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Már látszik a pénz az alagút végén
Végéhez ért a Szekszárd 
2020 elnevezésű lakossági 
fórumsorozat, amelynek zá-
rásaként május 12-én a Ba-
bits Kulturális Központban 
Ács Rezső, Szekszárd pol-
gármestere és dr. Haag Éva 
alpolgármester összegezték 
a lakosság részéről érkezett 
ötleteket, kéréseket a város-
vezetés 2020-ig tartó fejlesz-
tési koncepciójával. 

A polgármester köszönetét fe-
jezte ki azért, hogy sokan láto-
gattak el a fórumokra és értékes 
javaslatokat tettek. Jelezte: nagy 
átfedés van az önkormányzat és 
a város lakossága fejlesztési el-
képzeléseiben.

Dr. Haag Éva kiemelte, nagy-
jából 80%-ban hasonlítanak az 
elképzelések a városvezetés és az 
itt élők között, ha csak az Ipari 
Park bővítését, a nagyobb beru-
házások kapcsán az uszodafej-
lesztést, vagy a gemenci turisz-
tikai beruházás részét képező 
kisvasút nyomvonalának meg-
hosszabbítását is vesszük.

A fejlesztések körébe tartozik 
a járda- és útfelújítások folytatá-
sa, vagy a közvilágítás korszerű-
sítésének kérdése is – szögezte 
le. Az ötletek közül kiemelendő 
a Csörge-tó körüli turizmusfej-
lesztés, vagy a könyvtár bővíté-
sének igénye, de szóba került a 
Gemenc szálló újjáélesztésének 
kérdése is. 

Nem várathat magára egy 
kiemelt szintű idősek otthona 
fejlesztés sem: a kérdés már csak 
az, hol és milyen keretek kö-
zött történjen ennek felépítése, 
hiszen például felmerült a volt 
Gyermekek Háza ilyen célt szol-
gáló átalakítása is. A város terv-
be vette a zöldfelületek növelé-
sét, de a parkolóhelyek számát 
is bővítenék, hiszen a hetvenes 
évek gépkocsiállományához mé-
retezett parkírozó helyek is egy-
re nagyobb gondot jelentenek 
városszerte. Egyes területeken 
nem várathat magára a vízelve-
zetés rendezése sem, de például 
tervet készítenek a lakótelepek 
élhetőbbé tételére is. 

Az elképzeléseket a város 
vezetői a május végi közgyűlés 
elé terjesztik, amelyeket a 2014-
2020 közötti uniós ciklusban 
meg is valósítanának. Szekszárd 
számára a Nemzetgazdasági 
Minisztérium által koordinált 
Integrált Területi Programban 
(ITP) 6,9 milliárd forint áll 
rendelkezésre, emellett a KEOP 
(Környezet és Energia Operatív 
Program) által nyújtott lehe-
tőségeket sem hagyják veszni, 
amely az intézmény- és útfel-
újításokhoz nyújthat további tá-
mogatást. Az ITP programban 
gazdaságfejlesztésre 2 milliárd 
forintból gazdálkodhat a város, 
amelyből például fejleszteni kí-
vánják az Ipari Parkot, illetve 
az  Inkubátorházat. Bővülnek 
a bölcsődék, óvodák, s a vá-
rosrehabilitáció sem marad el: 
e tekintetben a Bezerédj utcai 
tömbbelső feltárását, a város 
működésébe történő bevoná-
sát kívánják megvalósítani. Jut 
pénz Szekszárd közlekedésfej-
lesztésére is, amelynek során 
a megyeszékhely északi és déli 
részét kötnék össze, de a Ge-
menci erdőt és a Sió csatornát 
is teljes mértékben meg lehet 
majd közelíteni kerékpárral. A 
program által a Dienes Valéria 
és a Baka István Általános Isko-
la épületének teljes megújítása 
is megvalósulhat, ahol korszerű 
fűtésrendszert építenek be és 

nyílászárócserét hajtanak vég-
re. Új orvosi rendelők épülnek, 
valamint egy korszerű ügyeleti 
rendszer is megvalósulhat. 

Ács Rezső elmondta: tudják, 
hogy 160 millió forint nem 
elég a városrehabilitáció foly-
tatására, éppen ezért bíznak a 
kormány által indított Modern 
Városok Programban, amely 
keretből szintén érkezhetnek 
összegek erre a célra. A város-
fejlesztési programról szólva a 
polgármester megjegyezte: az 
teljes mértékben illeszkedik a 
Tolna megyei fejlesztési prog-
ramba, melyből Szekszárd és a 
városlakók jól fognak kijönni. 

Újságírói kérdésre, amely a 
lehetséges élelmiszeripari fej-
lesztéseket firtatta, Ács közölte: 
a város katalizátorként kíván en-
nek érdekében fellépni, s az ön-
kormányzatra e tekintetben az a 
feladat hárul, hogy befektetőket 
hozzon Szekszárdra. Hozzátette: 
a térségben az fog befektetni, aki 
megfelelő piaccal rendelkezik – 
ez ügyben egyébként már ke-
let-európai piacról is jelentkez-
tek érdeklődők – tudatta. 

A sajtóeseményen a munka-
helyteremtés is szóba került, 
amelynek kapcsán a polgármes-
ter felhívta a figyelmet arra: ma 
már a cégek Szekszárdon nem 
tudják feltölteni az üres állá-
sokat, s máshonnan is hoznak 
üzemeikbe embereket. Mint 

mondta, Szekszárdon 7%-os a 
munkanélküliség, amely köze-
lít az ideális 4%-os mértékhez: 
utóbbi esetben gyakorlatilag 
már nem beszélhetünk munka-
nélküliségről. Jelenleg a megye-
székhelyen 2300 fő regisztrált 
álláskeresőt tartanak számon, 
akiket több éve próbálnak be-
vonni – sikertelenül – a munká-
ba. Ezek az emberek maximum 
nyolc általános iskolát végeztek 
el és nem rendelkeznek szá-
mottevő képzettséggel: ők a 
közmunkaprogramban, illetve 
a szociális szövetkezetekben 
kaphatnak állást a jövőben – 
jelezte Ács Rezső, aki úgy szá-
mol: a következő két évben 400 
új munkahely valósulhat meg, 
míg 2020-ig 1000 fő találhat 
magának Szekszárdon munkát. 

A gemenci kisvasút tervezett 
meghosszabbítása témájában a 
polgármester kitért arra: meg-
találják a megoldást arra nézve, 
hogy az M6-os autópályán ke-
resztülvigyék a nyomvonalat, 
így a kisvasút a tervezett dunai 
kikötőtől a szekszárdi élmény-
fürdőig is elérhet.

A város a paksi atomerőmű 
bővítése kapcsán nyert forrá-
sokból elektromos buszok be-
szerzésén is gondolkodik, minél 
környezetkímélőbbé változtatva 
ezzel a helyi tömegközlekedést 
– tudhattuk meg. 

 – gyimóthy – 
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„A terep pokoli, a többi mennyei”
Rekordszámú futó indult 
szombaton, Szekszárdon a 
6. Tolle Borvidék Félmarato-
non: a négy különböző távon 
közel ezernyolcszázan álltak 
rajthoz. A legtöbben, 1004-
en a legnehezebb kihívást, a 
23,8 km-es félmaratonit vá-
lasztották.

A fejlődés töretlen, a nevezők 
száma ezúttal is meghaladta a 
korábbi évekét. Akadtak visz-
szatérők, de sokan a verseny jó 
híre miatt érkeztek az ország 
különböző szegleteiből, illetve 
érkeztek futók a határon túlról 
is, így például a francia testvér-

városból, Bezons-ból. A több 
kemény emelkedővel nehezí-
tett pálya – a leghosszabb távon 
600 méter volt a szintkülönb-
ség – mellett az indulóknak a 
nyárias meleggel is meg kellett 
küzdeniük. A zömmel a saját 
teljesítőképességüket legyőzni 
igyekvő amatőr futók közül 
sokan dicsérték a verseny re-
mek hangulatát, a futókat az 
utak mentén biztató-frissítő 
szekszárdiak vendégszeretetét. 
„Szívvel-lélekkel megszerve-
zett esemény volt, fergeteges 
hangulattal és minden jóval! 
A terep pokoli, a többi meny-
nyei” – olvasható egy, a népsze-

rű közösségi oldalra feltöltött 
üzenetben.

A verseny egyik szervezője, 
Csillag Balázs szerint a „jó pél-
da ragadós”, vagyis a szekszár-
diak egyre inkább magukénak 
érzik az eseményt, miként a 
város is. Az önkormányzat mel-
lett a polgárőrség, a rendőrség, 
az egészségügyi személyzet és 
mintegy kétszáz önkéntes dol-
gozott azon, hogy közel 1800 
futó jó hangulatban, biztonsá-
gosan teljesíthesse a versenyt. 
A Béla király téri „dzsemborit” 
a Europe Direct szervezésében 
zajlott Európa-nap programjai 
színesítették.

Szerencsére a szekszárdi in-
dulók száma is egyre magasabb, 
idén több mint kétszáz gyermek 
és közel 300 felnőtt nevező volt 
a versenyen. 

