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Teret kapott a szekszárdi ifjúság Uszoda és idősek otthona épül

Közösségi tér nyílt Szekszárdon a fiatalság, illetve a civil szer-
vezetek számára a nemrég átadott Piactér rendőrség felé néző 
épületszárnyának emeleti szintjén. A február 20-ai hivatalos 
megnyitón Halmai-Nagy Róbert, a Babits Mihály Kulturális 
Központ vezetője ismertette az új városi közösségi helyszínre 
vonatkozó terveket.

A közösségi teret üzemeltető és 
működtető kulturális központ első 
embere a megnyitón elmondta: 
szeretnék, ha az új rendezvény-
helyszín színpada hetente egyszer 
a helyi amatőr zenekaroké lenne. 
A „ház úrnője” – ahogy Wessely 
Judit, a kulturális központ cso-
portvezetője fogalmazott – Varga 
Dalma művelődésszervező lesz, 
akihez a programok kapcsán le-
het fordulni.

A rendhagyó megnyitón az 
ifjúságé volt a főszerep, helyi kö-
zépiskolások zenés-táncos pro-
dukcióiba nyerhettek betekintést 
a jelenlévők. Az I. Béla Gimnázi-
um diákszínpada bemutatta Kéri 
Ferenc „A lopótök, avagy a Mari 
nem olyan pajzán” című népi 
komédiáját, valamint fellépett a 
„bélások” iBand-je és iChore-ja,  

továbbá a Garay János Gimná-
zium népdalénekes csapata is. 
Rajtuk kívül a Szekszárdi Moz-
gásművészeti Stúdió, illetve a 
Gemenc TáncSport Egyesület 
színesítette a programot.

A produkciókat követően az 
Új Nemzedék Ifjúsági Iroda, a 
RÉV Szenvedélybeteg-segítő 
szolgálat, valamint az Ifjúsá-
gi Unió és Polip Ifjúsági Iroda 
mutatta be tevékenységi köré-
nek mibenlétét.

A újdonsült belvárosi ren-
dezvényhelyszín, amely a Piac 
Közösségi Tér elnevezést kapta, 
február 24-e óta keddtől szom-
batig, délután kettőtől este nyolc- 
ig várja a fiatalságot, egyebek 
mellett billiárddal, csocsóval, 
videojátékokkal és büfével.

 Gy. L.

A 2015 február 23-án ren-
dezett közéleti fórumon Ács 
Rezső, Szekszárd polgármes-
tere a mögöttünk hagyott 
év városi fejlesztésein túl is-
mertette a 2015-ben induló, 
avagy elkészülő beruházások 
terveit is.

Amint azt a polgármester a 
helyszínen kiemelte: Szekszár-
don 2015-ben egyenlő arányba 
kerültek a működési és a fej-
lesztési kiadások, így a város jó 
úton halad. Hamarosan befeje-
ződik a megyeszékhely 6,5 mil-
liárd forintba kerülő, új vízbázi-
sának kivitelezése, így már idén 
ősztől a város a Faddi-Dunából 
nyert, Bogyiszlón előtisztított 
ivóvizet használhatja. A speci-
ális technikával kiépült létesít-
mény két, a Sió-csatorna alatt 
átfúrt vezetékkel rendelkezik, 
így, ha az egyik vezetékkel bár-
miféle probléma adódik, akkor 
is zavartalan marad a szolgálta-
tás, hiszen a párhuzamos cső-
re azonnal átállhat a rendszer 
– tudatta a polgármester. Ács 
hangsúlyozta: a városnak egy-
milliárd forintot meghaladó 
pénzeszközök állnak rendelke-
zésre, 2014-ben pedig 16%-ot 
meghaladó vagyonnövekedés 
jellemezte Szekszárd büdzséjét. 
Mindemellett csökkenő kö-
telezettségállomány, valamint 
továbbra is kedvező mutató-
számok jellemzik a megyeszék- 
helyet, az önkormányzat pedig a 
városüzemeltetés bruttó össze-
gét is növelni tudta, megtartva 
annak színvonalát. Ingatlanér-
tékesítés a 2006-tól tevékenyke-
dő jobboldali városvezetés óta 
nem történt, ingatlanvásárlás 
viszont igen. A város adósság-
állománya tovább csökkent, és 
megerősödött az önkormány-
zati cégek piaci helyzete is. Az 
I. Béla Gimnázium laborja a 
városnak egy fillérjébe sem 
került, Szekszárd közvilágí-
tásának ledes fényforrásokra 
történő cseréje pedig három év 
alatt megtérül – reagált a kü-
lönböző politikai támadásokra 
Ács. Amint azt megtudhattuk, a 

városvezetés szándékában áll a 
közeljövőben Szekszárd kerék-
párútjának észak-déli irányban 
történő fejlesztése, illetve egy új 
ravatalozó építése a kibővített 
alsóvárosi temetőben. 

A közvilágítást a nemrég a 
város határában átadott hatos 
és hatvanötös főút csomópont-
jában található körforgalomig 
szeretné az önkormányzat ki-
építeni, de tervben van a Tart-
say, valamint a Szent-Györgyi 

Albert (korábbi Kecskés Ferenc) 
utcák csomópontjának lám-
pás kereszteződéssé alakítása, 
mindemellett pedig a Palánki 
és a tehermentesítő út találko-
zásánál egy újabb körforgalom 
kiépítése is. A felsoroltakon túl 
hamarosan felújítják a Polgár-
mesteri Hivatal épületét, amely-
nek munkálatai 2015 szeptem-
berében fejeződhetnek be: a 
beruházás által a Munkácsy utca 
sarkán lévő szocreál stílusú – a 
Béla király tér jellegéhez kevés-
bé illeszkedő – hivatali tömb is 
barátságosabb hangulatot kap 
majd – derült ki a tájékoztatón. 
A városközpont rehabilitációja 

a Bezerédj tömbbelső felújításá-
val folytatódik, de idén mintegy 
1,4 milliárd forintos beruházási 
költséggel elkezdődhet az él-
ményfürdő mögötti területen 
az új városi uszoda építése is, 
amely egy 25x33-as úszóme-
dencével, illetve egy 8x16 méte-
res tanmedencével várja majd a 
látogatókat. Ács Rezső ugyanak-
kor felhívta a figyelmet arra: az 
újonnan épülő létesítmény üze-
meltetése lényegesen olcsóbb 

lesz, mint a meglévő uszodáé, 
míg a jelenlegi fürdő helyén a 
város egy új lakóövezetet hozna 
létre. Az Ökocentrum-program 
keretében a város határáig meg-
hosszabbításra kerül a gemenci 
kisvasút, a Dunán pedig kikötő 
is épülhet, továbbá kerékpárút 
vezethet a Gemenc felé, de egy 
fedett élményfürdő kialakítása 
is a tervek közt szerepel. A város 
10 millió forintot nyert a Bel-
ügyminisztériumtól térfigyelő 
kamera fejlesztésére, így újabb 
12 készülékkel bővül a térfigye-
lő rendszer, a bűncselekmények 
megelőzése érdekében. Idén áp-
rilisában fejeződik be a Kadarka 

utcai óvoda felújítása, a Wosinsky 
óvoda bővítésének befejezése 
pedig augusztusra várható. Az 
önkormányzat az Ipari Parkba 
folyamatosan várja a befektető-
ket, ahová egy élelmiszer-feldol-
gozó üzemet telepítene a város. 
Ács Rezső a Paksi Atomerőmű 
bővítése okán elmondta: Szek-
szárd várja a beruházás kapcsán, 
a megyeszékhelyen letelepedni 
vágyó családokat.

Ács Rezső arról is szólt, a 

sportközpont mellé kétcsilla-
gos szállodát szeretnének, de 
egy, a Sió csatornát érintő uni-
ós pályázati projekt keretében a 
Siófoktól a gemenci árvízkapuig 
húzódó kerékpárút Szekszárdot 
érintő szakaszának építéséből is 
kivenné részét a város. Hiányzik 
egy emelt szintű idősek otthona 
is, amelynek megépítése szintén 
a közeljövőben várható. A pol-
gármester végezetül elmondta, 
hogy a lakótelepek parkolóhe-
lyei is bővítésre kerülnek, illetve 
folytatódnak az út- és járdafel-
újítások, valamint a csapadék-
víz-elvezetők megújítása.

 Lévai Márton 

Újabb szakképzett kormánytisztviselők

2015. február 25-én, 14 órakor ünnepélyes keretek között 
újabb harmincegy, kormányablak-ügyintéző szakirányú to-
vábbképzési szakon végzett kormánytisztviselő vette át okle-
velét Klotz Balázstól, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- 
és Továbbképzési Intézet Közigazgatási Vizsgaközpontjának 
vezetőjétől. A képzésben a kormányablak-ügyintézők olyan 
szakmai tudásra tettek szert, mellyel az egyablakos ügyinté-
zés során gyorsan és eredményesen oldják meg az ügyfelek 
gondjait. Az oklevélátadó ünnepségen dr. Horváth Kálmán 
kormánymegbízott köszöntötte a kollégákat.

A 2011-ben elindított, történel-
mi léptékű közigazgatási reform 
egyik fontos célkitűzése volt az 
emberek államról kialakított 
képének a megváltoztatása, a 
„jó állam” koncepciójának meg-
valósítása, az ügyfélbarát köz-
igazgatás megteremtése – hang-
súlyozta a kormánymegbízott. 
Tolna megye hat járásából már 

öt járásban várják szakképzett 
kormányablak-ügyintézők az 
ügyfeleket, és a képzésen most 
végzett kollégák nem csupán 
erősítik a kormányhivatal csa-
patát, de garanciát is jelentenek 
az ügyfelek szakszerű és pontos 
kiszolgálására.

 SZV

Obsitos – Felhívás
A Garay Élménypince és az Obsitos című játékfilm készítői – a hagyományok tisztelete jegyében – meghirdetik a tradicionális

szekszárdi ételek receptversenyét. Kérjük, küldje el e-mail címünkre vagy hozza be személyesen olyan ételek receptjét, melyet az Obsitos korában 
is elkészíthettek. Előételek (levesek), főételek és desszertek nevét és receptjeit várjuk. A versenyben győztes ételek megjelennek a játékfilmben.

