SZEKSZÁRDI

VASÁRNAP

XXVIII. évfolyam. 13. szám

Lapunk a www.szekszard.hu honlapon is olvasható

2018. április 8.

A SZEKSZÁRDI ÖNKORMÁNYZAT HETILAPJA

Kék világ

→ 7. oldal
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E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Fejlesztés

Hangszerek

Streetball

A Wigand János téren álló körzeti orvosi és fogorvosi rendelő felújításával elkezdődtek az
egészségügyi ellátás idei évre
tervezett fejlesztései Szekszárdon. Nemcsak az épületet modernizálják, de új eszközöket is
beszereznek.

→ 3. oldal

Számtalan hangszert próbálhatnak ki a gyermekek és az
érdeklődők az egyedülálló, a
zenélés fontosságát fókuszba állító „Hangszert a kézbe” elnevezésű program révén április 24.
és 28. között a Babits kulturális
központban.

→ 6. oldal

Streetballpálya átadásával folytatódtak a sportfejlesztések
Szekszárdon. A különleges játékteret, amelyen a három-három elleni kosárlabdát lehet
szabályos körülmények között
játszani, március 29-én adták
át a sportcentrumban.

→ 13. oldal

ORSZÁGGYŰLÉSI
VÁLASZTÁS
2018

A szavazással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók, valamint a szavazókörök címe és
utcajegyzéke a 10–11. oldalon.

2018. április 8.

Szekszárdra látogatott Orbán Viktor miniszterelnök

A televíziónak adott interjúban
a miniszterelnök úgy fogalmazott: a kampányban jól látszik,
hogy két oldal van. Az egyik a
Fidesz-KDNP, aki Magyarország pártján áll. Ennek az oldalnak Tolna megyében nagyon
erős csapata van, hiszen egy miniszter, Süli János és két államtitkár, Horváth István és Potápi
Árpád János a három jelölt. A
másik oldalon azok a pártok,
szervezetek állnak, akiket Orbán Viktor „sorosistáknak”
nevezett, akik olyan kormányt
akarnak, amely beengedi a bevándorlókat.
Az interjúban a miniszterelnök egyebek mellett elmondta,
hogy 2010-ben, a kormányváltás előtt egy csőd szélén egyensúlyozó országban éltünk, s
úgy nézett ki, hogy adósrabszolgaságban fogjuk leélni az
életünket.
„Ehhez képest a devizahiteleseket kisegítettük a bajból, a
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A kormányfő kedd délután
érkezett a megyeszékhelyre, ahol elsőként a Tolnatáj
Televíziónak adott exkluzív
interjút, majd képviselőjelöltekkel, polgármesterekkel
találkozott.

A televízió stúdiója előtt Horváth István, a térség országgyűlési
képviselője fogadta Orbán Viktor miniszterelnököt
vállalkozások fejlődnek, amit
Brüsszeltől kaptunk azt visszafizettük, az IMF-et hazaküldtük,
az ország függetlenségét megerősítettük.”
A miniszterelnök az előzőekkel összefüggésben megjegyezte, hogy két évvel ezelőtti
szekszárdi látogatásán már
nem a nehéz helyzet szerepelt
a megbeszélések fókuszában;
hanem például az, hogy a megyeszékhely miként is fejlődjön
a Modern Városok Programnak
köszönhetően.
A választás tétjéről szólva a
miniszterelnök arra hívta fel a
figyelmet: délről és keletről óri-

NÉVNAP–TÁR

Április 8. (vasárnap) – Dénes, Valér

Dénes: görög eredetű; jelentése: Dionüszosznak, a bor és a szőlő istenének
ajánlott.

Valér: latin eredetű; jelentése: erős, egészséges.

Április 9. (hétfő) – Erhard, Dusán

Erhard: germán eredetű; jelentése: becsület, erős.
Dusán: délszláv eredetű; jelentése: lélek.

Április 10. (kedd) – Zsolt, Ezékiel

Zsolt: magyar eredetű; jelentése: méltóságnév.
Ezékiel: héber eredetű férfinév, jelentése: Isten teszi erőssé a gyermeket.

Április 11. (szerda) – Leó, Szaniszló

Leó: görög-latin eredetű; jelentése: oroszlán.
Szaniszló: szláv eredetű; jelentése: állandó dicsőség.

Április 12. (csütörtök) – Gyula, Baldvin

Gyula: bolgár-török-magyar eredetű; jelentése: magyar méltóságnév.
Baldvin: germán eredetű név, jelentése: merész + barát.

Április 13. (péntek) – Ida, Márton

Ida: germán eredetű; jelentése: tevékeny, serény.
Márton: a latin Martinus név rövidült, magyar alakja, a jelentése Marshoz
tartozó és az istenség városvédelmező funkciójából következően harcos/
hadakozó.

Április 14. (szombat) – Tibor

Tibor: latin-magyar eredetű; jelentése: Tiburi.

ási embertömegek igyekeznek
Európába, milliónyian szeretnének ideköltözni. A kontinens
egyik része nem akar, nem tud
ellenállni, a másik, középső része, Lengyelországtól Magyarországon át Horvátországig azt
mondja, erről szó sem lehet:
Európát meg kell őrizni európainak, Magyarországot meg kell
őrizni magyar országnak.
„A választás is erről szól.
Az egyik oldalon ott a FideszKDNP, ahogyan mondjuk is:
nekünk Magyarország az első.
Meg tudjuk és meg is akarjuk
védeni Magyarországot. A másik oldalon pedig a bevándor-

lást támogató pártok állnak,
azok mögött meghúzódó aktivisták, azok a külföldi erők, melyek arra akarják felhasználni a
magyar ellenzéket, hogy olyan
kormányunk legyen, amely
Nyugat-Európához hasonlóan
befogadja, sőt, behívja Magyarországra a bevándorlókat. A választás tétje a jövő, nem szabad
megengedni, hogy Magyarország népességét kicseréljék” –
fogalmazott Orbán Viktor.
A miniszterelnök Paks II-t
olyan beruházásának nevezte,
mely olcsó áramot termel, és
rengeteg munkahelyet hoz létre. Szekszárd ennek a beruházásnak mindenképpen nyertese
lesz. Az életminőséget javító
megyei fejlesztések sora hos�szas: uszoda, szabadidő központ, ipari park, út és híd.
„Az önök csillaga jól áll. Csupa olyasmi történik, amiben
lehetőséget találhatnak maguknak a szekszárdiak” – mondta a
kormányfő.
Az interjút követően Orbán
Viktor ellátogatott a FideszKDNP Hunyadi utcai székházába is, ahol képviselőjelöltekkel,
polgármesterekkel, szimpatizánsokkal találkozott.
SZV

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Április 8.
(vasárnap)

gyengén felhős | szeles nap
max. 20o , min. 7o

Április 9.
(hétfő)

zápor | kb. 2 mm eső | szeles nap
max. 21o , min. 8o

Április 10.
(kedd)

zivatar | kb. 3 mm eső | elszórtan
zivatarok lehetnek
max. 19o , min. 10o

Április 11.
(szerda)

zápor | kb. 3 mm eső | szeles nap
max. 19o , min. 8o

Április 12.
(csütörtök)

zivatar | elszórtan zivatarok
lehetnek
max. 17o , min. 8o

Április 13.
(péntek)

zápor
max. 17o , min. 7o

Április 14.
(szombat)

zivatarok | elszórtan zivatarok
lehetnek
max. 16o , min. 7o

Forrás: idokep.hu/szekszard
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Elkezdődtek az idei egészségügyi fejlesztések
A Wigand János téren álló
körzeti orvosi és fogorvosi
rendelő felújításával elkezdődtek az egészségügyi ellátás idei évre tervezett fejlesztései Szekszárdon.
Az önkormányzat célja az
egészségügyi alapellátás folyamatos fejlesztése. Ennek részeként az elmúlt néhány évben
megújult a Kandó Kálmán és
a Mikes utcai háziorvosi rendelő – idézte fel Ács Rezső
polgármester csütörtök reggel,
a Wigand János téren álló háziorvosi és fogorvosi rendelő
felújítása kapcsán tartott sajtótájékoztatón. Hangsúlyozta, az
idén is folytatódik az egészségügyi ellátás fejlesztése.
A Wigand téri rendelők felújítása csak a kezdet, ugyanis
még az idén elkezdődik a Kölcsey utcai háziorvosi rendelő
felújítása és bővítése, a Szabó
Dezső utcában épülő új orvosi
rendelő kivitelezése, illetve a
legnagyobb fejlesztés, a központi ügyelet kialakítása az YBl
Miklós utcában – közölte a városvezető.
Kiemelte, a fejlesztések a betegellátás színvonalának eme-
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lése és a rendelőkben dolgozók komfortérzetének javítása
miatt is fontosak. Utóbbi azért
is lényeges, mert ahhoz, hogy
csökkenjen, vagy megszűnjön az orvoshiány, megfelelő
munkakörülmények kellenek.
A polgármester hozzátette, az
elmúlt időkben két fiatal háziorvost is sikerült a körzetekbe
csábítani. Emellett az energetikai korszerűsítéseknek
köszönhetően csökken a rendelők fenntartási költsége, az
így megtakarított pénzt pedig
például a járdák, utak megújítására is fordíthatják.
A Wigand téri rendelők korszerűsítése kapcsán elmondta:

az, hogy az egészségügyi ellátás
fejlesztése éppen itt kezdődött
el, a rendelőkhöz tartozó két
körzet képviselőjének, dr. Haag
Évának és Ferencz Zoltánnak
köszönhető.
A felújítás a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program (TOP) közel 80 millió forintos támogatásával és
a város költségvetése terhére
biztosított önrészből újul meg.
Nemcsak az épületet modernizálják, de új eszközöket is
beszereznek mindkét rendelő
esetében.
Az épület előtti területen kilenc parkolóhely lesz, közte egy
a mozgáskorlátozottak számá-

ra. A kivitelezés – melyet ezúttal is helyi vállalkozó végez –
határideje szeptember vége, de
ennél előbb szeretnék befejezni
a munkát, hogy a betegek újra
mielőbb a saját körzetükben
vehessék igénybe az ellátást –
tudatta Ács Rezső.
Zsobrák Róbert, a kivitelező
Ács-Állványozó Kft. ügyvezetője a felújítás további részleteiről
szólva közölte: az épületet akadálymentesítik és energetikai
korszerűsítést hajtanak végre.
Hőszigetelik a tetőt és az aljzatot, vízszigetelést létesítenek, megújul a homlokzat és
50 négyzetméterrel bővül is az
épület, mely ezáltal komfortosabb lesz. Mindkét rendelő
esetében megújul az elektromos hálózat és a gépészet is,
valamint mindegyik rendelőt
külön, egyenként 3 Kw teljesítményű napelemes rendszerrel
szerelik fel.
Ferencz Zoltán önkormányzati képviselő zárásként felidézte, amikor négy éve átvette
körzetét, a Wigand téri rendelőhöz tartozó területnek nem volt
állandó körzeti orvosi – azóta ez
a probléma megoldódott.

