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Folytassa, Fidesz!

→ 3. oldal

E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Klímavédelem
„Változik a klíma, nekünk is 
változni kell!” címmel tartot-
tak konferenciát a Vármegye-
házán, április 5-én. A klíma-
védelem kérdésével foglalkozó 
rendezvényen többek között a 
megyei klímastratégia is „terí-
tékre került”.
 → 2. oldal

Költészet
Április 11-én a megyeszék-
hely több szervezete, intézmé-
nye emlékezett meg a Költészet 
Napjáról. József Attila születés-
napján Kis Pál István szépíró 
tartott előadást a fiatalon el-
hunyt költő és a politikai hata-
lom kapcsolatáról.
 → 5. oldal

Kitüntetés
Munkássága elismeréseként – a 
március 15-i nemzeti ünnep al-
kalmából – Konkoly-Thege dí-
jat vehetett át dr. Reibling Ta-
más szekszárdi szakállatorvos. 
Az elismerést dr. Fazekas Sán-
dor földművelésügyi miniszter 
adta át.
 → 9. oldal

Félmaraton
Május 5-én, szombaton immár 
9. alkalommal rendeznek fél-
maratoni futóversenyt a bor-
vidéken. Az öt távon – a leg-
hosszabb idén 29 km-es lesz 
– meghirdetett erőpróbán az 
indulóknak jelentős szintkü-
lönbséget kell leküzdeniük.
 → 13. oldal
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Országgyűlés
A voksok összesítését kö-
vetően kiderült, hogy a 
kormányzó Fidesz-KDNP 
pártszövetség 134 képvi-
selőt (91 egyéni és 43 listás 
hely) delegálhat a 199 fős 
országgyűlésbe, vagyis két-
harmados többsége lesz a 
Házban. A második legtöbb 
képviselőt a Jobbik küldheti 
a parlamentbe (25), őket a z 
MSZP-Párbeszéd (20), a DK 
(9) és az LMP (8) követi. Az 
Együtt és a Magyarországi 
Németek Országos Önkor-
mányzatának egy-egy képvi-
selője mellett egy független-
ként induló honatya is lesz 
az új országgyűlésben.

Kifogás
A választással kapcsolat-
ban egy kifogás érkezett a 
helyi választási bizottság-
hoz, amely a névjegyzéken 
szereplők számának vál-
tozását firtatta. Az OEVB 
csütörtök délutáni ülésén 
tárgyalta, miből adódott 
az induló névjegyzékben 
szereplők száma és az áp-
rilis 8-i állapot közötti 
eltérés. Az OEVB végül 7 
igen és 1 nem szavazattal 
úgy határozott, hogy a ki-
fogást átteszik a Nemzeti 
Választási Irodához, mert 
az az iroda tevékenységével 
kapcsolatos.

NÉVNAP–TÁR
Április 15. (vasárnap) – Anasztázia, Tas
Anasztázia: görög eredetű; jelentése: a feltámadott.
Tas: török-magyar eredetű; jelentése: kő; jóllakott, megtelt.

Április 16. (hétfő) – Csongor, Joachim
Csongor: török-magyar eredetű; jelentése: vadászmadár.
Joachim: héber eredetű; jelentése: Jahve felkelt.

Április 17. (kedd) – Rudolf, Kiara
Rudolf: német eredetű; jelentése: dicső farkas.
Kiara: olasz eredetű; jelentése: világos, fényes, ragyogó, híres, kitűnő, jeles.

Április 18. (szerda) – Andrea, Ilma
Andrea: görög-latin eredetű; jelentése: férfi, férfias.
Ilma: Vörösmarty Mihály névalkotása az Ilona és a Vilma nevekből; jelentése: 
levegő, ég, világ.

Április 19. (csütörtök) – Emma
Emma:  német eredetű név; jelentése: Hermion néptörzshöz tartozó, Irmin ger-
mán istenség nevéből, nagyság.

Április 20. (péntek) – Tivadar, Odett
Tivadar: görög-latin eredetű; jelentése: isten ajándéka.
Odett: német-francia eredetű; jelentése: öröklött vagyon.

Április 21. (szombat) – Konrád
Konrád: német eredetű; jelentése: merész + tanács.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Április 15.
(vasárnap)

Április 16.
(hétfő)

Április 17.
(kedd)

Április 18.
(szerda)

Április 19.
(csütörtök)

Április 20.
(péntek)

Április 21.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard

erősen felhős | szeles nap
max. 24o , min. 13o

zápor | kb. 2 mm eső | elszórtan 
zivatarok lehetnek
max. 22o , min. 13o

zápor | kb. 2 mm eső | elszórtan 
zivatarok lehetnek
max. 22o , min. 14o

zápor | kb. 1 mm eső | elszórtan 
zivatarok lehetnek
max. 21o , min. 11o

gyengén felhős
max. 20o , min. 9o

gyengén felhős
max. 21o , min. 10o

gyengén felhős
max. 21o , min. 10o

Jelentős felhatalmazás: elsöprő Fidesz-KDNP győzelem
Meggyőző fölénnyel nyerte 
az április 8-i országgyűlési vá-
lasztást a Fidesz-KDNP. Tolna 
megyében is a pártszövetség 
jelöltjei diadalmaskodtak: a 
szekszárdi központú egyes 
számú választókerültben Hor-
váth István 50 százalékot meg-
haladó eredménnyel győzött.

Horváth István államtitkár, az 
egyes számú választókerület har-
madszor újraválasztott országy-
gyűlési képviselője magabiztos 
győzelemről beszélt a parlamen-
ti választás éjszakáján. A Fidesz 
Hunyadi utcai irodájában tartott 
eredményvárón – ahol a párt ak-
tivistái és szimpatizánsai mellett 
a választókerület több telepü-
lésének polgármestere is jelen 
volt – a politikus megköszönte 
a szavazóknak a nagyarányú, 
közel hetven százalékos részvé-
telt. Külön köszönetet mondott 
a Fidesz-KDNP választóinak és 
a mintegy négyszáz aktivistájá-
nak. Az eredményről azt mond-
ta, hogy sikerült a négy évvel 
ezelőttit is felülmúlni, hiszen 
ezúttal négyezerrel több voksot 
kapott, mint a 2014-es országy-

gyűlési választáson. Horváth 
István hozzátette: a megválasz-
tása egyben nagy felelősség és 
bizalom, képviselői munkáját 
pedig a választókerületben és a 
megyében élő emberek érdeké-
ben végzett szolgálatának tekinti.

Tolna megye kettes választó-
kerületében (Dombóvár) Potápi 
Árpád János nemzetpolitikáért 
felelős államtitkár, míg hármas 
választókerületben (Paks) Süli 
János, a paksi bővítéséért fele-
lős miniszter nyert fölényesen.

„Ezt a választást nem a kor-
mány nyerte meg, hanem az 
ellenzék vesztette el” – értékelt a 
választási vereséget követően dr. 
Hadházy Ákos. Hadházy szerint 
a politikájáért egy ellenzéki ve-

zetőnek is felelősséget kell vál-
lalnia, és még vasárnap este be-
jelentette a lemondását az LMP 
társelnöki posztjáról. Az LMP-s 
politikus mellett távozik Vona 
Gábor, a Jobbik elnöke, illetve az 
MSZP teljes elnöksége is.

A „zöldpárt” alelnöke egyéb-
ként csütörtökön még azt nyi-
latkozta, hogy amennyiben nem 
lesz átfogó megállapodás a visz-
szalépések tekintetében, ő pénte-
ken egyoldalúan lemond a jelölt-
ségről dr. Harangozó javára. Nos, 
átfogó megállapodásra nem ju-
tott az ellenzék, a visszalépés pe-
dig végül fordítva „sült el”. Mint 
ahogy a voksolás eredménye is, 
hiszen a választókerületben „le-
gesélyesebb ellenzéki jelöltnek” 

tartott Hadházy közel hétezer 
szavazattal kevesebbet gyűjtött 
Horváth Istvánnál, a visszalépő 
Harangozó pedig az MSZP-Pár-
beszéd pártszövetség gyenge sze-
replése miatt végül nem jutott be 
a parlamentbe.

Az egyes számú választókerü-
letben Szabó Balázs, a Jobbik je-
löltje kapta a harmadik legtöbb 
voksot, de a kilenc százalékot 
éppen csak meghaladó eredmé-
nyével nem lehetett elégedett.

– Hadházy Ákos és Haran-
gozó Tamás hatalmi harca ösz-
szezavarta az ellenzék választóit. 
Hadházyt egyébként egy pilla-
natig sem tartottam esélyesnek 
a győzelemre – nyilatkozta. Sza-
bó Balázs úgy gondolja, hogy 
választói érdekeit annak ellené-
re is képviselnie kell, hogy nem 
szerzett mandátumot.

A szavazatok összesítése a kül-
földön leadott voksok miatt még 
nem fejeződött be. Az adatok 
98,5 %-os feldolgozottsága mel-
lett a szekszárdi központú Tolna 
megye 1. számú egyéni válasz-
tókerületben a jogosultak 67,36 
százaléka, 40 351 szavazó járult 
az urnákhoz vasárnap.  SZV

Az energiafelhasználás a fő légkörromboló megyénkben
„Változik a klíma, nekünk is 
változni kell!” címmel tartot-
tak klímavédelmi konferen-
ciát a Vármegyeházán, április 
5-én, csütörtökön.

Az igencsak sürgető kérdéseket 
boncolgató ankéton Ács Rezső, 
Szekszárd polgármestere, illet-
ve Fehérvári Tamás, a megyei 
közgyűlés elnöke köszöntötte az 
érdeklődőket. Témaként egye-
bek mellett dr. Bándi Gyula, az 
ELTE ÁJK egyetemi tanára, az 
MTA Elnöki Környezettudomá-
nyi Bizottságának tagja ecsetel-
te hazánk klímaváltozásra való 
felkészülésének lehetőségeit, 
feladatait, míg Kővári László 
agrármeteorológus, a szekszárdi 
közgyűlés tagja városunk tava-
lyi időjárási viszonyait elemezte 
szakértői szemmel.

Az I. Béla Gimnázium diák-
ja, Rapai Bence a Csatári-völgy 
dombvidéki-vízgazdálkodási 
lehetőségeiről, míg osztálytár-
sa, Dévény Zoltán a közlekedés 
okozta levegőterheltségi szint 
csökkentésére hozott használ-
ható példákat. A Nemzeti Ag-
rárgazdasági Kamara megyei 
elnöke, Vendégh Edit a me-
zőgazdaság klímaváltozáshoz 
történő alkalmazkodásának 

területeit szemléltette, míg a 
Szekszárdi Klímakör elmúlt évi 
tevékenységéről Baloghné Gaál 
Zsófia, a ZöldTárs Alapítvány 
titkára adott tájékoztatást.