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2015. március 14. • E-mail: info@obsitos.com • Cím: Garay Élménypince
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Bikavérpárbaj Mit kezdjünk a tengernyi vízzel?
Idén is sokakat vonzott a fő-
városi bikavér-seregszemle. 
A múlt hét péntekén negye-
dik alkalommal megrendezett 
Eger–Szekszárd Bikavér Pár-
bajra mind a kétszáz belépő-
jegy elővételben elkelt, és az 
új helyszín, a Corinthia Hotel 
Budapest átriumterme is szű-
kösnek bizonyult időnként.

Jó látni évről évre úgy a szakma, 
mint a nagyközönség érdeklő-
dését eme hungarikum iránt, 
különösen annak fényében, 
hogy a bikavér nevet igencsak 
lejáratták a rendszerváltás előt-
ti nagyüzemi termelésben, ahol 
csak a mennyiség számított, a 
minőség nem. Az egri és szek-
szárdi borászoknak – kizárólag 
e két borvidékünkön készülhet 
bikavér – szinte a nulláról kel-
lett újra felépíteniük a brandet. 

Az elmúlt években, évtized-
ben mind két borvidéken po-
zitív változások mentek végbe 
ezen a fronton. Egerben is, 
Szekszárdon is lefektették a 
minőségi bikavér készítésének 
kritériumait, így többek között 
a házasításban felhasználható 
szőlőfajtákat és azok bikavéren 
belüli arányait. Az egyik leg-
nagyobb pozitívum talán az, 
hogy mind a két borvidéken a 
kékfrankosra építik a küvét, és 
közel 50%-ot kell kitenniük a 
magyar fajtáknak (a kékfrankos 
mellett Szekszárdon kadarka 
kerül még a borba).

Szekszárd és Eger is keresi a 
saját „bikavér-arcát”. Ezt bizo-
nyítja, hogy az idei párbajon 
felvonuló 13 egri és 13 szekszár-
di pince bikavére szinte mind 
más-más karakter. A kóstolt bo-
rok között voltak rövidebb ide-
ig érlelt, könnyedebb tételek és 
testesebbre hangolt, magasabb 
alkohollal bíró bikavér is. Az 
idő – és a persze a fogyasztó – 
majd eldönti, melyik irány a jó.

Ennek eldöntését (is) segí-
tette a Bikavér Párbaj, amely 
ezúttal egy mesterkurzussal 
kezdődött: Mészáros Gabriel-
la nemzetközi borakadémikus 
kóstolóval egybekötött előadá-

sán a régebbi évjáratok bikavé-
reivel ismerkedhettek, valamint 
e borfajta érlelhetőségét vizs-
gálták a résztvevők. A kurzus 
14 tételből álló borsorában ott 
volt 2009-ből az Eszterbauer és 
a Vesztergombi Pince egy-egy 
bikavére, 2007-ből a Bodri és 
a Takler Pince egy-egy bora. 
Taklerék egy 2006-os magnum 
palackos „bikát” is bontottak, 
a legrégebbi, 2000-es évjáratú 
küvék között pedig Márkvár-
ték és Vesztergombiék egy-egy 
tétele igazolta, hogy a bikavér 
akár másfél évtized elteltével is 
nyújthat élményt a fogyasztó-

nak. A kurzus végén Mészáros 
Gabriella elmondta: a bikavérek 
fő jellegzetessége a finom szer-
kezet, a jó savak, a gyümölcsös-
ség, az elegancia és a komplexi-
tás, ezért is tökéletes kísérője a 
vadhúsokkal, erdei gombákkal, 
gazdag fűszerezéssel készült 
ételeknek.

A kóstoló első felében közel 
száz szakmabeli – borkereskedő, 
újságíró, sommelier – ismerke-
dett az egri és szekszárdi küvék-
kel, majd a nagyközönség nyert 
bebocsátást a kóstolóterembe. 
A résztvevőket Gál Lajos egri és 
Heimann Zoltán szekszárdi bo-
rász mellett a tolnai megyeszék-
hely polgármestere, Ács Rezső 
is köszöntötte. A Par Excellence 
a magyar borkultúráért díjat el-
nyert Heimann szerint Szekszár-
don a bikavérről, annak stílusá-
ról egy nagyjából tíz éve tartó 
vitában kezd kialakulni egyfajta 
konszenzus.

– Szekszárd, mint az ország 
több más borvidéke, hallatlan 
erős a világfajták, így a merlot 
és a cabernet-k terén – mond-
ja a borvidék elnöke. – Ez jól 
is van így, hiszen óriási érté-
ket képviselnek. Ugyanakkor a 
bikavért erről le kell választa-
nunk. Ahhoz, hogy ennek az 
emblematikus bornak egyedi-
séget, stílust tudjunk adni, ez 
nem lehet egy barrikolt, merlot 
és cabernet-hangsúlyos, újvilági 
küvé. Mi Szekszárdon úgy gon-
doljuk, hogy két Kárpát-me-
dencei fajta, a kékfrankos és a 
kadarka adja az alapot. 

Előbbi legalább 40 százalék-
ban, ez biztosítja a gerincet, 
utóbbi 2-8 százalékban adja hoz-
zá fűszerességet. 

A cabernet és a merlot sze-
repe is fontos, hiszen nemesíti, 
színesíti a borainkat, de azt vet-
tük észre, hogy ha a világfajták 
valamelyikének aránya 20% fölé 
megy, elviszi a bort, az már nem 
bikavér. Szerintünk a bikavér-
nek egy elegáns „vonalvezeté-
sű”, nem túl robosztus, hosszú 
kifutású, fűszeres bornak kell 
lennie, s ebből a szempontból 
a kadarka szerepe nagyon fon-
tos – adott összegzést a stílusról 
Heimann Zoltán, akinek bika-
vérében a már említett fajták 
mellet 10 százaléknyi sagranti-
no található.

Más stílusban készült a Mé-
száros Borház 2014-ben Szek-
szárd város borának választott 

bikavére. Mészáros Péter el-
mondta: náluk a két „szekszárdi 
fajta”, a kékfrankos és a kadarka 
aránya a házasításban 50%, míg 
a bor „másik felén” a merlot és 
a cabernet franc osztozik. „Stí-
lusát tekintve mi azt szeretjük, 
ha a bikavér testes,  ugyanak-
kor egy bársonyos, sima, jól 
fogyasztható bor” – teszi hozzá 
a borász.

Bősz Adrián a 2011-es bika-
vére elkészítésekor 45% kék-
frankos mellett 5% kadarkát 
használt, s a bor 30% merlot és 
20% cabernet franc hozzáadá-
sával lett teljes. „A fajta borok 
zöme másod-harmadtöltésű 
hordóban érett közel két évig, 
a kadarka egy picit öregebb 
ászokhordóban fejlődött” – 
mondja a borász, aki szerint 
elképzelhető, hogy a következő 
évjáratokban – a világfajták ká-
rára – egy kis cabernet sauvig-
non, vagy syrah is bekerülhet a 
házasításba.  

A régi kérdésen, hogy melyik 
bikavér tekint vissza nagyobb 
múltra, az egri és szekszárdi 
borászok már rég túlléptek. Ezt 
igazolja, hogy a Bikavér Pár-
bajon vállvetve népszerűsítik e 
magyar bor fajtát. Itt a borok 
nem egymást akarják legyőzni, 
hanem a szakembereket és a 
nagyközönséget meggyőzni ar-
ról, hogy a bikavérnek nem csak 
jelene, de jövője is van.

 - fl -

Meglepő számok láttak napvi-
lágot a csapadékmennyiséget 
illetően 2014 második felét és 
az újév első hónapját tekintve. 
Az esőzések következtében 
nagy mennyiségű belvíz gyü-
lemlett fel Szekszárd közvetlen 
környezetében. Az okokról és 
a kialakult helyzet orvoslásáról 
lapunk a téma szakértőjét, a 
közgyűlés gazdasági és pénz-
ügyi bizottságának vezetőjét, 
Kővári Lászlót kérdezte, aki 
a földeket elárasztó, a város 
domboldalairól leömlő esővíz 
elvezetésére a megoldást leg-
inkább egy, a közeljövőben 
életbe lépő vízrendezési terv-
ben látja.

2008 óta a klímabarát telepü-
lések sorát gazdagítja a város, 
ahol környezettudatos mun-
kacsoportok működnek éppen 
azért, hogy felkészülhessünk 
a változásokra – mondta el a 
Szekszárdi Vasárnapnak Kővá-
ri László annak kapcsán, hogy 
várhatóan megváltoznak az 
időjárási viszonyok a következő 
ötven év során.

– Ha két fokkal emelkedik az 
átlaghőmérséklet, az már súlyos 
gondokat okoz, ha pedig négy-
gyel, az katasztrófához vezet-
het! – szögezte le lapunknak a 
Szekszárdi Klímakör tagja, aki 
a csoport elnökével, a ZöldTárs 
Alapítvány vezetőjével, Baka 
Györggyel járt nemrég a Sándor 
Palotában, s találkozott Körösi 
Csabával, a Köztársasági Elnök 
Hivatala (KEH) Fenntartható 
Fejlődés Igazgatóságának ve-
zetőjével, s számolt be a Klíma-
barát Szekszárd programjairól, 
illetve a csoport klímaügyi te-
kintetben végzett munkájáról.

A szakértő hangsúlyozta: ta-
valy szeptember végén, október 
elején több csapadék hullott az 
átlagosnál, de már júliusi, au-
gusztusi mennyiség is megha-
ladta a korábbi átlagszámokat.

– Összességében elmond-
ható, hogy 2014 első felében 
átlagos csapadékeloszlást ta-
pasztaltunk, szeptemberben 
viszont már az átlag másfélsze-

rese hullott le, amely októberig 
csaknem rekordokat döntött – 
mondta.

– A rekordok szemmel láthatóan 
a belvízhelyzetben is megmutat-
koztak…

– Így van. Október 18-a és 
30-a között 130 milliméter 
esett, s láthatóvá vált, hogy a 
már amúgy is vízzel telített talaj 
képtelen befogadni a további 
csapadékmennyiséget. Ugyan 
novemberben az átlag alatti 
esőzés volt, ám decemberben 
ismételten csapadékosabb na-

pokat éltünk meg, majd janu-
árban az átlag kétszerese érte 
a földeket. Mindennek követ-
kezményeként jelenleg Szek-
szárdon 3000 hektárból 500 
vízben áll, s igen kedvező idő-
járás kellene ahhoz, hogy ezek a 
mélyebben fekvő területek újra 
művelhetővé váljanak. 