S. V.

Sajtóklub: Magyarország jövője a tét április 8-án
Az Echo Televízió népszerű
műsora, a Sajtóklub – parlamenti választás előtti utolsó –
adásának élő stúdiófelvételét
Szekszárdon tartották április
4-én este.
A Babits Mihály Kulturális
Központ zsúfolásig megtelt
rendezvénytermében a politikai vitaműsor résztvevői az április 8-i országgyűlési választás
tétjéről beszélgettek. Bencsik
Gábor, a Magyar Krónika
főszerkesztője megjegyezte:
túl a gyarapodó gazdaságon és
a csökkenő munkanélküliségen, a polgári kormány elmúlt
nyolc évének sikerét igazolja az
az ENSZ-statisztika is, amely a

nemzetek „Boldogság-indexét”
mutatja. A mintegy 160 országot vizsgáló tanulmány 2012-es
kiadásában még a 110. helyen
szerénykedett hazánk, míg a
tavaly nyilvánosságra hozott
2016-os felmérésben már a 76.
helyen jegyezték. Azt, hogy ez
legalább így is maradjon, hogy
az eredményeinket megvédhessük, szerinte kizárólag az
Orbán-kormány képes szavatolni.
A Demokrata főszerkesztője,
Bencsik András Japán példáját
tárta a közönség elé: a szigetország egy vesztes háború után
szakított az imperializmussal, s
miközben az innováció, a gazdasági fejlődés terén felvette a

versenyt a világgal, nem felejtette el tradícióit sem, építkezik
azokból. Ez az út az, amelyen
hazánk is jár – jegyezte meg az
újságíró.
A Pestisrácok.hu főszerkesztője, Huth Gergely emlékeztetett a rendszerváltozást követő,
Gyurcsány, Medgyessy és Bajnai
nevével fémjelzett szocialista-liberális kormányok országrablására. Aláhúzta: döbbenetes,
hogy Gyurcsány a ’90-es években egy családi ház áráért tízmilliárd forint értékű vállalati
vagyonhoz jutott. „Miféle mozgatórugói lehetnek egy ilyen
mérhetetlen árulásnak, akik
most Gyurcsánnyal akarnak
összefogni?” – tette fel a kérdést

az ellenzéki összeborulási kísérletek kapcsán Huth.
A házigazda Bayer Zsolt, a
Magyar Idők munkatársa szerint a világ forradalmat hazudva teszi tönkre magát, miközben ma az igazi rebellis az,
aki a családjához, nemzetéhez,
kultúrájához ragaszkodik, aki
Lúdas Matyihoz hasonlóan
kezébe veszi a sorsát. Bayer
végezetül Szekszárd szülöttét,
Babits Mihályt idézte, aki „A
gazda bekeríti házát” című versében világos látleletet adott a
tradíciókhoz való ragaszkodás
fontosságáról.
A Szekszárdon rögzített felvétel április 7-én, szombaton
kerül(t) adásba. 
Gy. L.
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Szakképzés: ma már mindenki informatikus egy kicsit

Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Széchenyi u. 23.
Telefon: +36–74/314–580,
web: www.diaketkeztetes.net

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

„A”
1050 Ft

Április 10.

Április 11.

Sertésraguleves

Karalábéleves

Grízgaluska
leves

Burgonyás
tészta,
savanyúság

Paradicsomos
húsgombóc,
főtt burgonya

Rántott halfilé
magvas
bundában,
rizs,
tartármártás

Sertésraguleves

Karalábéleves

Grízgaluska
leves

„B”
1050 Ft Csirkecsíkok
stroganoff
módra,
currys rizs

Csirkepörkölt,
Pusztapörkölt,
tészta,
savanyúság
savanyúság

Április 12.

Április 13.

BrokkolikrémVegyes
leves
gyümölcsleves
Sült
csirkecomb,
franciasaláta

Kaprostejfölös
tökfőzelék,
sertéspörkölt

BrokkolikrémVegyes
leves
gyümölcsleves
Tarhonyás
hús,
savanyúság

Sült oldalas,
hagymás
törtburgonya,
savanyúság

Falusi
sertéstarja,
tepsis
burgonya,
ecetes
almapaprika

Falusi
sertéstarja,
tepsis
burgonya,
ecetes
almapaprika

Falusi
sertéstarja,
tepsis
burgonya,
ecetes
almapaprika

Falusi
sertéstarja,
tepsis
burgonya,
ecetes
almapaprika

Falusi
sertéstarja,
tepsis
burgonya,
ecetes
almapaprika

Keleti
csirkésFitness
zöldséges
ajánlat
1190 Ft pirított tészta
(durum)

Keleti
csirkészöldséges
pirított tészta
(durum)

Keleti
csirkészöldséges
pirított tészta
(durum)

Keleti
csirkészöldséges
pirított tészta
(durum)

Keleti
csirkészöldséges
pirított tészta
(durum)

Napi
ajánlat
950 Ft

(03225)

Törzsvásárlói kártyával 10% kedvezmény.
Jó étvágyat kívánunk! Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk!

VIRSKY – A név, amely átírta a tánctörténelmet!
A Moiseyev táncegyüttes legnagyobb ellenfele 80 éves fennállását
ünnepli velünk. Míg a Moiseyev
Európában a Virsky az Egyesült
Államokban hódít. Ez mindössze
annak köszönhető, hogy a Virsky
éves szintén csupán 2 hónapot tölt
el Európában, de a 80. születésnapját ünneplő együttes 2018-ban
végre kivételt tesz és Európában is
turnézik, az már csak hab a tortán, hogy Magyarország a turné
része lett. Az pedig, hogy most új
táncokat is láthatunk a színpadon
maga a kiváltság.
A New York Times egészen
egyszerűen az alábbi kritikával
illette az együttest:
Lélegzetelállító, hihetetlen a gravitációt meghazudtoló művészet!
A 80 éves VIRSKY – Ukrán Állami Népi Együttes a világ bármelyik pontján megtalálja az utat az

emberek szívéhez: produkciójuk
szenvedélyes és látványos, csodálatos és izgalmas. A kimagasló
művészi színvonal, a szakmai tudás, a táncosok profizmusa, a lebilincselően kreatív koreográfia, a
lenyűgöző látvány, a színpompás
kosztümök, az egész világon elkápráztatják a közönséget. A táncos szólisták akrobatikus tudása, a

női- és férfikarok sokoldalú virtualitása, a tudatosan értékmegőrző
szellemiség, a bölcs és optimista
tartalom együttesen adják a társulat szinte mágikus, a lelket felemelő erejét.
A számtalan nemzetközi díjjal
büszkélkedő VIRSKY – Ukrán
Állami Népi Együttes már több
mint 60 országban vendégszere-

pelt: felléptek az Egyesült Államokban, Vietnamban, Koreában,
Kínában, Kubában, Ausztriában,
Nagy-Britanniában, Belgiumban,
Franciaországban, Spanyolországban, Olaszországban, Görögországban, Brazíliában, Argentínában, Venezuelában, Portugáliában,
Svájcban, Dániában, Andorrában,
Japánban. Amerikában és Kanadában több millió tengerentúli néző
tapsolt percegik a nagyszerű koreográfia láttán.
A 84 főből álló világhírű társulat, a VIRSKY Ukrán Állami Népi
Együttes 2018. május 4. és május
30. között lesz látható Magyarország nagyvárosaiban. A lélegzetelállító, a fizika törvényeit meghazudtoló és minden nemében
egyedülálló produkció mottója:
VIRSKY – A név, amely átírta a
tánctörténelmet!

SZEKSZÁRDON MINDÖSSZE 1 ELŐADÁS LESZ 2018.05.08-ÁN A BABITS MIHÁLY
KULTURÁLIS KÖZPONTBAN. JEGYEK A HELYSZÍNEN ÉS A JEGY.HU OLDALON.

(03238)

– Gondolom, informatikai pályára úgy kerül valaki, hogy
gyerekkorában egész nap a gép
előtt ül és játszik, és azt képzeli:
informatikusnak lenni azt jelenti, hogy az ember egész nap a gép
előtt ül és játszik.
– Tökéletesen így van. Nem
is tudom, mikor kaptam az első
számítógépemet. Próbáltam
megérteni a működését, hogy
mit tudok vele kezdeni, játszani,
rajzolgatni... Aztán az ember szépen lassan felfedezi, hogy másra
is lehet használni – például tervezésre. Egy idő után aztán arra
jutottam, hogy az, ami a hobbim,
lehetne a hivatásom is. Ma már
ezt több szinten is el lehet képzelni, hiszen egy kicsit mindenki
informatikus: a mobiltelefonok,
az okostévék, IP-rádiók, a kö-
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április 9-től április 13-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.
Április 9.

pedig ezeknek a területeknek
egyre nagyobb lesz a „hájpjuk”:
nagyon az érdeklődés középpontjába fognak kerülni, illetve
már ott is vannak. Elég, ha csak a
Google-ra, a Facebook-ra, vagy a
netbankokra gondolunk. Minden
cégnek, függetlenül a profiljától,
a tevékenységéből fakadóan vannak az átlagosnál „érzékenyebb”
adatai, amelyek kezeléséhez különleges eljárásrendeket kell tervezni, kidolgozni, alkalmazni és
rendszeresen felülvizsgálni. Amikor az adott gazdálkodó szervezet ezt felismeri, akkor jönnek a
képbe a biztonsági, az informatikai szakemberek, akik megoldást
kínálhatnak. A piacon nagyon
sok cég kezdi ezt felismerni, és
nagyon kellenek az ehhez értő,
kitartó emberek. Ha valaki szereti a változatosságot, a kihívásokat,
akkor ezen a területen biztosan
meg fogja találni a helyét.

Első számítógépének bütykölésekor talán még nem is
gondolta, hogy valamikor ez
a kedvtelés lesz a hivatása,
ráadásul úgy, hogy a kenyérkereső foglalkozása megmarad hobbinak. Mindez persze
kitartás és rengeteg tanulás révén sikerülhetett. Ma
nagy perspektíva áll előtte,
hiszen a létesítendő Paks II.
atomerőmű egyik információbiztonsági szakembereként
dolgozik már egy ideje CSIZMAZIA LÁSZLÓ.

