a rendeletben, hogy 
ezt az összeget ne lehessen másra, 
például élvezeti cikkre fordítani.

– Igen, természetben adjuk 
– ez korábban is így volt. A 
kérelmező által meghatározott 
szolgáltatóhoz kerülhet csak az 
összeg, így kizárólag a lakha-
tást kell, hogy segítse! Ez nem 
jelenti azt, hogy aki mondjuk 
külterületen él és nincs áram-
szolgáltatása, nincs vezetékes 
vize, stb., ne lenne jogosult a 
lakhatási támogatásra. Fontos 
azt is tudni, hogy aki ezt a tá-
mogatást kapja, az igényelheti 
a „védendő fogyasztó” státuszt 
a közszolgáltatóknál. Ez  annyi-
ban jelent könnyítést, mások-
nál kedvezőbb helyzetet, hogy 
ebben az esetben van mód az 
esetleg kifizetetlen számlákkal 
kapcsolatosan az időarányos 
fizetés-könnyítésekre.

– A méltányossági ápolási 
díj továbbra is része a szekszár-
di szociális hálónak – annyi a 
formai változás, hogy ápolási 
támogatásnak hívják. Ám, ezen 
a területen már Önök is feltár-
tak visszaéléseket, s a szigorúbb 
kontroll továbbra is indokolt.

A 2015. február 28-án meg-
szűnt méltányossági ápolási 
díjat váltó ápolási támogatás 
iránti igényét aki március 1-ig 
benyújtotta, annak az ellátás 
folyamatos. Ezzel párhuzamo-
san a helyszínen ellenőriztük 
mind a 119 regisztrált ápoltat, 

hogy valóban ott lakik-e, ahová 
bejelentették, az ápoló elvégzi-e 
rendszeresen az ápolási tevé-
kenységet, mert így szűrhetőek 
ki, hogy a kérelemben mega-
dottak megfelelnek-e a való-
ságnak. Korábban két évenként 
kellett ellenőrzést végezni, mi 
a rendeletünkben úgy látjuk: 
legalább évenként, de szükség 
szerint kell ellenőrizni az ellá-
tást. A költségvetés 30 milliót 
tervezett be éves szinten ápo-
lási támogatásra. Az ápolási 
támogatás feltételei egyébként 
megegyeznek a korábbi szabá-
lyozással. Az ápolónak az orvo-
silag igazolt rászorult személy 
ellátásáért  most is nettóban 21 
700 forint jár, ugyanúgy szolgá-
lati viszonynak minősül, és tár-
sadalombiztosítási ellátásra jo-
gosít. Rendeletünk értelmében 
az ápolónak és az ápoltnak is 
állandó szekszárdi lakosnak kell 
lennie, illetve életvitelszerűen 
Szekszárdon kell tartózkodnia. 
Nem igényelhet ápolási támo-
gatást az, aki például a környék-
beli települések valamelyikén él, 
s onnét bejárva akar ápolni hoz-
zátartozót. Ebben az esetben az 
a teendő, hogy az ápoló a lakó-
helye szerint helyhatósághoz 
fordulhat – persze, ha az adott 
településen létezik ez a támoga-
tási forma.

– Kiből lehet ápoló, és milyen 
jogi-, illetve anyagi feltételek 
mellett?

– A jogszabályban előírt 42 
750 forintnál nem lehet maga-
sabb az erre a feladatra jelent-
kezőnek a jövedelme. Általá-
ban azok jelentkeznek, akik  
nincsenek munkaviszonyban, 
nem rendelkeznek semmilyen 
jövedelemmel, és így kérik az 
ápolási támogatást. E tevékeny-
ség mellett az ápoló négy órát 
dolgozhat – ha például valami-
lyen vállalkozóként, vagy vállal-
kozás alkalmazottjaként otthon 
végzi ezt a tevékenységet, akkor 
ez nincs időtartamhoz kötve. 
Lényeges, ez esetben sem lehet 
több a jövedelme az igényléshez 
előírt összegnél. B. Gy.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Szekszárd, Székely Bertalan u. 3/A I. emelet 8. szám alatti műterem-
lakás határozott időre szóló bérlésére A Magyar Alkotóművészeti Köz-
hasznú Nonprofit Kft. a bérlőkijelölési jogával érintett műteremlakás 
határozott időre szóló bérlésére pályázatot ír ki. 

Pályázhatnak: a műteremlakás 
bérlésére pályázhat minden olyan 
alkotóművész, aki már igazolhatóan 
önálló művészi tevékenységet tud 
felmutatni és csatlakozott a Magyar 
Mecénás Programhoz.
–  pontos cím:  

7100 Szekszárd, Székely  
Bertalan u. 3/A I. emelet 8.

– méret: 89 m2

– komfortfokozat: komfortos
– tájolás: északi
–  bérleti díj mértéke:  

150.- Ft/m2/hó
Műteremlakás személyes megte-
kintésének feltételei
Időpont: előre egyeztetett idő-
pontban.
Elérhetőség: Károlyi Kálmán, 
20/370-9592, karolyi.kalman@va-
gyon.t-online.hu

A pályázat benyújtásához 
szükséges dokumentumok 
1. Hiánytalanul kitöltött pályázati 
adatlap, a pályázati adatlap letölt-

hető a www.alkotomuveszet.hu 
weboldalról. 
2. A pályázó eddigi munkásságát 
ismertető szakmai önéletrajz, kiállí-
tás jegyzékkel, aláírva.
3. Munkaterv (a 3+2 éves időtar-
tamra tervezett alkotói elképzelés 
legfeljebb egy oldalas leírása). 
4. Az eddigi művészi tevékenységet 
bemutató dokumentáció (portfolió, 
kiállítási katalógus). 