Az abszolút verseny győztesei 
is helyi sportolók lettek, hiszen 
a 23,8 km-es távot Pécsek-Forró 
Zsófia és Orsós Zoltán teljesítet-
te a leggyorsabban. A borvidé-
ket népszerűsítő futóversenyről 
idén sem hiányozhattak a borá-
szok, így ott volt a rajtnál Esz-
terbauer János, Neiner András 
és Német János is, de indított 
váltót a Prantner és a Szeleshát 
pince is. 

 - fl -

Félmaratoni (23,8 km) 
eredmények, nők: 1. 
Pécsek-Forró Zsófia 
(Szekszárd) 1:58:39, 
2. Csörnyei Csabáné 
(Komló) 2:01:183, 3. 
Darázs Angelika (Baja) 
2:02:14. Férfiak: 1. Or-
sós Zoltán 1:35:31, 2. 
Módos László 1:36:26, 
3. Zsigmond Előd 
(mindhárom Szek-
szárd) 1:40:35.

„A Borvidék Félmaraton 
feltette Szekszárdot hazánk 
sporttérképére” – mondta 
Ács Rezső polgármester 
a hétvégi futóversenyt le-
záró-értékelő, csütörtök 
reggeli sajtótájékoztatón. A 
verseny fővédnöke köszö-
netet mondott a résztve-
vőknek, a szervezőknek és 
segítőknek, egyben jelez-
te: a város a jövőben még 
markánsabban áll a verseny 
mögé, amely a „egyedi mó-
don mutatja meg a szek-
szárdi borvidék szépségét”.
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Nyolcadik alkalommal tartott 
borbemutatót a Szekszárdi 
Borvidék a fővárosban. A ko-
rábbi helyszín, a Károlyi-pa-
lota után immár másodszor a 
Corinthia Hotel Átrium termé-
be várták a szakembereket és 
a borszerető közönséget.

A „Szekszárdi – Kulcs a szíved-
hez” szlogennel futó eseményen 
idén húsz pincészet hatvanféle 
borát és a Brill Pálinkaház pár-
latait kóstolhatták az érdeklő-
dők. A rendezvény első felében 
a kereskedők, sommelierek, új-
ságírók és a gasztronómia kép-
viselői ismerkedtek a kínálattal, 
este hat után pedig a nagykö-
zönség számára is megnyílt a 
bemutató. 

Miként az ételek kapcsán, úgy 
a borok esetében is tapasztal-
ható a szezonalitás. A legtöbb 
borfogyasztó bizonyos mérték-
ben illeszkedik is az aktuális 
évszakhoz a borválasztáskor, 

ám tévedés azt gondolni, hogy a 
nyár kizárólag a könnyed fehér-
borokról, rozékról és sillerekről 
szólhat. A vörösborok között is 
találhatunk ehhez az évszakhoz 
illő tételeket, például a kadar-
kát. Ennek megfelelően a ren-
dező Szekszárd Borvidék Kft. a 
fő hangsúlyt a borvidék három 
legjellemzőbb fajtájára helyezte, 
és a kadarka, a kékfrankos és a 
bikavér valamelyike majdnem 
minden pincészetnél megta-
lálható volt. A kadarkát több 
formában is megízlelhették a lá-
togatók, hiszen egyes borászok 
rozé, mások siller vagy vörösbor 
formájában hozták Budapestre.

A sétáló-kóstolón persze 
akadtak más típusú borok is, 
így például Eszterbauerék mus-
cat ottonel gyöngyözőbora, 
Bodriék Gurovica névre ke-
resztelt merlot-válogatása, de 
kóstolhattunk cabernet-et, vagy 
klasszikus bordeaux-i házasítást 
is, a bátaapáti Tűzkő Birtok pe-

dig a termőhelyek adottságait 
jól bemutató fehér borait (zöld 
veltelini, sauvignon blanc, 
chardonnay barrique) hozta el 
a fővárosba. A Brill Pálinkaház 
szőlő- és törkölypálinkákkal 
képviseltette magát. A harci cég 
három kékszőlő-törkölyt is be-
mutatott. A kadarka, a turán és 
a néró egyaránt olyan különle-
gesség, amit pálinkában nagyon 
ritkán lehet kóstolni.

A Szekszárd Borvidék Kft. 
ügyvezetője, a szekszárdi ren-
dezvények szervezője-koordi-
nátora, Herrné Szabadi Judit 
a szakmai kóstoló közben ve-
hette át Mészáros Gabriellától, 
a Borkollégium vezetőjétől a 
WSET felsőfokú képesítését. A 
borakadémikus az oklevél át-
adásakor elmondta: örül, hogy 
a szekszárdi borvidéken is igye-
keznek szélesíteni a látókörü-
ket, és biztatta is a borászokat, 
hogy kóstoljanak minél többet. 
 Fekete László

A váci Visegrádi Gábor Vesztergombi Józsefnél (Remete Bor) kóstol

Kiállító
borászatok

Bodri Pincészet,
Dúzsi Tamás és Családja 
Szegzárdi Borászat,
Eszterbauer Borászat, 
Fekete Borpince,
Fritz Borház,
Heimann Családi Birtok, 
Hetényi János Pincészete, 
Lajvér Borház,
Mészáros Borház,
Ferger-Módos Borászat, 
Remete – Bor,
Sárosdi Pincészet,
Schieber Pincészet,
Szent Gaál Pincészet,
Takler Borbirtok,
Tüske Pince,
Tűzkő Birtok,
Twickel Szőlőbirtok,
Vesztergombi Pince,
Vida Családi Borbirtok.

Kadarka – a nyár vörösboraSzekszárdi érmek Belgiumból, Csehországból
Két arany- és két ezüstéremmel jutal-
mazták a szekszárdi borokat a Monde 
Selection-on. Brüsszelben arany minősí-
tést kapott a Fritz Pincészet 2012 Papil-
lon merlot-ja és 2011 Medicina cuvée-je. 
A Bodri Pincészet bikavér Faluhely 2011 
bora és az Eszterbauer Borászat Meste-
rünk cabernet sauvignon merlot cuvée 
2012 bora ezüstminősítést érdemelt ki.

Összesen kilenc magyar borász tizennégy 
borát ismerte el a Monde Selection intézet, 
amely nemcsak borok, de sörök, ásványvi-
zek, dohánytermékek és élelmiszerek minő-
sítését is végzi. A szervezet laboratóriumi 
vizsgálatok alapján hozza meg döntését 
és adja ki a minősítést. A franciaországi 
elismerést követően – ahol Halmosi József 

2009-es „Merlot Négykezes Válogatása” 
aranyérmes lett a Challenge International du 
Vin-en – ezúttal a csehországi Grand Prix 
Vinex nemzetközi borversenyen díjazták 
a Halmosi Pincészet borait. A 2008-as ca-
bernet franc aranyérmet, míg az ugyancsak 
2008-as kékfrankos és a 2011-es óvörös há-
zasítás ezüstérmet kapott. 

Az április végén Valtice-ben megtartott 
versenyre tizennégy országból összesen 
ötszázhuszonnégy mintát neveztek be a 
termelők. Tizennyolc magyar bor indult a 
versenyen, közülük a Tokaj Kereskedőház 
Zrt. Tokaji Késői Arany bora nyerte el a 
Champion-díjat, ezen kívül három arany- 
és nyolc ezüstérmet hoztak haza a magyar 
termelők. 

 F. L./kadarka.net

Április 15-én a Szekszárd-Új-
városi Római Katolikus Tár-
saskör a Szekszárdi Német 
Nemzetiségi Egyesülettel 
közös borversenyt rendezett.

A Szent István Házban, immá-
ron 14. alkalommal létrehívott 
bormustrára összesen 69 min-
ta érkezett: fehérborból 13-at, 
rozéból 11-et, vörösből pedig 
45-öt vizsgáltak meg a szakér-
tők – tudhattuk meg Horváth 
Jánosné Edittől, a Társaskör 
általános elnökhelyettesétől. 
Amint az kiderült, az idén mi-
nőségükben a vörösborok vitték 
a „pálmát”. A nagyaranyérmet 

vörösből Töttös Tibor 2012-es 
merlot-ja, fehérborból Nepp 
Dénes 2014-es chardonnay-ja, 
rozéból Makrai Gyula 2014-es 
merlot rozéja érdemelt ki.

Rajtuk kívül különdíjat vehe-
tett át a vörös kategóriában dr. 
Füzi István 2012-es cuvée-je, fe-
hérborból dr. Papp Zoltán 2014-
es királyleánykája, míg rozéból 
Módos István 2014-es kadarká-
ja. Szintén különdíjat érdemelt 
Zsinkó János 2013-as kékfran-
kosa, Florin Ionescu 2013-as 
merlot-ja, dr. Papp Zoltán 2014-
es cabernet sauvignon-ja és a 
Hepp Pincészet 2014-es kék-
frankosa.  Gy. L.