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap

MENÜ
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zösségi média révén mindenki
ért hozzá egy picit. Akarva-akaratlanul is összefut azokkal a dolgokkal, alapfogalmakkal, problémákkal, amelyekkel mondjuk,
húsz évvel ezelőtt nemigen lehetett volna módja.
– Milyen tanulmányok kellettek,
hogy a hobbiból végül is hivatás
lehessen?
– Az Ady Endre Szakképző
Iskolában végeztem informatika
szakirányon 2007-ben, majd Dunaújvárosba mentem főiskolára,
ugyancsak informatika szakra.
Rendszer- és hálózatmérnök
szakirányon szereztem diplomát.
– Ha egy pék húsz éve végzett,
az gyakorlatilag ma is ugyanazt
végzi, amit hajdan, csak más gépekkel, eszközökkel. Hogyan van
ez az informatika területén?
– Ha valaki informatika szakon végzett, és ott megtanult
valamit, az a tudás jellemzően
már másnapra elavul. Ez egy
olyan szakma – és véleményem
szerint ezért is hiányszakma
–, amelyhez kellő kitartás kell,
hogy az ember mindig megfelelő

szinten, naprakészen tartsa a tudását, vagy esetleg új ismereteket
szerezhessen a témában.
– Ha jól tudom, jelenleg a Paks
II. beruházás a munkahelye.
– Igen, korábban szervizmérnökként dolgoztam, és e munka
révén ismerkedtem meg részletesebben a Társasággal, és most
ott vagyok információbiztonsági
főszakértő. Itt hasznosíthatom a
korábban megszerzett informatikai alapismereteket is, hiszen az
embernek tisztában kell lennie
az alapelvekkel ahhoz, hogy felismerjen bizonyos fenyegetettségeket, utánajárjon, azonosítani
és kezelni tudja azokat.
– Eszerint az egyik „fele” informatikával, a másik a biztonsággal foglalkozik?
– Igen, emellett a munkánk
során egy-egy feladathoz rendelkezni kell bizonyos szintű ismeretekkel, legyen az gazdasági-,
vállalatirányítási-, vagy éppen
valamilyen műszaki típusú probléma. Talán ennek is következménye, hogy nagyon kevés az informatikus, a biztonsági szakember,

– A folyamatos változás – mint
említette is – folyamatos képzést
is igényel. Gondolom, ez alól ön
sem kivétel.
– Tény, hogy rengeteg energiát kell befektetni ahhoz, hogy
az ember „lásson a pályán”. Magam is megannyi szakmai képzésen veszek részt, utánajárok
az információknak, és mindig
rájövök, hogy mennyi új ismeretet tudok még összeszedni és
alkalmazni a munkám során.
Törekedni kell a nagyon jó kapcsolat kialakítására a különböző
eljáró hatóságokkal, ők is tartanak képzéseket, beszámolókat.
– Milyen ember az ideális informatikus?
– Mindenképpen kell hozzá
valamiféle lelkesedés, hogy az
ember feltétlenül akarja megérteni és megoldani a problémát, ha
szembe kerül vele. Egy programozónál például tipikus helyzet,
hogy ott görnyed a gép előtt öt
órát, az öt óra alatt pedig leüt három billentyűt, mert addig annyi
lehetséges megoldás végigment a
fejében. Ehhez kitartás kell. Akkor
igazán jó, ha ez a hobbija is annak,
aki ezzel foglalkozik.  - orbán -
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Hangszert a kézbe: zenei élményeket szerezhetünk

Költészet napja
Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár szeretettel várja az érdeklődőket költészetnapi programjaira:
Április 11. (szerda) 17:00 óra:
Vers és kép – Bojtár Tamás fotográfus kiállítása
Április 12. (csütörtök) 17:00 óra:
Offline: ahol az ég ered – Sili
Károly verses, zenés műsora.
Közreműködik: Sili Gergő
Április 13. (péntek) 17:00 óra:
Kölcsey Ferenc költészete –
Reisinger János előadása

Ovi-váró
Hollendusné Bíró Anett, a
szekszárdi Gyermeklánc Óvoda vezetője tart tájékoztatót az
óvodai beíratással kapcsolatban a Perczel M. utcai tagintézmény tornaszobájában,
április 9-én (hétfő) 16:30 órakor, melyre minden érdeklődő
szülőt, nagyszülőt szeretettel
várnak.

Kék világ: szimpátia-séta az Autizmus Világnapján
A kékbe öltöztetett Garay téren kék zászlócskák lobogtak
a szélben április 4-én.

rú statisztikával kapcsolatban kiemelte, bizonyított, hogy azoknak
a gyermekeknek, akik játszanak
valamilyen hangszeren, vagy énekelnek, fejlődik a problémamegoldó képessége, egészségesebbek
és a tanulás terén is jobban teljesítenek. „A zene lelki táplálék és
semmi mással nem pótolható” –
idézte Kodály Zoltánt.

Gerzsei Péter, a szekszárdi
tankerület igazgatója tudatta, a
tankerülethez tartozó mintegy
kilencezer gyermekből ezeregyszázan tanulnak zeneiskolában. Végezetül arról szólt, hogy
örülnek a programnak, mert az
jó célt szolgál és több iskolából
is érdeklődtek már iránta.

S. V.

Tizenegy éve, az Autizmus Világnapja (április 2.) alkalmából
ezzel a színnel fejezik ki szimpátiájukat szerte a világban az
emberek az autisták felé. Az
Esőmanók Tolna Megyei Autistákért Egyesület a világnap alkalmából több figyelemfelkeltő
megmozdulást szervez évek óta.
Idén április 4-én a Szekszárdkörnyéki Foltvarró Egyesület
közreműködésével kékbe öltöztették a Garay teret, hiszen az
autizmus színe a kék. Egy nappal később pedig sétára várták
az iskolásokat és óvodásokat – a

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/

FOTÓ: KISS ALBERT

Április 24. és 28. között a Babits
Mihály Kulturális Központ ad
otthont a „Hangszert a kézbe”
című ingyenes zenei kiállításnak – mondta el Zsikó Zoltán
a szerdai sajtótájékoztatón. A
központ ügyvezető igazgatója
kiemelte, az egyedülálló program lehetőséget teremt a gyermekeknek, hogy kézbe vegyék
és kipróbálják a hangszereket,
mely által élményt szerezhetnek.
A „Hangszert a kézbe” program tavaly februárban indult, a
páratlan zenei kiállítást eddig
tizenhat megyeszékhelyen ös�szesen mintegy 47 ezren keresték fel. A 350 négyzetméteren

elterülő interaktív kiállításon
a klasszikus, a népzenei és a
könnyűzenei hangszerek, illetve
eszközök kipróbálására nyílik
lehetőség ingyenesen – tájékoztatott Andrásik Rémo, a Hangszeresek Országos Szövetsége
főtitkára. Hozzáfűzte, egyszerre
akár száznegyven érdeklődő is
zenélhet majd.
Rendhagyó énekórákat is
tartanak majd. Ezek egy része
interaktív lesz, a zeneírásba,
dalszerzésbe is bevonják az érdeklődőket. Magas szintű előadásokat is tartanak, melyeken
a különféle hangszercsoportokat mutatják be. Tapasztalatai
nyomán elárulta, a gyermekek
csillogó szemmel várják, hogy
kipróbálhassák a hangszereket.
Andrásik Remo felhívta a figyelmet: Magyarország Európában egyedül Bulgáriát előzi meg
abban a tekintetben, hogy hányan
játszanak hangszeren. A szomo-

FOTÓ: FACEBOOK/BALOGH MARCELL

Számtalan hangszert próbálhatnak ki a gyermekek és az
érdeklődők az egyedülálló
„Hangszert a kézbe” elnevezésű program révén, mely a
zenélés fontosságára szeretné felhívni a figyelmet.
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kék térre. A szimpátia-séta és a
pár perces „flash mob” célja az
volt, hogy felhívja a figyelmet az
autisták világára.

Lili, a 12 éves paksi iskolás
tudja, hogy az egyik osztálytárának a testvére is autista. Lili
éppen nagymamájánál töltötte a

A legteljesebb öröm ünnepe

tavaszi szünetet, így került a kék
Garay térre április 5-én, ahova
rajta kívül még rengeteg gyerek
érkezett nemcsak Szekszárdról,
de Decsről is. A gyerekek a téren együtt énekeltek el néhány
dalt Helfenbein Dáviddal, aki
gitáron kísérte a kis énekeseket.
Nemcsak gyerekek támogatják
jelenlétükkel az Esőmanók Egyesületet és az autistákat. Petrits
Szilveszter mézes puszedlit sütött
az autistákért sétáló gyerekeknek,
a Fitt Lesz Sportegyesület gyűjtést
szervezett, hogy csak néhányat
említsünk a sok-sok támogató közül. A hétvégén további
programok – jótékonysági futás
és borbál – várták az egyesület
szimpatizánsait. 
- mwj -

Húsvétváró ovisok

Szekszárdi sikerek a nemzetiségi színházi fesztiválon
Igazán színpompás seregszemle volt a Budapesten
március 20–27. között megrendezett Jelen/lét Nemzetiségi
Színházi Fesztivál, ahol kilenc
magyarországi nemzetiség tizenhárom társulatának tizenkilenc előadását tekinthették
meg az érdeklődők a Nemzeti
Színház, illetve a fesztivált kezdeményező Magyarországi
Szerb Színház pódiumán.
A szerb társulatot igazgató Rusz
Milántól megtudtuk, hogy a
2014-ig létezett fesztivált az NKA
5 és az Emberi Források Minisztériumának 10 millió forintos támogatásával sikerült megújítani.
Vidnyánszky Attila, a Nemzeti
Színház igazgatója intézményi
alapfeladataik közé sorolta a
nemzetiségi színjátszás ügyének
felvállalását. Személy szerint
is büszke arra, hogy teátruma
otthont adhatott e fesztiválnak.
A roma, német, örmény, szerb,
horvát, bolgár, szlovák, román és

görög nyelven elhangzó előadások szövegét magyar feliratozással követhették a nézők.
A fesztivál – címének megfelelően – nem a versengésről,
hanem a példátlanul sokszínű
létezésről, az egyetemes magyarországi kulturális életben
való jelenlétről szólt. Itt mindenki megmutathatta magát, és
sikert arathatott, mert ha valahol, ebben a közegben igazán
méltányolták az erőfeszítéseit.
Szekszárdiként jó volt látni a
Magyarországi Német Színház
előadásának frenetikus szakmai
és közönségsikerét. John Buchan
kisregénye, a „39 lépcsőfok” filmként – Alfred Hitchcock rendezésében –, majd Patrick Barlow
színpadra alkalmazásában a legnagyobb világsikerek egyike volt.
A krimikomédia újabb, ezúttal
német nyelvű előadása, a négy
szereplő – Melissa Hermann,
Tamás Boglári, Horgász Dezső
és Andrzej Jaslikowski – alakításának köszönhetően a fesztivál

egyik legemlékezetesebb előadása lett.
Volt a seregszemlének egy másik szekszárdi sikere is. Záróaktusként a Magyarországi Szerb
Színház a „Jónás könyve” című
borszínházi – immár 31. alkalommal játszott – előadásával
köszönte meg a résztvevők lelkes
és odaadó közreműködését. Az
előadás különlegességét, Dúzsi
Tamás borait és versmondását e
körben is nagyra értékelte a közönség. S ha már a borok szekszárdiak voltak, Babits Mihály
halhatatlan műve mellé folytatásnak is a városunkból választott költőket, illetve verseket az
est főszereplője. Partnerei, a
lassan már ugyancsak szekszárdinak számító Mikó István érdemes művész, Varga Klári Jászai
Mari-díjas és Rusz Milán színművészek voltak, akik – sok más
műsorszám mellett – néhány dal
erejéig megidézték a szekszárdi
ihletésű borvirágkantátát, a Vidám borisszákat is. 
SZV

FOTÓ: KISS ALBERT

Születésnap, évfordulók, Karácsony vagy bármi más ünnepünk magában hordozza a
véget, az elmúlást, a jó kezdet
utáni elfáradást. A Húsvét az
az ünnepünk, ami a vég felől
indul, s nyit meg egy olyan
kaput a jövő felé, ami nem
zárható be soha többé – az
örök és megváltozhatatlan
isteni jó és öröm kapuját.
Az első Húsvét megnyitotta a lezárt sírt, a vesztesek önnön börtönét, a gyászolók sötét magányát,
a félelem bezártságát, s adott új
reményt, új találkozást, új erőt,
új lendületet, egy egészen új életet. S bár az Egyház, aki ennek az
örömnek hirdetője, robosztussá,