– Milyen intézkedésekkel lehetne 
elejét venni a károknak? 

– Az európai uniós pályázatok 
tekintetében megyei területfej-
lesztési koncepciót dolgoztak ki, 
amely kiemelten kezeli a Sárköz 
művelésének folyamatos bizto-
sítását, a terület vízrendezését. 
Sajnos több helyen tapasztalha-
tó, hogy a régi belvíz-elvezető 

csatornákat beszántották, ame-
lyeknek újjáépítése elsődleges 
célunk, de a Séd-patak kotrását 
is meg kell kezdenünk, hiszen 
ezek a vizek annak medrébe 
folynának. Mindemellett a gaz-
dák összefogására is szükség vol-
na annak érdekében, hogy mo-
bil szivattyúkkal elejét vegyék a 
gondoknak, a legmélyebb he-
lyeken pedig víztározók, ülepí-
tők kialakítása lenne szükséges. 
Utóbbi helyszínekkel kapcsolat-
ban az M6-os autópálya megléte 
is sok gondot okoz, hiszen sajnos 
nem megfelelő módon alakítot-

ták ki annak vízelvezetését. Idén 
nagy szerencsénk azonban, hogy 
nem árad a Duna, hiszen a köz-
lekedőedények törvénye alapján 
a hegyekről lezúduló csapadék 
és az áradás együtt felduzzasz-
taná a patakokat, melynek kö-
vetkezményeként még nagyobb 
területek kerülnének belvíz alá a 
város környékén.

– Mit lehetne tenni a dombolda-
lakban, a szőlőkben tapasztalha-
tó vízkárok ellen? 

– Az említett helyeken a 
problémás medrek iszaptala-
nítására kell gondot fordítani: 
mivel a befogadó patakok esése 
igen kicsi, ennélfogvaa víz lefo-
lyásának sebessége lecsökken, s 

lerakódások jönnek létre, szá-
mos gondot okozva. A mere-
dek szőlőknél kisebb árkokkal 
lehetne úrrá lenni az intenzív 
csapadék okozta eróziós káro-
kon, de a gyepes szőlőültetvény 
technológiájának elterjedésé-
vel, vagy a mélyművelés mel-
lőzésével is úrrá lehetnénk a 
problémákon.
– Elég szeszélyesnek mutatkozik 
a február is.

– Valóban az is. A 2012-ben 
mért 1,1 milliméternyi csapadék 
2013-ban csaknem százszorosá-
ra, 131 mm-re emelkedett, majd 

2014-ben újra kisebb értéket 
mérhettünk, csupán 7,6 mm 
esett átlagban. Az idei februári 
értékeket összesítve úgy tűnik, 20 
milliméternyi csapadék várható 
nagyjából, de az elmúlt évek ten-
denciáiból már azt is kirajzolódik, 
hogy a május szárazabb lesz, mint 
korábban.  -gyimóthy - 

A 2015-ös Bikavér Párbajon 
kiállító szekszárdi borászatok:

Bősz Adrián Pincészete, 
Bodri Pincészet, Eszterbauer 
Borászat, Fritz Borház, Hei-
mann Családi Birtok, Mer-
felsz Pince, Mészáros Borház, 
Prantner Pince, Schieber 
Pincészet, Sebestyén Pince, 
Takler Pince, Vesztergombi 
Pince, Vida Borbirtok.
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Vlagyimir Putyin látogatásának 
idején háromnapi verőfénynek, 
kék égnek, esőszünetnek örül-
hettünk Szekszárdon is. Repü-
lőgépek tucatjainak horizont-
tól-horizontig tartó csíkjai sem 
festették az eget. Aztán, Putyin 
hazament...  – a szerk.
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Ahhoz, hogy egy vak ember úgy tudjon 
élni a társadalomban, hogy a képessé-
geit a lehető legjobban ki tudja bonta-
koztatni, s ne szoruljon mások gondos-
kodására vagy arra, hogy intézményi 
keretek között élje le az életét, meg 
kell teremteni számára egy olyan hát-
teret, ahol tud magáról gondoskodni 
és képes lépést tartani a körülötte lévő 
világgal – írja szerkesztőségünkhöz el-
juttatott levelében Horenka Erika, aki-
nek a közreműködésével konferencia 
készül Szekszárdon a vakvezető kutyák 
világnapja alkalmából, április 27-én.

A vakok tekintetében nemzetközi vi-
szonylatban és Magyarországon is el-
mondható, hogy az egyik és valószínűleg a 
legfontosabb az önállósághoz vezető úton, 
mint „élő segédeszköz” a vakvezető-kutya. 

A Kovács Zsolt – Zaharovics Mihály szer-
zőpáros is hasonlóképpen fogalmaz a Vak-
vezető-kutya című könyvében: „1918-tól 
a megalakulása óta a szövetségnek egyik 
állandó célja, feladata, hogy tagjait a mű-
velődéshez, az életvitel megkönnyítéséhez 
szükséges segédeszközökkel ellássa. E kör-
ben különleges élő segédeszköznek tekint-
jük a vakvezető-kutyát.”

A vakvezető-kutya olyan élőlény, aki 
nemcsak a vezetője a vak embernek, ha-
nem társa, barátja, s nem utolsósorban a 
család egy kiemelkedően fontos tagja. Ne-
kik is vannak érzéseik, bánataik, örömeik 
s szeretik, ha szeretjük, tiszteljük, kényez-
tetjük, foglalkozunk velük – hangsúlyozta 
Horenka Erika, hozzátéve: tapasztalatok 
azt mutatják (tisztelet a kivételnek), nem 
csak a látók többsége, de a látássérültek 
sem igazán ismerik, fogadják el a vakvezető 

kutyákat. „Elsődleges célom a helyzet na-
pos és árnyoldalainak bemutatása, illetve a 
közvélemény figyelmének felhívása a segít-
ségnyújtásra és összefogásra, valamint arra, 
hogy ne csak a vakvezető-kutyák világnap-
ján (április 27.) és a fehér bot világnapján 
(október 15.) emlékezzenek, gondoljanak 
az emberek a segítő mancsokra”. 

Április 27-én konferenciát és vakvezető-
kutya-bemutatót szerveznek Szekszárdon. 
A szervezők kérik olyan önkéntesek, támo-
gatók segítségét, akik hozzá tudnak járulni 
munkájukkal vagy anyagi segítségükkel a 
rendezvény sikerességéhez.

Az érdeklődők jelentkezését az alábbi 
elérhetőségeken várják: Vakok és Gyen-
génlátók Tolna Megyei Egyesülete – 7100 
Szekszárd, Hunyadi u. 4.; www.tolname-
gyeivakok.hu; e-mail: szdvakok@gmail.
com; telefon: 74/512-355

Sikeresen lezajlott a Babits Gimnázi-
umban a Tudományos Diákok Országos 
Konferenciájának regionális döntője 
– tájékoztatta lapunkat az intézmény 
igazgatója, Heilmann Józsefné.

„Legnagyobb örömünkre – mindezidáig 
legtöbb tanulónk – összesen öt projektünk 
került az országos döntőbe. Két tanulónk, 
a Béda Ármin – 12.a, felkészítő tanára 
Elblinger Ferenc – és Pázmándi Patrik – 
12.b, felkészítő tanára dr. Gesztesi Enikő 

– szekció elsőként jutott az országos dön-
tőbe. Rajtuk kívül további négy diákunk 
érdekelt a természettudományos-műszaki 
és a humán tudományok szekciókban” – 
közölte az intézmény vezetője.
Mint kitért rá, iskolatörténetet írt a gim-
názium a tekintetben is, hogy első alka-
lommal indult az Alpesi Sí Diákolimpián, 
amelyen Rikkert Judit  (11.a) az országos 
3. helyezést, Horváth Panna  (9.c) országos 
4., Rikkert Zita (9.b) és Csötönyi Bence 
(10.b) országos 5., Simon Anett (8.d) or-

szágos 7. és Kincses Andor (10.a) orszá-
gos 8. helyezést ért el a ausztriai Hinters-
toderben rendezett versenyen. Felkészítő 
tanáruk Posta Endre volt.
„Biológia tantárgyból is jeleskedtek di-
ákjaink, az Árokszállásy Biológiaverseny 
országos döntőjében szintén intézményi 
legjobb eredményként  országos 10. he-
lyezést ért el Matus Mercédesz 10.b osztá-
lyos tanulónk, akinek felkészítő tanára dr. 
Bodnárné Eőri Györgyi volt” – tette hozzá 
Heilmann Józsefné igazgató.

A Dienes Valéria Általános 
Iskola Grundschule 24. alka-
lommal rendezte meg hagyo-
mányőrző sváb bálját február 
14-én. A vendégeken kívül a 
képviseltette magát a rendez-
vényen a Szekszárdi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat, 
a Szekszárdi Német Nemzeti-
ségi Egyesület, a Tolna Megyei 
Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat és a rotary club, va-
lamint megjelentek az iskola 
korábbi igazgatói is – közölte 
a rendező intézmény.

A sváb bál hangulatát – ahogy 
24 éve minden alkalommal – a 
Szekszárdi Ifjúsági Fúvószenekar 
alapozta meg, nyitóműsorával. 
Őket a Wunderland Óvoda tán-
cosainak énekes-táncos játékok-
ból álló előadása követte, majd 
a Dienes iskola öt tánccsoportja 
mutatta be, mennyit fejlődött a 
tánctudása tavaly óta. A német 

nemzetiségi kórus alsós és felsős 
tanulói külön műsorral léptek 
fel, ismét nagy sikerrel. A Szek-
szárdi Mondschein Kórus szin-
tén már állandó résztvevőként 
emelte a műsor színvonalát. 

A népviseleti bemutatóra 
mindig sok a jelentkező: idén 
a szülők és nagyszülők fára-
dozásának köszönhetően 47 
gyerek állhatott értékes és au-
tentikus ruhákban a zsűri elé. 
A bemutatón az alábbi helyezé-
sek születtek: 1. Bognár Dorina 
(7.b) – bonyhád-majosi viselet; 

2. Vanya Nikolett (7.b) – apari 
viselet; 3. Heidt Regina (3.b) 
– erdősmecskei és édesany-
ja, Heidtné Molnár Krisztina 
szűri népviselete. Különdíjat 
kapott Marosi Liza (1.b) kis-
dorogi ünnepi népviselete és 
anyukájának kisdorogi sötét 
öltözetű ünnepi viselete.