A Tolna Megyei Klímastra-
tégiáról Istlstekker Lídia, a ta-
nulmány projektmenedzsere 
számolt be. Mint ismertette, a 
megyei önkormányzat 30 mil-
lió forint vissza nem térítendő 
támogatást nyert a klímavéde-
lem népszerűsítésére. A projekt 
megvalósításában megyei ég-
hajlat-változási platform elké-
szítése, tíz városi és egy megyei 
szintű szemléletformáló konfe-

rencia létrehívása, valamint öt 
járási szintű szakmai találkozó 
szervezése szerepel, míg két vil-
lamos energiát termelő kerék-
párral a környezetbarát ener-
giatermelés fontosságára hívják 
fel majd a figyelmet.

A szervezők mintegy 2000 
főt kívánnak elérni a projekt-
tel, amely április 30-án indul. A 
megyei klímastratégiát február 
9-én fogadta el a közgyűlés, 
amelynek platformszervezetei 
sorában a Pécsi Tudományegye-
tem szekszárdi kara, a megyei 
kormányhivatal, a megyei ipar-
kamara, valamint a megyei ka-

tasztrófavédelem is képviselteti 
magát. A klímastratégia elkészí-
tését a Klímabarát Települések 
Szövetsége is támogatásáról biz-
tosította.

Benne meghatározták, me-
lyek megyénk fő, üvegházhatá-
sú gázokat kibocsátó ágazatai. A 
szakértők szerint a tolnai tájon 
az energiafogyasztás a legfőbb 
légkörkárosító. Persze, terüle-
ti különbségek megyén belül 
is adódnak. A szakemberek 
úgy látják, helyileg az aszály-
lyal szemben védett területek 
arányának növelése, a helyi 
vízkárok elleni fellépés, az ár-, 
illetve belvízvédelmi rendszer 
fenntartása, megújuló energia-
források bevonása a mindenna-
pokba, a szén-dioxid kibocsátás 
csökkentése, valamint az épített 
örökség sérülékenységének 
csökkentése az, amelyre me-
gyeszerte a következő évtize-
dekben hangsúlyt kell fektetni. 

Egyetértettek abban, hogy a 
klímaváltozáshoz való alkal-
mazkodás feltételeinek megte-
remtése borvidékünk fenntartá-
sának elengedhetetlen feltétele: 
fontos tehát kutatni, miként al-
kalmazkodhat a terület ezekhez 
a célkitűzésekhez. 

 Gy. L.

Szavazatok száma Eredmény százalékban

Horváth István
(FIDESZ-KDNP) 20 815 52,43 %

Dr. Hadházy Ákos (LMP) 13 965 35,17 %

Szabó Balázs (JOBBIK) 3 633 9,15 %

Pesti Vendel (MKKP) 542 1,37 %

Nagy József (ÚMF) 245 0,62 %

Farkas Gabriella (MOMA) 150 0,38 %

Pál László (SEM) 131 0,33 %

Kovács Irma Tünde 
(MISZEP) 121 0,30 %

Burai Ferenc (IRÁNYTŰ) 59 0,15 %

Tasch Ferenc (IMA) 41 0,10 %

Tolna megye 01. számú egyéni választókerület
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Éneklő Ifjúság: hangverseny a vidék Müpájában
Szekszárdon kezdődött meg a 
XLII. Bárdos Lajos Zenei Hetek. 
Az „Éneklő Ifjúság” című prog-
ramon – amely egy minősítés-
sel egybekötött díszhangver-
seny volt – három megyéből 
érkezett 15, fiatalokból álló 
együttes vett részt. 

A Babits Mihály Kulturális 
Központ Rendezvénytermében 
a nézők és fellépők közösen 
dalolták az A csitári hegyek alatt 
című népdalt, amelyet a zsűri 
egyik tagja, Kempelen Tünde 
vezényelt. Ezzel vette kezdetét 
a XLII. Bárdos Lajos Zenei He-
tek, amelynek az utóbbi évek-
ben immár második alkalom-
mal adott otthont Szekszárd. 
A koncertek sorát szakmai to-
vábbképzéssel egészítik ki, az 
eseményekhez társművészetek 
is kapcsolódnak.

A szekszárdi Éneklő Ifjúság 
című hangverseny a hivatalos 

budapesti megnyitó előtt zajlott. 
Az eseményt Naszladi Judit, a 
Garay János Gimnázium leány-
karának és német nemzetiségi 
kamarakórusának karnagya 
szervezte. Létrejöttéhez a Babits 
Mihály Kulturális Központ he-
lyet, Szekszárd Humán Bizott-
sága pedig forrást biztosított. 
Az eseményt Horváth István, 
megyei jogú városok fejleszté-
sének koordinációjáért felelős 

államtitkár nyitotta meg. „Öröm 
számomra, hogy ilyen sok tehet-
séges fiatalt köszönthetünk Szek-
szárdon” – fogalmazott Horváth 
István, majd hozzátette, a kultu-
rális központ kiváló helyszíne 
ennek a rangos eseménynek, 
hiszen az a „mai vidék egyik 
Müpájának (Művészetek Palotá-
ja – A szerk.) számít”.

Tolna-, Baranya- és Bács-Kis-
kun megye általános, valamint 

középiskolás énekkarai kápráz-
tatták el a nagyszámú közönsé-
get és mérették meg magukat a 
zsűri előtt. A bírák között ott 
volt Kertész Attila, Liszt-díjas 
karnagy és Kempelen Tünde, a 
Bárdos Lajos Zenei Hetek ala-
pítója is. A szekszárdiak kivá-
lóan szerepeltek: a Garay János 
Gimnázium Naszladi Judit által 
vezényelt leánykara, valamint 
az iskola német nemzetiségi 
kamara kórusa A-kategóriás 
arany minősítésben részesült. A 
B-kategóriában arany minősítés 
érdemelt ki a Dienes Valéria 
Általános Iskola gyermekkara 
és az iskola német nemzetiségi 
kiskórusa dr. Vittayné Kovács 
Ildikó vezényletével és a Szent 
József Katolikus Iskola ének-
kara, míg az Ágoston Mária 
vezette Szekszárdi Szakképzési 
Centrum kamarakórusa ezüst 
minősítést szerzett. 

 - mwj -

LOVASTÁBOR
2018-ban is 
Őcsényben!

A Rózsa Tanya Lovarda 2017-ben ismét lovas-
táborokat indít az alábbi időpontokban:

1.)  Június 25–30. (bejárós),
2.)  Július 2–7. (bentlakásos),
3.)  Július 9–14. (bejárós),
4.)  Július 16–21. (bentlakásos),
5.)  Július 30. – augusztus 4. Edzőtábor 

(bentlakásos),
6.)  Augusztus 6–11. (bejárós),
7.)  Augusztus 13–18. Élet a tanyán 

tábor (bentlakásos).
Mit nyújtanak a táborok: naponta gyerekenként 1 óra 

lovaglás, játszótér használat, vetélkedők, 
fürdőzés a medencében, oklevél osztás, fotó készítés.

Bővebb információért kérjük 
érdeklődjön telefonon, vagy látogassa 

meg weblapunkat!
Telefon: +36–30/474–0090, 

+36–30/288–8437
www.rozsatanya.n4.hu

www.facebook.com/rozsatanyalovarda
(03250)

NYITOTT VILÁG ALAPÍTVÁNY
7100 Szekszárd, Béla király tér 6.

NYÁRI NYELVTÁBOR 
Fadd-Domboriban!

intenzív nyelvoktatás,
anyanyelvű tanárok

közreműködésével

2018. augusztus 11–17. 
Együttműködő partner: 

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

További információ:
Tóth Lászlónénál a +36–30/319–9944 

telefonszámon vagy e-mailben a 
tothnemarta@gmail.com címen.

(03265)

Summer Camp!
Szekszárdon

 3–15éveseknek

szekszard-paks@helendoron.com
+36–30/914–0714 (03268)

A LEGJOBB NYÁRI PROGRAM!
SZEDRESI „POMPÁS” LOVAS TÁBOR!

A bentlakásos táborban a gyerekeket a Lovas Udvarház Panzió kas-
télyépületeiben szállásoljuk el. A szobáink kétágyasak, mindegyikhez 

tartozik WC-vel és zuhanyzóval felszerelt fürdőszoba.
A gyermekek étkeztetését a Panzió konyhája biztosítja.

PROGRAM:
A gyerekek a fő program – a lovaglás – mellett elsajátíthatják 

a lóápolás,szerszámismeret, és a lóismeret alapjait.
Ezen kívül pedagógus felügyelete mellett egyéb szabadidős

tevékenységben is részt vehetnek: a kirándulástól a kocsikázásig, 
a kézműves foglalkozástól a szalonnasütésig.

Korhatár: bejárós táborban min. 8 év, bentlakó táborban min. 10 év
Ajánlott felszerelés: zárt lapos cipő, szűk szárú nadrág, és kobak 

(biciklis sisak is jó).
Elérhetőség: Lovas Udvarház, Szedres Apáti puszta

Web: www.lovasudvarhaz.hu • E-mail: info@lovasudvarhaz.hu
Telefon: +36–30/257–4612

Csatlakozzon a szedresi „Pompás” lovas tábor baráti kör 
Facebook csoporthoz is!

Napi bejárós táborok:
• Június 18–22.
• Július 2–6.
• Július 30. – augusztus 3.
• Augusztus 13–17.
Ára: 24.000,- Ft/fő
ÉRKEZÉS: HÉTFŐ 7:30-tól 
HAZAUTAZÁS: PÉNTEK 15:30-tól

Tábor bentlakással:
• Június 24–29.
• Július 22–27.
Ára: 45.000,- Ft/fő

ÉRKEZÉS: VASÁRNAP 15:00-tól 
HAZAUTAZÁS: PÉNTEK 15:30-tól

(03263)

Valóban proletárköltő volt József Attila?
A címben szereplő kérdést 
tette fel Kis Pál István költő, 
szépíró azon a Költészet Nap-
ján, József Attila születésnap-
ján. A válasz természetesen 
nemleges, hisz a költőt csu-
pán az 1948-tól berendezke-
dő Rákosi-rezsim tette azzá, 
kiragadva munkásságából 
azokat az elemeket, amely 
hivatkozási alapul szolgálhat 
a hatalom megerősítésére.

József Attila ugyan filozófiai ma-
terialista alapokon állt, ám gyö-
keresen mást gondolt a világról, 
mint a kommunisták – ecsetelte 
Kis Pál István április 11-i, a köl-
tő életművét a politikai hatalom 
viszonyában megvilágító előadá-
sában. Politikai érdekből „vált” 
tehát proletár nagysággá jó idő-
re, amellyel párhuzamban bizo-
nyos művei – például a Trianon 
fájdalmáról szóló, 1988-ig meg 
nem jelenhetett Nem, nem soha 
tiltólistára került. A „keresztekbe 
rakott életről” szóló Aratásban, 

a Nincsen apám, se anyám, és a 
Tiszta szívvel pedig nem szere-
pelt az iskolai tananyagban. He-
lyette beemelték a könyvekbe az 
1980-as évek végéig majd min-
den szavalóversenyen felbukka-
nó Éhség, Anyám, Külvárosi éj, 
vagy a Téli éjszaka című versét. 
Így járt a Város peremén című 
költeménye is, amelyet a ’80-as 
években a szocializmus látlele-
teként kezeltek.