FOTÓ: SZV

tagolttá, esendővé és néha még
öregessé is vált, maga az ÚJ, az
Élet nem változott: 2000 év óta
képes új lelkeket frissíteni, életeket gyógyítani, könnyeket törölni,
megkötözötteket szabaddá tenni,
élethajszolókat élővé változtatni,
magányba burkolózókat testvérré tenni, idősödőket gyermeki
örömmel átitatni, küszködőknek
szárnyakat adni…
Húsvét – a legteljesebb öröm
ünnepe, hiszen átöleli az ember
egész valóját, melynek kezdete
és vége el van rejtve az Életben,
s mélypontjai sem süllyednek
ezen ölelésen kívülre. Szeretve
vagyunk – halálos komolysággal, elfogadó áldozattal, felemelő kegyelemmel. 
SZV

Március 28-án rendezte hagyományos, játékos feladatokkal tarkított Húsvétváró
programját a három épületben működő Szekszárdi 1.
Számú Óvoda Kindergarten.
A Kölcsey és Wosinsky lakótelepi, valamint Bajcsy utcai intézmény nagycsoportosai ellátogat-

tak a másik két épületbe, ahol a
kisebbek húsvéthoz kapcsolódó
ügyességi játékokkal és barkácsolási lehetőséggel várták őket.
Volt tojáskereső verseny, célba
dobó játék, nyuszi golf és „répalabirintus”, de rendeztek nyuszis
váltóversenyeket is – képünk egy
ilyen alkalmával készült a Bajcsy
óvoda udvarán. 
SZV

Mások között – kiállítás-megnyitó

A Wosinsky Mór Megyei Múzeum szeretettel hívja az érdeklődőket az
ulmi Donauschwäbisches Zentralmuseum „Duna menti svábok a mai
Dél-Kelet Európában” című vándorkiállításának megnyitójára,
április 10-én (kedd) 17:30 órára, a Vármegyeházi Kiállítótermébe.
A tárlatot megnyitja: dr. Józan-Jilling Mihály, a Tolna Megyei Német
Önkormányzatok Szövetségének elnöke.
Közreműködik: Mondschein Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus.
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Műhely

TISZA CIPŐBOLT

ÁLLÁSHIRDETÉS

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 13.
Telelfon: +36–74/510–134

„ahol Isten értünk dolgozik”

Teljes evangéliumi
istentiszteletek
Szekszárdon!
Szombatonként
15:00 órától!
Gospel Centrum
rendezvényterem;
Szekszárd,
Rákóczi u. 26.
(nem fogod megbánni,
ha eljössz)

Építőiparban és
csőszerelésben
jártas szakembereket
keresünk Szekszárdra.

Megérkeztek

a női-, férfi tavaszi cipők

a Tisza Cipőboltba!

Szamos
gyermekcipők

Telefon:
+36–30/2888–458

engedménnyel.

ANHUR TEMETKEZÉS

50%

(03233)

Szekszárd, Béri B. Ádám utca 78.
Telefon, fax: 74/411-912

Bankkártyás fizetési lehetőség!

Nyitva
tartás:

hétfő – péntek:
09:00 – 17:00 óráig,
szombat:
08:00 – 12:00 óráig

(03240)

www.anhurtemetkezes.hu
ÁLLANDÓ KÉSZENLÉT
0-24 ÓRÁIG: 06-30/936-32-55

(03241)

(03223)

VESZÉLYES GÉPEK VIZSGÁLATAI:

HONTI ÉS TÁRSAI
EMELÉSTECHNIKAI ÉS
MUNKABIZTONSÁGI KFT.
7100 Szekszárd, Béketelep u. Hrsz. 3725
Telefon/fax: +36–74/412–899
www.honti.hu
E-mail: honti@honti.hu
(03239)

Emelőgépek, hegesztőgépek,
rakodó- és földmunkagépek,
traktorok, fa - és fémiparigépek,
targoncák, daruk, emelőhátfalak,
láncfűrészek.

GÉPKÖNYV 8600 GÉPTÍPUSRA
Targonca-, emelőgép- és
földmunkagép-kezelő tanfolyamok

DOKUMENTÁCIÓK PÓTLÁSA,
MUNKA- ÉS TŰZVÉDELEM

Változatos programokat kínált az idei Internet Fiesta
Március 21. és 28. között rendezték meg idén a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtárban
az Internet Fiesta programsorozatot.
Az események országosan az
Informatikai és Könyvtári Szövetség Internet Fiesta programbizottsága szervezésében valósultak meg, akik az egészséges
életmódtól a helyes táplálkozásig, a betegségek szűrésének,
megelőzésének fontosságától
az egészségturizmuson át a
természetjárás, a gyógyteák,
diéták, vagy a legkülönbözőbb

április 5–13-a között ajándék AKCIÓBAN!
Amennyiben FARMO vagy MAXTOOL
termékekből legalább 8.000,- Ft
értékben vásárol 10 liter vízhez elegendő
TOTAL gyomirtó szert adunk ajándékba.

internetes játékok, totók megismertetéséig bezárólag ajánlottak témaköröket a könyvtári
intézmények számára az elmúlt
hónapban.
A Szekszárdon szerdától szerdáig, azaz március 21-től 28-ig,
a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával megvalósult programsorozatot Josef Hasenöhl,
Magyarországon élő bajor festőművész április 10-ig látható
„Faképek” című tárlata nyitotta
meg. Az internet veszélyeiről dr.
Buda Bernadett rendőr őrnagy,
bűnmegelőzési előadó beszélt.
Foglalkoztak az év gyógynövé-

A magyarországi energiafelhasználás 40 %-a épületekben történik. Az európai parlamenti és tanácsi
irányelvek előírják az uniós
tagállamok számára, hogy
2014–2020 között új energia
megtakarítást kell elérniük
évente a 2013. január 1-ét
megelőző három év átlagában.
Tormay B. u. 18.
energiaforrások energiabiztonságot teremtenek, a projekt
eredményeként hosszú távon
gazdaságosabb és takarékosabb üzemeltetés valósul meg
a jövőben.
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program
KEHOP-5.2.2 „Középületek

FLORIMO Palánta és virágföldek
20 és 50 literes kiszerelésben
10% engedménnyel!
(03234)

Kertészeti ABC Szekszárd, Mikes utca 24.
Kertészeti Szaküzlet Szekszárd, Piac tér
Gellér Kereskedőház Szekszárd, Vasvári Pál utca 37.

nyével, a levendulával Postáné
Szabó Orsolya dietetikus tolmácsolásában. Sőt: az intézmény
munkatársa, Fuchs János még
az internet segítségével történő
hatékony fogyókúra rejtelmeibe
is beavatta a kíváncsiakat.
Betekinthettünk, milyen is a
modern történelemoktatás vizuális háttere Baltavári Tamás,
a Károli Gáspár Református
Egyetem történelemtanára szerint, illetve az egykori Generál
és Piramis énekese, a Szálkán
élő Révész Sándor is mesélt rajongóinak életéről, mindennapjairól.

Filmvetítés mellett a programban szerepelt még Péterfy-Novák Éva író és Szentesi
Éva újságíró kettős kötetbemutatója is: a hölgyek egy előadásra közösen alkottak novellát,
amelyen kortárs színésznők vonultatják fel kortárs írók szövegeit. Kettejük izgalmakkal telített anyagában egyazon történet
követhető nyomon: benne egy a
férfi, ám a nő már kettő.
Március 22-én ingyenes volt a
beiratkozás és átiratkozás a megyei könyvtárba, a lehetőséggel
természetesen idén is többen
éltek. 
Gy. L.

Sikeresen lezárult a kormányhivatal épületenergetikai beruházása

„A TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
KÖZÉPÜLETEINEK KIEMELT
ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEI” KEHOP-5.2.2-16-2016-00016
pályázatnak köszönhetően
sikeresen lezárult a hivatal több épületének Európai
Uniós támogatásból történő
energetikai korszerűsítése.
A jó szigetelés és a megújuló

FARMO és MAXTOOL metszőollók, ágvágó ollók,
ágfűrészek, egyéb FARMO termékek
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Bezerédj u. 10.

kiemelt épületenergetikai fejlesztései” tárgyú felhívása keretében a Kohéziós Alapból
és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Támogatási
Szerződésben foglaltaknak
megfelelően 1 milliárd 36 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a Tolna Megyei Kormányhivatal az általa
használt épületek energetikai
fejlesztésére.
A projekt keretében az épületek
energetikai felújítása – külső homlokzati hőszigetelés, nyílászárók
cseréje, fűtéskorszerűsítés, napelemes rendszer

kiépítése – valósult meg, melynek következtében az épületek
üzemeltetése gazdaságosabb
lett, az épületek állaga és komfortja pedig javult. A beruházás hatásaként a Tolna Megyei
Kormányhivatal jelentős mértékű energia megtakarítást
fog elérni az elkövetkezendő
években, miközben az üvegházhatású gázok kibocsátása
csökken.
A beruházásnak köszönhetően a Tolna Megyei Kormányhivatal 11 épületének komplex
épületenergetikai felújítása
valósult meg az elmúlt két évben Tamásiban, Bonyhádon,
Pakson, valamint megújult
Szekszárdon a Búzavirág u 23.
alatt található tanpálya, a Szekszárdi Járási Hivatal Bezerédj
u. 1. és Bezerédj u. 10. szám
alatti épülete, illetve a Tormay
Béla u. 18. szám alatti irodaépület és konferenciaterem. (x)

(03244)
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KÖZLEMÉNY

A 2018. ÁPRILIS 8. NAPJÁRA KITŰZÖTT ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐVÁLASZTÁSRÓL
A szavazással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók:
Szavazni 2018. április 8. napján kizárólag személyesen, reggel 6:00 órától
este 19:00 óráig lehet a választópolgár
számára kijelölt, az Értesítőn feltüntetett
szavazókörben.
Felhívjuk a Tisztelt Választópolgárok figyelmét, hogy két szavazókör
címe – a korábbi elhelyezésül szolgáló
intézmények felújítása miatt – MEGVÁLTOZOTT:
– a 18. számú szavazókör a Szent István
tér 15–17. szám alatt, a főiskola „E”
épületében, (korábban ez a szavazókör
a Vendéglátó Szakközépiskolában, a
Hunyadi utca 7. szám alatt működött),
– a 39. számú szavazókör a Harang
utca 12. szám alatt, a „Parragh-tanya”
épületében került elhelyezésre (korábban ez a szavazókör a Szőlőhegyi
Óvodában, az Óvoda utca 5. szám alatt
működött). Az érintettek az értesítést
ennek megfelelően kapták már meg.
Felhívjuk továbbá a figyelmet arra,
hogy a 2014. évi országgyűlési képviselőválasztáshoz képest az alábbi változás
történt a következő címeken élők szavazóköri besorolása tekintetében, melyről
az érintettek az értesítést megkapták:
• Berzsenyi utca: 4. számú szavazókör
(Garay János Általános Iskola – Zrínyi
utca 78.)
• Damjanich utca: 4. számú szavazókör
(Garay János Általános Iskola – Zrínyi
utca 78.)
• Kossuth L. utca 45-től végig: 4. számú
szavazókör (Garay János Általános Iskola – Zrínyi utca 78.)
• Szluha György utca: 4. számú szavazókör (Garay János Általános Iskola –
Zrínyi utca 78.)