A bál a 4.b osztály nyitó-
táncával vette kezdetét, amely 
után táncház következett. 

A rendezvényre a hagyomá-
nyokhoz híven a tanulók vitték 
a finomságokat, a szokásos éte-

lek mellett sváb süteményekkel 
is kínálták a vendégeket. A ko-
moly gyűjtőmunka eredmé-
nyeként idén is nagy volt a vá-
laszték a régi receptek szerint 
készült édességekből, melyeket 
otthon is megsüthetnek az ér-
deklődők, miután a recepteket 
haza is lehetett vinni. A tom-
bolasorsolás ajándéktárgyai 
között sváb kézműves termé-
kek is gazdára találtak.

A jó hangulatról Gáti László, 
a Bravo zenekar tagja gondos-
kodott. SZV

„...a kommunistáktól nehéz megszabadulni”
Ahogy február 25-én ország-
szerte, úgy Szekszárdon is 
megemlékeztek a kommu-
nizmus áldozatainak emlék-
napján népnyomorító dikta-
túra elszenvedőiről: azokról 
az emberekről, akiket halálra 
kínoztak és életüket adták a 
szabadságért, de azokról is, 
akiket megkínoztak, majd 
egy életen át hallgatás-
ra kényszerültek, tartva az 
újabb meghurcoltatásoktól. 

A magyar parlament 2000 júni-
usában február 25-ét a kommu-
nista diktatúrák áldozatainak 
emléknapjává nyilvánította, 
miután 1947-ben e napon tar-
tóztatták le és hurcolták el 
szovjet gulágra Kovács Bélát 
(1908-1959), a Független Kis-
gazdapárt főtitkárát, parlamen-
ti képviselőt azért, mert nyíltan 
szembeszállt kommunistákkal. 

A néhai kisgazda politikust 
nyolc évig tartották fogva, 
kényszermunkára ítélve, majd 
két évig a jászberényi, illetve a 
Belügyminisztérium budapesti 
börtönében raboskodott.

„A kommunistánál kárté-
konyabb és veszélyesebb em-
bertípust még nem produkált 
a történelem. Cinizmusuk, 
szemtelenségük, hataloméh-
ségük, gátlástalanságuk, rom-
bolási hajlamuk kultúra- és 
szellemellenességük elképzel-
hetetlen minden más, normá-
lis, azaz nem kommunista em-

ber számára. A kommunista 
nem ismeri a szégyent, az em-
beri méltóságot. Fogalma sincs 
arról, amit a keresztény etika 
így nevez: lelkiismeret” – szólt 
az Agóra Művészetek Házá-
ban egybegyűlt emlékezőkhöz 
Szekszárd polgármestere, Ács 
Rezső, aki a Szovjetunió gu-
lágjait túlélt Alexandr Szolzse-
nyicin Nobel-díjas orosz írótól 
osztott meg pár gondolatot. 
Amint arra a város első em-
bere emlékeztetett: a kommu-
nizmus rendszere hetven éves 
fennállása alatt országok egész 
sorát taszította fizikai, lelki, 
erkölcsi nyomorba, s mintegy 
százmilliónyi emberáldozatot 
követelt világszerte, nem be-
szélve az embertelen körülmé-
nyek között fogvatartott és a 
kínzásokba belehalt áldozatok 
számáról.

Olyan áldozatok is voltak, 

akiket kirekesztettek, alapvető 
jogaiktól megfosztottak: elég 
volt egy szó, egy cinikus pil-
lantás, vagy egy vicc ahhoz, 
hogy valakit a kommunizmus 
ellenségének kiáltsanak ki: le-
tartóztassák, kínozzák, vagy 
kivégezzék – utalt a rémtet-
tekre Szekszárd polgármeste-
re. Hozzátette: a kommunis-
ták célja Magyarországon az 
egypárti diktatúra kiépítése, 
a pártállami rendszer létre-
hozása, a magántulajdon fel-
számolása, továbbá a magyar 
hagyományok, tradicioná-

lis erkölcsi értékek eltörlése 
volt. Amint arra kitért: céljaik 
megvalósításához nemzetközi 
módszerek kellettek, úgy, mint 
az intézményesített terror, a le-
tartóztatások, a bebörtönzések, 

kínzások, vallatások, koncep-
ciós perek, internálások és ki-
végzések. Hazánk legelső gya-
lázatos vörös rémuralmáról, az 
1919-es tanácsköztársaságról 
szólva Ács elmondta: akkor 
kormányprogrammá emelték 
a terrorizmust, tevékenysé-
gük során pedig istentelen és 
embertelen ideológiájukkal 
sorsfordító időkben szakítot-
ták szét a magyar társadalmat, 
valamint tették közprédává 
Magyarországot. 

A Rákosi-korszakban a ha-
lálos ítéletek, illetve a börtön-
viszonyok következményeként 
mintegy kétezren lelték halálu-
kat, mindezen túl pedig közel 
négyszázezer embert fosztot-
tak meg politikai indokokkal 
szabadságuktól. Ugyanakkor a 
Szovjetunióba, málenkij robot-
ra hurcoltak sem jártak jobban: 
ők kétszázezren voltak, s sokan 
közülük soha nem láthatták 
újra szülőföldjüket – sorolta a 
zord tényeket a polgármester, 
majd az ’56-os forradalmat le-
verő „puha kádári diktatúrát” is 
szóba hozta, amelyben 400 em-
bert küldtek bitófára, számtalan 
ember életét tiporták el, vagy 

nyomorították meg, s vették el 
szabadságjogait, hogy aztán – 
mintegy kétszázezer besúgóval 
– országunk a „legvidámabb 
barakká” váljék.

„Hisszük, hogy a kommu-

nizmusnak valóban vége és hí-
vei már nem tudnak rombolni, 
mert, ahogy Márai fogalmaz: 
a kommunizmus megbukott 
mindenféle értelemben. De, 
a kommunistáktól nehéz lesz 
megszabadulni, mivel senki 
sem olyan konok és veszedel-
mes, mint egy bukott eszme 
haszonélvezője, aki már nem az 
eszmét, hanem életét és a zsák-
mányt”– világított rá Ács Rezső, 
megjegyezve azt is: lényeges, 
hogy kimondjuk és megnevez-
zük a múlt égbekiáltó bűneit, az 
utánunk jövő nemzedékekkel is 
megosztva annak tanulságait. 
Fontos az áldozatokkal szem-
beni erkölcsi elégtétel után a 
megemlékezés lángjának ébren 
tartása, illetve megakadályozá-
sa annak, hogy a letűnt rendszer 
bukott politikusai bármikor 
visszakapaszkodhassanak a tör-
ténelem süllyesztőjéből – figyel-
meztetett a polgármester. 

A Művészetek Házában meg-
rendezett emlékműsor a Szent 
László Szakképző Iskola Egész-
ségügyi és Szociális Tagintéz-
ményének diákjainak közremű-
ködésével zajlott.

 - gyimóthy - 
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ÁCS REZSŐ polgármester
Március 2. (hétfő) 14-16 óráig
Polgármesteri Hivatal I. em., pol-
gármesteri tárgyaló.

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

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület Március 10. én 
(kedd) 16-17 óráig. Garay J. Általá-
nos Iskola és AMI (Zrínyi u. 78.)

FERENCZ ZOLTÁN képviselő  
I. sz. választókerület 
Március 24. (kedd) 16-17 óráig. 
Garay J. Általános Iskola és AMI 
(Zrínyi u. 78.)

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

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

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
V. sz. választókerület A hónap első 
hétfőjén, 18–19 óráig, Polgármeste-
ri Hivatal fsz. 4.

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 
képviselő VI. sz. választókerület

A hónap második keddjén 16–17 
óráig, Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

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

ZAJÁK RITA képviselő
VIII. sz. választókerület 
A hónap utolsó hétfőjén 17–18 órá-
ig, Polgármesteri Hivatal fszt. 4.

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

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

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

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

SZABÓ BALÁZS GYÖRGY képviselő
A hónap második keddje 17–18 
óráig. Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

KEREKES LÁSZLÓ képviselő
A hónap negyedik szerdáján 17–18 
óráig, Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

A POLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK 
FOGADÓÓRÁJA 2015. március

Ács Rezső, Szekszárd polgármestere – csatlakozva Kovács Szilvia ötletgazda (Karcag) által létrehozott 
„A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei országos programhoz – meghirdeti a helyi

„A legszebb konyhakertek” című programot/versenyt

A program célja: A lakosság 
ösztönzése arra, hogy saját, 
rokonai, vagy barátai udvarán, 
kertjében alakítson ki konyha-
kertet, gondozza azt, termesz-
szen benne maga és családja 
számára minél több konyhaker-
ti zöldséget, gyümölcsöt.
A programban történő részvé-
tel feltételei: 
•  az illető a programhoz önként 

kíván csatlakozni,
•  rendelkezik saját tulajdonú 

vagy számára megművelésre 
átengedett 

•  balkonnal, kerttel, udvarral, 
telekkel, földterülettel, ahol

•  konyhakerti zöldségeket/gyü-
mölcsöket termeszt.

Nevezési kategóriák:
• Balkon: Erkélyen kialakított 
• Mini: 10 – 50 m2 
• Normál: 50 m2 felett
• Zártkert 1.: Zöldség
• Zártkert 2.: Gyümölcsös
•  Zártkert 3.: Vegyes (zöldség és 

gyümölcs)
•  Közösségi: Csoportok, szerve-

zetek által megművelt kertek
Jelentkezési határidő:
2015. április 30. 

Jelentkezés módja: A Jelentke-
zési lap kitöltése és leadása
Jelentkezési lap kérhető és le-
adható: 
•  Szekszárd MJV Polgármesteri 

Hivatal, Városigazgatási és Vá-
rosrendészeti Osztály, II. emelet 
45/B. Irodájában Bangó Viktória 
környezetvédelmi referensnél,

•  Szekszárd MJV Polgármesteri 
Hivatal (7100 Szekszárd, Béla 
király tér 8.) portáján.