A pályázati  dokumentumokat 
1 példányban személyesen, vagy 
postai úton a MANK-hez kell be-
nyújtani 2015. május 18. (hétfő) 
15.00 óráig.

A postai úton benyújtott pályá-
zatoknak a fenti időpontig be kell 
érkeznie a MANK-hoz. 

Személyes és postai benyújtás 
címe Magyar Alkotóművészeti 
Közhasznú Nonprofit Kft. 2000 
Szentendre, Bogdányi u. 51. 

Hiánypótlás: Hiánypótlásra 
a pályázati beérkezési határidőt 
követő 8 napon belül maximum 1 
alkalommal van mód.  (Ö00046)
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KÉRJÜK KEDVES OLVASÓINKAT, A MEGFEJTÉST NE KÜLDJÉK BE! KERESZTREJTVÉNYÜNK PUSZTÁN SZÓRAKOZTATÁSUKAT SZOLGÁLJA!
Április 26-ai rejtvényünk megfejtése: Markusovszky Lajos

Május 2-3. 15:00, 17:00, 19:00
és május 4-6. 17:00, 19:00
ARGO 2 Színes magyar ak-
ció-vígjáték. Korhatár: 12 év 
alatt szülői kísérettel!

Május 7-10. 16:30, 19:00
A BOSSZÚÁLLÓK - ULT-
RON KORA 3D Színes szink-
ron+feliratos amerikai ak-

ciófilm. Korhatár: 12 év alatt 
szülői kísérettel! 
Hossz: 142 perc.

Május 9.-10. 15:00
SAM – KISMADÁR NAGY 
KALANDJA Színes szinkro-
nizált francia animációs film.
Korhatár: 6 éven felülieknek!
Hossz: 90 perc.

AGÓRA MOZI A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
Május 5. (kedd) 10.00 óra 
– Színházterem
Óvodás bérlet 4. előadása
Csipkerózsika - Budapesti Körúti 
Színház
A Grimm-testvérek meséjének 
főhőse a szépséges Auróra her-
cegnő – Csipkerózsika, akit szü-
letésekor átokkal sújt egy gonosz 
boszorkány: az átok szerint mielőtt 
nagykorú lesz a lány, egy mérge-
zett tű szúrása végez majd vele! 
A mit sem sejtő hercegnő sorsát 
apja három jószívű tündérre bíz-
za, akik mindent elkövetnek, hogy 
ne teljesedjék be az átok, de hiába. 
A végzetet elkerülni még ők sem 
tudják, csupán enyhíteni a gonosz 
boszorkány átkának hatását: ami-
kor Auróra megszúrja magát, nem 
hal meg, csak hosszú álomba szen-
derül, amelyből csak egy herceg 
szerelmes csókja ébresztheti fel!
Jegyek korlátozott számban kap-
hatók 1000 Ft-os áron!
 
Május 5. (kedd) 14.30 
– Színházterem
Kisiskolás bérlet 4. előadása
Csipkerózsika
Jegyek korlátozott számban kapha-
tók 1000 Ft-os áron!
 
Május 5. (kedd) 19.00 
– Színházterem
Múzsa bérlet 4. előadás
Meseautó – Budapesti Körúti 
Színház
Az üzleti életben sikeres, de magá-
néletében boldogtalan bankvezér 
beleszeret az egyik alkalmazottjá-
ba. Titokban egy autót ajándékoz 
neki, és még sofőrnek is elszegődik 
mellé, csak, hogy kiderítse, a lány 
önmagáért szereti-e. Természete-
sen jelen van a főnökébe szerelmes 
titkárnő és a mindent megbonyo-
lító Halmos úr, akitől meghallgat-
hatjuk a film legismertebb monda-
tát: „Belenyomja a párnába, nem 
kefélni; egy a párna, egy a rész-
vény, egy lehelet egy a részvény”. 
A filmbélinél sokkal komolyabb 
szerepet kap Vera barátnője, Sári-
ka és Szűcs barátja, Péterffy. Hogy 
a darab pergőbb és izgalmasabb 
legyen, feltűnik néhány új szerep-

lő is: a vezérigazgatót ideiglenesen 
helyettesítő Pista sofőr, a két zseni-
ális magándetektív és a két szenzá-
ciós recepciós. Ők gondoskodnak 
arról, hogy aztán a lillafüredi finá-
léban minden a helyére kerüljön.
Jegyárak: 3300, 3500, 3700 Ft.
 
Május 6. (szerda) 14.30 óra 
– Színházterem
Kisiskolás Plusz bérlet 4. előadása
Csipkerózsika
Jegyek korlátozott számban kap-
hatók 1000 Ft-os áron!

Május 8. (péntek)
Fölszállott a páva 2015 Szekszárdon
Május 8-án a Babits Mihály Kulturá-
lis Központban tartják a Fölszállott a 
páva népzenei és néptánc tehetség-
kutató versenyének területi váloga-
tóját. Az MTVA és a Duna Televízió 
Zrt., valamint a Hagyományok Háza 
– szakmai partnerével, az Örökség 
Gyermek Népművészeti Egyesület-
tel közösen – harmadszor is meg-
hirdette a Fölszállott a páva című 
tehetségkutató versenyt. A vetélke-
dőt ezúttal kifejezetten gyermekek 
számára hirdették meg, elsősorban 
azzal a céllal, hogy a hazai és hatá-
ron túli fiatalok néptánc és népzenei 
mozgalma a televízió nyilvánossága 
előtt mutatkozhasson be. A szerve-
zők szerint amellett, hogy szeretnék 
a televíziónézők széles közönségé-
nek bemutatni a gyermek népzenei 
és néptánc mozgalom páratlan érté-
keit, a versenyen a tehetségeket kere-
sik, ami viszonylag korai életkorban 
megmutatkozhat. Ezt bizonyították 
az előválogató tapasztalatai is.
Gyermek népzenei és néptánc-tehet-
ségkutató versenyen a dél-dunántúli 
régióból továbbjutók versenyének 
Szekszárd ad otthont május 8-án, 
pénteken. A tv felvétel nyilvános, a 
bemutatókra a belépés ingyenes!
A rendezvény tervezett programja:
08:00-10:00 regisztráció
10:00-12:00 énekes szólisták ver-
senye a rendezvényteremben
13:30-15:30 táncosok, táncegyüt-
tesek, zenekarok versenye a szín-
házteremben
17:00-19:00 zsűri, nyilvános érté-
kelése, egyéni konzultációk.