• Kossuth L. utca 1–44: 11. számú szavazókör (PTE Gyakorlóiskola, Mátyás
király utca 5.)
• Rákóczi utca 2–74/B: 11. számú szavazókör (PTE Gyakorlóiskola, Mátyás
király utca 5.)
Szavazni egy egyéni választókerületi
jelöltre és egy országos listára lehet. Az
országgyűlési választáson nemzetiségiként regisztrált választópolgár pártlista
helyett nemzetiségi listára szavaz.
Érvényesen szavazni a névjegyzék
aláírását követően a Szavazatszámláló
Bizottságtól átvett, a választópolgár előtt
lepecsételt szavazólapon a jelölt, illetve a
lista neve mellett, alatt vagy felett található körbe – saját vagy a fülkében elhelyezett – tollal beírt két egymást metsző
vonallal (+ vagy x) lehet.
Amennyiben a választópolgár elrontja a szavazólap kitöltését, azt az urnába
dobás előtt egy alkalommal a Szavazatszámláló Bizottság – kérésre – kicseréli.
Felhívjuk a választópolgárok figyelmét arra, hogy ellenőrizzék okmányaik
érvényességét, és amennyiben szükséges, a választás előtt intézkedjenek ennek érdekében.
A szavazáshoz szükséges iratok:
A szavazatszámláló bizottság ellenőrzi
a szavazás céljából megjelent választópolgár
• személyazonosságát és
• személyi azonosítóját (régi nevén személyi számát) VAGY lakcímét.
A személyazonosság és a személyi
azonosító/lakcím igazolására a következő, a magyar hatóságok által
kiállított érvényes igazolványok alkalmasak:
• személyazonosság igazolására: magyar
hatóság által kiállított személyazonosí-

tó igazolvány (régi típusú vagy kártya
formátumú vagy ideiglenes), vezetői
engedély, útlevél, ideiglenes útlevél;
• személyi azonosító igazolására: lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya), hatósági bizonyítvány,
illetőleg igazolás a személyi azonosító
jelről,
• lakcím igazolására: lakcímet igazoló
hatósági igazolvány (lakcímkártya),
lakcímbejelentésről szóló átvételi elismervény, a régi könyvecske alakú
személyazonosító igazolvány, amen�nyiben tartalmazza a lakcímet.
A fogyatékkal élő választópolgár
kérheti választójoga gyakorlásának
segítését.
A települési szintű lakcímmel rendelkezők, valamint az átjelentkezéssel
szavazók a 19. számú szavazókörben
(Szekszárd, Szent István tér 7–9. – Garay János Gimnázium) szavazhatnak.

SZAVAZÓKÖRÖK CÍME ÉS UTCAJEGYZÉKE
1. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR: Szekszárd
Zrt., Rákóczi u. 132. – akadálymentesített – Bagóvölgy, Bodzás, Bor u., Dülő
u., Faddivölgy, Fukszvölgy, Gárdonyi
Géza u., Gulyásvölgy, Gyertyányos, Hidaspetre, Jedlik Ányos u., Jobbparászta,
Lisztesvölgy, Lőtéri köz, Malom oldal,
Mocfa, Német völgy, Palánk, Palánki
hegy, Palánki út, Pásztor u., Rákóczi
u. páros 122/A-végig, Roboz Zoltán u.,
Rózsamáj u., Saul-völgy, Selyem u., Sió
u., Sötétvölgy, Szalai völgy, Szászipuszta,
Szentmiklósi út, Zápor u., Zápor köz.

2. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR: Kadarka u.i
óvoda, Kadarka u. 110. – akadálymentesített – Balparászta, Borkút, Dr. Berze
Nagy János u., Ezerjó köz, Ezerjó u. páros 20-végig, Ezerjó u. páratlan 17-végig,
Kadarka köz, Kadarka u. páros 86-végig,
Kadarka u. páratlan 103-végig, Muskotály
u., Parászta u., Rákóczi u. páros 94-120ig, Székely Bertalan u., Tolnai Lajos u.

Károly u., József Attila u., Nyár u., Patak
u., Rákóczi u. páratlan 79. végig, Rózsa
u., Wigand János tér, Zrínyi u. páros 80.
végig, Zrínyi u. páratlan 85. végig.

3. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR: Garay Ált.
Isk. és AMI, Zrínyi u. 78. – akadálymentesített – Baka u., Batthyány u. 25. végig,
Bólyai János u., Borostyán u., Horváth

Szavazás mozgóurnával:
Amennyiben a választópolgár a
névjegyzékben szerepel, de egészségi
állapota, fogyatékossága, vagy fogva
tartása miatt mozgásában akadályozott,
mozgóurnát igényelhet. A mozgóurna
igénylésére kizárólag írásban, az erre
szolgáló formanyomtatvány igénybevételével van lehetőség.
A mozgóurna iránti kérelemnek
2018. április 6-án 16:00 óráig a lakcím
szerint illetékes helyi választási irodához, a szavazás napján pedig 15:00
óráig kell írásban megérkeznie ahhoz a
szavazatszámláló bizottsághoz, melynek
szavazóköri névjegyzékében a választópolgár szerepel. A mozgóurna iránti
kérelmet bárki eljuttathatja a választási
szervekhez.

4. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR: Garay Ált.
Isk. és AMI, Zrínyi u. 78. (VÁLTOZÁS AZ
U.JEGYZÉKBEN) – Árpád u. 42. végig,
Batthyány u. 1–24-ig, Berzsenyi u., Damjanich u., dr. Szakály Ferenc u., Hrabovszky
u., Kapisztrán u., Kiss János u., Kossuth Lajos u. 45-től végig, Liszt Ferenc u., Pázmány
tér, Pollack Mihály u. 69-től végig, Rákóczi u. páratlan 49–77-ig, Sipos Márton u.,

Amennyiben átjelentkezéssel szavazó
választópolgár kéri a mozgóurnát, meg
kell adnia azt a címet is, ahol az SZSZB
mozgóurnázó tagjai felkereshetik.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a
fenti határidők jogvesztőek.
VÁLASZTÁSI SZERVEK
Az országgyűlési képviselők választásakor az alábbi választási szervek
működnek:
• Szavazatszámláló Bizottság – Szekszárdon 39 szavazatszámláló bizottság
működik (SZSZB)
• Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság – Tolna Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni
Választókerületi Választási Bizottság
(OEVB) – 7100 Szekszárd, Béla király
tér 8.
• Nemzeti Választási Bizottság (NVB)
– Budapest.
Tolna Megye 01. számú Országgyűlési
Egyéni Választókerület Választási Bizottsága
Cím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.,
Telefon : 74/504–100; valasztas2018@
szekszard.hu • Elnök: Dr. Póla Zoltán •
Elnökhelyettes: Dr. Fekete Tamás.
Országgyűlési Egyéni Választókerületi
Választási Iroda és a Helyi Választási
Iroda
Címe: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.,
Telefon: 74/504–100, E-mail: jegyzo@
szekszard.hu, valasztas2018@szekszard.
hu • Vezetője: Dr. Molnár Kata • Helyettese: Dr. Nagy Csilla.
Választással kapcsolatos információ
nyújtás: Választási Információs Szolgálat
Címe: 7100 Szekszárd, Béla király tér
8.; valasztas2018@szekszard.hu • Tel:
74/504–162; 74/504–115 74/504–100.

Szluha György u., Zrínyi u. páros 54–78-ig,
Zrínyi u. páratlan 49–83/B-ig.
5. SZ. SZAVAZÓKÖR: Garay Ált. Isk. és
AMI, Zrínyi u. 78. – Aranytó u., Avar út,
Bárányfok, Béketelep, Bern u., Bogyiszlói
út, Borrév, Csarnok u., Epreskert u., Józsefpuszta, Kendergyár, Keselyűs, Keselyűsi út, Korsófölde u., Margaréta u., Mátyás király u. páratlan 57-végig, Mátyás
király u. páros 74-től végig, Nyámándpuszta, Ózsák puszta, Páskum u., Pipacs
u., Rosner Gyula u., Sport u., Szarkaláb
u., Totév ipartelep, Vásártér, Wopfing u.
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6. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR: I. Béla Gimnázium Kollégiuma, Kadarka u. 29. – akadálymentesített – Bakony u., Bikavér u.,
Bottyán-hegy, Bottyán-hegyi ltp., Bükk u.,
Előhegy, Előhegyi u. páros 6. végig, Esze
Tamás u. páros 24. végig, Esze Tamás u.
páratlan 9. végig, Ezerjó u. páros 2–18-ig,
Klapka György 22. végig, Mecsek u.
7. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR: I. Béla
Gimnázium Kollégiuma, Kadarka u.
29. – Előhegyi u. páros 2–4-ig, Előhegyi
u. páratlan, Ezerjó u. páratlan 1–15-ig,
Fürt u., Kadarka ltp., Kadarka u. páros
52–80-ig, Kadarka u. páratlan 29., Rákóczi u. páros 84–92/E.-ig, Rizling u.
8. SZ. SZAVAZÓKÖR: I. Béla Gimnázium Kollégiuma, Kadarka u. 29. – Bartók Béla u., Cserhát u., Illyés Gyula u.,
Kodály Zoltán u., Présház u., Szüret u.,
Tanya u., Vendel István u., Zöldkert u.
9. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR: Babits M.
Ált. Iskola, Kadarka u. 17. – nem akadálymentesített – Csonka u., Dorogi köz, Esze
Tamás u. páros 2–22-ig, Esze Tamás u. páratlan 1/A-7/E, Kadarka u. páros 2–50-ig,
Kadarka u. páratlan 1–27-ig, Klapka Gy.
ltp., Klapka Gy. u. 1–20-ig, Pince u., Szent
László u. páratlan, Táncsics Mihály köz,
Táncsics Mihály u., Vak Bottyán u.
10. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR: Babits M.
Ált. Iskola, Kadarka u. 17. – Akácfa u.,
Csapó Dániel u., Cserfa u., Hársfa u.,
Jelky András u., Katona József u., Kőrösi Cs. S. páratlan 11/A. – 13/B.-ig, Leopold Lajos u., Létay Menyhért u., Madách Imre u., Nefelejcs köz, Nefelejcs u.,
Semmelweis u., Ujfalussy Imre u.
11. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR: PTE IGY
Gyakorlóiskola, Mátyás király u. 5. – akadálymentesített (VÁLTOZÁS AZ UTCAJEGYZÉKBEN) – Árpád u. 11–40ig, Balassa u., Csaba u., Kossuth Lajos u.
1–44-ig, Mátyás király u. páros 2–64-ig,
Mátyás király u. páratlan 1–55-ig, Petőfi
Sándor u., Pollack Mihály ltp., Pollack M.
u. 1–68-ig, Rákóczi u. páratlan 1–47-ig,
Rákóczi u. 2–74/B-ig, Tavasz u., Tompa
u., Tormay Béla u., Zrínyi u. páros 2–46ig, Zrínyi u. páratlan 1–47-ig.
12. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR: Szent L.
Szakk. Isk. Kollégiuma, Augusz I. u. 15. –
nem akadálymentesített – Augusz Imre u.,
Kiskorzó tér, Kölcsey ltp., Liszt tér, Tinódi u.
13. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR: Bezerédj
I. Szakképző Isk., Szent László u. 8–12.

– akadálymentesített – Benedek apát u.,
Erkel Ferenc u., Kandó Kálmán u., Kőrösi Cs. S. u. páros, Kőrösi Csoma Sándor u. páratlan 1–5-ig és 15-től végig.

22. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR: Garay
János Gimnázium, Szent István tér 7–9.
– Csokonai u. 3–13., Jókai u., Perczel M.
u., Szent István tér páratlan, Találka tér.

14. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR: Bezerédj
I. Szakképző, Szent László u. 8–12. –
Hermann Ottó u. páros, Hermann Ottó
u. páratlan 1–29-ig, és 35. végig.

23. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR: Garay János
Gimnázium, Szent István tér 7–9. – Bezerédj u., Halköz, Munkácsy u., Piac tér, Széchenyi u. páros 2–60-ig, Széchenyi u. páratlan, Várköz, Ybl Miklós ltp., Ybl Miklós u.

15. SZ. SZAVAZÓKÖR: Bezerédj I.
Szakképző, Szent László u. 8–12. – Fürdőház u., Hermann Ottó u. páratlan
31–33/A.-ig, Kiskadarka u., Mérey u.,
Szent László u. páros.
16. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR: Babits
Mihály Kulturális Központ, Szent István tér 10. – akadálymentesített – Szent
István tér páros, Wosinsky Mór ltp.
17. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR: Babits
Mihály Kulturális Központ, Szent István
tér 10. – Bajcsy-Zsilinszky u., Kinizsi u.,
Luther tér, Mészáros Lázár u., Toldi u.
18. SZ. SZAVAZÓKÖR: PTE KPVK
„E” Épület, Szent István tér 15–17.
– nem akadálymentesített (ÚJ HELYSZÍN) – Ady Endre u., Csokonai 17.
végig, Holub József u. 1–4-ig és 10–20ig, Hunyadi u., Mikes u.
19. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR: Garay
János Gimnázium, Szent István tér 7–9.
– akadálymentesített – Babits Mihály
u., Bálint köz, Bartina köz, Bartina u.,
Eszperantó pihenő, Kablár köz, Kálvin
tér, Kisbödő, Kisbödő u., Kisbödő-hegy
u., Puskás Tivadar köz, Puskás Tivadar
u., Nagybödő, Nagybödő u., Séd köz +
lakcímnélküliek és az átjelentkezett választópolgárok.
20. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR: 2. sz.
Óvoda, Mérey u. 37–39. – nem akadálymentesített – Balremete, Benedek-völgy,
Bethlen Gábor u., Bocskai köz, Bocskai
u., Bodza u., Borzsák Endre u., Dicenty
Dezső u., Diófa u., Ferenc szurdik u.,
Hosszúvölgy, Hosszúvölgy u., Jobbremete, Kápolna tér, Kerékhegy, Kerékhegy u.,
Remete u., Rövidvölgy, Szücsény-szurdik.
21. SZ. SZAVAZÓKÖR: Garay János
Gimnázium, Szent István tér 7–9. – akadálymentesített – Béla király tér, Béri Balogh Ádám u. páratlan 1–19/C.-ig, Bródy
köz, Dózsa György u., Flórián u., Garay
udvar, Garay tér, Ibolya u., Kálvária u.,
Kilátó u., Lehel u., Móricz Zsigmond u.,
Vincellér u., Vörösmarty u.

24. SZ. SZAVAZÓKÖR: Garay János
Gimnázium, Szent István tér 7–9. – Arany
János u., Bakta köz, Bem u., Benczúr u.,
Bercsényi u., Háry János u., Obsitos u., Szabó Dezső u., dr. Szentgáli Gyula u., Széchenyi u. páros 62–64-ig, Wesselényi u. páros.
25. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR: Wunderland Óvoda, Wesselényi u. 19. – akadálymentesített – Alkotmány u. páros
2–12-ig, Alkotmány u. páratlan 1–19-ig,
Wesselényi u. páratlan.
26. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR: Wunderland Óvoda, Wesselényi u. 19. – Alkotmány u. páros 14-végig, Alkotmány u.
páratlan 21/A-végig, Béri Balogh Ádám
u. páros 2–56-ig, Béri Balogh Ádám u.
páratlan 21/A.–37-ig, Bezons park,
Dobó u., Vasvári u. páratlan 1–29-ig.

– akadálymentesített – Allende u., Béri
Balogh Ádám u. páratlan 39–89-ig, Fáy
András u.
32. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR: Baka István Általános Iskola, Béri B. Á. u. 89. –
Béri Balogh Ádám u. páratlan 91. végig.
33. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR: Baka István Általános Iskola, Béri B. Á. u. 89.
– Alisca u. páros 44. végig, Alisca u. páratlan 1–7-ig, Cseri János u., Május 1. u.
34. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR: Baka István Általános Iskola, Béri B. Á. u. 89.
– Alisca u. páros 2–28-ig, Barátság u.,
Bródy Sándor u., Kurta u.
35. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR: Baka István
Általános Iskola, Béri B. Á. u. 89. – Alisca u.
páros 30–42-ig, Alisca u. páratlan 9-végig,
Holdfény u., Rozsnyai Mátyás u.
36. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR: Baka István Általános Iskola, Béri B. Á. u. 89.
– Bakta, Csalogány u., dr. Hirling Ádám
u., Napfény u., Napfény köz.

27. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR: Dienes
V. Általános Iskola, Szent-Györgyi Albert u. 6. – akadálymentesített – Dienes Valéria u. páros, Holub József u. 9,
Szent-Györgyi Albert u. 1–10-ig.

37. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR: Baka
István Általános Iskola, Béri B. Á. u.
89. – Árok u., Baranya-völgy, Cinege
u., Cinka, Cinka u., Csatári u., Csatár,
Csobolyó u., Csötönyi-völgy, Faluhely,
Gesztenyés, Gyűszű-völgy, Hébér u.,
Istifán gödre u., Iván-völgy, Kacor u.,
Kalász u., Kisbaranya, Nagybaranya,
Levendula u., Porkoláb-völgy, Sárköz u.

28. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR: Dienes V.
Általános Iskola, Szent-Györgyi Albert u.
6. – Csengey Dénes u. páros 40–48., Dienes Valéria u. páratlan végig, dr. Hadnagy
Albert u., Holub József u. 5–8-ig, Kisfaludy
u., Mattioni Eszter u., Mészöly Miklós u.,
Tartsay Vilmos ltp. 1–29-ig, Vasvári u. páratlan 31. végig, Vasvári u. páros, Viola u.

38. SZ. SZAVAZÓKÖR: Baka István
Általános Iskola, Béri B. Á. u. 89. – Árnyas u., Bátaszéki út, Csap u., Csend u.,
Csopak u., dr. Nagy István u., dr. Tóth
Lajos u., Ebes u., Ebespuszta, Gemenc
u., Kerámia u., Kuruc u., Lajos király u.,
Magyar Sándor u., Otthon u., Puttonyos
u., Tüzér u., Vadász u., Vitéz u.

29. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR: Dienes V.
Általános Iskola, Szent-Györgyi Albert u.
6. – Barát János u., Sárvíz u., Szent-Györgyi
Albert u. 11. végig, Tartsay ipartelep, Tartsay Vilmos ltp. 30. végig, Tartsay Vilmos u.

39. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR: Parragh-tanya, Harang u. 12. – nem akadálymentesített (ÚJ HELYSZÍN) – Almás, Barázda u., Domb u., Fagyöngy u.,
Görögszó, Gubacor, Gurovica, Harang
u., Harmat u., Hegyalja u., Hollós László
u., Kertész u., Liget u., Lugas u., Major u.,
Mester u., Muskátli u., Óvoda u., Strázsahegy, Szekér u., Szérű u., Szilas u., Szilas
köz, Szilfadűlő, Szőlő köz, Szőlő u., Szőlőhegy, Szőlőhegy u., Szőlőhegy Újtelep,
Tót-völgy, Tüske u., Venyige u., Vessző u.,
Völgy u., Zengő u., Zöldfa.

Dr. Molnár Kata jegyző

OEVI/HVI vezető

30. SZ. SZAVAZÓKÖR: Dienes V. Általános Iskola, Szent-Györgyi Albert u. 6. –
Alkony u., Béri Balogh Ádám u. páros 58.
végig, Búzavirág u., Csengey Dénes u. páros 50. végig, Csengey Dénes u. páratlan,
Halas u., Honvéd u., Jácint u., Orgona u.
31. SZ. SZAVAZÓKÖR: Baka István
Általános Iskola, Béri Balogh Á. u. 89.

AGÓRA MOZI

Április 8., vasárnap

19:30 – R
 eady Player One 2D

14:30 – M
 aja, a méhecske

Április 12., csütörtök

– A mézcsata
17:00 – H
 árom óriásplakát
Ebbing határában
19:30 – R
 eady Player One 2D
Április 9., hétfő
17:00 – M
 ária Magdolna
19:30 – R
 eady Player One 2D
Április 10., kedd
17:00 – M
 ária Magdolna

14:30 – É
 liás, a kis mentőhajó
17:00 – T
 űzgyűrű: Lázadás 3D
19:30 – A
 víz érintése
Április 13., péntek
14:30 – É
 liás, a kis mentőhajó
17:00 – T
 űzgyűrű: Lázadás 3D
19:30 – A
 víz érintése
Április 14., szombat

19:30 – R
 eady Player One 2D

14:30 – É
 liás, a kis mentőhajó

Április 11., szerda

17:00 – T
 űzgyűrű: Lázadás 3D

17:00 – M
 ária Magdolna

19:30 – A
 víz érintése

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet a Polgármesteri Hivatal
Jogi és Hatósági Igazgatóságának Igazgatási Osztályára
hatósági ügyintéző munkakör betöltésére.
A részletes pályázati felhívás a www.szekszard.hu honlapon, a
Közügyek/Állás menüpontban tekinthető meg.

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
2018. április 10. (kedd) 19:00
– Rendezvényterem
Szájon lőtt tigris
A Nemzeti Színház előadása.
Rejtő Jenő élete és művei alapján írta és rendezte: Olt Tamás
és Vaszkó Bence. Olt Tamás
Rejtő Jenős, sanzonos, kalandos, légiós, fordulatos, „tizennégy karátos” estje, zenékkel és
minden bizonnyal!
Előadja: Olt Tamás. Zongorán közreműködik: Grósz Zsuzsanna. Koreográfus: Gulyás
Anna. Jegyár: 2.000,- Ft.
2018. április 11. (szerda) 10:00
– Agóra Kávézó
Fizess verssel a kávédért a
magyar költészet napján
Április 11-én minden vers
– legyen az ismert költő műve
vagy saját alkotás – fizetőeszközzé válik az Agóra Kávézóban, így a vendégek egy verssel
„fizethetik ki” kávéjukat. Írd
le nekünk kedvenc versedet a
magyar költészet napján, és a
kávét mi álljuk! A verseket még
aznap kiállítjuk a Kávézóban.
Nyitva tartás: 10:00-től
20:00-ig. Az akció keretében
minden vendég egy verssel nevezhet és az ajánlat egy presszó
kávéra vonatkozik.
2018. április 14. (szombat)
19:00 – Bödő terem
Szinkron Nosztalgia Klub
A nagy sikerű „Retro” filmbemutató után sokak fejében megfordult, hogy milyen
jó lenne feleleveníteni a régi
Szinkron Klub hangulatát –
akár havi rendszerességgel. Az
együttes néhány meghatározó
zenésze ugyan már nem lehet
közöttünk, de a még most is itt
élő egykori tagokkal egyeztetve sikerült megszervezni, hogy
a legendás Szinkron klub régi
termében találkozhassunk egymással újra.
Nagy szeretettel várjuk elsősorban az egykori klubtagokat
és minden érdeklődőt a nosztalgia estjeinkre a kulturális
központ tánctermébe. A találkozó következő időpontjai:
május 5. és június 2.
Jegyár: 1.500,- Ft.
2018. április 15. (vasárnap)
10:30 – Színházterem
Micimackó