Jelentkezhet: a balkon, kert, 
udvar, telek, földterület tulajdo-
nosa, vagy annak megművelője.
Jelentkezéskor, illetve a verseny 
idején szívesen vesszünk fotók 
készítését a balkonról, kertről, 
mely segíti a bírálók munkáját. 
Az országos díjra jelöléshez ez 
elengedhetetlen lesz!
Elvárások és egyben a bírálat 
szempontjai:
1. A kertben minimum 5, az erké-
lyen/balkonon 5 edényben elhe-
lyezett, 3 különböző konyhakerti 
növény termesztése történjen
2. A növények megválasz-
tása szabadon lehet-
séges, mindenki igé-
nyének megfelelően

3. A megművelt terület legyen 
ötletesen kialakított, szép, 
megfelelően gondozott, gyom-
mentes, és egyben hasznos
4. A kert rendezett környezet-
ben helyezkedjen el
5. A megtermelt zöldségek/
gyümölcsök minősége megfe-
lelő legyen
6. Vegyszerhasználat esetén kö-
telező a naprakészen, szabályo-
san vezetett Permetezési napló
7. Előnyt élvez a komposztálás, 
öko/bio módszerek alkalmazá-
sa, öntözésnél csatorna/esővíz 
használata, a madárbarát kert 
kialakítása: található benne 
madáretető, madáritató, és 
madárodú. (A kertet madár-
baráttá lehet minősíteni – de 
nem kötelező – a www.mme.
hu oldalon található útmutatás 
alapján.)
8. Külön előnyt élvez, ha a kert-
ben minél több féle fűszer és 
gyógynövény található.
Díjazás: Kategóriánként az első 

három helyezés és indo-
kolt esetben különdíjak 

odaítélése a település 
szervezésében.

Országos díjazás: a program-
hoz kapcsolódó „Magyaror-
szág legszebb konyhakertje” 
díjra történő jelölésre, minden 
kategória első helyezettje lesz 
jogosult a helyi zsűri által tett 
külön ajánlás alapján.

Országos díj: 
• Bronz kisplasztika – Györffy 
Sándor szobrászművész (Karcag), 
Munkácsy és Magyar Örökség dí-
jas, érdemes művész alkotása
• Oklevél - Miniszteri aláírással, 
melyet az Országos Eredmény-
hirdetésen ünnepélyes keretek 
között Dr. Fazekas Sándor föld-
művelésügyi miniszter úr ad át 
Kovács Szilvia ötletgazdával.

A kertek megtekintése: 2 alka-
lommal (május 01 - augusztus 
15-ig) történik előzetes időpont 
egyeztetés alapján.

Eredményhirdetés: 2015. szep-
tember vége

Várjuk minden zöldség/gyü-
mölcs termesztő kertművelő 
jelentkezését!

A segélyezési rendszer 2015. márci-
us 1-jei átalakításával összefüggés-
ben az állam és az önkormányzatok 
közötti feladat-megosztás a szoci-
ális ellátások területén átalakul. 
Az aktív korúak ellátása jegyzői 
hatáskörből a járási hivatal hatás-
körébe kerül. Továbbra is a járási 
hivatalok hatáskörébe tartozik az 
alanyi ápolási díj (az alapösszegű, a 
fokozott ápolási szükségletre tekin-
tettel megállapított emelt összegű, 
valamint a kiemelt ápolási díj), az 
időskorúak járadéka, az alanyi és 
normatív jogcímen megállapított 
közgyógyellátás és az egészségügyi 
szolgáltatásra való jogosultság. 

A felsorolt állami felelősségi kör-
ben nyújtott, és 100 %-ban központi 
költségvetési forrásból kifizetett szo-
ciális ellátásokon túl más ellátások 
nyújtásáról, jogosultsági feltételeiről 
az önkormányzatok döntenek az ún. 
települési támogatás keretében. 

A járási hatáskörbe kerülő aktív 
korúak ellátása keretében kétféle el-
látástípus állapítható meg: a foglal-
koztatást helyettesítő támogatás vagy 
az egészségkárosodási és gyermekfel-
ügyeleti támogatás (új ellátás a koráb-
ban rendszeres szociális segélyre jogo-
sultak egy részre erre válik jogosulttá).

A foglalkoztatást helyettesítő tá-
mogatás szabályaiban – a hatáskör 
változáson túl –  nem lesz változás.  
A rendszeres szociális segélyre jogo-
sultak március 1-jétől a következő 
foglalkoztatást helyettesítő támogatás 
vagy egészségkárosodási és gyermek-
felügyeleti támogatás ellátás típusra 
válhatnak jogosulttá, melyre közel 
300 ezer ember jogosult országosan. 
Ennek elősegítése elsősorban a te-
lepülési ügysegédek útján történik, 

akiknek száma a járási hivatalok saját 
állományából márciusra országosan 
900 főre emelkedik. 

Az egészségkárosodottak és a 
gyermekük felügyeletét megoldani 
nem tudók ugyanazon jogosultsági 
feltételek mellett részesülnek a rend-
szeres szociális segély helyébe lépő 
egészségkárosodási és gyermek-
felügyeleti támogatásban, mint a 
korábbi rendszeres szociális segély-
ben.  A különbség mindössze annyi, 
hogy a továbbiakban nem a jegyző, 
hanem a járási hivatal állapítja meg 
az ellátást. A hatáskörváltással ösz-
szefüggésben az ügyfeleknek nincs 
teendője, az új ellátásra való jogo-
sultságukat a jegyzők február hónap 
végéig hivatalból vizsgálják felül.  

Az egészségkárosodási és gyer-
mekfelügyeleti támogatás összegét 
a rendszeres szociális segély ösz-
szegére vonatkozó szabályok alap-
ján kell kiszámítani. Az egészség-
károsodási és gyermekfelügyeleti 
támogatás, a rendszeres szociális 
segélyhez hasonlóan nem fix ösz-
szegű támogatás, hanem a család 
egy fogyasztási egységre jutó jö-
vedelmét egészíti ki egy bizonyos 
jövedelemhatárig. Az eltérés a két 
támogatástípus között az, hogy 
míg a rendszeres szociális segély az 
öregségi nyugdíjminimum 90%-áig 
(25 650 Ft) egészítette ki a család 
egy fogyasztási egységre jutó jöve-
delmét, addig az új támogatás az 
öregségi nyugdíjminimum 92%-áig 
(26 220 Ft) nyújt kiegészítést. 

Az ellátás maximális összegére 
vonatkozó szabályok sem változ-
nak, tehát a maximális összeg a net-
tó közfoglalkoztatási bér 90%-ával 
egyenlő (ez 2015-ben 46 662 Ft). 

Azokban a családokban, ahol a fog-
lalkoztatást helyettesítő támogatás-
ban részesülő személy is él, az egész-
ségkárosodási és gyermekfelügyeleti 
támogatás maximum összege a net-
tó közfoglalkoztatási bér 90%-ának 
és a foglalkoztatást helyettesítő tá-
mogatás összegének különbözete 
(azaz 2015-ben 23 862 Ft).

Az a személy, aki egészségkároso-
dására tekintettel részesült rendszeres 
szociális segélyben, március 1-jétől 
egészségkárosodási és gyermekfel-
ügyeleti támogatásra lesz jogosult.

A szociális igazgatásról és szoci-
ális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény értelmében a következő 
személyek minősülnek egészségká-
rosodottnak: a) aki munkaképessé-
gét legalább 67%-ban elvesztette, aki 
legalább 50%-os mértékű egészség-
károsodást szenvedett, vagy akinek 
az egészségi állapota a rehabilitációs 
hatóság komplex minősítése alapján 
nem haladja meg az 50%-os mérté-
ket, vagy b) aki vakok személyi jára-
dékában részesül, vagy c) aki fogya-
tékossági támogatásban részesül 

A fenti feltételeknek megfelelő sze-
mélyt semmilyen indokkal nem lehet 
átsorolni a foglalkoztatást helyettesí-
tő támogatásra jogosultak közé, amíg 
egészségkárosodása fennáll. 

A szociális támogatásoknak a 
járásoknál az úgynevezett jövede-
lemkompenzáló-, míg az önkor-
mányzatoknál a kiadáskompenzáló 
támogatások igényelhetők. A jöve-
delemkompenzáló támogatás célja, 
hogy mindenki számára biztosítsa-
nak egyfajta minimumot a túlélés-
hez, ha nincs más jövedelme. 

Az Egészségügyi szolgáltatásra 
jogosultak esetén 2015. március 

1-jétől az ügyfelek a korábbi jo-
gosultságot igazoló hatósági bi-
zonyítvány érvényességi idejének 
lejártát megelőző 30 napon belül 
is benyújthatják újra a kérelmüket.

Aktív korúak ellátása iránti kérel-
meket továbbra is elő lehet terjeszteni 
a polgármesteri hivataloknál, illetve 
a közös önkormányzati hivataloknál, 
melyek a kérelmeket továbbítják az 
illetékes járási hivatalhoz. Az egész-
ségkárosodási és gyermekfelügyeleti 
támogatásban részesülőknek – ellen-
tétben a rendszeres szociális segélyben 
részesülőkkel – már nem szükséges 
semmilyen szervvel együttműködni-
ük az ellátás folyósítása alatt.

 Iratok átadása jegyzőktől a járási 
hivatalok felé március 6-ig megtör-
ténik. A járások feladata az ügyfelek 
értesítése 60 napon belül. A járások 
megalakulásakor is kerültek át a 
jegyzőktől feladatok (időskorúak já-
radéka, ápolási díj, közgyógyellátás, 
egészségügyi szolgáltatásra való jogo-
sultság). Zökkenőmentes volt az átvé-
tel. A kormányhivatal most is megtesz 
mindent annak érdekében, hogy a fel-
adatátvétel problémamentes legyen.

A kifizetés a kormányhivatalok 
feladata lesz. A március 1-jei felada-
tátkerülés még nem érinti a kifize-
téseket, ekkor még az önkormány-
zatoknál kapják meg a segélyeket, 
ahogy korábban. Ezt követően az 
ellátások összegét továbbra is min-
den hónap 5-éig, a december hó-
napra járó ellátást december 30-áig 
folyósítja a kormányhivatal.