A Szekszárd Alsóvárosi Rk. 
Közhasznú Egyesület  

évi rendes közgyűlését tartja
2015. május 4-én (hétfő)  

17.30 órai kezdettel, az egyesület 
Szekszárd, Béla tér 9. sz. alatti 
székhelyén, melyre tisztelettel 

meghívjuk.
Napirendi pontok:

1.  A 2014. évi pénzügyi be-
számoló, közhasznúsági 
jelentés bemutatása, FEB 
véleményezés, jóváhagyás.

2.  A módosított, alapszabály és 
a végzés ismertetése.

3.  A 2015. évi költségvetés 
bemutatása, elfogadása.

4.  Az egyesület 2015. évi mun-
katerve.

5.  Egyéb teendők, programok 
megbeszélése, tagdíj befize-
tések, új tagfelvételek.

Amennyiben a május 4-én, a 
17.30 órai közgyűlés határozat-
képtelen, az ismételt közgyűlés

május 4-én 19 órakor kerül meg-
tartásra (Bíró László püspök úr 
18.00 órai szentmiséje után) az 

Egyesület székhelyén, az előzővel 
azonos napirendi pontokkal.
A közgyűlésen számítunk 

megjelenésére! Távolmaradását 
kérjük, jelezze, illetve küldje el 

meghatalmazottját, az Ön írásos 
megbízásával!

A közgyűlés nyilvános, szeretettel 
várunk minden érdeklődőt, és 

egyesületünkbe belépni szándékozót.

A Magyar Rákellenes Liga Szekszárdi Alapszervezete ezúton 
meghív minden érdeklődőt:

A „Balla Hangterápia” ismertető előadás meghallgatására.
Helyszín: CIC. Civil Információs Centrum.  

(Szekszárd. Béla kir. tér. 6.)
Időpont: 2015. május 7. (csütörtök) 16.30 órakor.

Előadók: Sólya Zsuzsanna, Morhauser Tamás
Rendezvényünk nyitott, minden érdeklődőt szeretettel várunk.

A Mentálhigiénés Műhely 
Önkéntes Nyugdíjas Tagozata

Május 5-én (kedd) 14.00 órakor,
a Babits Mihály Kulturális 

Központ földszinti termében 
egészségvédő előadást tart. 

Előadó: dr. Krizsán Szabolcs, 
urológus szakorvos.

Előadás címe: Gyakori urológiai 
megbetegedések és ellátása.

Köszöntő mond: Halmai-Nagy 
Róbert, a Babits M. Kulturális 

Központ igazgatója, majd köszönti 
az édesanyákat és nagymamákat.

Közreműködnek: Csötönyi 
László (vers), Kovács Gergő 

(ének), Ifjú Szív Német Nemze-
tiségi Együttes (tánc), Gemenc 

Tánc Sport Egyesület (tánc).
Szeretettel várunk minden kedves 

érdeklődő nyugdíjast!

A Szekszárd-Újvárosi Római
Katolikus Társaskör 

Vezetősége
2015. május 3-án, (vasárnap) 

16 órakor 
anyáknapi ünnepséget tart a 

Szent István Házban
(Rákóczi u. 69-71.).

Örömmel vennénk, ha egy  
kis süteményt hozna magával 

és így segítene abban, hogy  
a jelenlévők egymást  

megvendégeljék.
Mindenkit szeretettel várunk!

A Szekszárd-Újvárosi Római 
Katolikus Társaskör

2015. május 10-én, (vasárnap)  
15 órára  

összehívja a Szent István Házba
(Szekszárd, Rákóczi u. 69.)

a Szekszárd-Újvárosi Római Ka-
tolikus Társaskör közgyűlését

Napirendi pontok:
•  Beszámoló a Társaskör 2014. 

évi tevékenységéről.
•  A 2014. évi zárszámadás és a 

2015. évi költségvetés előter-
jesztése.

•  Az Ellenőrző Bizottság beszá-
molója.

•  A 2015. évre tervezett prog-
ram ismertetése.

•  Egyebek (hozzászólások, kér-
dések, javaslatok).

A Közgyűlés határozatképességéhez 
szükséges, hogy a tagság 50%-a + 
1 fő jelen legyen. Amennyiben a 

Közgyűlés nem határozatképes, úgy 
a közgyűlést, 16 órára újra összehí-

vom, mely a jelenlévők számára való 
tekintet nélkül határozatképes. 

A közgyűlés után lehet tagdíjat 
fizetni. Kérjük jelenlétével tisztelje 

meg Közgyűlésünket napirendi 
pontok fontossá-ga miatt, vala-

mint javaslataival, észrevételeivel 
segítse a Társaskör működését.

ÁCS REZSŐ polgármester
Május 4. (hétfő) 14–16 óráig Szekszárd, 
Piac tér 1. „F” épület (Közösségi Tér)

DR. GÖTTLINGER ISTVÁN
aljegyző Minden szerdán 10–12 
óráig, Szekszárd, Széchenyi u. 27-31.

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 harma-
dik keddjén 16–17 óráig. Garay J. Ál-
talános Iskola és AMI (Zrínyi u. 78.)