Közepes erősségű lisztharmat-
fertőzére számít a szakember

Ahogy azt dr. Füzi István fej-
lesztőmérnök, a szekszárdi 
történelmi borvidék és a 
tolnai borvidék felkért sző-
lő-növényvédelmi helyzet-
elemzője prognosztizálta: 
május 11-12-én megjelentek 
néhány milliméter átmérőjű 
lisztharmattelepek a tőkék 
fás kérgéhez legközelebb eső 
levelek fonákján. 

Előfordulásuk rendkívül vál-
tozó a szekszárdi borvidéken: 
Faluhelyen, Cinka-dűlőben és 
Bátapáti környékén elégé gya-
koriak az ilyen tünetek (6-tól-
25 százalékban), ám például a 
Faluhelyhez viszonylag közel 
található Porkoláb-völgyben 
és a Szekszárd-közeli Sióagár-
don alig lehet észrevenni (1-2 
százalékos gyakorisággal) a 
kékfrankos levelein – állapítja 
meg a szakember. 

Meglehetősen színes a kép a 
lisztharmat-fertőzés tekinteté-
ben a tenyészidők korai, még 
virágzás előtti szakaszában. 

„Azok a tőkék, amelyek ta-
valy súlyos károkat szenvedtek 
a lisztharmattól, azok vannak 
komolyabb veszélyben, mert 
behatolt a rügyekbe és megje-
lentek az úgynevezett zászlós 

hajtások. Jóval kisebb azokon 
az ültetvényeken a veszély, 
ahol tavaly ősszel a megfelelő 
szert használták a szürkerotha-
dás (botritisz) és a lisztharmat 
elleni lombvédelem során, itt 
a tünetmenetesség is előfor-
dul” – olvasható Füzi István 
dolgozatában, aki leszögezi azt 
is, hogy az idei évben egy leg-
feljebb erős közepes erősségű 
lisztharmatfertőzésre lehet 
számítani.

A peronoszpóra-fertőzés 
kialakulásának esélyei – az 
elmúlt napok száraz időjárá-
sának köszönhetően – tovább 
zsugorodtak. 

Van ok gazdaberkekben 
jócskán az optimizmusra a ké-
sőbbiekre nézve is. 

„Pillanatnyilag nincs pero-
noszpóra-veszély. Ha jelentő-
sebb csapadék hullana is má-
jus közepén-végén, pánikra 
akkor sincs semmi ok, mert 
ezen megbetegedés – a fertő-
zőanyag megjelenésének hiá-
nya miatt – csaknem teljesen 
kizárható” – olvasható Füzi 
doktor hét-tíznaponta közzé-
tett, minden egyéb részletekre 
kiterjedő prognózisában.

 Bálint György
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Határozott nem a transzatlanti szerződésre?
Dr. Hossó Andrea nemzetközi 
közgazdász tett látogatást a 
legutóbbi szekszárdi Léle-
képítőn, s ecsetelte az USA 
által az Európai Unióra eről-
tetett transzatlanti szabadke-
reskedelmi egyezménynek a 
nemzeti szuverenitásra néz-
ve rendkívül káros hatásait. 

A jelenlévőknek a közgazdász fi-
gyelmeztető „jelzéseket” adott a 
fent említett egyezmény  követ-
kezményei kapcsán – mondván, 
még nincs késő az ellen hatéko-
nyan, összefogva fellépni. 

A szóban forgó transzatlanti 
szerződés ratifikálására ugyan 
még nem került sor, ám 2012-
ben ennek „előszeleként” Ka-
nada már egyezséget kötött az 
unióval egy „gyengébb” válto-
zatról, a CETA-ról (Compre-
hensive Trade and Economic 
Agreement), amelyet a TTIP 
(Transzatlanti Kereskedelmi és 
Befektetési Partnerség) minden 
szinten tetőzni fog – ameny-
nyiben az európai tagországok 
aláírják. Hossó három fontos 
elemének egyikeként a befekte-

tés védelmi klauzúrát említette, 
mely a külföldi befektetések 
külföldön történő védelmét 
biztosítaná, azt a célt szolgálva, 
hogy egy-egy állam beleszóljon 
abba, mivel árasztja el az Ame-
rikai Egyesült Államok a gazda-
ságát. Feltűnő az „egyezségben”, 
hogy – belegondolva –  egyál-
talán nem is lenne szükség rá, 
tekintettel arra, mind az USA, 
mind pedig az unió tagállamai 
jogállamok, így nincs értelme a 
befektetések ilyetén védelmére 
– hangsúlyozta az előadó.

Jogharmonizációról is szólna 
az ominózus szerződés, amely – 
Hossó Andrea szerint – szintén 
az USA-nak kedvezne, hiszen le-
bontaná a kereskedelmi vámokat 
és az eltérő szabályokat. Így pél-
dául előfordulhatna, hogy egy-
egy termék szigorúan vett uniós 
tesztelése megszűnne, átalakul-
na, s az egyesült államokbeli 
felfogás szerint az üzleti érdekek 
kerülnének előtérbe az emberek 
egészségének védelme helyett, 
felszámolva totális mértékben a 
még az öreg kontinensen műkö-
dő közjóbarát filozófiát. 

A közgazdász a megállapodás 
várható eredményéről is emlí-
tést tett, amelyet a támogatók 
nagy hanggal hirdetnek, ám 
mindössze 0,5%-kal növelné 
a foglalkoztatást az unióban. 
További „sikerként” tíz év alatt 
csupán 23-29 ezer fővel emelné 
például hazánkban a dolgozói 
létszámot, de a GDP-t sem na-
gyon tolná előre, tekintve, hogy 
az egyezmény hatása nagyjából 
0,2%-os növekedéssel járna – 
véli Hossó, aki szerint léteznek 
olyan számítások is, amely 600 
ezer munkahely megszűnését 
prognosztizálja, amennyiben 
létrejön a megállapodás…

A szakember úgy látja, meg 
kell változtatni azt a rendszer-
váltással kialakult helyzetet, 
mely által a termelő kapacitások 
döntő része külföldi kézbe ke-
rült, a hazai kutatómunka pedig 
alacsony szinten áll, hiszen Ma-
gyarország – fogalmazott – el-
helyezkedésének köszönhetően 
kiváló gazdasági potenciállal 
rendelkezik. 

Véleménye szerint az EU 
bizonytalan helyzetben van, 

ahol az újraválasztott David 
Cameron brit miniszterelnök 
az uniós tagságról tervezett re-
ferenduma mérföldkővé válhat. 
Azt is megjegyezte, nem szabad 
figyelmen kívül hagyni, hogy 
Kína, Oroszország és India évek 
óta halmozza aranytartalékait, 
amellyel veszélyezteti a dollár 
hegemóniáját. 

Felhívta a figyelmet ugyanak-
kor arra, a Surányi György ál-
tal a kilencvenes évek közepén 
vezetett Magyar Nemzeti Bank 
aranytartaléka 60 tonnáról 3,1 
tonnára apadt, amely végzete-
sen kiszolgáltatta hazánkat az 
uralkodó gazdasági világrend-
nek. Mint mondta, a közép-eu-
rópai térség Dél-Európával 
együtt jelenleg perifériának 
számít, de kicsit másképpen, 
mint az utóbbi területen. Ahogy 
fogalmazott, a Nyugat-Európá-
ba özönlő menekültek miatt 
„világháborús helyzet” van ki-
alakulóban, a brit népszavazás 
pedig már előjele a szétesőben 
lévő Európának,  míg – tette 
hozzá – a jövőben az EU-ban 
az országok között és az orszá-
gokon belüli feszültségek csak 
tovább éleződnek. 

 – gyimóthy – 

Még egyszer a koleszterinről
Május 3-ai számunkban be-
számoltunk prof. dr. Horváth 
Istvánnak a Léleképítőn tartott 
előadásáról, mely az érszűkü-
let és érelmeszesedés gyógyí-
tásának a professzor által fel-
talált immunizálási eljárásról 
szólt. A megjelent cikk néhány 
mondata pontosításra szorul, 
tudatta szerkesztőségünkhöz 
írt levelében Dr. Tóth Csaba At-
tila. Az inkriminált pontosítást 
a doktor úr levelének közzété-
telével, az alábbiakban kész-
séggel elvégezzük.

A koleszterin az egyik leg-
alapvetőbb, legszükségesebb, 
minden sejtünkben jelentős 
mennyiségben előforduló nél-
külözhetetlen alapvegyület, 
amelyet a - hiedelemmel ellen-
tétben - szervezetünk nem kül-

ső élelemforrásból szerez be, 
hanem 95%-ban maga állítja 
azt elő. ( Éhezés vagy vegetári-
us diéta esetén is lehet magas a 
koleszterin szint! )

Koleszterinre szükség van 
az epesavak, hormonok (nemi 
hormonok, mineralocorti-
coidok, stb) előállításában, 
minden sejtünk falának sta-
bilitásában, receptorjaink jó 
működésében, agyunk szára-
zanyag tartalmának nagy há-
nyada koleszterin.

Koleszterin molekula önmagá-
ban nem kering a vérben, min-
dig csak valamilyen zsírfehérjébe 
csomagolva.(HDL, LDL, stb)

A szervezetünk a nagy meny-
nyiségű koleszterin szükségle-
tét csak a jó minőségű, magas 
sűrűségű (HDL) fehérjébe 
csomagolt koleszterinnel tudja 

fedezni, mert csak azt tudja fel-
használni. 