Dr. Tóth Emese
kabinetvezető

Tolna Megyei Kormányhivatal

A Szekszárdi Roma Nemzetisé-
gi Önkormányzat megerősítet-
te elnöki tisztségében Sárközi 
János Józsefet. A kisebbségi 
vezetőt a Pécsi Ítélőtábla még 
január végén – helyben hagyva 
a szekszárdi törvényszék ko-
rábbi ítéletét – befolyással való 
üzérkedés miatt jogerősen egy 
év 8 hónap felfüggesztett bör-
tönbüntetésre ítélte.

„Nem vagyok bűnöző, nem 
követtem el bűncselekményt” 

– mondta szerdai sajtótájékoz-
tatóján Sárközi János József. A 
cigányság jelenlévő képviselői, 
így többek között Halász Imre, 
a Beások Magyarországi Egye-
sületének elnöke, valamint a 
városi és megyei nemzetiségi 
önkormányzatok képviselői 
hisznek az elnök ártatlanságá-
ban és kiállnak mellette. 

Sárközi, elmondása szerint 
szombaton összehívta a szekszár-
di cigányságot, illetve a megyei és 

országos vezetőket, hogy felajánl-
ja lemondását, a fórum résztvevői 
azonban megerősítették tisztségé-
ben, így nem mond le. Az elnök 
elmondta azt is: tiszteletben tartja 
a bíróság döntését, ugyanakkor 
nem fogadja el azt, és perújrafelvé-
telért a Kúriához fordul. Sárközit a 
múlt héten dr. Harangozó Tamás 
szocialista országgyűlési képvise-
lő lemondásra szólította fel, ám az 
1998 óta a nemzetiségi ügyekben 
tevékenykedő elnök úgy reagált: 

„engem nem az MSZP, hanem a 
cigányság választott meg, így visz-
szahívni is csak nekik van joguk.”

Máshogy látja viszont a 
kérdést dr. Göttlinger István. 
Szekszárd aljegyzője szerint a 
törvény előírja, hogy a nem-
zetiségi önkormányzatnak 
meg kell szüntetnie annak a 
képviselőnek a megbízatását, 
akit szándékos bűncselekmény 
elkövetése miatt jogerősen sza-
badságvesztésre ítéltek.  - fl -

Átalakul a segélyezés rendszere



10 112015. március 1. 2015. március 1.

KÉRJÜK KEDVES OLVASÓINKAT, A MEGFEJTÉST NE KÜLDJÉK BE! KERESZTREJTVÉNYÜNK PUSZTÁN SZÓRAKOZTATÁSUKAT SZOLGÁLJA!
Február 22-ei rejtvényünk megfejtése: Robert Fulton, gőzhajó

EVANGÉLIUM

Nagyböjti lelkület 
 Mt 6.1-18

A nagyböjthöz hamvazószerdán hallottuk 
az evangéliumban három eszközt, Máté 
evangéliumából, a hegyi beszédből: 

Ez az ima, ami Istenhez visz közelebb. 
Határozzak el ezen a téren valami változta-
tást, akár minőségileg, akár mennyiségileg. 
Pl. elhatároztam, hogy mindennap elimád-
kozom a Rózsafüzért.

A másik a jócselekedet. Másokhoz visz 
közelebb minket. Legyen szemem és szí-
vem észrevenni mások gondját, baját. El-
határoztam: minden nap szeretnék tenni 
legalább egy jócselekedetet.

A harmadik a böjt, a lemondás, önma-
gamhoz visz közelebb, akaratomat edzi. 
Olyanról mondjak le, ami jólesik. Pl. nem 
eszem édességet és süteményt a nagyböjt 
alatt.

Olyan ez, mint a háromlábú szék, akkor 
jó, ha mindhárom lába egyforma. Töre-
kedjünk arra, hogy megtaláljuk lelkünk 
egyensúlyát az ima, a jócselekedetek és a 
böjt által.

Törekedjünk a külső önmegtagadások 
gyakorlására is, vagyis:

– Böjtöltessük a szemünket! A szem a 
lélek ablaka. Sok halálos bűn kezdődött a 
szemen keresztül.

– Böjtöltessük a fülünket! Nem kell min-
dent megtudni. Zárjuk el fülünket minden 
megszólás és pletyka elől.

– Böjtöltessük a nyelvünket! A sok be-
szédben nem lehet elkerülni a bűnt. Te-
remtsünk csendet magunkban és magunk 
körül – szilencium.

– Böjtöltessük a testet azzal, hogy nem 
adunk meg neki minden kényelmet! Kez-
dődjék a kelés fürge, vidám, nagylelkű ki-

ugrással, mert ne felejtsük el a közmondás 
igazságát: „A lustaság az ördög párnája”.

A belső önmegtagadásokról se feledkez-
zünk meg: tagadjuk meg kishitűségünket, 
tagadjuk meg elpuhultságunkat, tagadjuk 
meg magunkat az emberekkel való viszo-
nyunkban, vagyis törekedjem elviselni a 
nehezen elviselhetőt.

Hamvazószerdán és az elmúlt vasárnap 
a hamvazás az elmúlásra és a bűnbánatra 
figyelmeztetett bennünket, a kereszt alakja 
pedig a megváltásunkra. A homlokunkról 
lekopik a kereszt jele, de a szívünkben hor-
dozzuk Jézus jelét és kövessük őt lélekben 
a keresztúton – és ismerjük fel a szenvedő 
embertársainkban. Ámen.

 Bacsmai László
 plébános

A Tolna Megyei
Vöröskereszt

HASZNÁLTRUHA
ADOMÁNYOZÁST

TART
Helye: Szekszárd Dózsa 

György u.1.
Ideje: március 2. (hétfő) 8.00-

9.00 óráig.
Eső esetén a ruhaosztás már-

cius 9-én lesz.

2015. évi tagdíj befizetésére is 
lehetőség van.

Szeretettel várjuk tagjainkat, a 
Szekszárdi Nyugdíjasok Terü-
leti Érdekszövetsége tagjait, és 

minden rászorulót.

ÓVODAHÍVOGATÓ
A Szekszárdi 1. Számú Óvo-
da Kindergarten óvodahívo-
gató programokat szervez. 
Szeretettel várjuk az óvoda-
választás előtt álló szülőket 
és gyermekeiket!

A program időpontja
épületenként:
–  Kölcsey épület:
március 12., csütörtök déle-
lőtt 10.00-11.00 óráig.
–  Wosinsky épület: 

március 19., csütörtök 
délelőtt 10.00-11.00 óráig.

–  Bajcsy épület:  
március 26., csütörtök 
délelőtt 10.00-11.00 óráig.

2015. március 15.
nemzeti ünnepünk szekszárdi programja

„Várd örömmel a szép derült ünnepet” (Petőfi Sándor)

9.00 óra
A Tolna megyei Honismereti Egyesület szervezésében diákok 
és tisztelgő polgárok virágot helyeznek el az alsóvárosi és az 

újvárosi temetőben a szekszárdi ’48-asok, Garay Antal, Hollós 
Alajos és Török Zsigmond sírjánál

10.00 óra
ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS A BÉLA KIRÁLY TÉREN

Ünnepi beszédet mond: Ács Rezső Szekszárd Megyei Jogú Vá-
ros polgármestere

Az ünnepi műsort előadják:
a SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA 

tanulói

KOSZORÚZÁS
Az ünnepi megemlékezésben közreműködik: 
az ALISCA BRASS BAND fúvószenekar és a 

608. sz. SCHOLA CARITATIS cserkészcsapat.
Az ünnepi megemlékezést Szekszárd Megyei Jogú Város  

Önkormányzata megbízásából  
a Babits Mihály Kulturális Központ szervezi.

FELHÍVÁS
Kérjük azon intézmények és szervezetek képviselőit, akik a  

március 15-i ünnepségen a Béla király téri emlékműnél  
koszorút szeretnének elhelyezni, hogy koszorúzási szándékukat 

2015. március 13-án 12.00 óráig szíveskedjenek jelezni a  
Babits Mihály Kulturális Központ Információs Szolgálatánál 
(Szent István tér 10., Tel.: 74/529-610). A koszorúkat kérjük 
közvetlenül a Béla király térre szállítani az ünnepség előtt.
Március 14. szombat 19.00 óra – PIAC KÖZÖSSÉGI TÉR

Creart – Csengey Dénes Írószeminárium bemutatkozó estje 
március 15-i nemzeti ünnep előestéjén

Az Oxford University Press (Oxford Egyetemi Kiadó) 

és a Tolna Megyei Illyés Gyula könyvtár
tisztelettel meghívja a szekszárdi és környékbeli angoltanárokat a 

„Felkészülés az angol nyelvi kompetenciamérésre” című előadásra.

Időpont: március 10. (kedd), 14.30 – 16.00

Helyszín: Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár,
7100 Szekszárd, Széchenyi u. 51-53.

Jelentkezés: eva.pali@oup.com

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
Március 2. hétfő 19.00 óra
– Színházterem
Múzsa bérlet, 3. előadás: Bo-
londok grófja – énekes bohóság 
két részben.
A pesti idős, dúsgazdag bankár 
válaszút elé állítja fiát. Lehet be-
lőle bankár, politikus, amit csak 
akar, és átad neki egy kisebb va-
gyont. Koromfi Árpád azonban 
inkább egy kastélyt szeretne vidé-
ken, ahol gazdálkodhat. Vásárol 
is egyet magának, rendkívül ju-
tányosan – de ennek a nagy ked-
vezménynek ára van. A kastély új 

tulajdonosának meg kell tartania 
a személyzetet és a házban élő 
fiatal grófkisasszonyt. Koromfi 
a kastélyba érkezve kénytelen 
szembesülni vele: a személyzet 
egytől-egyig gyengeelméjű, a gróf-
kisasszony pedig nem hajlandó 
beszélni, csak énekel. Az új tulaj-
donos azonban nem hagyja ma-
gát, elhatározza: meggyógyítja 
bolondjait, hogy ezzel saját életét 
is rendbe hozza. Igazi Jókai-mű, 
irodalmi és színházi csemege, 
békebeli hangulat, sziporkázó 
alakítások. Jegyár: 3300-3500 Ft.