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

DR. TÓTH GYULA képviselő
IV. sz. választókerület 

A hónap harmadik 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 Mi-
hály Kulturális Központ, Remete 
terem (Szent István tér 10.

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

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

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

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

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

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

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

SZABÓ BALÁZS GYÖRGY képviselő
A hónap második keddje 17–18 
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

Születés Hete Szekszárd
2015. május 12. – május 15.

Helyszín: Babits Mihály
Kulturális Központ

– Megnyitó
Előadó: Pócs Margit a Mentál-
higiénés Műhely elnöke
Időpont: május 12. 15.30–16.00

– A mesék gyógyító ereje
Előadó: Szentkúti Mária me-
seterapeuta, Lemniszkáta 
Mese segítő Ház.
Időpont: május 12. 16.00–18.00

– Babahordozó klub
Intim torna szülés előtt szü-
lés után. Előadó: Holló Eszter 
dúla, jógaoktató.
Időpont: május 13. 10.00–12.00

– Egészségünk arcunkra van 
írva?
Előadó: Szabó Henrietta, 
homeopátiás tanácsadó.
Időpont: május 14. 14.30–15.00

– Sikeres szoptatás!
Előadó: Brachamerné Széles Lí-
via IBCLC laktációs tanácsadó.
Időpont: május 14. 15.00–16.30

– Szülésfelkészítő óra: Apák és 
kísérők szerepe a szülés alatt
Előadó: Holló Eszter dúla, jó-
gaoktató.
Időpont: május 14. 16.30–18.00

– Anya, apa születik!
Előadó: Horváth Erika Men-
tálhigiénés Műhely, tanácsadó 
és Monostori Mária, transz-
perszonális pszichológus.
Időpont: május 14. 18.00–20.00

– Császármetszés – Anyase-
bek és gyógyulás!
Előadó: Bodor Andrea Lili 
pszichológus, dúla és dr. Varga 
Eszter, orvos.
Időpont: május 15. 14.00–16.00

– Filmvetítés
Freedom for birth! – Szabad-
ságot a szülésnek!
Időpont: május 15. 16.00–17.00 

– Legyen élmény a szülés!- 
Mit tehetek érte?
Kerekasztal beszélgetés bábák-
kal, dúlákkal és szülésznőkkel.
Időpont: május 15. 17.00–20.00

Programok alatt: Kézműves 
vásár, Nyers büfé, Egészség sa-
rok, Mosható betét és pelenka, 
Hordozási tanácsadás
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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

(00433)

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

munkanapokon 8-17 óráig.
Nyak-, hát-, derékfájás, isiász,

gerincproblémák, kéz-, térd- és
vállízületi fájdalom, izületi

gyulladás, csontritkulás. (00434)

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

Utazzon velünk…
Több mint 100 utazási iroda kínálata egy helyen…

Még mindig tart az előfoglalási akció!!!

•  Törökország repülővel már 69.990,-Ft/főtől+ill. 
•  Dél-Ciprus, 3* szálloda, reggelis ellátás, 

1 hét repülővel most 99.990 ,- Ft/főtől + ill.
•  Görögország autóbusszal, 10nap/7 éj, 

2 fős apartmanban, önellátással 25.990 ,- Ft/főtől

Folyamatosan megújuló akcióinkról és további előfoglalási kedvezményekről 
érdeklődjön irodánkban vagy keresse  oldalunkon!
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•  Prága autóbusszal 4 nap/3 éj 49.900,-Ft/fő

•  London 4 nap/ 3 éj, repülővel 99.900,-Ft/főtől+ill.

•  Málta 4 nap/3 éj, repülővel 89.900,-Ft/fő-től+ill.

Pünkösdi Városlátogatások:

Fantasztikus tengeri hajóutak és folyami hajóutak a Dunán 
teljes ellátással meg� zethető áron!

7100 Szekszárd, Széchenyi u. 23. • 06-74/315-994
06-70/932-8763

Nyitva tartás: H-P. 8-16.30 Szo.: 8-12-óráig (00437)

20% engedmény Ballagási akció 
Arany - Ezüst ékszerekre 

és Mütárgyakra  
Akció érvényes : 2015.04.23. –2015.05.10.

2

A kölcsönt az Expressz Zálog Zrt. nyújtja. THM: 39,73 % – 40,4 %.

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

PTE Illyés Gyula Kari Étterem étlap május 4-től május 8-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!

(00430)

május 4. május 5. május 6. május 7. május 8.

„A”

Sárgaborsó gulyás Csontleves Rántott leves Meggyleves Zellerkrémleves

Túrós derelye, 
vaníliasodó

Kelkáposzta 
főzelék,
vagdalt

Székelykáposzta, 
gyümölcs

Gyros, pirított 
burgonya,

tzatziki

Csirkepörkölt, 
galuska,

saláta

„B”

Sárgaborsó gulyás Csontleves Rántott leves Meggyleves Zellerkrémleves

Rántott kar� ol, 
párolt rizs, tartár

Bulguros 
töltött csirke,

párolt zöldköret

Csirkehússal rakott 
brokkoli,

1/2 a párolt rizs

Bakonyi 
pulykatokány, 

tészta

Zöldfűszeres-
joghurtos hal, 

rizibizi

„C”

Burgonyakrém-
leves Csontleves Rántott leves Frankfurti leves Zellerkrémleves

Tárkonyos-tejszínes 
marharagu, tészta,

gyümölcs
Bácskai rizseshús, 

savanyúság
Rántott karaj, 

hagymás 
burgonyasaláta

Diós-mákos 
kalács

Milánói 
makaróni,
gyümölcs

Várunk minden 6 és 12 év közötti gyermeket
aki szereti a vizet, a játékot és a szórakozást!