Ha a koleszterint becsomago-
ló speciális fehérjét szintetizáló 
rendszerünk meghibásodik, 
akkor rossz minőségű, alacsony 
sűrűségű (LDL) zsírfehérjét ál-
lít elő, és az ebbe csomagolt ko-
leszterint a szervezet nem tudja 
felhasználni, ezért egyrészt az 
felszaporodik, raktározódik, 
„lerakódik”, az erek sima izom 
sejtjei felfalják, ezzel megin-
dul az ér szűkületének, később 
meszesedésének folyamata.

Másrészt a vér magas kolesz-
terin szintje ellenére a szervezet 
éhezi, hiányolja a koleszterint, a 
megfelelő helyeken nem jut ele-
gendő felhasználható mennyi-
séghez, ezért a legkülönbözőbb 
tünetek és betegségek jelentkez-
hetnek az emésztési zavaroktól 
kezdődően a hormonális prob-
lémákon át az ásványanyagcsere 
zavaráig.

A professzor szerint a meg-
oldás nem a sok mellékhatású 
koleszterin szintézisét csök-
kentő sztatin gyógyszerek adá-
sa (hiszen akkor már nagyon 
sokan meggyógyultak volna), 
hanem a szervezetünknek a 
koleszterint fehérjébe csomago-
ló immunológia rendszerének 
javítása, segítése az általa kifej-
lesztett immunizáló eljárással. ( 
Antikoleszterin antigén injectio 
adásával atikoleszterin antitest 
termelést fokozni!) 

Ezzel az eljárással a szervezet 
„újracsomagolja”, ezáltal felhasz-
nálhatóvá teszi a koleszterint.

Ennek következtében egy-
részt a hiányból adódó beteg-
ségek gyógyulhatnak, másrészt 
megállhat az érszűkületi fo-
lyamat, sőt a plakkok mérete 
csökkenhet, javulhat a szervek 
vérellátása, teljesítménye, le-
gyen akár a hasnyálmirigy, a 
szív, vagy az agy.  SZV

Szekszárdon bontott szárnyakat
Városunk adott otthont má-
jus 8-án a Fölszállott a páva 
népzenei-néptáncos tehet-
ségkutató-sorozat harmadik 
szériájának első előválogató-
jának, amelynek főszereplői 
ezúttal a gyerekek. 

A dél-dunántúli válogató lebo-
nyolítására – amely egyben a 
legelső forduló is a „pávások” 
idei versengésében – több tele-
pülés is pályázott. Szerencsére 
úgy hozta a sors, hogy az Örök-
ség Gyermek Népművészeti 
Egyesület alelnöke, Matókné 
Kapási Júlia szervezésének kö-
szönhetően végül a szekszárdi 
Babits Kulturális Központban 
mutathatták meg tudásukat a 
Dunántúl déli régiójában élő, 
a népzenében, néptáncban ki-
emelkedően teljesítő gyermekek.

A tehetségkutató műsort – 
amely az MTVA, a Duna Tele-
vízió és a Hagyományok Háza 
összefogásában valósul meg – a 
6-14 éves korosztály számára 
hirdették meg. Benne hat kate-
góriában – énekes és hangszeres 
szólisták, énekegyüttesek, zene-
kar, hangszeres együttes, táncos 
(fiú) szólisták és táncos párok 
és nem utolsó sorban néptánc-
együttesek – léptek színpadra. 

A versenyre Szekszárd mel-
lett Bonyhádról, Kaposvárról, 
Szennáról, Karádról, Kalocsá-
ról, Komlóról, Pécsről, Mohács-
ról, valamint egy igen aprócska 

településről, Visnyeszéplakról is 
érkeztek fiatalok – értesültünk 
Karácsonyi Zoltántól, a Kultu-
rális Központ munkatársától. A 
városunkban rendezett legelső 
fordulóra összesen 206 gyer-
mek látogatott el. 

A megmérettetés országo-
san június 12-én zárul, amelyet 
követően negyvennyolc pro-
dukció kerül a verseny televí-
ziós közvetítésébe. Tévéfelvétel 
Szekszárdon is volt.

A táncos lábú és számottevő 
ének-zenei tudással rendelkező 
gyerekeket héttagú előváloga-
tó zsűri értékelte, köztük a már 

a korábbi évadokból jól ismert 
Tímár Böske tánckarvezető, 
valamint sokak kedvence, az 
ízes palócos beszédű felvidéki 
származású népzenész, Agócs 
Gergely. Mellettük Lévai Péter 
néptáncoktató; Kocsis Enikő 
táncművész, koreográfus; Juhász 
Katalin néprajzkutató; dr. Balogh 
Júlia, a „Fölszállott a páva” veze-
tő szerkesztője, illetve Pál Lajos 
zenetanár, népzenegyűjtő, zenei 
szerkesztő osztotta a pontokat. 

A maximum ponthatárt het-
ven pontban határozták meg, 
amelynek során a szekszárdi 
versenyzők szó szerint ,,reme-
keltek”, hiszen a Bartina Nép-
táncegyüttes négy indulója 
közül a Bajusz Panna-Sándor 
Benjámin páros 69 pontot ért 
el, míg a Karácsonyi Anna – 
Szombat Sára páros, Sándor 
Zsigmond, valamint a Bartina 
Néptáncegyüttes gyermekcso-
portja a maximális hetven pont-
tal zárták a napot. 

Szekszárdról a Babits Mi-
hály Általános Iskolában mű-
ködő Bokréta Énekegyüttes is 
fellépett, a környékről pedig a 
Bátai Vadvirág Cigány Hagyo-
mányőrző Tánccsoport is részt 
vett a dél-dunántúli válogatón. 

A versenyzőknek a regisztrá-
lást követően előzőleg demófel-

vételt volt szükséges bekülde-
niük, melynek eredményeként 
országosan 550 produkcióval 
2400 gyermek jelentkezett a 
műsorba. Az ifjú versenyzők-
nek táncanyaggal, énekkel, dal-
csokorral, zenekari számmal 
kellett készülniük, amelyet az 
előválogatót követően a területi 
válogatóban, a Babits Kulturá-
lis Központ színháztermében 
élőben, a zsűri jelenlétében is 
előadtak. Aki továbbjut, annak 
plusz két produkciót kell beta-
nulnia a végső megméretteté-
sig, így a televíziós közvetítés 
elé már három számmal „vo-
nulnak” az ifjoncok. A területi 
válogatókról továbbjutó negy-
vennyolc produkció résztvevőit 
egy nyári tábor is várja.

A felújított Agóra méltó 
helyszíne volt a válogatónak, 
a televíziós szerkesztők pedig 
köszönetüket fejezték ki mind 
a kiváló helyszín, mind az in-
tézmény dolgozóinak munká-
jáért, hozzáállásáért – mondta 
Karácsonyi Zoltán, aki egyben 
közölte: június 12-e forduló-
pont lesz a tehetségkutatóban: 
akkor dőlhet el ugyanis, hogy 
a szekszárdi versenyzők beju-
tottak-e a produkció televíziós 
válogatójába. 

 Lévai Márton
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SZEKSZÁRDI

PÜNKÖSDI
NYITOTT PINCÉK

2015

Takler Borbirtok

Bodri Bor és Halásztanya

Vida Családi Borbirtok

Fekete Borpince
Heimann Családi Birtok

Német János Pincészet

Schieber Pincészet

Remete Bor

Sebestyén Pince

Toronyi György

Merfelsz Pince

FELHÍVÁS
Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata Közgyűlésének Humán 
Bizottsága nyílt pályázatot hirdet kul-
túraközvetítő, kultúra- és értékterem-
tő feladatokat ellátó, Szekszárdon élő 
polgárai, Szekszárdon működő civil 
közösségei és a szekszárdi intézmények 
számára Kulturális Támogatási Keret 
elnyerésére a Humán Bizottság 2015. 
évi bizottsági keretében e célra bizto-
sított összeg erejéig. A Kulturális Tá-
mogatási Keret összesen: 1.100.000 Ft
A támogatásra pályázhatnak:
a.) a Tolna Megyei Civil Informáci-
ós Centrumnál regisztrált szekszárdi 
székhelyű önszerveződő közösségek,
b.) oktatási-nevelési, művelődési in-
tézmények,
c.) magánszemélyek.
A pályázat célja
2015. évi szekszárdi kulturális ren-
dezvények, rendezvénysorozatok le-
bonyolításához, valamint a városon 
kívüli kulturális, művészeti esemé-
nyeken történő részvételhez, szerep-
léshez támogatás nyújtása. 

Pályázni kizárólag a pályázati adat-
lap kitöltésével lehet, melyet egy ere-
deti, aláírt példányban kell benyújtani. 
Formanyomtatvány hiányában a bi-
zottság nem foglalkozik a pályázattal. 