Március 1. 15:00
AHOL A SZÍVÁRVÁNY VÉ-
GET ÉR – színes, magyarul 
beszélő, angol-amerikai ro-
mantikus vígjáték

Március 1. 17:00
SPONGYABOB: KI A VÍZ-
BŐL! (3D) – Színes szinkro-
nizált amerikai animációs film

Március 1-4. 19:00 
KÉJLAK – színes, magyarul 
beszélő, amerikai thriller

Március 2-4. 16:30
RENDÍTHETETLEN – színes 
szinkronizált amerikaiéletraj-
zi-dráma

Március 5-8. 19:00
A SZÜRKE ÖTVEN ÁRNYA-
LATA - színes szinkronizált 
amerikai romantikus dráma

AGÓRA MOZI

Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület
Tóth Ferenc Gyermektánc Koreográfia Verseny

2015. március 7. (szombat)
I. Bemutató 11.30 -13.10
II. Bemutató 15.00 -16.10
2015. március 8. (vasárnap)
III. Bemutató 14.00 - 16.00

Szűri: Spisák krisztina néptánc 
pedagógus, koreográfus. Kökény 
Richárd táncművész, néptánc 
pedagógus. Szilágyi Zsolt nép-
tánc pedagógus, koreográfus.

A Múzeumi esték keretében szervezett 
„I. világháborús katonalevelek” című előadás az előadó, 

Dr. Balázs Kovács Sándor betegsége miatt elmarad.

Helyette az I. világháború történetét bemutató 
dokumentumfilmet vetítik.
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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
(00228)

SZÁNTÓFÖLDET BÉRELNÉK 
100 ezer forinttól/hektár, 
– ha kell, előre is fi zetve – 

Tolna, Mözs, Sióagárd, 
Szekszárd, Őcsény, Decs, 

Sárpilis térségben.
Érdeklődni egész nap,

telefon: 06 30/336-87-79
(00218)

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…
Közel 100 iroda ajánlata egy helyen:

Előfoglalási kedvezmények:
•  Zakynthos repülővel, 1 hét, 2* szálloda, 

reggelivel, árgaranciával  74.990 ,- Ft/fő-től+ill. 
•  Dél-Ciprus, 3* szálloda, reggelis ellátás, 

1 hét repülővel most 99.990 ,- Ft/főtől + ill.
•  Dubai körutazás, 6 éj, 4-5*szálloda, 

reggelis ellátás, bécsi indulással 129.990 ,- Ft/ 2 fő

Folyamatosan megújuló akcióinkról és további előfoglalási kedvezményekről 
érdeklődjön irodánkban vagy keresse  oldalunkon!
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•  London március 15.-én, 4 nap / 3 éj, 
repülővel, 3* szállodában, reggelivel 79.900 ,- Ft/főtől + ill.

•  Pünkösd Párizsban 5 nap / 4 éj, repülővel, 
2-3* szálloda, reggelis ellátás 89.900 ,-Ft /fő-től + ill.

•  Húsvét Rómában, 4 nap / 3 éj, repülővel, 
3* belvárosi szállodában, reggelivel 99.900 ,-Ft /fő-től + ill.

Ünnepi ajánlataink:

Műanyag
ajtó-ablak

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

KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS

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

(00230)

A Számviteli Egyesület Tolna megyei Szervezete a 
MKVK Tolna megyei Szervezetével közösen szakmai előadást tart,

Helyszín: Babits Mihály Művelődési Központ
Szekszárd, Szent István tér 10.

Időpont: 2015. március 10. 9:00 – 14:15 óra

A 2014-es üzleti év zárása, nyitás utáni feladatok 

Előadó: 
Botka Erika 

MSZSZE főtitkára

Kredit pontok:
Mérlegképes könyvelők (nem számvitel) 6 pont

Adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők 5 pont
Részvételi díjak: (számlát állítunk ki)

Az MSZSZE és MKVK tagjainak 5.000 Ft/fő  + áfa
Kívülálló érdeklődőknek 8.000 Ft/fő + áfa részvételi díj.

Jelentkezni 2015. március 8. 16 óráig az alábbi helyen:
http://www.szamviteli-egyesulet.hu/oktatasra_jelentkezes

Várjuk az érdeklődő szakembereket!
MSZSZE Tolna megyei Szervezet Elnöksége

(00217)

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

PTE Illyés Gyula Kari Étterem étlap március 2-től március 6-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!

(00227)

Március 2. Március 3. Március 4. Március 5. Március 6.

„A”

Csülkös burgonya 
leves Brokkolikrémleves Húsleves Gombaleves Paradicsom leves

Sárgabarackos 
gombóc,

alma

Rántott hal,
majonézes 

burgonya saláta
Sárgaborsó főzelék, 

sült kolbász
Marhapörkölt, 

tarhonya, 
almapaprika, kivi

Sonkás rakott 
burgonya,

savanyúdág

„B”

Csülkös burgonya 
leves Brokkolikrémleves Húsleves Gombaleves Paradicsom leves

Pulykazúzapörkölt, 
tészta, csemege 

uborka,
alma

Gombapaprikás, 
galuska

Paradicsomos 
káposzta,
főtt hús

Natúr szelet, 
csőbensült

brokkoli, kivi

Rántott 
pulykamell, 

bugaci saláta

„C”

Csülkös burgonya 
leves Brokkolikrémleves Húsleves Gombaleves Paradicsom leves

Mákos metélt,
alma

Erdélyi rakott 
káposzta

Rántott csirke-
szárny, petrezsely-

mes burgonya, 
pritaminpaprika

Zöldborsós 
csirkemáj,

párolt rizs, kivi
Sertéspaprikás, 

tészta

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

(00223) (Ö
00

01
8)

EÖTVÖS CIRKUSZ 2015! – ÚJ SZUPER PRODUKCIÓ!
95 ÉVES JUBILEUMI LEGENDA CÍMŰ GÁLAMŰSOR

Eötvös Cirkusz – a manézs örök csodája minden nemzedéknek!
SZEKSZÁRD a A TESCO mellett március 5-től március 8-ig

ELŐADÁSOK:
Hétköznap: 18.00 órakor

Szombat: 15.00 és 18.00 órakor
Vasárnap: 11.00 és 15.00 órakor

JUBILEUMI KEDVEZMÉNY: 
Csütörtökön: KETTŐT FIZET – NÉGYET KAP

KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜL!
infóvonal: 06-30/4019-507, www.eotvoscirkusz.com, Facebook: Eötvös cirkusz

FŰTÖTT SÁTOR!!! FŰTÖTT NÉZŐTÉR!!!

(0
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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.

A Tolna Megyei Önkormány-
zat és a Tolna Megyei Sport-
szövetségek Szövetsége im-
már hagyományosan február 
végén rendezte meg a megyei 
legjobb sportolóit köszöntő 
díjkiosztó ünnepségét.

A vármegyeháza dísztermében 
tartott díjátadón a 2014-es esz-
tendőben nemzetközi, illetve or-
szágos bajnokságokon, versenye-
ken kiemelkedő eredményt elért 
sportolók teljesítményét ismerték 
el. A díjazottakat és edzőiket, fel-
készítőiket Fehérvári Tamás, a 
megyei önkormányzat elnöke 
köszöntötte. Az egyes sportágak 
legjobbjaira a szakági szövetségek 
tettek javaslatot, előbb azonban a 
világ- és Európa-bajnokságokon, 
világkupákon, ifjúsági olimpián 
és egyéb nemzetközi versenyeken 
pontszerző (1-6.) helyen végzett 
sportolóknak és edzőiknek gra-
tuláltak. 

A Tolna megyei sport jó évet 
zárt tavaly, így éppen kéttucatnyi-
an vehettek át elismerést, amiért 
nemzetközi viadalon öregbítették 
hazánk és a megye jó hírét.

A díjazottak között szép szám-
mal akadtak szekszárdiak is, így 
az íjász Alexandra Manea (Tol-
nai Tájak ÍE, edzője: Strohmayer 
Péter), aki 3D-s Európa-bajnok-
ságon aranyérmet szerzett Fran-
ciaországban, Rőfi Gyula (Hikari 
Aikido Egyesület, Szőts Gábor), 
aki negyedikként zárt a Kecske-
méten megrendezett földharc 
világbajnokságon.

Ugyancsak elismerés járt a 
cselgáncsozó Sárecz Mártonnak 
(Gemenc JK, Szepesi József és 
Szepesi Dávid), aki a portugáliai 
utánpótlás Európa Kupa bron-

zérme után hazánkat képviselte 
a Kínában megrendezett ifjúsági 
olimpián. 

Ács Rezsőtől, Szekszárd pol-
gármesterétől vehetett át díjat 
a megyeszékhely női kosárlab-
da-csapatának fiatal irányítója, 
Studer Ágnes (Atomerőmű-KSC 
Szekszárd, Magyar Gergely), aki 
két korosztályos válogatottban 
is pályára lépett a nyáron, és a 
csehországi világbajnokságon 
bronzérmet, a debreceni Eb-n 
pedig egy hatodik helyet szerzett. 
Járt az elismerés Lakatos László-
nak is, a Szekszárdi Rádió Klub 

sportolója ugyanis a montenegrói 
gyorstávírász kontinensviadalon 
az 5. helyen végzett.

A megye sportágankénti leg-
jobbjainak sorában ott találunk 
egy szekszárdi asztaliteniszezőt, 
Madacki Mirellát (Szekszárd 
AC, edzője: Sáth Sándor), egy 
amerikaifutball-játékost, Halász 
Richárdot (Szekszárd Bad Bones, 
Gaál Zoltán), egy atlétát, Erdélyi 
Zoltánt (Szekszárdi Atlétikai 
Klub SE, Scherer Tamás), egy 
kerékpárost, Istlstekker Zsoltot 
(Szekszárdi Kerékpáros SE, Steig 
Gábor), egy ökölvívót, Aranyi Ka-
talint (Unio Box Team Szekszárd, 
Varga Csaba), egy rádióamatőrt, 
Antal Bíborkát (Szekszárdi Rádió 
Klub, Weisz László), továbbá egy 
tájfutót, Péri Gergő Gábort (Fe-
hérlófia Sportegyesület, Bernáth 
Zsolt), egy teniszezőt, Pató Ba-
lázst (Hahn Tenisz SE, Muharos 
Péter és Jóföldi Balázs), két tri-
atlonost, Arató Gabriellát és ifj. 
Czencz Pétert (mindkettő 

Dynamic TC), valamint a vívó 
Ruppert Gábort (Szekszárdi Kór-
ház SK, Garay Előd).