Vasárnapi matiné. A Dumaszínház gyermekelőadása.
Mesemusical formájában kel
életre A. A. Milne klasszikusa.
Micimackó táncra perdül, Malacka dalra fakad, Tigris tánclépésben bolondozik. Tarts velünk az erdei játszótérre, hogy
részese lehess egy fergeteges,
vidám kalandnak. Felhőtlen
szórakozás a család minden
tagjának. Megtekintése 3 éves
kortól ajánlott!
Szereplők: Dombóvári István (Micimackó), Ambrus
Attila (Róbert Gida), Csifó
Dorina (Malacka), Kalmár
Gergely (Tigris), Fábián Nikolett (Kanga), Lóránt Krisztina
(Nyuszi), Végh Péter (Füles),
Tóth Rita (Bagoly). Rendező:
Pille Tamás.
Jegyárak: 1.200,- Ft – 2.000,- Ft.
2018. április 15. (vasárnap)
14:00 – Rendezvényterem
XlII. Bárdos Lajos Zenei Hetek
– Tolna Megyei Kórustalálkozó.
Program: 11:00 Szentmise –
Belvárosi templom (Béla király
tér). BÁRDOS LAJOS: MISSA
TERTIA
Közreműködik: Liszt Ferenc
Pedagógus Kórus, Szekszárdi
Madrigálkórus, Szent Cecília
Egyházi Kórus (Szekszárd). Vezényel: Koller Tamás.
15:00 Kórusfesztivál – Babits
Mihály Kulturális Központ,
Rendezvényterem
Köszöntőt mond: Csillagné
Szánthó Polixéna, a Humán
Bizottság elnöke.
A rendezvényt megnyitja:
Kempelen Tünde, a Bárdos
Lajos Zenei Hetek Kórus- és
Ifjúságnevelési Alapítvány művészeti vezetője, karnagy.
A belépés díjtalan.
2018. április 16. (hétfő) 18:00
– Művészetek Háza
PTE Tuba Quartet
PTE MK Zeneművészeti Intézet Regionális Kamarakoncert-sorozata. A tuba önmagában nem szólisztikus hangszer
és a zenekarokban sem mutathatja meg valódi énjét, ám
Bazsinka József, Liszt-díjas
tubaművész és hallgatói megmutatják, milyen csodálatos
dolgok rejlenek ebben a hangszerben. Műsoron a tubairodalom gyöngyszemei.
A belépés díjtalan.
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Győzelemmel kezdte a rájátszást a KSC
Esélyeshez méltóan, tizenkilenc ponttal nyerte meg
szerda este a PINKK-Pécsi 424
elleni bajnoki negyeddöntő első mérkőzését a három
alapemberét is nélkülöző
Atomerőmű KSC Szekszárd.
Az idény első felében a bajnoki
mérkőzések és a nemzetközi
kupaszereplés jelentett kettős
terhelést Djokics Zseljko vezetőedző együttesének, amely
szerda-szombat „ritmusban”
vívta meg – erőn felül, rendre sikerrel – mérkőzéseit. Így
azután nem volt szokatlan a
március 25-én Magyar Kupát
nyerő kék-fehérek számára,
hogy miután március 31-én,
az alapbajnokság utolsó fordulójában idegenben nyertek
a PEAC ellen (a KSC először
győzött pécsi csapat ellen a
Lauber Dezső sportcsarnokban), négy nappal később – immár alapszakasz-győztesként

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/

FOTÓ: KISS ALBERT
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– a PINKK együttesével már a
felsőházi rájátszás első összecsapását vívták.
Nem a legjobb előjelekkel
várta a negyeddöntő első mérkőzését a Szekszárd, amely
sérülés miatt három kulcsjátékosát, Studer Ágnest, Gereben
Líviát és Krnjics Szarát is nélkülözte. Nem engedett viszont a rá
jellemző kemény védekezésből,

és szurkolói biztatása mellett –
az egyaránt 15 pontig jutó Teja
Oblak és Erica McCall vezérletével – a nagyszünetig eldöntötte a találkozót a KSC (37–18).
Mindez azt jelentette, hogy Djokics mester több lehetőséget adhatott a fiataloknak, akik élni is
tudtak az edző bizalmával.
Negyeddöntő, 1. mérkőzés.
Atomerőmű KKSC Szekszárd–
PINKK-Pécsi 424 62–43 (17–9,
20–9, 10-8, 15–17). Szekszárd,
1000 néző. Vezette: Ádám,
Hervay, Csabai-Kaskötő. Szekszárd: OBLAK 15/9, Costa 4,
Theodoreán 6/6, Mansaré 4,
MCCALL 15. Csere: Studer
Zs. 5/3, Kiss 2, BÁLINT 9/3,
Vincze 2, Antóni. Edző: Djokics Zseljko.
Az egyik fél második győzelméig tartó párharc állása: 1–0 a
Szekszárd javára. A második találkozót április 7-én, szombat délután rendezik Kozármislenyben.

- fl -

SPORTHÍREK
Kézilabda. A Mohácson aratott értékes sikert (23–24)
követően a Szekszárdi FGKC
NB I/B-s női kézilabda csapata közel három hét után
játszik újra bajnoki mérkőzést. A tabella ötödik helyén
álló Fekete Gólyák pénteken
este (lapzártánk után) a listavezető Mosonmagyaróvár
otthonába látogatnak.
Labdarúgás. Az NB III Közép-csoportjának 18. fordulójából elhalasztott mérkőzést pótoltak szerdán.
Ezen a Szekszárdi UFC egy
izgalmas, fordulatos ös�szecsapáson, Hegedűs Márk
góljával 1–0-ra legyőzte a jó
erőkből álló Dunaújvárost,
s ezzel megerősítette pozícióját a középmezőnyben. A
találkozó előtt a csapatok és
a nézők egy perces gyászszünettel emlékeztek a nagypénteken autóbalesetben elhunyt
Márkvárt Jánosra.

Különleges kosárpályát avattak a sportcentrumban
Streetballpálya átadásával
folytatódtak a sportfejlesztések Szekszárdon. A különleges játékteret március 29-én
adták át a sportcentrumban.
Az előző évben két új, kültéri kosárlabda pályát adtak át: az egyiket a Garay János Gimnázium, a
másikat a Babits Mihály Általános Iskola udvarán. Ezen kívül
három multifunkciós sportpálya
készült el három óvodában, illetve két műfüves labdarúgópályát
is átadtak két általános iskolában – emlékeztetett Ács Rezső
polgármester az átadón.
A most elkészült pályán a
3×3 kosárlabdát lehet szabályos
körülmények között játszani. A
pálya átadásának külön aktualitást ad, hogy az Atomerőmű
KSC Szekszárd csapatkapitánya,
Theodoreán Alexandra a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség
2017-es rangsorában a szakág
világelsője volt a hölgyeknél.

FOTÓ: KISS ALBERT
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Szekszárdon is egyre népszerűbb ez a szakág – hangsúlyozta
Ács Rezső, majd emlékeztetett:
a tavalyi diákolimpián korosztályában a Dienes Valéria Általános Iskola csapata a Babits
Mihály Általános Iskola gárdáját
legyőzve lett aranyérmes.
Ezek a sikerek mind azt bizonyítják, hogy Szekszárd jó utat
választott, amikor a sportfejlesztésekkel kapcsolatos döntéseket meghozta – mondta a
városvezető, majd hozzátette:

a területet az önkormányzat
biztosította, a pálya az EMMI
jóvoltából készülhetett el.
Szekszárdon nemcsak a verseny-, de a szabadidősport is
nagy népszerűségnek örvend,
legyen szó akár futásról, akár a
labdajátékokról – hangsúlyozta Horváth István államtitkár,
majd hozzátette: fontos, hogy
ehhez rendelkezésre álljon a
megfelelő infrastruktúra.
A körzet országgyűlési képviselője azt is kiemelte, hogy a ko-

sárlabda népszerűsége a nemrég
története első Magyar Kupa sikerét arató KSC sikereinek köszönhető Szekszárdon. Zárásként hozzáfűzte: bízik benne,
hogy a sikerszériának hála még
többen kezdenek el sportolni.
A kosárklub nevében Szabó
Noémi szakmai igazgató köszönte meg a fejlesztést. Mint
mondta, az utánpótlás terén
mindig is jól állt Szekszárd, rengeteg gyermek kosarazik, ám az,
hogy a felnőtt női csapat ilyen
eredményes, újabb segítség abban, hogy még több kisgyermek
válassza a kosárlabdát.
A pályát Szabó Noémi, a KSC
szakmai igazgatója, Theodoreán
Alexandra csapatkapitány, Horváth István államtitkár és Ács
Rezső polgármester avatta fel a
nemzeti színű szalag átvágásával. Az avatót követően a Dienes
általános iskola fiú kosárlabdázói mindjárt birtokba is vették
az új pályát. 
S. V.

14

2018. április 8.

Meghosszabbított
ügyfélszolgálat
Meghosszabbított ügyfélszolgálati időben biztosítanak lehetőséget a lejárt érvényességű
okmányok megújítására a választások zavartalan lebonyolítása érdekében a Tolna Megyei
Kormányhivatal kormányablakai – hívta fel a figyelmet a kormányhivatal.
Áder János, Magyarország köztársasági elnöke 2018. április 8.
napjára tűzte ki az országgyűlési
képviselők általános választását.
A szavazás napján a szavazóhelyiségben az a választópolgár
szavazhat, aki a névjegyzékben
szerepel és érvényes okmánnyal
(személyazonosító igazolvány,
útlevél, vezetői engedély) igazolja személyazonosságát, valamint
lakcímét és személyi azonosítóját
(lakcímkártya). A lejárt érvényességű okmányokkal rendelkezők
nem szavazhatnak, őket a szavazatszámláló bizottság köteles
visszautasítani.
A választások zavartalan lebonyolítása érdekében a Tolna
Megyei Kormányhivatal kormányablakai meghosszabbított ügyfélszolgálati időben biztosítanak
lehetőséget a lejárt érvényességű
okmányok megújítására, 2018.
április 6. és 2018. április 8. közötti
napokon 7:00 órától 19:00 óráig.

A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

Mielőtt e pár sok megírásához
kezdtem, a napi hírek között böngészgettem egy kicsit, hogy az Ünnep öröme és áldása után visszataláljak a hétköznapok valóságába.
Ám hamar témát váltottam, mert
alig hallani, tapasztalni mást, mint
hangosan kiabáló, olykor erőszakos
kampányolást, az értelmet és lelket
vezetni és olykor megvezetni kész
propagandát. Ijedelem, sértettség,
majd lassan közöny ébred bennem,
s váltogatja egymást e három érzés
már egy ideje. Felelős, e világban
józanul élő polgárként, emberként
hadd legyen szabad eldöntenem,

ÁCS REZSŐ polgármester
2018. április 16. (hétfő) 14:00 –
16:00 óráig. Előzetes bejelentkezés
alapján: +36–74/504–102. Polgármesteri Hivatal, polgármesteri tárgyaló (Szekszárd, Béla király tér 8.).

GYURKOVICS JÁNOS képviselő
III. sz. választókerület
A hónap harmadik szerdáján 17:00
– 18:00 óráig. Szekszárdi I. Béla
Gimnázium (Kadarka u. 25–27.).