A finanszírozás módja: egyösz-
szegű, utófinanszírozású, vissza nem 
térítendő támogatás. 
A pályázat benyújtásának módja
– egy eredeti aláírt példányban, kizáró-
lag a pályázati adatlapon nyújtható be 

(a pályázati adatlap sem tartalmában, 
sem alakjában nem változtatható),
– Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata Közgyűlésének Humán 
Bizottsága részére címezve,
– személyesen vagy postai úton,
– borítékon jól láthatóan fel kell tün-
tetni a pályázati felhívás címét, a pá-
lyázó nevét és címét.
A pályázat benyújtásának helye 
Személyesen: Polgármesteri Hivatal 
Szekszárd, Széchenyi u. 29-31. (Hu-
mánszolgáltatási Igazgatóság Humán 
Osztály) vagy postai úton: 7100 Szek-
szárd, Béla király tér 8. 
A pályázat benyújtásának határideje: 
2015. május 29. (14.00 óra)
A pályázat elbírálásának módja:
A pályázatok elbírálásáról Szekszárd 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének Humán Bizottsága 
dönt a pályázat benyújtásának határ-
idejétől számított 30 napon belül.

A pályázatok eredményéről a pá-
lyázó írásbeli értesítést kap a döntés-
től számított 30 napon belül.

A részletes felhívás és a pályázati 
adatlap letölthető a www.szekszard.hu 
honlapról, illetve átvehető a Polgármes-
teri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján. 

Felvilágosítást a közművelődési 
és civil kapcsolatok referense nyújt 
telefonon vagy személyesen (telefon: 
74/504-119, Humán Osztály).

 Szekszárd MJV Önkormányzata 
 Közgyűlésének Humán Bizottság

(Ö00053)

Látogassa meg a 
Garay ÉlményPincét 

a Pünkösdi Fesztiválon 
a borudvarban, és ha 

1000.- Ft felett fogyaszt, vagy 
vásárol megajándékozzuk egy 

Élmény belépővel.
(a belépőjegy csak a kiállítás 
látogatását tartalmazza.)

További akcióinkért 
látogasson el az 

ÉlményPincébe!
ÜNNEPI NYITVA TARTÁS:
Május 22. (péntek): 11.00 – 23.00

Május 23. (szombat): 11.00 – 23.00
Május 24. (vasárnap): 11.00 – 23.00

Május 25. (hétfő): 11.00 – 18.00

Garay ÉlményPince
Szekszárd, Garay tér 19.

Tel.: +36 20/401 4651
(Ö00054)

2015.05.13.
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
HELYSZÍNI BEJÁRÁS A VÍZBÁZIS BOGYISZLÓI VÍZMŰTELEPÉN 
KIVITELEZÉSI MUNKKÁK ISMERTETÉSE A PROJEKT RÉSZTVEVŐINEK

„Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása” című KEOP-
1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002 azonosítószámú pályázat Bogyiszlói vízműtelepén a kivitelező, a Duna 
Aszfalt Kft. képviseletében, Szűcs Tamás projektvezető ismertette a kivitelezési munkák jelenlegi 
állását a megrendelőnek illetve a projektben résztvevő szervezeteknek. 

A Bogyiszlói vízműtelepen a vasbeton műtárgyak elkészültek, minimális kiegészítő vasbeton munka még hátra 
van. A víztározó medencék belső felületkezelése elkészült. Az épület burkolása, gipszkarton falainak zárása, 
festése és a szerelvények elhelyezése van vissza. A víztisztítási technológiai tartályok a helyszínen vannak, 
azok össze vezetékezése valamint a technológia egyéb elemeinek szerelése jelenleg folyamatosan zajlik.

A szekszárdi meglévő fogadó vízműtelepen folyamatosan zajlik már a kivitelezés, megépült a szivattyúakna 
és a keleti tisztavíz medence csővezetékeinek cseréjére is sor került. Elkészült a keleti tisztavíz medence 
tetőszigetelése és a belső bevonat a medence falán. Tehát az udvari vezetékek építése mellett az egyik 
medence felújítása szintén folyamatban van.

A vízbázis területén a 8 új parti szűrésű kút fúrási és tisztítási munkái is befejeződtek. A kutak feltöltése 
elkészült, a kútfej aknák készülnek, a kútgépészeti szerelés megkezdődött. A távvezeték építési munkái 
folytatódtak a nyersvíz és a tisztított víz szakaszokon is, mely magába foglalja a csőfektetést, légtelenítő és 
leürítő aknák építését, illetve az elkészült szakaszon a tereprendezési munkákat. A távvezeték jelenleg 95 % 
- os készültségben van, csak az M6, M9, a Duna töltés és egy MOL gázvezeték keresztezése van vissza.

Épülnek a monolit vasbeton aknák, kialakításra kerülnek a távvezeték szakaszok aknához történő 
csatlakozásai valamint a Bogyiszlói-főcsatornát keresztező csőhíd is épül. Elkészült a bogyiszlói körforgalom 
sajtolása és a haszoncsövek behúzása az átsajtolt védőcsőbe. 
A projektben résztvevők ezekről a munkákról a kivitelezés során folyamatos tájékoztatást kapnak, azonban a 
beruházási helyszíneken saját maguk is megtekinthették a változásokat.

„SZIKRÁTÓL A HAMUIG”
Május végéig nevezhetnek az általános, valamint a középisko-
lások a tűzmegelőzési pályázatra.
Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság „Szikrától a hamuig” 
címmel két korcsoportban alkotói pályázatot hirdetett meg. A 
fiatalok a tűzoltók beavatkozását bemutató plakát, hanganyag, 
rövidfilm, vagy akár számítógépes alkalmazás kategóriában ne-
vezhetnek. A pályázati anyagoknak legkésőbb május 29-ig kell a 
pályaműveknek beérkezni a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatósághoz. 
A legtehetségesebb tanulókat díjazzák, és a legtöbb pályázatot 
benyújtó intézmény elnyeri a „Legkreatívabb iskola 2015” címet. 
Benyújtás módja: e-mailben a tolna.titkarsag @katved.gov.hu 
e-mail címen vagy elektronikus adathordozón a megyei igazga-
tóság postacímére (7100 Szekszárd, Mikes u. 16-22)  . Az alkotás 
leadásakor meg kell adni a pályázó nevét, életkorát(a pályázat 
beérkezési határidő napján betöltött életkor), e-mail címet és az 
iskola pontos megnevezését és címét. 
 dr. Ackermann Zsuzsanna tű. főhadnagy
 hivatalvezető
 Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Intézete a Szekszárdiak éghaj-
latváltozással kapcsolatos véleményét feltáró 500 fős szociológiai felméréssel 
kereste meg a Szekszárdi Klímakört. A felmérés 3 részből áll.

1. rész: 10-15 főre kiterjedő mélyinterjú, a rendkívüli időjárási események 
által „hivatalból érintettek” bevonásával ( katasztrófavédők, polgármesteri hi-
vatal, műszaki igazgatóság, mezőgazdaságban, szőlészetben dolgozók, stb.). 
Ez a rész 2015. áprilisban elkészült.

2. rész: A Szekszárdon észlelhető rendkívüli, szokatlan időjárási-természeti je-
lenségek  feljegyzése 2015. június 1. és augusztus 31. közötti időszakban, 15-20 fő 

önkéntes által. Erre keresünk még 5-10 önkéntest, akik vállalkoznak arra, hogy 
amikor a korábban megszokottól eltérő, furcsa időjárási-természeti jelenséget ész-
lelnek, azt 5-10 mondatban feljegyzik. (Jelentkezni május 20-ig lehet, e-mailen, 
vagy a 30/9574-835-ös telefonon. 2015. május 21-én 16.30-tól a Scarabeus Ren-
dezvény teremben tájékoztatást fogunk tartani az önkéntesek számára.)

3. rész: 500 szekszárdi lakos felkeresése és egy 8-10 oldalas kérdőív kitöltése. 
Erre a munkarészre ősszel kerül sor, a Garay gimnázium diákjainak közre-
működésével.
 Üdvözlettel: Baka György, klímakoordinátor



10 112015. május 17. 2015. május 17.

KÉRJÜK KEDVES OLVASÓINKAT, A MEGFEJTÉST NE KÜLDJÉK BE! KERESZTREJTVÉNYÜNK PUSZTÁN SZÓRAKOZTATÁSUKAT SZOLGÁLJA!
Május 10-ei rejtvényünk megfejtése: Bertha Bulcsu, A kenguru

Május 18-20. 19:00
TORRENTE 5. A KEZDŐ TI-
ZENEGYSzínes szinkron+fel-
iratos spanyol akció-vígjáték. 
Korhatár: 16 éven felülieknek! 
Hossz: 105 perc.

Május 18-20. 17:00
DÍNÓ KALAND 3D 

Színes szinkronizált amerikai 
animációs film. 
Korhatár: 12 év alatt szülői kí-
sérettel! Hossz: 88 perc.

Május 21-23. 17:00, 19:00
CSÁBÍTUNK ÉS VÉDÜNK
Színes szinkron + feliratos 
amerikai vígjáték.