  - fl –

Az ország minden szegleté-
ből érkeztek futók február 
21-én a Szálka, Grábóc, Sö-
tétvölgy és Szekszárd környé-
ki turistaútvonalakat bejáró 
II. Lajvér Avantgarde Forralt 
Borvidék Terepmaratonra.

A váratlan megbetegedések elle-
nére is több mint 210-en teljesí-
tették a dimbes-dombos terepen 
kijelölt három táv (14 km, 20 km, 
30 km) valamelyikét. Pedig nem 
volt könnyű dolguk a névadó 
Lajvér Pincészet impozáns szál-
kai borházától induló, majd oda 
visszatérő futóknak. A kellemes, 
kora tavaszi időjárásban indulók 
mindhárom távon – amelyeknek 
a szervezők stílszerűen a kis-
fröccs, nagyfröccs és hosszúlépés 
neveket adtak – futómarasztaló 
sárral, az erdők árnyékos, északi 

oldalán hófedte részekkel küzdöt-
tek, ráadásul igen jelentős, 260, 
450, illetve a leghosszabb távon 
700 méteres szintkülönbséget is 
le kellett győzniük. Hiába zajlott 
hát még így, tél végén is mese-
szép, romantikus környezetben 
a viadal, hiába érintett az útvonal 
olyan, a túrázók körében ismert, 
emblematikus helyeket, mint a 
Hármas-halom,  a Haramia-for-
rás, a Szarvas-szurdok, az Erzsé-
bet-tisztás, vagy éppen a Sötét-
völgyi tó, a futók többségének 
ezúttal sem ideje, sem ereje nem 
volt nézelődni. A sportolók el-
használt energiáikat feltölthették 
a célban, de a szervezők a verseny 
közbeni frissítésre is gondoltak. 
A kihelyezett állomásokon azon-
ban – a természet védelmét szem 
előtt tartva – a futók a szokásos 
műanyag poharakat nem, csak a 

frissítő italokat találták, amelye-
ket saját kulacsaikba, palackjaik-
ba töltve fogyaszthattak el.

A remek hangulatú versenyen 
mindenki győzött, aki a kilomé-
tereket, az emelkedőket és a sarat 
legyűrte, de a távonkénti legjob-
bakat díjazták is. A szekszárdiak 
közül a hölgyek 20 km-es verse-
nyét Arató Csilla, a 14 km-es fu-
tamot Mészáros Nikoletta nyer-

te, míg Csatári Mónika Melitta 
a leghosszabb, 30 km-es távon, 
Prantner Gergely pedig a férfiak 
14 km-es futamában lett máso-
dik. A verseny legidősebb indu-
lói, a 64 esztendős budapesti Ko-
lozsi házaspár, Erzsébet és Zoltán 
voltak. Előbbi 3 és fél órán belüli 
idővel teljesítette a 20 km-es távot, 
míg utóbbi „csak” egy kisfröccsöt 
„hajtott fel”.  - fl -

A díjazottak:
Szekszárdi Fekete Gólyák Ké-
zilabda Club; Szekszárdi Ka-
jak-Kenu SE: Szekeres Zsolt, 
Ács Anna, Korsós Zsófia, 
Balogh Zsófia, Korsós Zoltán, 
Bodnár Balázs, Nagy Kris-
tóf, Ádám Alexa, Jávor Péter, 
Czemmel Bálint, Mercz Mar-
cell, Nagy Viktória, Müller 
Dániel, Müller Bence, Takács 
Márk, Horváth Ádám; Atléti-
kai Club Szekszárd: Pap End-
re, Szemerei Levente, Valkay 
Tamás, Halmai Balázs, Zsig-
mond Előd, Orsós Zoltán; 
Alisca Nyilai Íjász Egyesület: 
Horváth Tamás, Marjai Pál, 
Barta Nikolett, Barta Viktória, 
Bencze Gábor, Zsók Szabolcs; 

Tolnai Tájak Íjász Egyesület: 
Szaka Zsombor, ifj. Szaka 
Gyula, Bóka László, Alexand-
ra Manea, Kovács Gábor Zsig-
mond, Mezei Ádám; Szekszár-
di Rádió Klub: Antal Bíborka, 
Antal Zsombor, Weisz And-
rea, Weisz András; Alisca Ta-
ekwondo Klub: Bánki Dávid 
Ede; Szekszárdi Szabadidős 
Kerékpáros SE: Schneider Se-
bestyén, Balázs Tibor, Zádori 
Zalán, Galyasi Gábor, Schne-
ider Zsófia, Lévai Barnabás, 
Balás Attila, Fábián Zalán, 
Fábián Csongor, Csiki Zoltán, 
Ranga Csaba, Bakó Jonatán, 
Fábián Ábel, Forró Lajos, Bán 
Benedek, Borsos Áron, Bá-
tai László, Takács Krisztián, 

Nagy Olivér, Hajtol Ádám, 
Frey Tímea, Nádasi Martin, 
Genczler Tamás; Kosárlabda 
Sport Club Szekszárd: Studer 
Ágnes; Szekszárdi Atlétikai 
Klub SE: Berenkei Gábor, Ritt-
berger András, Fekete Gergő, 
Porkoláb Ákos, Erdélyi Zol-
tán, Máté Fanni; Unio Boksz 
Szekszárd: Aranyi Katalin; 
Szenior Atlétikai Klub: Balogh 
István, Ruzsinka István, Vass 
József, Honti József, Melegh 
Imre, Lóki Ferenc, Szegedi 
Gábor, dr. Soós László, Dosz-
pod András, Oláh Annamária, 
Götz Katalin, László Zsuzsan-
na, Bárdos Erzsébet; Fáklya 
SE: Sebestyén András, Fábián 
Márton; Szekszárdi Kerék-

páros Egyesület: Kiss Balázs, 
Ács Vince, Istlstekker Zsolt, 
Mészáros Bence, Steig Gábor; 
Szekszárd Asztalitenisz Club: 
Lovas Petra, Li Fen, Szvitacs 
Alexa, Tóth Kata, Madacki 
Mirella, Kozári Tamara, Varga 
Janka, Szilai Flóra, Főfainé Ba-
lis Viktória, Straubinger Szil-
via, Pongrácz Ildikó, Balaskó 
Beáta, Kizakisz Georgiosz 
Nikolaosz; Dynamic Triatlon 
Club: Arató Csilla, Módos 
László, ifj.Cencz Péter, Arató 
Gabriella, Dr. Schrancz Ró-
bert, Id. Czencz Péter, Zákány 
József; Hikari Aikido: Rőfi 
Gyula, Szőts Gábor, Dömötör 
Donát, Bodor Norbert, Tóth 
Máté.

Második alkalommal jutalmaz-
ta Szekszárd humánbizottsága 
városunk azon sportolóit, akik 
az elmúlt év második felében 
jelentős teljesítményt és ered-
ményt értek el.

Február 25-én a frissen megnyi-
tott Civil Közösségi Tér nagyter-
mében tartott ünnepségen részt 
vett Szekszárd polgármestere, 
Ács Rezső, a közgyűlés humán-
bizottságának elnöke, Csillag-
né Szánthó Polixéna, valamint 
Majnay Gábor, a városháza hu-
mánszolgáltatási igazgatósága 
humánosztályának vezetője is. 

A polgármester köszöntő-
jében hangsúlyozta: városunk 
büszke arra, hogy sok tehetséges 
sportoló fiatalja van. Éppen ezért 
is, Szekszárdnak évente legalább 
egy-két alkalommal fontos el-
ismernie, megköszönnie azt a 
temérdek munkát és áldozatot, 
amelyet a szülők hoztak annak 
érdekében, hogy ezek a fiatalok 
saját sportágaikban a tanulás 
mellett is sikeresek legyenek. 

„Szeretném megköszönni 
mindenkinek az elmúlt évben 

elvégzett munkáját, és természe-
tesen bízom abban, hogy ezen az 
úton halad tovább mindenki” – 
üdvözölte a kiváló teljesítménye-
ket elért sportolókat Ács Rezső, 
majd reményét fejezte ki, hogy a 
következő években is találkozhat-
nak egy ilyen ünnepség alkalmá-
val, és lesznek közülük olyanok, 
akik a város hírnevét hosszú 
távon még messzebb tudják vin-
ni. Szekszárd polgármestere az 
ünnepségen sok sikert, jó erőt és 
egészséget kívánt a sportolóknak, 
edzőiknek és a szülőknek.

„Örültem annak, hogy amit 
kitaláltunk, azt immár máso-
dik alkalommal sikerült meg-
valósítani” – erről már Csillag-
né Szánthó Polixéna beszélt a 
fiatalabb és szenior korosztály-
béli sportolók előtt. Kitért arra 
is: az önkormányzat a korábbi 
rendezvényhez képest kicsit 
bőkezűbbek tudott lenni, majd 
hozzátette: reméli, hogy ezt a 
következőkben csak fokozni le-
het. A humán bizottság elnöke 
elmondta: rendkívül fontos a 
város számára, hogy a kitünte-

tettek érezzék, Szekszárd nyo-
mon követi az eredményeket 
és a teljesítményeket. „Hálásak 
vagyunk ezért, köszönet érte” 
– tette hozzá Csillagné, majd 
méltatta Asztalos Adriennek, a 
város sport- és ifjúsági referen-
sének e területen végzett szer-
vezőmunkáját.

Az elismeréseket Ács Rezső 
és Csillagné Szánthó Polixéna 
adta át a helyi sport kiválósá-
gainak, a díjátadón az Iberican 
Táncegyesület működött közre. 
 Gyimóthy L.

Számon tartják a sport helyi kiválóságaitA megye legjobb sportolóit köszöntötték

Hó, sár, forralt bor

Studer Ágnes kosárlabdázó és edzője, Magyar Gergely Ács Rezső 
polgármestertől vehette át az elismerést

Rajtol a leghosszabb, 30 km-es táv mezőnye. Balról Csatári Mónika 
Melitta, tőle jobbra Gányi Csaba
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Fehér Agyar Állatorvosi Rendelő                                       Dr. Jakab Ferenc, magánállatorvos
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ANHUR
TEMETKEZÉS

Szekszárd,
Béri B. Ádám utca 78.

Telefon, fax: 74/411-912

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

Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat!

téli lábbelik
70% kedvezménnyel,
egyéb               lábbelik
50% kedvezménnyel
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