Érdekesség, hogy míg az öt-
venes években proletárköltőnek 
kikiáltott József Attila sok szem-

pontból – például nacionalizmu-
sa, életszemlélete miatt – tabu 
volt, addig 1964-ben, a kádári 
konszolidáció időszakában szü-
letésnapja a Költészet Napjá-
vá válhatott. A ’60-as években 
ugyan a szocialista embertípus 
kinevelését tűzték ki célul a kul-
turális élet minden területén, 
mégis, paradox módon, valame-
lyest felszabadult a gondolatiság: 
így József Attiláról is nyilvános 
viták indulhattak el. Szakkörö-
ket, oktatótermeket hoztak létre 
a részben agitációs céllal létreho-

zott művelődési házakban, mert 
a hatalom ráébredt: nem lehet 
folyamatosan egyazon dolgot 
sulykolni egy egész településnek, 
hiszen az kis közösségekből állt, 
mióta világ a világ.

A ’70-es években aztán kezd-
ték megfelelően értékelni József 
Attila költészetet. Ezért olyan 
színészművészek és zenészek 
tettek, mint Latinovits Zol-
tán, Sinkovics Imre, Bessenyei 
György, Pogány Judit, Jordán 
Tamás, vagy éppen a Sebő-Hal-
mos duó, a Syrius, Orszánszky 
Jackie, Cseh Tamás, az Ős-Ka-
láka, később pedig a Kormorán, 
Varga Miklós, Vikidál Gyula és 
Hobó. Ennek hátterét a megfe-
lelő kultúrpolitika is segítette: 
Pozsgay Imre ’78-as tanügyi 
reformja segítségével más ér-
tékrendű költők, vagy egyes al-
kotók sokáig szunnyadó versei 
is megjelenhettek a tanköny-
vekben – mondta Kis Pál István.

A Költészet Napján tartott szín-
vonalas előadáson Rubányi Anita 
előadóművész, a Babits Emlékház 
munkatársa adott elő József Attila 
verseket.  - gyimóthy -
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Menők voltak az esőmanók
Az Autizmus Világnapja Szek-
szárdon is nagy esemény 
már évek óta. Ekkor ugyanis 
az Esőmanók Tolna Megyei 
Autistákért Egyesület külön-
böző programokat szervez, 
amelyek célja az, hogy fel-
hívja a figyelmet az autisták 
világára.

Az Esőmanók Tolna Megyei 
Autistákért Egyesület az Autiz-
mus Világnapjához közel évek 
óta figyelemfelkeltő rendezvé-
nyeket szervez. Április 4-én és 
5-én kékbe – ez az autizmus szí-
ne – borult a Garay tér, amely 
tele volt iskolásokkal és óvo-
dásokkal, akik az autistákért 
sétáltak.

Április 7-én futók váltották 
az ovisokat Szekszárd szívé-
ben. Csaknem hatszázan vettek 
részt az „Esőmanók Esőmenők” 
jótékonysági futó és kerékpáros 
eseményen. A program a Csur-
gó Zenekar koncertjével kezdő-
dött. Az esős, szeles, hűvös idő 
sem szegte kedvét a futóknak. 
A futók között voltak fiatalok 
és idősebbek, de még négylábú 

barátok is feltűntek. A bony-
hádi önkéntes tűzoltók pedig 
menetfelszerelésben futottak az 
esőmanókért.

Április 7-én nemcsak a sport-
kedvelők áldoztak a jótékonyság 
„oltárán”. A tavalyi részvételt 
megduplázva, idén csaknem 
180-an vettek rész az Esőmanók 
Jótékonysági Borbálján. Emellett 
az Autizmus Világnapjához közel 
több szekszárdi civil szervezet is 
gyűjtött az esőmanóknak, így a 
jótékonysági akciók során csak-

nem 2 millió forint gyűlt össze, 
amelyet a Rákóczi utcai nappali 
ellátó kialakítására fordít majd a 
szervezet, továbbá képzések szer-
vezésére és pályázati önerőként 
használják majd a pénzt.

Vizdár-Lőczi Gizella Esőma-
nók egyesület vezetőségi tagja 
kiemelte: nagyon hálásak a tá-
mogatóknak, fantasztikus ér-
zés, hogy egyre többen állnak 
az ügyük mellé, amely sok erőt 
és kitartást ad az érintett csalá-
doknak.  - mwj -

A város sokszínű múltját tárta fel a könyvbemutató
Hagyományaink, szokásaink 
ápolása jelentheti számunk-
ra a jövőt, a megmaradást 
– hangzott el kedd délután 
a PTE KPVK-n, a „Közös hit-
ben a családért, a szőlőért, a 
földért”, illetve a „Szekszárd 
alsóvárosi tér-képek” című 
könyv rendhagyó könyvbe-
mutatóján.

A törökök távozása után a 
megmaradt magyarok és délről 
érkező rácok együtt éltek a be-
telepített svábokkal. Szekszárd 
önálló városrészekre tagozó-
dott, ilyen volt az alsó és a felső 
utca is – mondta Bíró László 
tábori püspök, aki maga is a 
szekszárdi alsó utcában töltötte 
gyermekkorát.

A városrészek lakossága nem 
csak származása okán, de fele-

kezetileg is különbözött. Sajátos 
íze volt ennek a fajta „együtt-
élésnek”, és bár a különböző vá-
rosrészek lakói nem közösköd-
tek a vallásban, mégsem voltak 
kirekesztők egymással.

Még az ő gyermekkorában is 
olyan világ volt ez, melyben az 
emberek odafigyeltek egymás-
ra – idézte fel alsóvárosi emlé-
keit Bíró László. Hozzátette, a 
beszolgáltatások korában sem 

fenyegette a teljes nélkülözés az 
alsóvárosiak közösségét, mert 
mindig segítették egymást: „Míg 
nekem lesz, addig neked is lesz”.

Ennek a világnak a végnapjai a 
termelőszövetkezetek erőszakos 
kialakításával vették kezdetüket 
– emlékezett vissza Bíró László. 
Mint mondta, az ő generáció-
jából már sokan elmulasztották 
ünnepeik megtartását, a hagyo-
mányok és a rokoni kapcsolatok 
ápolását, mindazt, ami kultúrá-
jukat olyan hosszú időn át fenn-
tartotta. Ennek a kultúrának az-
tán a Kádár-rendszer adta meg a 
végső döfést azzal, hogy lerom-
bolták, építészetileg is átalakítot-
ták az alsóvárosi városrészt.

A püspök arra bátorította 
jelenlévő fiatalokat, hogy le-
gyenek apostolai szülőföldjü-
kön a kultúra ápolásának, arra, 

hogy kérdezzék nagyszüleiket 
a múltról, hogy történeteik ne 
merüljenek a feledés homályá-
ba. A múltat faggatni ugyanis 
nem más, mint előretekinteni 
a jövőbe.

A könyvbemutató moderá-
tora a „Közös hitben a csalá-
dért, a szőlőért, a földért” kötet 
szerzője, Nagy Janka Teodóra, 
a PTE KPVK dékánhelyettese 
volt. A könyvbemutatón ugyan-
csak jelen volt Szabó Gáza, a 
„Szekszárd alsóvárosi tér-ké-
pek” című könyv szerkesztő-
je, valamint a köteteket kiadó 
Szekszárd Alsóvárosi Római 
Katolikus Közhasznú Egyesü-
let képviselői, és többen azok 
közül, akik visszaemlékezéseit 
a könyv tartalmazza. A kötetek 
korlátozott számban még kap-
hatóak.  S. V.

Felhívás a helyi kitüntetések adományozásának kezdeményezésére
Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzatának Közgyűlése a 
Szekszárd Város Napjának megál-
lapításáról és a helyi kitüntetések 
és elismerő címek alapításáról és 
adományozásának rendjéről szó-
ló 11/2016. (III. 31.) önkormányzati 
rendelete alapján Szekszárd város 
közösségéhez fordul, hogy a szek-
szárdiak tegyenek javaslatot az 
alábbi helyi kitüntetések adomá-
nyozására.

1.) Pro Urbe Szekszárd emlékplakett
Pro Urbe Szekszárd emlékplakett 

adományozható annak a természetes 
személynek vagy azok közösségének, 
aki vagy amely a város fejlesztésé-
ben, a társadalmi, szociális, kulturá-
lis, gazdasági élet bármely területén 
kiemelkedően hasznos munkát vé-
gez, és ennek révén a város értékeit 
növelő, maradandó eredményt ért el, 
öregbítette a város jó hírét.

Pro Urbe Szekszárd emlékplakett 
adományozását települési képviselő, 
szekszárdi székhelyű civil szervezet, 
érdekképviseleti szervezet, és bár-
mely, szekszárdi állandó lakóhellyel 
rendelkező természetes személy kez-
deményezheti. Pro Urbe Szekszárd 
emlékplakett évente legfeljebb há-
rom adományozható.
2.) Közjóért kitüntető díj

Közjóért kitüntető díj adomá-
nyozható annak a természetes sze-
mélynek vagy azok közösségének, 
aki vagy amely Szekszárd városért 
kiemelkedő jelentőségű tevékeny-
séget folytat, vagy folytatott, és ezzel 
hozzájárult a város országos vagy 
nemzetközi hírnevének növeléséhez.

A Közjóért kitüntető díjra bár-
mely szekszárdi állandó lakóhelyű 

személy, vagy szekszárdi székhelyű 
jogi személy javaslatot tehet.

Közjóért kitüntető díjból évente 
legfeljebb hat adományozható.
3.) Szekszárd javáért kitüntető cím

A Szekszárd javáért kitüntető cím 
annak a szekszárdi székhelyű vagy 
telephelyű vállalkozásnak adomá-
nyozható, aki vagy amely
a.)  Szekszárd gazdasági fejlődésének 

elősegítésében, gazdasági érde-
keinek előmozdításában kiemel-
kedő jelentőségű tevékenységet 
folytat, vagy

b.)  szociális területen a lakosság ér-
dekében, – különösen életszín-
vonalának javításában, szociális 
jólétének növelésében – példaér-
tékű teljesítményt nyújt, vagy 

c.) egyediségével, egyedülállósá-
gával, újításával, nagy jelentőségű 
díjjal, PR munkával, vagy egész te-
vékenységével hozzájárul a város or-
szágos vagy nemzetközi hírnevének 
elmélyítéséhez, öregbítéséhez.

A Szekszárd javáért kitüntető cím 
adományozására javaslatot tehet 
bármely szakmai szervezet, érdek-
képviseleti szerv, természetes sze-
mély, civil szervezet.