AGÓRA MOZI A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
Május 21., csütörtök 18.00 óra  
– Művészetek Háza
„KÖRTEMUZSIKA” – Körtés Jó-
zsefre emlékeznek muzsikus barátai
Körtés József 1975 szeptemberétől 
a 2004. július 11-én bekövetkezett 
haláláig a Liszt Ferenc Zeneiskola 
fuvolatanára, Szekszárd város ze-
nei életének meghatározó szemé-
lyisége volt. Kamaramuzsikusként 
és szólistaként rendszeresen köz-
reműködött komolyzenei rendez-
vényeken. Sokoldalú zenei tehetsé-
ge révén aktív tagja volt: a Bartina 
Zenekarnak, a Holló Együttesnek 
és a Szekszárdi Jazz Quartetnek.
Közreműködnek: Bartina Zenekar, 
Bartina Néptánc Egyesület tánco-
sai, Holló Együttes, Liszt Ferenc 
Zeneiskola tanárai és növendékei, 
Szekszárd Jazz Quartet. Házigaz-
da: Orbán György előadóművész. 
Jegyár: 1500 Ft.

Május 23., szombat 11.00 óra 
– Művészetek Háza
MODERN MŰHELY – kiállítás- 
megnyitó
A nemzetközileg jelentős tárlatokon 
jegyzett Modern Műhely textil ipar-
művészeti csoport 18 női alkotójának 
legújabb alkotása lesz látható. A kiál-
lító művészek: Bornemisza Eszter, 
Váradi Gyöngyi, Atkins Zsófia, He-
gyi Csilla, Kelemen Emma, Szomor 
Ágnes, Felber Irén, Csáki Gyöngyi, 
Horváth Anikó, Pásztor Piroska, Po-
lyák Ildikó, Kosztelnik Edit, Acélosné 
Solymár Magdolna, Székely Katalin, 
Siposné Cseh Margit, Pintér Zsu-
zsa, Rigler Marianna, Winter Rozál. 
A kiállítást megnyitja: Jászberényi 
Matild textilművész. Közreműkö-
dik: Authné Fuchs Márta (hegedű), 
Lestákné Valasek Szilvia (zongora). 
Műsorközlő: Orbán György. A tárlat 
megtekinthető június 21-ig, hétfő 
kivételével minden nap, 10 órától.

Nyári Kalandozások 
az AGÓRÁBAN
Hosszú nyári szünet, kevés sza-
badság, unatkozó gyerekek? 
Gyertek a Kalandos táborba, ahol 
izgalmas programokkal tapasztalt 
oktatók várnak!
Foglalkoztató nyári táborok alsó 
tagozatos gyermekeknek (6-

10 éves korig) a Babits Mihály 
Kulturális Központban, június 
22-26., június 29- július 3. és jú-
lius 6-július 10. között. A tábor 
helyszíne: Babits Mihály Kultu-
rális Központ, Piac Közösségi tér 
(Szekszárd, Piac tér 1.).
A táborok részvételi költsége: 
15.000 Ft/fő/turnus, testvérek je-
lentkezése esetén 12.000 Ft/fő/
turnus. A tábor díja a napi étkezé-
seket és a kirándulás útiköltségét 
is tartalmazza. Napi foglalkoztatás: 
8.00-16.30 óráig.
További információ, jelentkezés: 
74/529-610, Péter Judit: peter.ju-
dit@szekszardagora.hu

CreArt-Csengey Dénes
Írószeminárium  Május 19. (kedd) 
– Piac, Közösségi tér
16.00 óra
TATAI TIBOR GRAFIKUS MŰ-
VÉSZ KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓJA
A mohácsi származású Tatai Tibor 
Pécsett, a Művészeti Szakközépis-
kolában érettségizett, alkalmazott 
grafika szakon, majd Budapesten 
folytatta tanulmányait a Magyar Kép-
zőművészeti Egyetemen, ahol diplo-
mát szerezett tervezőgrafika szakon. 
Fontosnak tartja munkája során a 
hagyományokból való építkezést. 
Célja, hogy a vizuális kultúra gyöke-
reit megőrizve újat alkosson. Jelenleg 
Mohácson él és a busójárás, a tambu-
ra zene és a gasztronómia inspirálja.

17.00 óra
DRAGOMÁN GYÖRGY ÍRÓ-OL-
VASÓ TALÁLKOZÓ
A nagy sikerű „Máglya” írója Szek-
szárdon. A marosvásárhelyi szárma-
zású, ma már Budapesten élő több-
szörös sikerlistás író lesz a vendége 
a CreArt Csengey Dénes Írószemi-
náriumnak. „Írni tizenhárom éve-
sen kezdtem, egy képet láttam meg, 
olyan tisztán és plasztikusan, hogy 
úgy éreztem, le kell írnom. Azóta is 
ezzel kísérletezem, elég korán elha-
tároztam, hogy regényt akarok írni, 
tíz évig tartott, amíg rájöttem, hogy 
is kell azt csinálni” – vallja Dragomán 
György. Első kötete 2002-ben jelent 
meg (A pusztítás könyve), ezúttal a 
nagy sikerű Máglya kapcsán beszél-
getünk az íróval.

A Tolna Megyei Vöröskereszt
HASZNÁLTRUHA

ADOMÁNYOZÁST TART
Helye: Szekszárd Dózsa György u.1.
Ideje: május 18. (hétfő) 08.00–09.00

2015. évi tagdíj befizetésére is lehető-
ség van. Szeretettel várjuk tagjainkat, 

a Szekszárdi Nyugdíjasok Területi 
Érdekszövetsége tagjait, és minden 

rászorulót.

Pszichológia mindenkinek
Komplex művészetterápia gyógy-
pedagógiai csoportban Kis Ildikó 

művészetterapeuta és Sudár Boglárka 
zeneterapeuta előadása.

Május 20-án (szerda)17 órakor
Helyszín: Szekszárd, a Zeneiskola 

Nagyterme
Az előadás ingyenes!

Kedves Véradó, leendő Véradó!
A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete
2015. május 22. (péntek) 08.00–14.00 óra között 

„Pünkösdi Véradást” szervez Szekszárdon a Véradó Állomáson. 
Minden véradó egy korsó sörre beváltható tikettet kap, amely a 

sörsátorban váltható be a rendezvény ideje alatt. 
Beteg embertársaink nevében kérjük, hogy vegyen részt  

a véradáson és segítse elő a gyógyulásukat. 
A véradásra kérjük hozza magával személyes okmányait.

ÖNZETLENSÉGÉT ELŐRE KÖSZÖNJÜK!

ÖNKÉNTESEK NAPJA
A Mentálhigiénés Műhely, a Szekszárdi Civil Kerekasztal és 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2015.június 6-án 

hagyományosan megszervezi az Önkéntesek Napját. 
Szokásosan a Garay térre fognak kitelepülni az önkéntes munkát 

végző szervezetek délelőtt 10 órától délután 17 óráig.
Kérjük, hogy aki szeretne fellépni, bemutatkozni, az legyen kedves 
jelentkezzen Ácsné Oláh Gabriellánál, a Szekszárdi Civil Kere-

kasztal elnökénél a gabi.olah.acs@gmail.com címen vagy Gaálné 
Hoffercsik Dóránál a mentalmuhely@gmail.com email címen. 

A jelentkezéskor mindenképpen kérjük jelezni a technikai igé-
nyeket (szék, asztal stb.).

Jelentkezési határidő: 2015. május 26.
Idén is keressük az év Szomjú díjasát. 

A szervezők 2015. május 26-ig várják a felterjesztéseket. 
Az indoklással alátámasztott javaslatokat papír alapon illetve 
elektronikusan lehet benyújtani a Mentálhigiénés Műhelyhez 

Szekszárd, Szent István tér 10. postai címen illetve a  
mentalmuhely@gmail.com email címen. 

További információk:
Ácsné Oláh Gabriella e-mail: gabi.olah.acs@gmail.com 
Gaálné Hoffercsik Dóra tel.: 74-511-721; 06-20/353-43-66
Pócs Margit tel.: 504-119; 06-30/632-3266.

ÁCS REZSŐ polgármester
Június 1. (hétfő) 14-16 óráig. 
Előzetes bejelentkezés alapján, az 
alábbi telefonszámon: 06-74/504-102
Szekszárd, Piac tér 1. „F” épület 

DR. VARGA KATALIN jegyző 
Minden szerdán 10–12 óráig, Szek-
szárd, Széchenyi u. 27-31.

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület 
Május 19. (kedd) 16 óráig. Garay J. 
Általános 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 Gimn. és Informatikai 
Szakközépiskola (Kadarka u. 25-27.)

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

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
V. sz. választókerület A hónap első 
hétfőjén, 18–19 óráig. Babits M. Kult. 
Közp., Remete terem (Szent I. tér 10.)

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

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 Ált. Isk.(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 órá-
ig. Szekszárd, Piac tér 1. „F” épület

KEREKES LÁSZLÓ képviselő
A hónap negyedik szerdáján 17–18 
óráig. Szekszárd, Piac tér 1. „F” épület

Tisztelt Embertársunk!
Kérjük, támogassa adója 1%-val 

a Vakok és Gyengénlátók 
Tolna Megyei Egyesületét.

Köszönjük!
Adószám: 18864858-1-17

Tel.: 74/512-355, 74/512-356
Szekszárd, Hunyadi u. 4.