A tábor során lesz kajakozás, kenuzás, sárkányhajózás, na és persze kalózkodás! Kézműveskedés,
sütés, főzés, herkentyű burger készítés, tábortűz, számháborúzás, éjszakai horgászat,

rengeteg sport és fürdőzés vár mindenkit!
Hely szín: Fadd-Dombori, Tulipán utca 2. (Edzőközpont)

Tábor időpontok:
2016. június 22-26.
2015. július 27-31.

2015. augusztus 10.14.
A tábor díja szállással és teljes ellátással 33.000.- Ft/hét,

napközis jelleggel (8-17 óráig) 23.000.- Ft/hét.

Részletek: www.szekszardkajak.hu weboldalon,
valamint a 30/348-8975-ös telefonszámon.

A Szekszárdi Kajak-Kenu SE. kezdő csoportot indít
2015. május 11-én, minden 2004-2006 között született gyermeket

várunk szerettel!
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iroda@slimrisk.hu

www.slimrisk.hu

HAGYATÉK
HIVATALOS ÉRTÉKBECSLÉS-VÉTEL
– MŰTÁRGY

– ÓRA
– ÉKSZER

– RÉGI ÉRMÉK stb.

Telefon: +36-20/3632-852
Szekszárdon a kiszállás ingyenes

(00426)

A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
mosodai munkakör

betöltésére munkatársat keres. (teljes munkaidő, 1 műszak) 
Feltétel: középszintű végzettség vagy szakmunkás bizonyítvány.

Előny: hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.
A fényképpel ellátott jelentkezéséket írásban kérjük benyújtani a 

Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-hez, (7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2., 
Postacím: 7101 Pf.: 115.)

Beküldési határidő: 2015. május 5.
(Ö00044)

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
(00431)

NYÁRI KALANDOZÁSOK AZ 
AGÓRÁBAN

Foglalkoztató táborok 
alsó tagozatos gyermekeknek 

a Babitsban!
I. turnus június 22-26.

II. turnus június 29. – július 3.
III. turnus július 6. – július 10.

Programok:
zenés dráma- és szerepjáték,

kézműves foglalkozások, népmese, 
néptánc és népi játékok, kirándulás,

városismereti program, sportnap.
A táborok részvételi költsége: 15.000 Ft
A tábor díja a kirándulás útiköltségét 
és napi meleg ebédet is tartalmazza. 
Napi foglalkoztatás: 8.00-16.30 óráig

Jelentkezési és fizetési határidő:
június 5.

További információ: 74/529-610, 
www.szekszardagora.hu

Érdeklődni lehet: Péter Judit szervezőnél, 
peter.judit@szekszardagora.hu 

e-mail címen.

Ima
Édes jó Istenem
Hallgasd meg imámat,
Áldd meg minden jóval
Édes jó anyámat.
Áldó két kezedet
Tartsad mindig rajta,
Mosolyogj rá szeretetet
Ne legyen bús napja.

Az anyák napja ünneplését Ma-
gyarországon a Magyar Ifjúsági 
Vöröskereszt kezdeményezte 1925-
ben. Az akkori fiatalok tiszteletük 
kifejezéseként egy Európa-szerte 
egyedülálló emlékmű megalkotását 
tették lehetővé. Gyűjtést szerveztek, 
melyből Kaszap Károly szobrász-
művész elkészítette az Anyák szob-
rát. A szobor Pestszenterzsébeten 
található, ihletője Melis Andrásné 
12 gyermekes anya volt. A szobrot 
1933. május 28-án, vasárnap déle-
lőtt leplezték le, majd megkoszo-
rúzták. A Magyar Vöröskereszt ezt 
a szép hagyományt minden évben 
feleleveníti, és megkoszorúzza a 
szobrot a Melis család még élő le-
származottaival.

 Magyar Vöröskereszt

MEGHÍVÓ
A Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete és a 

Tolna Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház
szeretettel meghívja Önt és kedves ismerőseit 

2015. május 4-én 15 órakor
AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI NAP alkalmából szervezett délutánra

Programok: 
– Mozgáskorlátozottak és a közúti közlekedés

KRESZ vetélkedő az érintettek és érdeklődők részvételével 
a Szekszárdi Rendőrkapitányság segítségével 

Helyszín: Garay tér
– Tolna megyében élő sérült alkotók munkáiból 

 rendezett kiállítás megnyitója. 
A kiállítást megnyitja, és a résztvevőket köszönti: 

Amreinné dr. Gál Klaudia, a Tolna Megyei Kormányhivatal 
főigazgatója. Helyszín: 7100 Szekszárd Béla király tér 6.

Esélyteremtési iroda rendezvényterme

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

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

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

juttassák el a városi kertészhez postai úton,
vagy a katzne@szekszard.hu e-mail címre.
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7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25. 1/115., Tel.: 74/412-765 • nyomtatás: Szekszárdi Nyomda Kft. 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 44-46. 

 Nyomdai előkészítés – tördelés: Kiss Eszter.

FELHÍVÁS
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának Közgyű-
lése az alábbiakban ismerteti a 
város polgáraival, intézménye-
ivel és közösségeivel a városi 
kitüntető díjakról szóló rende-
letek fontosabb szabályait:

A rendelet elnevezése és száma:
„Szekszárdi Önkormányzat 
20/2005.(X.3.) rendelete a he-
lyi kitüntetések és elismerő 
címek alapításáról és adomá-
nyozásának rendjéről”

1.) „PRO URBE SZEKSZÁRD” 
Emlékplakett
Pro Urbe Szekszárd emlék-
plakett adományozható azok-
nak a polgároknak, közössé-
geiknek, akik/amelyek a város 
fejlesztésében, a társadalmi, 
szociális, kulturális, gazdasági 
élet bármely ágazatában ki-
emelkedően hasznos munkát 
végeznek és ennek révén a vá-
ros értékeit növelő, maradandó 
eredményeket értek el, öregbí-
tették a város jó hírét.