Évente legfeljebb négy kitüntető 
cím adományozható.
4.) Hirling Ádám kitüntető díj

Hirling Ádám kitüntető díj annak 
az önkormányzatnál, vagy az általa 
fenntartott vagy működtetett in-
tézménynél, költségvetési szervnél 
foglalkoztatott közalkalmazottnak, 
munkavállalónak, köztisztviselőnek, 
ügykezelőnek, valamint az önkor-
mányzat kizárólagos vagy többségi 
tulajdonában álló gazdasági társa-
ságnál foglalkoztatott munkaválla-
lónak, adományozható, aki

a.)  munkaköréből fakadó feladata-
it hosszú ideje, legalább tíz éve 
tartósan magas színvonalon és 
eredményességgel látja el; 

b.)  jelentős érdemeket szerzett nagy 
munkaigényű szakmai feladat 
végrehajtásában;

c.)  életpályája alapján példaképül 
állítható.
A Hirling Ádám kitüntető díj több 

személy, közösség, munkacsoport 
között megosztva is adományozható 
közös tevékenység, együttesen elért 
kiemelkedő eredmény esetén. 

A Hirling Ádám kitüntető díj ado-
mányozására javaslatot tehet a mun-
káltatói jogkör gyakorlója, valamint 
a munkáltatói jogkör gyakorlójának 
egyetértésével a polgármester, az 
alpolgármester, az önkormányzati 
képviselők, a bizottságok külső tag-
jai, valamint a szekszárdi működési 
körű szakmai és civil szervezetek.

A kitüntető díjból évente legfel-
jebb 3 adományozható.
5.)  Tormay Károly kitüntető cím

A Tormay Károly kitüntető cím 
alapításával Szekszárd Megyei Jogú 
Város Önkormányzata kifejezi elis-
merését Szekszárd város közigazga-
tási területén az egészségügyi ellátás-
ban tevékenykedő szakemberek iránt, 
akik hosszú időn keresztül végzett 
szakmai tevékenységük és elkötele-
zettségük révén kiemelkedő eredmé-
nyeket értek el az egészségügyi szak-
területen, ezzel hozzájárultak a városi 
egészségügyi ellátás magas szakmai 
színvonalú biztosításához. 

A Tormay Károly kitüntető cím 
adományozására javaslatot tehet 
bármely szekszárdi lakóhelyű termé-
szetes személy, szekszárdi székhelyű 
jogi személy, civil szervezet.

6.)Triebler Irma kitüntető cím
A Triebler Irma kitüntető cím 

alapításával Szekszárd Megyei Jogú 
Város Önkormányzata kifejezi elis-
merését a Szekszárdon, szociális szak-
területen dolgozók iránt, akik hosszú 
időn keresztül végzett szakmai tevé-
kenységük és elkötelezettségük révén 
kiemelkedő eredményeket értek el, 
és munkájukkal jelentős mértékben 
hozzájárultak a szociális ellátás magas 
színvonalú biztosításához.

A Triebler Irma kitüntető cím 
adományozására javaslatot tehet 
bármely szekszárdi lakóhelyű termé-
szetes személy, szekszárdi székhelyű 
jogi személy, civil szervezet.

A kitüntetésekre vonatkozó javas-
latokat írásban, az űrlapok kitölté-
sével kell eljuttatni Szekszárd Me-
gyei Jogú Város polgármesteréhez 
2018. április 30-ig. 
Cím: 7100 Szekszárd, Béla király 
tér 8.

A javaslattételben meg kell jelöl-
ni azokat a tényeket és adatokat is, 
amelyek a kitüntetés adományozását 
megalapozzák.

Természetes személyt érintő 
adományozásra vonatkozó min-
den javaslathoz mellékelni kell a ja-
vasolt személy 2. melléklet szerinti 
hozzájáruló nyilatkozatát szemé-
lyes adatai kezeléséhez.

A javaslattételhez az űrlap és a 
szükséges nyilatkozat letölthető Szek-
szárd Megyei Jogú Város honlapjáról 
(www.szekszard.hu). Az űrlap és a 
nyilatkozat a rendelet 16-17. oldalán 
található.

Hirdetmény soron kívüli bírósági ülnök választására
Magyarország Köztársasági El-
nöke – az OBH elnökének kez-
deményezésére – a soron kívüli 
ülnökválasztást 2018. április 5. 
és április 30. napja közötti idő-
tartamra tűzte ki.

Jelölési határidő: 2018. április 19.

Ülnöknek az a 30. évét betöltött 
magyar állampolgár választható 
meg, aki nem áll a cselekvőké-
pességet érintő gondnokság vagy 
támogatott döntéshozatal hatálya 
alatt, továbbá büntetlen előéletű és 
nem áll közügyektől eltiltás hatálya 
alatt sem.

A fiatalkorúak büntetőügyei-
ben eljáró bíróság nem pedagógus 

ülnökeit az egyesületek – kivéve a 
pártokat –, a foglalkozásuk szerinti 
érdek-képviseleti szervek, valamint 
őket a Be. 680. § (5) bekezdés c) 
pontja szerinti munkakörben fog-
lalkoztató, vagy korábban foglal-
koztató szervezetek jelölik.

A fiatalkorú elleni büntetőeljá-
rásban ülnökként kizárólag
a) pedagógus,
b) pszichológus, vagy
c)  a család-, gyermek- és ifjúság-

védelmi szolgáltatás, gyámügyi 
igazgatás keretében az ellátottak 
gyógyítását, ápolását, foglalkoz-
tatását, fejlesztését, ellátását, ne-
velését, gondozását, vagy szociá-
lis segítését, a gyermek sorsának 
rendezését közvetlenül szolgáló, 

egyetemi vagy főiskolai vég-
zettséghez kötött munkakörben 
dolgozó vagy korábban dolgozó 
személy vehet részt. 
Jelenleg a Szekszárdi Törvény-

székre 1 fő pszichológus ülnök 
megválasztása iránt kell intézked-
nünk.

Az ülnököt Szekszárd Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának 
Közgyűlése várhatóan a 2018. áp-
rilis 26-án tartandó közgyűlésén 
választja meg.

Az ülnökök jogaira és kötelezett-
ségeire vonatkozó tájékoztató meg-
ismerhető, és a jelöléshez szükséges 
nyomtatványok beszerezhetők vagy 
letölthetők Szekszárd város Polgár-
mesteri Hivatalában (Béla király tér 

8.) az ügyfélszolgálati irodán, a fsz. 
013. számú irodában, vagy a hivatal 
honlapján (www.szekszard.hu). Ér-
deklődni a 74/504–162-es telefonon 
(Parrag Ferencné) is lehet.

Az ülnök jelöléséhez csatolni kell 
az azt elfogadó nyilatkozatot (4. és 
az 5. sz. mellékletek), amelynek tar-
talmaznia kell Bjt. 214. § (1) bekez-
désében felsorolt adatokat. 

A jelölést április 19-ig szívesked-
jenek a polgármesteri hivatalban a 
0113. számú irodában leadni, vagy 
a hivatal postacímére (Szekszárd 
Megyei Jogú Város Polgármestere 
– 7101 Szekszárd, Pf. 103) megkül-
deni.  

 Szekszárd Megyei Jogú Város 
 Önkormányzata

Tér, fény,
kozmosz

A „Koffán-sejtés” - Gondola-
tok térről, fényről, kozmosz-
ról címmel nyílt kiállítás 
a Babits Mihály Kulturális 
Központ Bakta galériájá-
ban, április 5-én. A tárlat 
ifj. Koffán Károly festő- és 
grafikusművész munkáit 
mutatja be.

„Számára a művészet az, ami 
a reneszánszban is volt: a világ 
megismerésének sajátos esz-
köze” – írja dr. Német Lajos 
ifj. Koffán Károlyról, akinek 
Szekszárdon, a Babits Mihály 
Kulturális Központ Bakta ga-
lériájában nyílt kiállítása.

A tárlat egy sorozat része: 
a Tolna megyei művésztaná-
rok kiállítás-sorozat harma-
dik rendezvénye. A látogató 
egészen csodás világba csöp-
pen ifj. Koffán Károly műveit 
nézve, befogadva. A kiállítást 
maga az alkotó nyitotta meg, 
közreműködött a Szekszárd 
Klarinét Kvartettet. A tárlat 
április 26-ig tekinthető meg. 
 - mwj -



2018. április 15. 2018. április 15. 98

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

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
április 16-tól április 20-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

(03248)

MENÜ Április 16. Április 17. Április 18. Április 19. Április 20.

„A”
1050 Ft

Palócleves Tavaszi 
zöldségleves

Fahéjas 
szilvaleves Gombaleves Csontleves

Rizsfelfújt,
gyümölcs-

öntet

Lecsós 
csirkemáj,

petrezselymes 
burgonya,

savanyúság

Zöldborsó-
főzelék, 
rántott

csirkemell

Rakott
burgonya,

savanyúság

Vadas
marharagu,
makaróni

„B”
1050 Ft

Palócleves Tavaszi 
zöldségleves

Fahéjas 
szilvaleves Gombaleves Csontleves

Parajos-
csirkés
farfalle

Óvári
sertésszelet,
karottás rizs

Tex-mex 
makaróni

Hentestokány,
párolt rizs

Székely-
káposzta,

tejföl

Napi
ajánlat
950 Ft

Trappista 
sajt ropogós 
bundában,

karottás rizs,
tartármártás

Trappista 
sajt ropogós 
bundában,

karottás rizs,
tartármártás

Trappista 
sajt ropogós 
bundában,

karottás rizs,
tartármártás

Trappista 
sajt ropogós 
bundában,

karottás rizs,
tartármártás

Trappista 
sajt ropogós 
bundában,

karottás rizs,
tartármártás

Fitness
ajánlat
1190 Ft

Roston
csirkemell,

édesburgonya
püré

Roston
csirkemell,

édesburgonya
püré

Roston
csirkemell,

édesburgonya
püré

Roston
csirkemell,

édesburgonya
püré

Roston
csirkemell,

édesburgonya
püré

ANHUR TEMETKEZÉS
Szekszárd, Béri B. Ádám utca 78.

Telefon, fax: 74/411-912

www.anhurtemetkezes.hu

ÁLLANDÓ KÉSZENLÉT
0-24 ÓRÁIG: 06-30/936-32-55

(03246)

ÁLLÁSHIRDETÉS
Építőiparban és
csőszerelésben

jártas szakembereket 
keresünk Szekszárdra.

Telefon:
+36–30/2888–458

(03252)

Műhely
„ahol Isten értünk dolgozik”

Teljes evangéliumi istentiszteletek Szekszárdon!
Szombatonként 15:00 órától!

Gospel Centrum rendezvényterem;
Szekszárd, Rákóczi u. 26.

(nem fogod megbánni, ha eljössz) (03266)

Váratlanul érte a kitüntetés a szekszárdi állatorvost
Nem könnyű tudomány mű-
velésére adja a fejét, aki az 
állatgyógyászatban szeret-
né kamatoztatni tudását. 
Sokszorosan igaz ez abban 
az esetben, ha nem kutya, 
macska, vagy egyéb házi 
kedvenc gyógyításáról, ha-
nem haszonjószágok telepi 
gondozásáról, kezeléséről 
beszélünk.