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
2018. április 17. (kedd) 16:00 –
17:00 óráig. Garay J. Általános Iskola és AMI (Zrínyi u. 72.).

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
V. sz. választókerület
A hónap első hétfőjén 18:00 – 19:00
óráig. Babits Mihály Kulturális Központ, Remete terem (Szent I. tér 10.).

FERENCZ ZOLTÁN képviselő
I. sz. választókerület
A hónap harmadik keddjén 16:00
– 17:00 óráig. Garay J. Általános
Iskola és AMI (Zrínyi u. 72.).

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA
képviselő VI. sz. választókerület
A hónap második keddjén 16:00
– 17:00 óráig. Szekszárd, Piac tér
14. „F” épület.

DR. TÓTH GYULA képviselő
DR. MOLNÁR KATA jegyző
IV. sz. választókerület
Minden szerdán 10:00 – 12:00 órá- A hónap harmadik hétfőjén 16:00
ig. Polgármesteri Hivatal (Szek- – 17:00 óráig. Babits Mihály Áltaszárd, Béla király tér).
lános Iskola (Kadarka u. 17.).

Április 1-ei rejtvényünk megfejtése: Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Pohlon Ádámné. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.
E heti rejtvényünk megfejtését április 12-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

mi a véleményem, mit hogyan
látok, mit miért teszek. Néha fullasztóan hat az az információözön,
amihez – őszintén szólva – semmi
közöm. Rabul ejt és magával sodor
tömegeket egy-egy jól irányzott
megjegyzés, politikai húzás, hogy
a pletykákról ne is beszéljek.
Áldás, hogy az Örömhír már a
csendben szólalhat meg: választás
előtt, de már a harsogó vád- és hírözön elnémulásakor. Mert az Örömhír sohasem harsogó és erőszakos,
sohasem lenéző és gőgös. Az Örömhír csendes szava irányt mutat, célt
ad, a biztos jövőt és az ahhoz vezető
tiszta utat tárja fel. Mert „ahol az
Úr Lelke, ott a szabadság”.
Pál apostol egy olyan közösséghez szól már második levelében,

akik között nagy volt a széthúzás,
akik sokszor és sokféleképpen harsogták az igazságot, az érdekeket, dicsőítettek „megváltóskodó”
személyeket. Pál féltő szeretettel
nyitogatja a korinthusiak szemeit, hogy észrevegyék: minden vélt
igazság homályos és töredékes,
mert érdekek, érzések, félelmek és
sztereotípiák által befolyásolt látásból születtek. Hívja és biztatja
a gyülekezet tagjait, hogy tovább
lássanak – egészen a Láthatatlanra, hiszen Ő kijelenti, sőt Ő maga
a szabadság.
Mondhatnák sokan, hogy ez is
vezetés, megvezetés. Hol van akkor
a magam szabadsága? Az emberi
sors paradoxona az, hogy csak egy
erős hatalom vezetése alatt tud sza-

badon élni. Ha ez a hatalom nem
öncélú, nem érdekorientált, ha ez a
hatalom valóságos és nem bitorolt
vagy beképzelt, ha ez a hatalom
nem csupán eszme és ideológia –
hanem valós személy, valóságos
bölcsesség és önfeláldozó szeretet,
akkor lesz szabad az ember. Szabad
a jóra, a helyénvalóra, az életre és
a meghalásra, az elfogadásra és az
áldozatra, a tisztaságra és az igazra.
Maga a hatalmas Lélek vezessen
el bennünket erre a szabadságra,
hogy felelősségünk teljes tudatában, szabad és alázatos lélekkel
fogadjuk el az Urat és válasszunk
földi vezetést. Ámen!




Kaszóné Kovács Karola
református lelkipásztor

A Babits Mihály
Kulturális Központba
keresünk jó megjelenésű
fiatalokat, elsősorban felsőoktatásban tanuló
hallgatókat ruhatáros és
jegykezelői feladatokra.
Feladat: színházi eladásokon, koncerteteken jegykezelés, ruhatári feladatok
ellátása, vendégek kedves
fogadása, helyükre kísérése.
Munkavégzés helye: Szekszárd, Szent István tér 10.
Munkavégzés ideje: változó időpontokban
Feltétel: 18. életév betöltése;
ápolt, jó megjelenés; kiváló
kommunikációs készség;
empatikus, kedves magatartás; vendégközpontúság.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az allaspalyazat@szekszardagora.hu
címen lehet.

SZEKSZÁRDI

VASÁRNAP

DR. MÁTÉ ISTVÁN képviselő
VII. sz. választókerület
A hónap utolsó keddjén 17:00 –
18:00 óráig. Országos Nyugdíjas
Polgári Egyesület (Mészáros L. u. 7.).

RÁCZ ZOLTÁN képviselő
A hónap első szerdáján 17:00 –
18:00 óráig. MSZP iroda (Szekszárd, Mikes u. 24.).

ZAJÁK RITA képviselő
VIII. sz. választókerület
A hónap utolsó csütörtökén 17:00
– 18:00 óráig. Dienes Valéria Ált.
Isk. (Szent-Györgyi Albert u. 6.).

DR. MEZEI LÁSZLÓ képviselő
A hónap első szerdáján 17:00 –
18:00 óráig. MSZP iroda (Szekszárd, Mikes u. 24.).

PAP MÁTÉ képviselő
IX. sz. választókerület
Előzetes bejelentkezés alapján:
+36–20/298–3018. Baka István
Általános Iskola (Béri B. Á. u. 89.).

SZABÓ BALÁZS GYÖRGY
képviselő
Minden csütörtökön 16:00 –
17:00 óráig. Jobbik Iroda (Szekszárd, Dózsa Gy. u. 4.).

GOMBÁS VIKTÓRIA RITA
képviselő
X. sz. választókerület
A hónap második hétfőjén 17:00
– 18:00 óráig. Babits Mihály Kulturális Központ, Remete terem.
(Szekszárd, Szent I. tér 10.).

KEREKES LÁSZLÓ képviselő
A hónap negyedik szerdáján
17:00 – 18:00 óráig. Babits Mihály Kulturális Központ, Remete
terem. (Szekszárd, Szent I. tér 10.)

HIRDETMÉNY AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁSRÓL

ÁLLÁSHIRDETÉS

EVANGÉLIUM
„Az Úr pedig Lélek, és ahol az
Úr Lelke, ott a szabadság!”

(2. Korinthusi levél 3,17)
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SZEKSZÁRDI JÁRÁS
Értesítem az érintett szülőket,
hogy az általános iskolákban az
első osztályokba a 2018/2019.
tanévre történő beiratkozásra:
2018. április 12. napján (csütörtök) 08:00 órától 19:00 óráig és
2017. április 13. napján (péntek)
08:00 órától 19:00 óráig kerül sor.
A nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 45. § (1) bekezdése
értelmében Magyarországon – az e
törvényben meghatározottak szerint – minden gyermek köteles az
intézményes nevelés-oktatásban
részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.
A tankötelessé váló, azaz a 2012.
augusztus 31-ig született gyermekét
a szülő köteles beíratni a lakóhelye,
ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes, vagy a választott iskola első évfolyamára.
A nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rende-

let (a továbbiakban: Rendelet) 21.
§ (1) bekezdése értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéshez
szükséges fejlettségének megléte,
annak igazolása. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget az óvoda
igazolja.
Az Nkt. 50. § (6) bekezdése
alapján az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles korú
tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik. A
kötelező felvételt biztosító általános
iskolák körzeteit a Tolna Megyei
Kormányhivatal Szekszárdi Járási
Hivatala 2018. február 28. napján
nyilvánosságra hozta.
A Rendelet 22. § (4) bekezdése
szerint az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor
be kell mutatni a gyermek nevére
kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító
igazolást.
A felvételről az intézmény vezetője dönt a Rendeletben foglalt

eljárásrend szerint. A felvételről
szóló írásbeli tájékoztatót, vagy az
elutasításról szóló határozatot az intézmény vezetője 2018. április 20-ig
küldi meg a szülő részére.
A felvétel elutasítása esetén a
szülő, az Nkt. 37. § (2)–(3) bekezdése alapján jogszabálysértésre, illetve érdeksérelemre hivatkozással
nyújthat be jogorvoslati kérelmet a
közléstől számított 15 napon belül.
A kérelmet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ illetékes
tankerületi igazgatójához, ha nem
állami fenntartású az intézmény,
akkor annak fenntartójához kell
címezni.
Felhívom a figyelmet arra, hogy
a fenti rendelkezések szerinti körzetmegállapítás nem érinti a szülő
szabad iskolaválasztáshoz való jogát.
Kérem a Kedves Szülőket, hogy
a jelzett napokon tegyenek eleget
gyermekükre vonatkozó, általános
iskolai beíratási kötelezettségnek a
kötelező felvételt biztosító vagy valamely választott általános iskolában.




dr. Ugodi Andrea
járási hivatalvezető

Kiadja: Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. • felelős kiadó: a kft. ügyvezetője • főszerkesztő: Fekete László • a szerkesztőség munkatársai: Bálint György,
Gyimóthy Levente, M. Wessely Judit, Steiner Viktor • fotó: Kiss Albert • nyomdai előkészítés – tördelés: Kiss Eszter
• a szerkesztőség levélcíme: 7100 Szekszárd, Hunyadi u. 4. • tel.: +36–74/506–467 • e-mail: szekvas@gmail.com
• hirdetésfelvétel, ajánlatkérés: Szántó Ildikó +36–30/9726–663, marketing@tolnataj.net • nyomtatás: Szekszárdi Nyomda Kft. 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 44–46.
• terjesztés: ALL-THE-BEST Kft., Szabó József, 7100 Szekszárd, Arany János utca 23–25. 1/115., Tel.: +36–74/412–765.
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ÉLEZÉST VÁLLALUNK! kések, balták, ollók,

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,
KULCSMÁSOLÁS

metszőollók,
ágvágók,
vésők,
gyaluk

7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 54/a. • 74/413-004
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 10. • 74/512-453
7130 Tolna, Deák F. u. 82. • 74/540780

(03224)

PANTEON TEMETKEZÉS Teljes körű temetkezési szolgáltatás
7100 Szekszárd, Alkotmány u. 1. • +36–74/511–755
• +36–20/440–0040 • Készenlét: 0–24 óráig, tel.: +36–20/941–3376

(03228)

www.panteon-temetkezes.hu • www.panteonkft.eu

Víz-, gáz-, fűtés és villanyszerelés, burkolás!

GYORSSZERVÍZ!

Szolgáltatásaink:

Dugulás
• Fürdőszoba, vizes blokk felújítás
elhárítás!
• Ingatlanok komplett felújítása, átalakítása.
• Egyéb kőműves-, és lakatosmunkák.
• Új épületek, lakások teljes körű kivitelezése.

Gázipari Műszaki Biztonsági Felülvizsgálat – azonnal!
(gázmérő leszerelése, valamint felülvizsgálat esetén)

Telefon: 06–30/26–80–777

(03229)

Termelői Bio
Homoktövis termékek

PATYOLAT
7100 Szekszárd,
Tartsay Vilmos u. 6.

Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca –
Kecskés Ferenc utca sarkán.
(03222)

(03242)

(03221)

ÁPRILISTÓL AZNAPI CSOMAGSZÁLLÍTÁS BUDAPESTRE – BUDAPESTRŐL