Pro Urbe Szekszárd emlék-
plakett évente legfeljebb három 
adományozható.

Az emlékplakett adományo-
zását a Közgyűlés, városi társa-
dalmi szervezetek, érdekképvi-
seleti szervezetek, egyesületek 
és a város lakossága kezdemé-
nyezheti.

2.) „Közjóért” kitüntető díj
„Közjóért” kitüntető díj ado-
mányozható azoknak a polgá-
roknak, illetve közösségeknek, 
akik/amelyek Szekszárd váro-
sért kiemelkedő jelentőségű te-
vékenységet folytatnak, illetőleg 
hozzájárultak a város országos 
vagy nemzetközi hírnevének 
elmélyítéséhez.

„Közjóért” kitüntető díjból éven-
te legfeljebb hat adományozható.

A kitüntető díjra bármely 
szekszárdi polgár vagy közösség 
javaslatot tehet.

3.) „Szekszárd javáért” kitün-
tető cím
A „Szekszárd javáért” kitüntető 
cím annak a szekszárdi szék-
helyű vagy telephelyű magyar 
vagy külföldi vállalkozásnak 
adományozható, aki/amely 

a) Szekszárd gazdasági fej-
lődésének elősegítésében, gaz-
dasági érdekeinek előmozdítá-
sában kiemelkedő jelentőségű 
tevékenységet folytat,

b) szociális területen a lakos-
ság érdekében (életszínvonalá-
nak javításában, szociális jólé-
tének növelésében) példaértékű 
teljesítményt nyújt,

c) egyediségével, egyedülálló-
ságával, újításával, nagy jelentő-
ségű díjjal, PR munkával, vagy 
egész életművével hozzájárul a 
város országos vagy nemzetkö-
zi hírnevének elmélyítéséhez, 
öregbítéséhez.

A „Szekszárd javáért” ki-
tüntető cím adományozására 
javaslatot tehet bármely szak-
mai szervezet, érdekképviseleti 
szerv, magánszemély, társadal-
mi szervezet vagy alapítvány.

Évente legfeljebb négy kitün-
tető cím adományozható.

4.) Hirling Ádám kitüntető díj
Hirling Ádám kitüntető díj 
annak az Önkormányzat által 
fenntartott intézményeknél fog-
lalkoztatott közalkalmazottnak, 
munkavállalónak, Polgármes-
teri Hivatalnál foglalkoztatott 
köztisztviselőnek, ügykezelő-
nek, munkavállalónak, az Ön-
kormányzat kizárólagos vagy 
többségi tulajdonában álló 
gazdasági társaságnál foglal-
koztatott munkavállalónak, va-
lamint az Önkormányzat által a 
feladatkörébe tartozó közszol-
gáltatások ellátására foglalkoz-
tatott közalkalmazottnak ado-
mányozható, aki

a) munkaköréből fakadó 
feladatait huzamosabb ideje, 
legalább 10 éve az átlagosnál 
magasabb színvonalon és ered-
ményességgel látja el; 

b) jelentős érdemeket szerzett 
nagy munkaigényű szakmai fel-
adat végrehajtásában;

c) életpályája alapján példak-
épül állítható.

A Hirling Ádám kitüntető díj 
több személy, közösség, mun-
kacsoport között megosztva 

is adományozható közös tevé-
kenység, együttesen elért ki-
emelkedő eredmény esetén. 

A Hirling Ádám kitüntető 
díj adományozására javaslatot 
tehet a munkáltatói jogkör gya-
korlója, valamint a munkáltatói 
jogkör gyakorlójának egyetérté-
sével a polgármester, az alpol-
gármesterek, az önkormányzati 
képviselők, a bizottságok külső 
tagjai és a városban működő 
szakmai, társadalmi, civil szer-
vezetek.

A kitüntető díjból évente leg-
feljebb 3 adományozható.

A kitüntetésekre vonatkozó 
javaslatokat írásban kell eljut-
tatni Szekszárd Megyei Jogú 
Város polgármesteréhez 2015. 
május 31-ig. 

(Levelezési cím: 7100 Szek-
szárd, Béla király tér 8., Szemé-
lyesen: Szekszárd, Széchenyi u. 
27-31. Polgármesteri Titkárság)

A javaslattételben meg kell 
jelölni azokat a tényeket és ada-
tokat is, amelyek a kitüntetés 
odaítélését megalapozzák.

A javaslattételhez az űrlapok 
letölthetőek Szekszárd Megyei 
Jogú Város honlapjáról az aláb-
bi címen (az űrlapok a rendelet 
15-19. oldalán találhatóak): 

http://www.szekszard.hu/
onkormanyzat/hatalyos_on-
kormanyzati_rendeletek_egy-
seges_szerkezetben#2005 

Kora nyári idő fogadta szom-
baton a IX. Domaine Gróf Zichy 
utcai futóverseny résztvevőit. 
A Garay téri célban több mint 
kilencszáz befutót regisztrál-
tak, ami részvételi csúcs.

Az ország egyik legnagyobb, el-
sősorban a gyerekeket megszó-
lító, rájuk építő utcai futóverse-
nyén a legfiatalabbak járultak 
hozzá legnagyobb mértékben a 
rekordhoz. Úgy tűnik, fordult 
egyet világ: Szekszárdon ők mu-
tatnak példát az idősebbeknek. 
A főszervező Scherer Tamás at-
léta-edző, a Sportélmény Alapít-
vány elnöke is tanácstalanul áll 
a jelenség előtt: akik négy évig 
rendszeresen indulnak az alsó 
tagozatosok futamain, miért for-
dítanak később hátat a futásnak?