A haszonállatokkal való orvosi 
foglalatosság átmeneti leáldozá-
sa a rendszerváltás hozadéka is 
volt: akkortájt zártak be sorra a 
nagy termelőszövetkezetek állat-
tartó telepei. Ezzel együtt a fal-
vak, városok állatorvosai is iga-
zodni kezdtek az igényekhez – a 
házi kedvencek gyógyításához. 
Maradt viszont a szakirányánál 
a praxisát akkoriban indító dr. 
Reibling Tamás szakállatorvos, 
aki munkássága elismeréseként 
– március 15-e alkalmából – 
Konkoly-Thege díját vehetett át 
dr. Fazekas Sándor földművelés-
ügyi minisztertől. Az elismerést 
a hazai állattenyésztést az 1920-
as, 1930-as években doktori 
szinten művelő Konkoly-Thege 
Sándorról nevezték el, és a te-
nyésztésszervezés területén elért 
kiemelkedő tevékenységért ado-
mányoznak.

„Ilyen magas minisztériumi 
kitüntetésben még nem volt 

részem: meg is lepődtem rajta” 
– meséli a szakember, aki úgy 
érzi, semmi különlegeset nem 
tett. „Próbáltam a szakma sza-
bályai szerint a tudásom legja-
vát adva dolgozni”. Mint mond-
ja, kisebb-nagyobb díjakat 
– például tenyésztőszervezetit 
– már átvehetett, ám a legutób-
bi a szakmán belüli elismerést 
jelenti számára.

– Ki lehetett a felterjesztő?
– Talán állategészségügyi, ál-

lattenyésztési berkekben gon-
doltak rám. Lehet, hogy azok 
a diákok terjesztettek fel, akik 
számára a világon a harma-
dik-negyedik helyen jegyzett (!) 
fővárosi Állatorvostudományi 

Egyetem segítségével évközi-év-
végi gyakorlati helyet biztosí-
tunk Faddon. Az intézménytől 
korábban mesteroktatói kineve-
zést vehettem át, így valószínű, 
hogy hallgatóink értékelték azt a 
tudást, amit „csepegettem” szá-
mukra.

– Miért választotta az állatorvo-
si hivatást?

– Édesapám, aki szintén állat-
orvos, a szekszárdi kombinátban 
dolgozott, marhával, sertéssel 
foglalkozott. Gyerekként igazi 
élményként hatott számomra, ha 
egy kisborjú született a telepen. 
Szerettem az állatok között sza-
ladgálni, nézni, mit csinálnak. 
Így „fertőzött meg” ez a dolog.

– Mit javasol a hallgatóinak a 
szakma elsajátítása kapcsán?

– Mindig azt mondom nekik: 
gyógyítani a hülye is tud, a be-
tegséget megelőzni kell! Ez a fel-
adat, több „diszciplínát” igényel, 
ami akár állattenyésztésből, ál-
latvédelemből, járványtanból, 
akár takarmányozásból, vagy 
épp szaporodásbiológiából áll. 
A megelőzéshez nagyobb szak-
tudás kell.

– Miként látja a haszonállatok 
orvoslásának jövőjét?

– Az utóbbi évtizedekben a 
kedvtelésből tartott állatok pra-

xisa „meglódult”, a hallgatók ki-
lencven százaléka ilyen irányban 
képezné magát. Érdekes módon 
viszont egyre inkább – és főleg 
hölgyek részéről – jelentkezik 
igény a vegyes praxisra, akik 
birkával, marhával, sertéssel is 
foglalkoznának. Mivel óriási 
hiány mutatkozik a nagyüzemi 
telepeken szakirányú végzett-
séggel rendelkező állatorvosok-
ra, talán aktívabbak lesznek a 
hallgatók ezen a szakirányon is. 
Jó, ha tudják azonban, manapság 
egy százmilliós értékű állattartó 
telepen minden veszteség hat-
ványozottan jelentkezik. Állatot 
leoltani ugyanis egy gondozó is 
képes, de egy komplett projektet 
napi szinten vezetni már kemé-
nyebb dió...

– Családjában lesz, aki folytatja 
az orvoslást?

– Tízéves kislányomat egyelő-
re még a kutya-macska vonzza, 
viszont, amikor eljön velem, a 
haszonállatokkal is találkozik. 
Így aztán könnyen lehet, hogy 
miként egykor engem, őt is rabul 
ejti ez a világ.

– Mit üzenne leendő kollégái-
nak?

– Olyan állatok kezelése, gon-
dozása felé orientálódjanak, ami 
a szívükhöz közel áll. 

 - gyimóthy -
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ÓRIÁSI ÁGYNEMŰ és 
PAPLANVÁSÁR

Szekszárdon a
DOMINÓ Irodaházban

(Mátyás király u. 4/c)
ÁPRILIS 19-én,

csütörtökön 
08:00 – 13:00 óráig

• pamut, krepp, flanel, frottír, damaszt 
ágyneműk, lepedők, törölközők
• párnák, párnahuzatok, plédek, 
ágytakarók, anginok, kötények, 

konyharuhák... 
• Mosható műszálas paplanok: 

4.200,- Ft
• Gyapjúval töltött paplanok: 6.000,- Ft

• 3 részes paplan garnitúra (paplan+
nagypárna+kispárna): 6.500,- Ft
• Műszálas nagypárna+kispárna: 

3.200,- Ft
• Kétszemélyes paplan,

pléd is kapható!(03262)
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Pályázati felhívás – 2018. évi Sportkeret / Működési célú
Pályázat megnevezése: 2018. évi Sportkeret / Működési célú

Pályázat témaköre:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Humán Bizott-
sága a 35/2018. (III.26.) határozata értelmében pályázatot hir-
det a szekszárdi székhelyű sportegyesületek működési célú ki-
adásainak támogatására.

Pályázat célja:
A pályázat célja, hogy szekszárdi székhelyű sportegyesületek 
működését támogassa az utánpótlás-nevelés, a szabadidős és 
diáksport színterén.

Támogató: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
Humán Bizottsága

Pályázók köre:
Jelen pályázati kiírás keretében támogatást kaphatnak szek-
szárdi székhellyel rendelkező sportegyesületek, melyek vállal-
ják a jelen pályázati feltételekben foglalt elvárások teljesítését.

Keretösszeg: 5.000.000,- Ft

Igényelhető min. összeg: 50.000,- Ft

Igényelhető max. összeg: 500.000,- Ft

Önrész aránya: A pályázó által kötelezően biztosítandó önrész mértéke 10 %.

Beadási határidő: 2018. április 27. (péntek) 12:00 óra

Pályázat közzétételének 
a helye:

•  Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (7100 
Szekszárd,Béla király tér 8.) Ügyfélszolgálati irodáján,

•  Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata hivatalos 
honlapján (www.szekszard.hu)

Pályázat benyújtásának 
módja:

•  a pályázatot 1 eredeti, aláírt példányban, elektronikusan 
kitöltött

•  Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
Humán Bizottsága részére címezve 

• személyesen, vagy postai úton,
• zárt borítékban elhelyezve lehet benyújtani,
•  a borítékon jól láthatóan fel kell tüntetni a Pályázati Felhívás 

címét, a pályázó nevét és címét,
•  a pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon 

nyújtható be,
•  a pályázati adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem 

változtatható.

Pályázat benyújtásának 
helye:

• Személyesen:  7100 Szekszárd, Béla király tér 8. 
(Humán Osztály, 5. számú iroda)

• Postai úton: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Pályázati felhívás – 2018. évi Sportkeret / Sportrendezvények szervezése
Pályázat megnevezése: 2018. évi Sportkeret / Sportrendezvények szervezése

Pályázat témaköre:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Humán Bizott-
sága a 36/2018. (III.26.) határozata értelmében pályázatot hir-
det a szekszárdi székhelyű sportegyesületek és civil szerve-
zetek által szervezett sportprogramok, sportrendezvények 
szervezésére és lebonyolítására.

Pályázat célja:

A pályázat általános célja, hogy Szekszárd városában a he-
lyi igényekre alapozva olyan sportprogramok, sportrendez-
vények, sportkezdeményezések valósuljanak meg, amelyek 
elősegítik, hogy minél szélesebb körben sportoljon Szek-
szárd város lakossága, akár a versenysport- vagy szabadidős 
sport színterén. 2018. a családok éve, ennek megfelelően a 
Bizottság kiemelt figyelmet fordít a családok számára szerve-
zett sportprogramokra.

Támogató: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
Humán Bizottsága

Pályázók köre:
Jelen pályázati kiírás keretében támogatást kaphatnak szek-
szárdi székhellyel rendelkező sportegyesületek, civil szerve-
zetek, melyek vállalják a jelen pályázati feltételekben foglalt 
elvárások teljesítését.

Keretösszeg: 2.500.000,- Ft

Igényelhető min. összeg: 50.000,- Ft

Igényelhető max. összeg: 300.000,- Ft

Önrész aránya: A Pályázó által kötelezően biztosítandó önrész mértéke 10 %.

Beadási határidő: 2018. április 27. (péntek) 12:00 óra

Pályázat közzétételének 
a helye:

•  Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (7100 
Szekszárd, Béla király tér 8.) Ügyfélszolgálati irodáján,

•  Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata hivatalos 
honlapján (www.szekszard.hu)

Pályázat benyújtásának 
módja:

•  a pályázatot 1 eredeti, aláírt példányban, elektronikusan kitöltött
•  Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

Humán Bizottsága részére címezve 
•  személyesen, vagy postai úton zárt borítékban elhelyezve le-

het benyújtani,
•  a borítékon jól láthatóan fel kell tüntetni a Pályázati Felhívás cí-

mét, a pályázó nevét és címét,
•  a pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon 

nyújtható be,
•  a pályázati adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem 

változtatható.

Pályázat benyújtásának 
helye:

• Személyesen:  7100 Szekszárd, Béla király tér 8.  
(Humán Osztály, 5. számú iroda)

• Postai úton: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Pályázati felhívás – 2018. évi Ifjúsági Keret
Pályázat megnevezése: 2018. évi Ifjúsági Keret

Pályázat témaköre:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Humán Bizott-
sága a 34/2018. (III.26.) határozata értelmében pályázatot hir-
det az ifjúsági korosztály számára elérhető programok, ren-
dezvények szervezésére és lebonyolítására.

Pályázat célja:

A pályázat általános célja, hogy Szekszárd városában a helyi 
igényekre alapozva az ifjúsági korosztályt megcélzó progra-
mok, rendezvények, kezdeményezések valósuljanak meg, 
amelyek elősegítik, hogy minél szélesebb körben a fiatalok 
kulturáltan, hasznosan tudják a szabadidejüket eltölteni.

Pályázati kategóriák:

• fiatalok egészséges életmódra nevelése;
• szünidei szabadidős programok;
• pályakezdés, beilleszkedés segítése;
• hátrányos helyzetű fiatalok segítése;
• önkormányzati munkába történő eredményes bekapcsolódás;
• nemzetközi kapcsolatok építése;
• Szekszárdra vonatkozó fontos ismeretek elsajátítása;
•  „Családok éve” programhoz kapcsolódva szabadidős családi 

programok szervezése.