Honlap:
www.tolnamegyeivakok.hu

E-mail: szdvakok@gmail.com
(00488)

A POLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

Szekszárd Megyei 
Jogú Város

Polgármesteri
Hivatala

a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 

45. § (1) bekezdése alapján 
pályázatot hirdet

a Polgármesteri Hivatal 
Humánszolgáltatási Igazgató-

ságának Humán Osztályára

adminisztrátor
munkakör betöltésére.

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

tekinthető meg.
(Ö00050)

Ki volt l. Béla?
Nyomozz velünk!

Gyere a nyári táborba a  
Vármegyeházára!

Tervezzünk és alkossunk 
korabeli pénzt és edényeket 

agyagból!
Készítsünk terepasztalt ólom-

katonákkal!
Drámajáték, kaland, titok vár 
Benneteket múzeumon belül 

és kívül! 
Közreműködők: Szodorainé 

Mohr Szilvia keramikus,
Tóth Gábor festőművész,

Rubányi Anita előadóművész.
Időpont: június 22-26.

Részvételi díj: 14.000 forint 
(ebéd+hazavihető alkotások 

+tudás+élmény)
Jelentkezési határidő:

június 12.
Szeretettel várunk Benneteket: 

Szűcs Zsuzsa múzeum- 
pedagógus és munkatársai 

Tel.: 06-70/491-1201 
E-mail:

szucs.zsuzsanna@wmmm.hu
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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
(00469)

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

(00471)

Akkumulátorok,
generátorok,

indítók alkatrészeladása,
felújítása.

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

E-mail: tompalko@citromail.hu

PALKÓ 2000 Bt. 
Autóvillamosság

(00487)

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. (00472)

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

Nyitva tartás: H-P. 8-16.30 Szo.: 8-12-óráig (00475)

20% engedmény Ballagási akció 
Arany - Ezüst ékszerekre 

és Mütárgyakra  
Akció érvényes :  2015.04.23. – 2015.06.14

2

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

6. TOLLE 

Főtámogatók
TOLNATEJ ZRT.

MVM PAKSI ATOMERŐMŰ ZRT.
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Kiemelt támogatók:
4 SALES SYSTEMS KFT.
ALISCA BAU ZRT.
BÁTGRILL Kft.
Bau Team Kft.
Bodri Borház
Delta-E
ELEKTROLIT KFT.
ELTER KFT.
Eszterbauer Borászat
H – HOLD KFT.
JAKO FEMARUGYAR KFT.
Keszthelyi Holding
KÖZ–MEG–VILL KFT.
Messer Hungarogáz
METMARK KFT.
MUREXIN KFT.
PANNON Market KFT.
PANTEON KFT.
Schieber Pincészet
SIÓ-TRANS KFT.
SUGÁR ÉPÍTŐIPARI KFT.
SYGNUS KFT.
V & PERIKO KFT.

Támogatók:
Dovitrade Kft.
Euro Holges
FÜRMANN KFT.
Gárdi Bútor
LUGMAIR SZEKSZÁRD KFT.
MANCSI KFT.
Mangó étterem
Márker
MERIDIÁN MÉRNÖKI 
IRODA KFT.
PROFIRENT KFT.
SZ + C STÚDIÓ KFT.
SZELEI-TEX KFT.
TESCO
TÜK BT.
VALUM KFT.
VENDI HUNGÁRIA KFT.
Vida Családi Birtok

(0
04

79
)

Köszönjük a támogatást!

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

PTE Illyés Gyula Kari Étterem étlap május 18-től május 22-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!

(00468)

május 18. május 19. május 20. május 21. május 22.

„A”

Sertésraguleves Gyümölcskrém-
leves Rizsleves Karalábéleves Csontleves

Fahéjas csiga, 
gyümölcs

Hétvezér-tokány, 
tészta

Finomfőzelék, 
rántott párizsi, 

gyümölcs

Cigánypecsenye, 
pirított burgonya, 

savanyúság

Lecsós virsli,
tarhonya,
gyümölcs

„B”

Tavaszi 
zöldségleves

Gyümölcskrém-
leves Rizsleves Karalábéleves Csontleves

Rántott pulykamell, 
bugaci saláta

Fokhagymás-
kapros borda, 
görög saláta

Temesvári 
pulykaragu,

tészta

Rántott 
csirkecomb, 

vajas zöldköret

Szezámos hal� lé, 
majonézes 

burgonyasaláta

„C”

Tavaszi 
zöldségleves

Gyümölcskrém-
leves Rizsleves Csirkegulyás Csontleves

Zúzapörkölt, 
galuska

Pirított csirkemáj, 
sós burgonya, 

savanyúság

Tepsis burgonya, 
saláta,

gyümölcs
Szilvás lepény

Sárgaborsó főzelék, 
sült kolbász, 

gyümölcs

(Ö00051)
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VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

Kiadja Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. • felelős kiadó: a kft. ügyvezetője • főszerkesztő: Mészáros József • a szerkesztőség munkatársai: Bálint 
György, Fekete László, Gyimóthy Levente • a szerkesztőség levélcíme: Szekszárd, Hunyadi u. 4. • tel.: 74/506-467 • e-mail: szekvas@gmail.com 

hirdetésfelvétel, ajánlatkérés: Szántó Ildikó 30/9726-663, marketing@ tolnataj.net • terjesztés: ALL-THE-BEST Kft., Szabó József,  
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.

„Szép volt, Feri!”
Amikor ifj. Ficza Ferenc 2005-
ben magyar bajnok lett a 
gokart kadet 60-as kategóri-
ában, még csak ábrándozott 
arról, hogy egy nap majd 
szurkolók ezrei skandálják a 
nevét. Éppen 10 évet kellett 
dolgoznia ezért: a szekszárdi 
pilóta május 3-án, hazai kö-
zönség előtt, a Hungarorin-
gen nyert futamot a Túraautó 
Európa-bajnokságban (ETCC).

Az előző idényben a Seat Leon 
EuroCup sorozatban versenyző 
„kis” Ficza már közel került ál-
mához, hiszen futamgyőzelmet 
is aratva az utolsó verseny előtt 
még a bajnoki cím is elérhető 
közelségbe került. Aztán a bar-
celonai szezonzáró nem úgy si-
került, ahogy szerette volna, ám 
a bajnokságban elért 6. helye-
zése így is dicséretre méltó. Így 
gondolták ezt a Magyar Nem-
zeti Autósport Szövetségben is, 
és tavaly az év legjobb junior 
versenyzőjének választották.

A 2015-ös esztendő elején 
úgy tűnt, hogy a Zengő Mo-
torsport junior csapatának tag-
jaként az idén debütáló TCR 
sorozatban fog indulni. Aztán 
az első, malajziai versenyt kö-
vetően mégsem ő kapta a sze-
zonra a versenyzői ülést. Április 
végén kiderült, hogy ifj. Ficza 
Ferenc mégsem marad munka 

nélkül, hiszen csapata a Seat 
Leon Európa-kupás kocsival 
benevezte az ETCC magyar-
országi versenyhétvégéjére. A 
pénteki tesztek és szabadedzé-
sek alkalmával azonban egy-
szer sem gördült ki a boxból a 
fekete-piros versenykocsi. Az 
ellenfelek is csak találgatták az 
okát: műszaki hibáról, vagy va-
lamilyen stratégiáról beszéltek. 
A valóság azonban az volt, hogy 
a csapat anyagi helyzete miatt 
spórolni kellett a technikával. 
Ilyen előzmények után már az 
is csoda lett volna, ha a futamon 
pontszerző helyen végez...

Ifj. Ficza Ferenc azonban a 
jól ismert kocsiban és verseny-
pályán nem akart a „futottak 
még” kategóriájába tartozni. 
Az időmérőn a hatodik helyet 
csípte el, és egy jól sikerült 
rajtot követően az első körben 
már a negyedik helyen har-
colt. A korábban a Túraauó 
Világbajnokságban (WTCC) 
szerepelt Engstlert megelőzte, 
s miután Borkovic hibázott, 
második helyre zárkózott fel. 
Ficza folyamatosan nyomás 
alatt tartotta a vezető Kajaia-t, 
és türelme végül meghozta 
gyümölcsét, mert riválisa egy-
re többet hibázott, míg végül 
az utolsó körben a szekszárdi 
pilóta megelőzte, és ezzel meg-
szerezte a futamgyőzelmet. 

Az autóból kikászálódva eu-
forikus hangulatba került. Egy 
nemzetiszín zászlóval a kezé-
ben, könnyeivel küszködve tisz-
teletkört futott a bokszutcában, 
miközben a WTCC-futamra ki-
látogató több ezres tömeg a ne-
vét skandálta: „Szép volt, Feri! 
Szép volt, Feri!”

Az ünneplésre nem maradt 
sok idő, hiszen hamarosan 
rajtolt a második futam. Feri a 
nyolcadik helyről indulhatott, 
és az első kanyar ütközéseit el-
kerülve pillanatok alatt Borko-
vics mögött, a harmadik helyen 
találta magát. Amikor a szerb 
átvette a vezetést, a fiatal szek-
szárdi pilóta szorosan mögötte 
haladt, s az újabb kínálkozó 
lehetőségre várt. A 207 cm 
magas Borkovic azonban nem 
hibázott, megnyerte a második 
futamot, Ficza pedig bejött a 
második helyre.