Pedig a gyerekektől tovább-
ra sem szednek nevezési dí-
jat az immár kilencedik éve 
sikeres Domaine Gróf Zichy 
futófesztivál rendezői, sőt, a 
támogatóknak köszönhetően 
Szegedi Vadaspark-belépőt, szá-
mítástechnikai ajándékokat és 
rostos gyümölcsleveket kaptak 
ajándékba. A legkisebbeknél –

minden korcsoportban az első 
hat helyezettet jutalmazták – a 
nagy mezőnyökben nagy verse-
nyek is zajlottak a helyezésekért. 
A dobogó tetejére a fiúknál a 
szekszárdi dzsúdós, Döbrösy 
Bese állhatott fel, míg a lányok-
nál hármas dombóvári siker szü-
letett. Ebben a mezőnyben teljesí-
tették a távot a fogyatékkal élők is. 
Az integrált futamban látássérül-
tek és értelmi fogyatékosok lelkes 
csapata futotta le az 1 kilométert. 

A II. korcsoport ugyancsak 
1000 méteres versenye végén 
újabb dombóvári győzteseket 
avattak, az ő nyakukba került a 
Petrits mézeskalács-érem. A III. 
és IV. korcsoport, vagyis a felső 
tagozatosok futamaira – a lelkes 
testnevelők munkája ellenére – 
alaposan megfogyatkozott a me-
zőny, bár a hetedik és nyolcadik 
osztályosok az idei évben többen 
vállalkoztak a számukra rendelt 
két kilométer teljesítésére, mint 
korábban. Ebben a futamban ket-
tős szekszárdi siker született Zsók 
Csenge és Csereklei Krisztián jó-
voltából. Az egyes futamok előtt 
lelkesen melegítettek a gyerekek 
Katus Attila hatszoros világ-

bajnok aerobik versenyzővel és 
Szabó Viktóriával, az Ozone FM 
rádiós műsorvezetőjével.

A középiskolások valamivel 
többen voltak, mint 2014-ben. 
Az V. korcsoportban az I. Béla 
Gimnázium egy-egy tanulója 
állhatott a hordó dobogó tetejére. 
A Zichy futóverseny visszatérő 
„vendégei”, a várdombi, őcsényi, 
kajdacsi, zombai és dombóvári 
tanulók mellett idén néhányan 
Budapestről is érkeztek, a ren-
dező Sportélmény Alapítvány 
pedig külön buszt indított Báta-
székről és Tolnáról.

A váltóban családok, barátok, 
osztálytársak, kollégák álltak ösz-
sze négyszer egy kilométer ere-
jéig, és a végén együtt örültek az 
ajándékoknak. Az amatőrök 5 
km-es versenyét a férfiaknál Mó-
dos László nyerte remek futással, 
de hasonlóan elismerésre méltó 
idővel ért célba a női győztes, Pé-
csek-Forró Zsófia. Mindketten 
Rács Róbert kerámiaérmét és a 
főtámogató Twickel Szőlőbirtok 
csúcsborát, a Filippát vihették 
haza. A célban amúgy 40-40 pa-
lack bor várta a befutó felnőtt höl-
gyeket és urakat, ám ezekből idén 
is megmaradt néhány... A versenyt 
záró Boszorkány-futam már az es-
tébe nyúlt, mégos mintegy 30 jel-
mezes boszorkány – köztük egy-
egy férfi is – mutatta meg magát 
Szekszárd belvárosában. 

„A részvételi csúcs örömmel 
és bizakodással tölt el minket. 
Szeretnénk, ha a gyerekek rá-
szoknának a futásra és nem 
leszoknának róla” – mondta a 
versenyt követően Scherer Ta-
más főszervező, aki már most a 
jövő évi, jubileumi 10. futóver-
seny meglepetésein töri a fejét.

 -fl-

Szekszárdi dobogósok: 
I. korcsoport (1 km), fiúk: 1. 
Döbrösy Bese (Gemenc JK) 3:48, 
2. Kovács Kornél 3:54, 3. Kosaras 
Ádám (mindkettő Dienes iskola) 
4:03. II. korcsoport (1 km), fiúk: 
2. Döbrösy Álmos (Gemenc JK) 
3:33, 3. Felkl Benjámin (Baka 
iskola) 3:35. Lányok: 3. Pápai 
Anna (Dienes iskola) 3:43.
III. korcsoport (2 km), lányok: 3. 
Nagy Dominika (Gyakorló iskola) 
8:08. IV. korcsoport (2 km), fiúk: 1. 

Csereklei Krisztián (Babits iskola) 
6:20, 2. Szemerei Levente (Gya-
korló iskola) 6:36. Lányok: 1. Zsók 
Csenge (Dienes iskola) 7:47, 3. 
Szabó Bianka (Babits iskola) 8:22.
V. korcsoport (2 km), fiúk: 1 Hor-
váth Patrik (I. Béla gimnázium) 
6:50. Lányok: 1. Elek Zita (I. Béla 
gimnázium) 7:52, 2. Samai Zsu-
zsanna (KSI) 8:26, 3. Balog Kinga 
(Csapó D.) 09:14. VI. korcsport (2 
km), fiúk: 1. Székely Bálint (Garay 
gimnázium) 8:42, 2. Rádai Kristóf 

(I. Béla gimnázium) 9:58, 3. Kal-
már Barna (Garay gimnázium) 
9:58. Lányok: 3. Szulimán Tamara 
(Garay gimnázium) 12:05.
Amatőr (5 km), felnőtt férfi: 1. 
Módos László 17:05, 2. Czencz 
Péter 17:39, 3. Pámer Gergő 
19:17. Nők: 1. Pécsek-Forró 
Zsófia 19:24, 2. Ranga Viktória 
22:30, 3. Arató Csilla 23:16. Se-
nior férfiak: 1. Taksonyi Szilárd 
20:20, 2. Varga István 20:29, 3. 
Pesthy Endre 20:40.