Támogató: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
Humán Bizottsága

Pályázók köre:
Jelen pályázati kiírás keretében támogatást kaphatnak olyan 
szekszárdi székhellyel rendelkező ifjúsági egyesületek, civil 
szervezetek, köznevelési intézmények, melyek vállalják a je-
len pályázati feltételekben foglalt elvárások teljesítését.

Keretösszeg: 2.700.000,- Ft

Igényelhető min. összeg: 50.000,- Ft

Igényelhető max. összeg: 200.000,- Ft

Önrész aránya: A pályázó által kötelezően biztosítandó önrész mértéke 10 %.

Beadási határidő: 2018. április 27. (péntek) 12:00 óra

Pályázat közzétételének 
a helye:

•  Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (7100 
Szekszárd, Béla király tér 10.) Ügyfélszolgálati irodáján,

•  Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata hivatalos 
honlapján (www.szekszard.hu)

Pályázat benyújtásának 
módja:

•  a pályázatot 1 eredeti, aláírt példányban, elektronikusan 
kitöltött

•  Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
Humán Bizottsága részére címezve 

• személyesen, vagy postai úton,
• zárt borítékban elhelyezve lehet benyújtani,
•  a borítékon jól láthatóan fel kell tüntetni a Pályázati Felhívás 

címét, a pályázó nevét és címét,
•  a pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon 

nyújtható be,
•  a pályázati adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem 

változtatható.

Pályázat benyújtásának 
helye:

• Személyesen:  7100 Szekszárd, Béla király tér 8. 
(Humán Osztály, 5. számú iroda)

• Postai úton: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Április 8-ai rejtvényünk megfejtése: Gaetano Donizetti, Szerelmi bájital
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Bognár Jenőné. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.

E heti rejtvényünk megfejtését április 19-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

A jó pásztor
„Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Aki béres 
és nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, az látva, hogy jön a 
farkas, elhagyja a juhokat, és elfut, a farkas pedig elragadja és szét-
kergeti őket. A béres azért fut el, mert csak béres, és nem törődik 
a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az 
enyéim ismernek engem, ahogyan az Atya ismer engem, én is úgy 
ismerem az Atyát, és én életemet adom a juhokért.” (János 10, 11-15) 

Egyedülálló az a kapcsolat, melyre 
Jézus Krisztus hívja a benne bízó-
kat. Sokkal több, mint diák és mester 
kapcsolata, sokkal több, mint a pél-
dakép és követőinek, vagy mint az 
alapító és a hagyománykövetők vi-
szonya. Azt mondja, hogy ő pásztora 
az övéinek. Pásztora, azaz gazdája, 
gondviselője, hordozója, vigyázója, 
ápolója – milyen gazdag ez a kép!

Különleges a szó is, amellyel 
Jézus tovább árnyalja ez a képet: 
„ismerem az enyéimet” – mondja.  
Az Újszövetség szóhasználatában 
az eredeti görög szó legtöbbször 
valóban egyszerűen „ismerni”-t 
jelent, de más jelentésárnyalattal 
is használatos: megérteni, tudni 
róla, észrevenni – újabb mélységei 
ennek a kapcsolatnak! Ráadásul 

ez az „ismerni” bevon az Atyával 
való közösségbe: Őt ismeri az Atya 
és Ő ismeri az Atyát, és az övéi is-
merik őt, Ő pedig ismeri az övéit. 
Ez már a szeretet legkülönlegesebb 
belső kapcsolati hálója!

Ha modern önérzetünket bánta-
ná a kép, hogy mi „csak” bárányok 
vagyunk, akkor egyrészt jó, ha 
alázatért könyörgünk, másrészt 
az is eszünkbe juthat, hogy a régi 
időkben a nyáj nagysága jellemez-
te egy személy gazdagságát. Ilyen 
értelemben a pásztor számára a 
nyáj a vagyonát is jelentette. Innen 
is nézhetjük a dolgot: Jézus nyája 
vagyunk, de egyúttal kincsei is! 
Méghozzá annyira drága kincsnek 
tartott minket, hogy amint jelezte 
is ezekben az egyszerű monda-

tokban: kész volt az életét letenni 
az övéiért. És meg is tette. Egy 
fájdalmas pénteki napon, sok-sok 
szenvedés közepette letette életét, 
hogy mentse a nyájat a kárhozat 
és a halál kegyetlen farkasától. Ám 
nem csak Jó, hanem erős pásztor is 
Ő, aki visszavette életét húsvét szép 
hajnalán, s miután legyőzte az el-
lenfelet, újra nyája élére állt.

Ha ilyen pásztora lehet az éle-
tünknek, akkor miért is akarnánk 
egymagunk szédelegni a világban, 
miért is ne hallgatnánk az Ő sza-
vára. Hiszen nem egy lehetséges 
jó vezetője ő az emberi életnek, de 
az egyetlen igazán jó Gazdája a 
létnek. Jézus a Jó Pásztor. 

 Sefcsik Zoltán
 evangélikus lelkész

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: +36-30/957-5630
E-mail: ekhotours@ekhotours.hu
Honlap cím: www.ekhotours.hu

Utazzon velünk…
Közel 100 utazási iroda ajánlata egy helyen...

Folyamatosan megújuló akcióinkról és további előfoglalási 
kedvezményekről érdeklődjön irodánkban vagy keresse    oldalunkon!

(0
32
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•  Korfu, Kréta, Rhodos és Zakynthos 
repülővel már 65.920,- Ft/fő + ill.  

•  Törökország 4* Hotelben All. Inn. 
ellátással, repülővel 87.900,- Ft/fő + ill

•  CITROMFESZTIVÁL Cinque Terre 
és Elba-szigete 5 nap a pünkösdi 
hétvégén

62.900,- Ft/fő

Ajánlataink:

Meghívó Léleképítőre

Prof. dr. Dóczi Tamás
Széchenyi díjas idegsebész

Hivatásáról, értékrendszerének 
megfelelő életéről szóló 

előadására.
Időpont: 2018. április 23.  

(hétfő) 18:00 órakor
Helyszín: Garay János 

Gimnázium, Díszterem
(7100 Szekszárd, Szent I. tér 7–9.) 

Információ: dr. Tóth Csaba 
Attila, tel.: +36–30/9319–428

BELÉPÉS DÍJTALAN
Az előadást élőben közvetítjük 

itt: http://www.tolna.net/ 
~farkasj65/lelekepito/index.htm

2018. április 16. (hétfő) 08:00 – 17:00 óráig 
Ajándék: méz.

2018. április 20. (péntek) 08:00 – 15:00 óráig 
Ajándék: kávé.

2018. április 23. (hétfő) 08:00 – 17:00 óráig 
Ajándék: méz.

2018. április 26. (csütörtök) 08:00 – 13:00 óráig 
Ajándék: méz.
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AGÓRA MOZI
Április 15., vasárnap
14:30 –  Éliás, a kis mentőhajó
17:00 –  Tűzgyűrű: Lázadás 3D
19:30 –  12 Katona
Április 16., hétfő
14:30 –  Tűzgyűrű: Lázadás 3D
17:00 –  Genezis
19:30 –  12 Katona
Április 17., kedd
14:30 –  Tűzgyűrű: Lázadás 3D
17:00 –  Genezis
19:30 –  12 Katona
Április 18., szerda
14:30 –  Tűzgyűrű: Lázadás 3D

17:00 –  Genezis
19:30 –  12 Katona
Április 19., csütörtök
14:30 –  Jönnek a kacsák 3D
17:00 –  Éjjeli napfény
19:30 –  Rampage – Tombolás 3D
Április 20., péntek
14:30 –  Jönnek a kacsák 3D
17:00 –  Éjjeli napfény
19:30 –  Rampage – Tombolás 3D
Április 21., szombat
14:30 –  Jönnek a kacsák 3D
17:00 –  Éjjeli napfény
19:30 –  Rampage – Tombolás 3D

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
2018. április 15. (vasárnap)  
10:30 – Színházterem
Micimackó

Vasárnapi matiné. A Duma-
színház gyermekelőadása. A. 
A. Milne klasszikusa ezúttal 
mesemusical formájában kel 
életre. Megtekintése 3 éves kor-
tól ajánlott! 

Jegyek: 1.200,- Ft – 2.000,- Ft.

2018. április 15. (vasárnap) 
11:00 órától
XlII. Bárdos Lajos Zenei Hetek

11:00 Szentmise a Belvárosi 
templomban (Béla király tér)

BÁRDOS LAJOS: MISSA 
TERTIA. Közreműködik: Liszt 
Ferenc Pedagógus Kórus, Szek-
szárdi Madrigálkórus, Szent 
Cecília Egyházi Kórus (Szek-
szárd). Vezényel: Koller Tamás.

15:00 Kórusfesztivál a Ba-
bits Mihály Kulturális Központ 
Rendezvénytermében.

Köszöntőt mond: Csillagné 
Szánthó Polixéna, a Humán 
Bizottság elnöke. A rendez-
vényt 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 Kamara-
koncert-sorozata. Műsoron a 
tubairodalom gyöngyszemei. 

A belépés díjtalan.

2018. április 21. (szombat) 
18:00 – Rendezvényterem
Alisca Brass Band koncert

A zenekar Szekszárd város 
kiemelkedő művészeti együt-
tese, 2007-ben elnyerte a Tolna 
megyei Príma díjat, 2016-ban 
Tolna Megye Művészetéért el-
ismerésben részesült. Vezényel: 
Maul Péter karnagy. 

A belépés díjtalan.

2018. április 21. (szombat) 
16:00 – 24:00 – Bödő terem
Táncház

Zenél a Csurgó Zenekar. 
Házigazda: Bartina Néptánc 
Egyesület.

16:30 – 17:00 Babázó (1,5–3 
éves korú gyermekeknek, belé-

pés csak szülői felügyelettel). 
Foglalkozásvezetők: a Bartina 
Néptáncegyüttes női kara.

17:00 – 18:00 Játszó (3–6 
éves korú gyermekeknek, be-
lépés csak szülői felügyelettel). 
Foglalkozásvezetők: Matókné 
Kapási Julianna és Nyemcsok-
né Kárpáti Katalin

18:00 – 19:30 Gyermek 
táncház (7–12 éves korú gyer-
mekeknek). Foglalkozásveze-
tők: Tóth-Mihó Erika és Tóth 
Zoltán. 

20:00 – 24:00 Felnőtt 
táncház (13 éves kor felett). 20 
órától felnőtt tánctanítás (szat-
mári táncrend, kb. 1–1,5 óra). 
Foglalkozásvezetők: Sipos Ger-
gő és Prantner-Zatykó Tünde.

Jegyek: 300,- Ft – 2.000,- Ft

2018. április 24. (kedd) 19:00  
– Színházterem
Veszek egy éjszakát

Orfeum bérlet, 3. előadás. 
Komédia dalokkal – a fővárosi 
József Attila Színház előadása. 