Ifj. Ficza Ferenc csodálatos 
hétvégét zárt a mogyoródi pá-
lyán. Eddig „csak” az ETCC 
legfiatalabb versenyzője volt, 
amikor 2012-ben 15 évesen 
állt rajthoz, most már a soro-
zat történetének legfiatalabb 
futamgyőztese is, ráadásul 18 
pontjával vezeti a bajnoksá-
got. A folytatás azonban mégis 
„képlékeny”. A következő hely-
szín június 20-21-én Szlovákia 
lesz, ahol ismét jó eséllyel száll-
hatna harcba a futamgyőzele-
mért...

„A Slovakia Ring nekem még 
jobban fekszik, mint a Hungar-
oring, de sajnos most még nem 
tudom, hogy a szezon további 
részében is indulni fogunk-e. 
Most ünnepelek, és majd meg-
látjuk, mit hoz a jövő” – nyilat-
kozta a versenyt követően.

 - fl -

„Házi” megyebajnokság a vívóknál
Hagyomány, hogy a Szekszár-
di Kórház Sportkör vívószak-
osztálya a megyei szövetség-
gel karöltve versenyt rendez, 
melyen a megyében egyedüli-
ként működő vívószakosztály 
összes tanítvány pástra áll. A 
közelmúltban megtartott ver-
senyen a szekszárdi szakosz-
tály 14 tagja fogott fegyvert, 
a csörtéket a részben pályáza-
ton elnyert új felszerelésekkel 
bonyolították le.

Az első korcsoportban a kadet 
korú és annál idősebb, már 

több éve vívó fiatalok csaptak 
össze. A győzelmet kiegyensú-
lyozott teljesítménnyel, min-
den ellenfelét legyőzve Ruppert 
Gábor szerezte meg, mögötte 
a dobogón Csontos Gábor és 
Garay Bence végzett. Utóbbi – 
fiatal kora miatt – a második 
korcsoportban is pástra lépett, 
és a hétfős mezőnyben az első 
helyen zárt, megelőzve Bernáth 
Tamást és Szentes M. Somát. A 
vívók következő megméretteté-
se a május végén megrendezés-
re kerülő pünkösdi kupa lesz.
 -fl-

FELHÍVÁS
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatának Közgyűlése az alábbi-
akban ismerteti a város polgáraival, 
intézményeivel és közösségeivel a vá-
rosi kitüntető díjakról szóló rendeletek 
fontosabb szabályait:

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

1.) „PRO URBE SZEKSZÁRD” Emlékplakett
Pro Urbe Szekszárd emlékplakett ado-
mányozható azoknak a polgároknak, 
közösségeiknek, akik/amelyek a város 
fejlesztésében, a társadalmi, szociális, 
kulturális, gazdasági élet bármely  ága-
zatában kiemelkedően hasznos munkát 
végeznek és ennek révén a város értékeit 
növelő, maradandó eredményeket értek 
el, öregbítették a város jó hírét.

Pro Urbe Szekszárd emlékplakett 
évente legfeljebb három adományozható.

Az emlékplakett adományozását a 
Közgyűlés, városi társadalmi szervezetek, 
érdekképviseleti szervezetek, egyesületek 
és a város lakossága kezdeményezheti.

2.) „Közjóért” kitüntető díj
„Közjóért” kitüntető díj adományozha-
tó azoknak a polgároknak, illetve kö-
zösségeknek, akik/amelyek Szekszárd 
városért kiemelkedő jelentőségű tevé-
kenységet folytatnak, illetőleg hozzájá-
rultak a város országos vagy nemzetközi 
hírnevének elmélyítéséhez.

„Közjóért” kitüntető díjból évente 
legfeljebb hat adományozható. A ki-
tüntető díjra bármely szekszárdi polgár 
vagy közösség javaslatot tehet.

3.) „Szekszárd javáért” kitüntető cím
A „Szekszárd javáért” kitüntető cím 
annak a szekszárdi székhelyű vagy te-
lephelyű magyar vagy külföldi vállalko-
zásnak adományozható, aki/amely 

a.) Szekszárd gazdasági fejlődésének 
elősegítésében, gazdasági érdekeinek 
előmozdításában kiemelkedő jelentő-
ségű tevékenységet folytat,

b.) szociális területen a lakosság ér-
dekében (életszínvonalának javításá-
ban, szociális jólétének növelésében) 
példaértékű teljesítményt nyújt,

c.) egyediségével, egyedülállóságával, 
újításával, nagy jelentőségű díjjal, PR 
munkával, vagy egész életművével hoz-
zájárul a város országos vagy nemzetközi 
hírnevének elmélyítéséhez, öregbítéséhez.

A „Szekszárd javáért” kitüntető cím 
adományozására javaslatot tehet bár-
mely szakmai szervezet, érdekképvi-
seleti szerv, magánszemély, társadalmi 
szervezet vagy alapítvány.

Évente legfeljebb négy kitüntető cím 
adományozható.

4.) Hirling Ádám kitüntető díj
Hirling Ádám kitüntető díj annak az 
Önkormányzat által fenntartott intézmé-
nyeknél foglalkoztatott közalkalmazott-
nak, munkavállalónak, Polgármesteri 
Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselő-
nek, ügykezelőnek, munkavállalónak, 
az Önkormányzat kizárólagos vagy 
többségi tulajdonában álló gazdasági 
társaságnál foglalkoztatott munkaválla-
lónak, valamint az Önkormányzat által 
a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások 
ellátására foglalkoztatott közalkalma-
zottnak adományozható, aki
a.) munkaköréből fakadó feladatait 
huzamosabb ideje, legalább 10 éve az 
átlagosnál magasabb színvonalon és 
eredményességgel látja el; 
b.) jelentős érdemeket szerzett nagy mun-
kaigényű szakmai feladat végrehajtásában;
c.) életpályája alapján példaképül állítható.

A Hirling Ádám kitüntető díj több 
személy, közösség, munkacsoport kö-
zött megosztva is adományozható közös 
tevékenység, együttesen elért kiemelke-
dő eredmény esetén. 

A Hirling Ádám kitüntető díj adomá-
nyozására javaslatot tehet a munkáltatói 
jogkör gyakorlója, valamint a munkálta-
tói jogkör gyakorlójának egyetértésével 
a polgármester, az alpolgármesterek, az 
önkormányzati képviselők, a bizottsá-
gok külső tagjai és a városban működő 
szakmai, társadalmi, civil szervezetek.

A kitüntető díjból évente legfeljebb 3 
adományozható.

A kitüntetésekre vonatkozó javasla-
tokat írásban kell eljuttatni Szekszárd 
Megyei Jogú Város polgármesteréhez 
2015. május 31-ig. (Levelezési cím: 7100 
Szekszárd, Béla király tér 8., Személyesen: 
Szekszárd, Széchenyi u. 27-31. Polgár-
mesteri Titkárság)

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

A javaslattételhez az űrlapok letölt-
hetőek Szekszárd Megyei Jogú Város 
honlapjáról az alábbi címen (az űrlapok 
a rendelet 15-19. oldalán találhatóak): 
http://www.szekszard.hu/onkormanyzat/
hatalyos_onkormanyzati_rendeletek_ 
egyseges_szerkezetben#2005 



2015. május 17.16

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! (00483)

Szúnyogháló
akció

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

(00465)

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  (00474)

Trend Minőség Szakértelem

Black out (fény és hőzáró)
függönyök akciója:

Május 7-21-ig 
10% kedvezmény, 

amennyiben nálunk varratja úgy 
15% kedvezményt adunk 

a sötétítő függöny anyagából.
ÚJDONSÁGAINK:

Tapéták
Szőnyegek
Ágybetétek

Szivacs termékek
Bútorszövetek

Üzletünkben nagyobb alapterületen, 
kibővült választékkal várjuk 

kedves vásárlóinkat.
NYITVA TARTÁS:

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

 (00485)

EGÉSZSÉG
JÓ KÖZÉRZET
KÉNYELEM
EGÉSZSÉGCENTRUM
a KORZÓ ÁRUHÁZBAN
•  vitamingazdag zöldség-gyümölcs

választék,
• konyhakész tisztított termékek,
• friss saláták,
•  zöldség-, gyümölcslevek helyben

facsart friss alapanyagokból
igény szerint.

Akciós ajánlatunk:
május 18-tól – május 23-ig

• 10db-os dobozos tojás (M-es) 
329.- Ft/csomag, 32,90.- Ft/db
• Új fejeskáposzta 259.- Ft/kg

• TV paprika 590.- Ft/kg

RÉPA

NYITVA TARTÁS:
Hétfő-Péntek: 7–16, Szombat: 7–12 óráig

a KORZÓ ÁRUHÁZBAN és a 
Mátyás király u. 74-ben

Előrendelés: 06-74/412-225,
mobil: 06-30/348-5676.
NÉZZEN BE HOZZÁNK!

(00481)