Sporthírek
FUTSAL. Hiába vezetett már 
három góllal is (1-4) Deb-
recenben a Szekszárdi UFC 
NB II-es női futsalcsapa-
ta, Micskó Márk tartalékos 
együttesét a hajrában felőröl-
te az alapszakasz-első DEAC 
gárdája. A felsőházi rájátszás 
első fordulójában lejátszott, 
5-4-es hajdúsági sikerrel zá-
rult találkozón az UFC gól-
jait Horváth K. (3) és Klézli 
szerezték. A szekszárdiak a 
play-off második körében a 
zalaegerszegieket fogadják.
KÉZILABDA. Sok kiállítást 
hozó mérkőzésen jó támadó-
játékkal és Schell remeklésével 
hazai pályán győzte le 31-20-
ra a Szekszárdi Fekete Gólyák 
KC együttese a Haladást, s ez-
zel megőrizve első helyét a baj-
noki tabellán. A női kézilabda 
NB I/B nyugati csoportjának 
23. fordulójában lejátszott ta-
lálkozón Tabajdi Ferenc edző 
csapatából a rutinos kapus 
mellett a 13 gólig jutó Va-
sas Edina és a szélről hatszor 
eredményes Reisch Gabriella 
volt az FGKC legjobbja. Egy 
előre meghirdetett akció-
ban az FGKC játékosai közel 
négyszáz játékot, plüssfigurát 
gyűjtöttek össze a Balassa Já-
nos Kórház gyermekosztálya 
kis betegeinek. Az adományt 
hétfőn a klub képviseletében 
Schell Gabriella, Horváth Szi-
monetta, Vasas Edina és Gulya 
Krisztina, valamint az ötletadó 
Gál Dominika adtak át dr. Ha-
rangi Ferenc főorvosnak.
LABDARÚGÁS. Magához tért 
a SZEOL-tól bekapott pofon-
tól (0-5) a Szekszárdi UFC 
NB III-as labdarúgó csapa-
ta, amely a középcsoport 24. 
fordulójában gól nélküli dön-
tetlent játszott az ESMTK ott-
honában. A játék képe alapján 
Kvanduk János csapata állt 
közelebb a győzelemhez, ám 
a sárga-feketék 11-esből sem 
tudtak a kapuba találni, így 
maradt a pontosztozkodás. 
Az UFC 33 pontjával jelenleg 
12. a bajnoki tabellán.

Részvételi csúcs a Zichy-n

Mammográfiás szűrés Szekszárdon
A Népegészségügyi program keretében a szervezett lakossági 
szűrővizsgálatok folyamatosan zajlanak Tolna megyében is.

A 45-65 év közötti nők két évenkénti, meghívásos emlőszűrésére 
jelenleg a Szekszárdon élő nőket várják a Tolna Megyei Balassa 
János Kórházban működő MaMMa Zrt. Szűrőközpontjában. A 
szűrésen azok a nők vehetnek részt, akik két éven belül nem voltak 
szűrésen, illetve nem történt náluk diagnosztikus mammográfiás 
vizsgálat, vagy beavatkozás. A szűrésre érkezőknek a - meghívó 
levél mellett - TAJ kártyájukat, és ha van, előző röntgenfelvételei-
ket kell csak magukkal vinni. Amennyiben valaki meghívásra vesz 

részt a szűrésen, akkor a levélben szereplő időpontban jelenjen 
meg, ha nem, akkor előzetesen egyeztessen időpontot a Szűrőköz-
pont munkatársával. 

A kétévenkénti, meghíváson alapuló mammográfiás vizsgálat az 
emlődaganat kimutatására szolgáló eddigi leghatékonyabb módszer. 
Lehetővé teszi már korai stádiumban a betegség felismerését és a ke-
zelés időben történő megkezdését, ezzel javítva a gyógyulási esélyét.

A meghívásra kerülő nők jelentős része nem él a lehetőséggel, 
azaz sokan másodszorra, vagy többedszerre kapnak meghívót, 
ennek ellenére nem jelennek meg a vizsgálaton. Kérjük vegyen 
részt a szűrésen önmagáért, családjáért!

A MaMMa Zrt. Szűrőközpontjának elérhetősége: 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 9-13. (Lilaház) • Telefon: 74-501-538
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Nyitva tartás:
HÉTFŐ-PÉNTEK 08.00-17.00

SZOMBAT 08.00-12.00, VASÁRNAP 09.00-13.00

Már vasárnap is nyitva!
Szekszárd, Tartsay u. 19. (a munkaruházati bolt mellett) • Telefon: 74/670-735 

• E-mail: gabibarkacs@tolna.net • www.mcbarkacsbolt.hu
Minőségi Lambéria már 1.390 Ft/m2 áron kapható!

Kínálatunkból: Minőségi faáruk gyalult szegély és profi l lécek fenyő,- hárs,- és keményfából kerítéselemek, 
lépcsőlapok, szeg csavar, kötőelem, kézi- és kerti szerszámok, barkácsgépek

FAIPARI FESTÉKEK • BÚTORLAP SZABÁSZAT • Balsafa termékek széles választékban!
Szeretettel várjuk régi és új vásárlóinkat! (00442)

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

(00427)

ibvier bt.

ÉLEZÉST VÁLLALUNK! kések, balták, ollók,
metszőollók,
ágvágók,
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  (00436)

Tavaszi Kärcher akció a CPH Kft-nél!

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

• www.karcherstore.hu

Május 15-ig
minden gép
akciós áron! 

Kärcher   WV2  
akkumulátoros 

ablaktisztító

Bruttó:

18.500 Ft 
akciós áron!

(0
04

23
)