Jegyár: 3300,- Ft – 3.800,- Ft.

2018. április 24–28. 
(kedd-szombat) 
– Rendezvény- és Csatár terem
Hangszert a kézbe

Országjáró zenei játéktér és 
ismeretterjesztő sorozat. Hang-
szerkiállítás, hangszersimoga-
tó és könnyűzenei, népzenei, 
klasszikus zenei oktatási be-
mutató egyszerre, amely a ze-
nélésre, a zenélés tanulásának 
lehetőségeire irányítja a fiatal 
korosztályok figyelmét.

Ingyenesen látogatható a 
zenei játszótér (hangszerkiál-
lítás), ahol minden érdeklő-
dő betekintést nyerhet a dob 
és ütőhangszeres, a gitáros és 
basszusgitáros, a billentyűs, a 
népi és klasszikus hangszerek, 
az elektronikus zenei, valamint 
a stúdiós szekciókba, hogy a 
hangszereket megszólaltatva 
nagyszerű és boldog pillanato-
kat élhessen át.

Emellett szintén ingyenesen 
lesz látogatható: 16 rendhagyó 
énekóra, 7 hangszeres és hang-
technikai kurzus. Csoportos 
regisztráció Kovács Zsuzsan-
nánál, a kovacs.zsuzsanna@
szekszardagora.hu címen.

A Tolna Megyei Vöröskereszt
HASZNÁLTRUHA ADOMÁNYOZÁST TART

Helye: 7100 Szekszárd, Dózsa György u. 1.
Ideje: 2018. április 16. (hétfő) 08:00 – 09:00 óráig.

2018. évi tagdíj befizetésére is lehetőség van.
Szeretettel várjuk tagjainkat és minden rászorulót.

NÉGYSZÖGLETŰ KEREK
Megérkezett a Gyerekkönyvtárba a Négyszögletű Kerek Kiállítás, 

a Móra Könyvkiadó vándortárlata Lázár Ervin emlékére. 
Az ünnepélyes megnyitó április 18-án, szerdán 14:00 órakor 

lesz, a Könyvtár levelezős verseny eredményhirdetésével
egybekötve.

A kiállítás megtekinthető május 11-ig, a könyvtár nyitvatartá-
si idejében – csoportoknak bejelentkezés alapján. 

Jelentkezni a 74/312–209 telefonon, vagy a gyerekkonyvtar@
gmail.com e-mail címen lehet. SPORTHÍREK

Asztalitenisz. A horvátorszá-
gi Opatijában megrendezett 
nemzetközi asztalitenisz ver-
senyen a szekszárdi Kizakisz 
Nikolaosz a nemzeti csapat 
színeiben állt asztalhoz. A 
Yorgos SE sportolója az U11-
es fiúk versenyében az elő-
döntőben a szlovákiai Mada-
rast verte 3:0-ra, a fináléban 
pedig a bosnyák Zijadic ellen 
győzött 3:1-re egy színvonalas 
mérkőzésen. Ez volt Nikosz 
idei nyolcadik tornagyőzelme.

Futsal. Vereséggel kezdte a női 
NB I rájátszását az Agenta Gir-
ls Szekszárd gárdája. Micskó 
Márk együttese hazai pályán, 
hosszabbításban maradt alul a 
kiskunfélegyházi Astra együt-
tesével szemben (2–4).

Kézilabda. Az NB I/B Nyu-
gati csoportjának legerősebb 
csapata, Mosonmagyaróvár 
otthonában állt helyt a Szek-
szárdi FGKC. A Fekete Gólyák 
Kaveczki Edina kiemelkedő és 

Tauker Erika jó játékával végül 
9 gólos vereséget szenvedtek a 
bajnokesélyestől (28–19).

Kosárlabda. Bejutott az NB 
I-es női bajnokság elődöntőjé-
be az Atomerőmű KSC Szek-
szárd együttese, amely Pécsett 
is legyőzte a PINKK gárdáját, s 
így kettős győzelemmel lépett 
túl a negyeddöntős párharcon. 
Djokics Zseljko vezetőedző 
csapata a fináléba jutásért a 
Zalaegerszeg ellen lép(ett) pá-
lyára április 14-én este, a városi 
sportcsarnokban.

Labdarúgás. Újabb bravúros 
győzelmet aratva az NB III-as 
bajnokság Közép-csoportjá-
nak hetedik helyére lépett fel 
a Szekszárdi UFC. Kvanduk 
János együttese hazai pályán 
két gyors találattal 2–1-re 
verte az élmezőnyhöz tartozó 
SZEOL együttesét. A szekszár-
diak góljait Kozics (11-esből) 
és Márton szerezték.

Félmaraton: kétezer indulóra számítanak a kilencediken
Szépen gyűlnek a nevezések 
a 9. Tolle Borvidék Félmara-
tonra, mely a verseny törté-
netének leghosszabb távját 
tartogatja a résztvevőknek.

A Borvidék Futóegyesület má-
jus 5-én, szombaton rendezi a 
9. Tolle Borvidék Félmaratont, 
amelyre lapzártánkig mintegy 
ezerkétszázan neveztek. Mint 
azt Márkus István és Csillag 
Balázs szervezőktől megtudtuk, 
az öt távon (29 km, 21 km, 14 
km, 5 km és 1 km) meghirdetett 
erőpróbán összesen mintegy 
kétezer résztvevőre számítanak. 
A gyermekek 1 km-es futamára 
egyébként érdemes előnevez-
ni a verseny honlapján (www.
borvidekfelmaraton.hu), mert 
a helyszínen erre már nem biz-
tos, hogy lesz lehetőség.

A félmaraton versenyköz-
pontja a Vármegyeházán várja 
a futókat szombaton 8 órától. 
Ekkortól lesz lehetőség a hely-

színen nevezni, illetve felvenni 
a rajtcsomagokat, amelyek idén 
egy a verseny logójával ellátott 
órát is rejtenek. A nevezőket 
május 4-én, este tésztapartira 
várják a Placcon, míg a szom-
bati eredményhirdetést (18 
óra) követően hagyományosan 
a Bodri Pincészetben tartják a 
zenés after party-t.

A 9. Tolle Borvidék Félmaraton 
útvonala – mint minden évben – 
idén is módosult. A legrövidebb, 
közel 5 km-es távon indulók – rajt 
14 órakor a Béla király térről – a 
Garay tér, Széchenyi utca, Szent 
László utca, Flórián utca, Bezer-
édj utca érintése után kezdik meg 
a „hegymászást”: az Ybl M. utca, 
Munkácsy utca, Bródy S. utca út-

vonalon haladva kaptatnak fel a 
Puskás Tivadar utcáig, majd azon 
leereszkedve a Bartina utcán ér-
keznek vissza a Béla király téri 
célba.

A 14, 21 és 29 km-es távot 
választókra – a leghosszabb út-
vonal két és három fős váltóban 
is teljesíthető – a verseny emb-
lematikus pontjai (Cserhát-tető, 
Porkoláb-völgy, Bodri pince) 
mellett új kihívások várnak a 
Saul-völgy, Nagy Mihály völgye 
szakasz teljesítésével. A 29 km-
en indulóknak nem kevesebb, 
mint 850 méter szintkülönbséget 
kell leküzdeniük, de a „klasszi-
kus” félmaratoni távot választók 
is 640 métert „emelkednek”.

Az útvonal mentén az idén 
három együttes ad majd zené-
jével új lendületet a futóknak. A 
résztvevők biztonságáról mint-
egy 200 polgárőr és önkéntes 
gondoskodik, hogy ez a nap 
valóban a futás ünnepe legyen.  
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A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

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.

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

DR. MOLNÁR KATA jegyző
Minden szerdán 10:00 – 12:00 órá-
ig. Polgármesteri Hivatal (Szek-
szárd, Béla király tér).

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

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

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

DR. TÓTH GYULA képviselő
IV. sz. választókerület
A hónap harmadik hétfőjén 16:00 
– 17:00 óráig. Babits Mihály Álta-
lános Iskola (Kadarka u. 17.).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FELHÍVÁS – ÓVODAI BEÍRATÁSRA
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének 
58/2018.(II.22.) számú határo-
zata alapján értesítjük a kedves 
Szülőket, hogy a 2018/2019. ne-
velési évre Szekszárd város óvo-
dáiba a beíratás
•  2018. április 23-án (hétfő) 

08:00 – 17:00 óráig
•  2018. április 24-én (kedd) 

08:00 – 17:00 óráig
lesz a következő helyszíneken:

I. Szekszárdi 1. Számú Óvoda 
Kindergarten
7100 Szekszárd, Kölcsey ltp. 15.
(Telefon: +36–74/528–900)
Hozzá tartozó óvodaépületek: 
• Kölcsey ltp. 15. 
•  Wosinsky Mór ltp. 4.  

(választható német nemzeti-
ségi nevelés is) 

• Bajcsy-Zsilinszky u. 6.
Működési (felvételi) körzete: 
a melléklet szerinti 1. számú 
óvodai körzet.
(Német nemzetiségi nevelés igé-
nye esetén a város egész lakóterü-
letéről fogadják a jelentkezőket.) 

II. Szekszárdi 2. Számú Óvo-
da-Bölcsőde, Egységes Óvo-
da-Bölcsőde
7100 Szekszárd, Mérey u. 37–39.
(Telefon: +36–74/511–255)
Hozzá tartozó óvodaépületek: 
• Mérey u. 37–39.
• Kadarka u. 100.
Működési (felvételi) körzete: 
a melléklet szerinti 2. számú 
óvodai körzet.

III. Szekszárdi Gyermeklánc 
Óvoda
7100 Szekszárd, Perczel Mór u. 2.
(Telefon: +36–74/512–251)
Hozzá tartozó óvodaépületek:
• Perczel Mór u. 2.
• Szent-Györgyi Albert u. 11.
• Óvoda u. 5.
Működési (felvételi) körzete: 
a melléklet szerinti 3. számú 
óvodai körzet.

IV. Wunderland Kindergarten 
a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat Óvodája
7100 Szekszárd, Wesselényi u. 19.
(Telefon: +36–74/510–982)
Hozzá tartozó óvodaépület: 
•  Wesselényi u. 19. 

Német nemzetiségi nevelést 
folytat.

V. Pécsi Tudományegyetem 
Illyés Gyula Gyakorlóiskola, 
Alapfokú Művészeti Iskola és 
Gyakorlóóvoda
7100 Szekszárd, Mátyás király u. 5.
(Telefon: +36–74/528–338)
Hozzá tartozó óvodaépület: 
• Mátyás király u. 1.

VI. Szent József Katolikus Ál-
talános Iskola Katholische 
Grundschule és Szent Rita Ka-
tolikus Óvoda
7100 Szekszárd, Garay tér 9.
(Telefon: +36–74/311–421)
Hozzá tartozó óvodaépület:
• Szent-Györgyi Albert u. 9.

VII. „Az Én Ovim” Óvoda és 
Bölcsőde
7100 Szekszárd, Mérey u. 9.
(Telefon: +36–74/412–489)
Hozzá tartozó óvodaépület:
• Mérey u. 9.

VIII. Szekszárdi Waldorf Óvo-
da, Általános Iskola és Alapfo-
kú Művészeti Iskola
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 132. 
(Telefon: +36–74/311–104) 
Hozzá tartozó óvodaépület:
• Rákóczi u. 132.

TOVÁBBI TUDNIVALÓK:
1. A beíratáshoz szükséges do-
kumentumok:
–  a gyermek személyazonosítá-

sára alkalmas, a gyermek ne-
vére kiállított személyi azo-
nosítót és lakcímet igazoló 
hatósági igazolvány, 

–  a szülő személyi azonosító 
és lakcímet igazoló hatósági 
igazolványa, valamint

– a gyermek orvosi igazolása.

Lehetőség szerint a szülő vi-
gye magával beíratandó gyer-
mekét! 

2. Kötelező beíratni azt a gyer-
meket, aki 2018. augusztus 31. 
napjáig a harmadik életévét 
betölti:
A gyermek abban az évben, 
amelynek augusztus 31. napjá-
ig a harmadik életévét betölti, a 
nevelési év kezdő napjától leg-
alább napi négy órában óvodai 
foglalkozáson vesz részt.

3. Felmentés a kötelező óvodai 
nevelésben való részvétel alól:

A jegyző – az egyházi és ma-
gán fenntartású intézmények 
esetében a fenntartó – a szü-
lő kérelmére és az óvodaveze-
tő, valamint a védőnő egyetér-
tésével, a gyermek jogos érdekét 
szem előtt tartva, annak az év-
nek az augusztus 31. napjáig, 
amelyben a gyermek az ötö-
dik életévét betölti, felmentést 
adhat a kötelező óvodai neve-
lésben való részvétel alól, ha a 
gyermek családi körülményei, 
képességeinek kibontakoztatá-
sa, sajátos helyzete indokolja.

A felmentési kérelmet 2018. 
április 20-ig a gyermek lakó-
helye, ennek hiányában tartóz-
kodási helye szerint illetékes 
jegyzőhöz, továbbá a kérelem 
másolatát a kötelező felvé-
telt biztosító óvoda vezetőjé-
hez írásban kell benyújtani. 
Ha a szülő nem települési ön-
kormányzati fenntartású óvo-
dába kívánja beíratni gyerme-
két, akkor a kötelező óvodai 
nevelésben való részvétel aló-
li felmentési kérelmét az óvo-
da fenntartójához nyújtja be, 
továbbá a kérelem másolatát 
megküldi a gyermek lakóhe-
lye, ennek hiányában tartózko-
dási helye szerint illetékes jegy-
zőhöz.

A kötelező óvodai nevelés-
ben való részvétel alól felmen-
tett gyermek szülője a nevelé-
si év közben kérheti a gyermek 
óvodai felvételét.

4. Teendő külföldön tartózko-
dás esetén:

Ha a gyermek óvodakötele-
zettségét külföldön teljesíti, a 
szülő írásban köteles erről érte-
síteni a gyermek lakóhelye, an-
nak hiányában tartózkodási he-
lye szerint illetékes jegyzőt.

5. Beíratási kötelezettség el-
mulasztásának és óvodaköte-
lezettség megszegésének kö-
vetkezményei:

Amennyiben a szülő beíratási 
kötelezettségének nem tesz ele-
get, szabálysértést követ el és el-
járás indítható ellene.

Ha az óvodai nevelésben való 
részvételre kötelezett az óvodai 
nevelésben való részvételi kö-
telezettségét megszegi, az adott 
évben igazolatlanul mulasztott 

huszadik óvodai nevelési nap 
után az óvoda vezetőjének jel-
zése alapján a gyámhatóság kez-
deményezi a kincstárnál a csalá-
di pótlék ellátás szüneteltetését.

6. Három évesnél fiatalabb 
gyermek felvétele (előjegyzése):

Az óvoda felveheti azt a 
gyermeket is, aki a harmadik 
életévét a felvételétől számí-
tott fél éven belül betölti, fel-
téve, hogy minden, a felvéte-
li körzetben lakóhellyel, ennek 
hiányában tartózkodási hellyel 
rendelkező hároméves és annál 
idősebb gyermek óvodai felvé-
teli kérelme teljesíthető.

7. Működési (felvételi) körzet-
tel rendelkező óvoda: 

A körzeti feladatot ellátó óvo-
da köteles felvenni a körzetéhez 
tartozó gyermeket. A gyermek 
felvétele csak helyhiány miatt 
utasítható el.

A működési (felvételi) körzet-
tel nem rendelkező óvoda a vá-
ros egész lakóterületéről fogad-
ja a gyermekeket.

8. Értesítés óvodai felvételről, 
jogorvoslati lehetőség:

Az óvodai felvételről az óvo-
dák a beíratást követő egyezte-
tés után, 2018. május 25-ig ér-
tesítik a szülőket.

Az elutasító határozat ellen a 
kézhezvételtől számított 15 na-
pon belül nyújtható be jogor-
voslati kérelem az óvodában az 
óvoda fenntartójához címezve.

9. Integráltan nevelhető sajá-
tos nevelési igényű gyermek 
óvodai felvétele:

A lehetőségekről érdeklődje-
nek a választott óvodában.

A beíratással kapcsolatos rész-
letes és egyéb sajátos tudnivaló-
kat, a beíratás általánostól eltérő 
időpontját, valamint az óvoda 
nyitvatartási idejét az óvodák a 
helyszínen közzéteszik. 

Kérjük a Kedves Szülőket, hogy 
gyermeküket a meghirdetett na-
pokon írassák be az óvodába, il-
letve kérjék az előjegyzésbe vételt. 

 Dr. Molnár Kata s.k. jegyző 

Bölcsődei beíratás a 2018–2019 nevelési-gondozási évre

Szekszárd Megyei Jogú Vá-
ros Városi Bölcsődéje értesíti 
az érdekelt szülőket, hogy a 
bölcsődei beiratkozást hir-
det a 2018/2019-es nevelési 
- gondozási évre.

Bölcsődébe azon gyermekek ve-
hetők fel, akiknek szülei, neve-
lői, gondozói munkavégzésük, 
munkaerő- piaci részvételt elő-
segítő programban, képzésben 
való részvételük, betegségük 
vagy egyéb ok miatt napköz-
beni ellátásukról nem tudnak 
gondoskodni és igazolni tudják, 
hogy ők és gyermekük (gyer-
mekeik) szekszárdi lakhellyel, 
vagy tartózkodási hellyel ren-
delkeznek, és életvitelszerűen 
Szekszárdon tartózkodnak.

Beíratkozás helye:
Városi Bölcsőde (Szekszárd, 
Perczel Mór u.4.) 

Ideje: 2018. április 25. (szarda) 
és 2018. április 26. (csütörtök), 
08:00 – 17:00 óráig.

Honlap cím: 
www.eszterlanc-bolcsode.hu
Telefon: +36–74/512–062

A beiratkozáshoz szükséges 
dokumentumok:

•  kitöltött felvételi kérelem,
•  a gyermek születési anya-

könyvi kivonatának máso-
lata,

•  a gyermek TAJ kártyájának 
másolata,

•  a gyermek lakcím kártyájá-
nak másolata,

•  a szülő lakcímkártyájának 
másolata,

• gyermekorvosi igazolás.

A felvétel elbírálásához szük-
séges egyéb információkat a 
szülőknek a helyszínen a „Fel-
vételi kérelemben” kell meg-
tenniük. 

A beiratkozásra a gyermeket 
nem kell a szülőknek magukkal 
hozniuk.

1997 évi XXXI.tv „42. § (1) A 
bölcsőde a családban nevelkedő 
3 éven aluli gyermekek napköz-
beni ellátását, szakszerűgondo-
zását és nevelését biztosító in-
tézmény. Ha a gyermek a 3. évét 
betöltötte, de testi vagy szellemi 
fejlettségi szintje alapján még 
nem érett az óvodai nevelésre, 
a 4. évének betöltését követőau-
gusztus 31-ig nevelhető és gon-
dozható a bölcsődében. 

(2) A bölcsőde az (1) bekez-
désben foglaltakon túl végezhe-
ti a fogyatékos gyermekek ko-
rai habilitációs és rehabilitációs 
célú nevelését és gondozását is. 
A bölcsődei ellátás keretében 
a Kt. szerinti szakértői és  re-
habilitációs bizottság szakvé-
leménye alapján a fogyatékos 
gyermek legfeljebb hatéves ko-
ráig fejlődését biztosító korai 
fejlesztésben és gondozásban, 
vagy fejlesztő felkészítésben ve-
het részt.”

Bölcsődekóstolgató

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ 
VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁ-
NAK VÁROSI BÖLCSŐDÉJE 
(Szekszárd, Perczel Mór u.4.) 

2018. április 23-án (hétfőn) és 
április 24-én (kedden), 09:00 
és 11:00 óra között ismerkedni 
hívja azokat a családokat, akik 
a 2018/2019. nevelési-gondozá-
si évben gyermekük bölcsődei 
napközbeni ellátásáról gondol-
kodnak.

Ezen a napon lehetőségük 
nyílik betekinteni a bölcsődei 
életbe, beszélgetni a nevelőkkel. 
Tájékoztatást adunk, feltehetik 
kérdéseiket. A „kóstolgató-
val” az intézményválasztásban 
igyekszünk segítséget nyújtani.

Ezeken a napokon a beiratko-
záshoz szükséges felvételi kérel-
mek is elvihetők.

Bejelentkezni a +36–74/512–
061 vagy a +36–74/512–062 te-
lefonszámon lehetséges.

Minden kedves családot szere-
tettel várunk!
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A minőség
garancia...
Ballagás alkalmából
minden arany-ezüst
ékszer, óra 
10 % kedvezménnyel
kapható!

Aranyműves
         Ékszerboltok

SZEKSZÁRD
•  Széchenyi u. 32.

Belvárosi ékszerüzlet
•  Kölcsey Ltp. 2. 

(160-as alatt)
• Tesco üzletsor
• Interspar üzletsor
(03254)

HUN-CUCC
Helyi termék, kézműves, termelői bolt

a TESCO üzletsoron

• Gyümi gyümölcslé

• Huncut pálinka

• Homoktövis velő

• Fonott kosarak

• Jan chili

• Lovász méz

• Kissler házisör

• Fűszerek

• Solio olajok

• Fácánkerti tészták

• Csató kerámiák

•  Decsihegyi finom-

ságok (szörp, lekvár)

• Mözsi liszt

• Balogh kecskesajt

BORÁSZOK:
• Dúzsi,
• Fekete,
• Mauthner,
• Neiner,
• Schieber,
• Tüske,
• Vesztergombi,
• Virághegyi.

• Alma 200,- Ft/kg
• Birsalma

Termelők
jelentkezését

várjuk! (03253)

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

(03247)

Termelői Bio
Homoktövis termékek

(03245)

Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca –
Kecskés Ferenc utca sarkán.


