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Megújult rendelő
Teljesen megújult a 9-es számú 
háziorvosi és a 7-es számú fog-
orvosi körzet rendelőjének he-
lyet adó épület a Wigand János 
téren. A 90 milliós fejlesztéssel 
mintegy nyolcezer szekszárdi 
lakos ellátási körülményei ja-
vultak.
 → 2. oldal

Testvérvárosok
Jürgen Kessing főpolgármester 
meghívására március 8. és 11. 
között szekszárdi küldöttség lá-
togatott a németországi Bietig-
heim-Bissingenbe, hogy a két 
település között meglévő hiva-
talos kapcsolat 30 éves jubileu-
mát megünnepelje.
 → 4. oldal

Jubiláló Szívküldi
A Szívküldi Dalkör megalaku-
lása 10. évfordulója alkalmából 
rendeztek ünnepséget március 
14-én a Babits Mihály Kultu-
rális Központ Rendezvényter-
mében. A dalkör tagjai számá-
ra a közös éneklés öröme fontos 
összetartó erő.
 → 6. oldal

Húszezren a jégen
A tavasz beköszöntével ismét 
lezárult egy szezon a Szekszár-
di Műjégpálya életében, amely 
március 13-án zárta be kapuit. 
Rendkívüli szezonon vagyunk 
túl, hiszen közel 20 ezer ven-
dég húzott korcsolyát az elmúlt 
négy hónapban.
 → 12. oldal
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Megújult a Wigand téri orvosi rendelő
Teljesen megújult a 9-es szá-
mú háziorvosi és a 7-es szá-
mú fogorvosi körzet rende-
lőjének helyet adó épület a 
Wigand János téren.

Ács Rezső polgármester márci-
us 20-án, a helyszínen felidézte, 
az önkormányzat három éve 
célul tűzte ki, hogy még több 
figyelmet szentel az alap egész-
ségügyi ellátásra és folyamato-
san fejleszti az abban érintett 
intézményeket. Hozzátette, az-
óta teljesen megújult a Kandó 
Kálmán és a Mikes utcai házi-
orvosi rendelő, illetve zajlik a 
Kölcsey lakótelepen található 
rendelő felújítása is. A városve-
zető szavai szerint a felújítások 
mind a betegek, mind pedig az 
egészségügyi ellátásban dolgo-
zók számára fontosak.

A Wigand János téri rendelő 
rekonstrukciójával kapcsolato-
san elmondta, az épület teljes 
egészében megújult, ezen kívül 
új eszközöket is beszereztek és 
parkoló is épült. A költségha-
tékonyabb üzemeltetés érde-
kében nem csak leszigetelték 
az épületet, de napelemeket is 
telepítettek. A felújítás összesen 
90 millió forintba került, ebből 
78 milliót a Terület- és Telepü-

lésfejlesztési Operatív Program 
(TOP) forrásai biztosítottak, 
míg a fennmaradó 12 millió fo-
rintot a város saját költségvetése 
terhére fizette.

Ács Rezső hozzáfűzte, a 9-es 
számú háziorvosi és a 7-es szá-
mú fogorvosi körzethez össze-
sen mintegy nyolcezren tartoz-
nak, így ennyi szekszárdi lakos 
ellátási körülményei javultak. A 
városvezető zárásként elmond-
ta: nem állnak meg az alapel-
látást biztosító egészségügyi 
intézmények rekonstrukciója 
terén megkezdett úton, a felújí-
tások folytatódni fognak.

A beruházást dr. Tusori Mag-
dolna, háziorvos, illetve dr. 
Haag Éva alpolgármester és 

Ferencz Zoltán önkormányzati 
képviselő köszönte meg. Utóbbi 
elmondta, amikor önkormány-
zati képviselő lett, még helyette-
sítéssel oldották meg az ellátás 
folyamatosságát a rendelőben. 
Dr. Tusori Magdolna 2015-ben 
kezdett el dolgozni körzeti or-
vosként a Wigand téri épület-
ben, ahol most végre a 21. szá-
zadi körülmények is adottak a 
munkavégzéshez. S. V.
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Pályázati forrás felhaszná-
lásával új rendelő épülhet a 
Szabó Dezső utcában, ahol 
egy épületbe kerül a III. és 
a XIV. számú felnőtt házior-
vosi körzet rendelője.
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Beruházások: a helyes egyensúlyt kell megtalálni
Szekszárd város közgyűlése 
a valaha volt legmagasabb, 
20.5 milliárd forintos főösz-
szeggel fogadta el a város 
büdzséjét február végén. A 
költségvetésben 13.4 milliárd 
forint összeggel szereplő be-
ruházásokról, fejlesztésekről 
ÁCS REZSŐ polgármesterrel 
beszélgettünk.

– Polgármester úr! A március 
elején megtartott vállalkozói és 
közéleti fórumokon elhangzott 
fejlesztési elképzelésekről „táv-
irati stílusban” már a Szekszár-
di Vasárnap is beszámolt tudó-
sításában. Megtenné, hogy egy 
kicsit részletesebben is beszélne 
olvasóinknak a tervezett beru-
házásokról?

– Amióta 2006-ban átvettük a 
város irányítását, törekvéseink-
ben tetten érhető az a gondol-
kodás, miszerint Szekszárdot 
úgy tegyük élhető településsé, 
hogy közben a város vagyona 
is növekszik. E gondolat kö-
szön vissza az önkormányzat 
gazdasági programjában és a 
város költségvetésében is. Ép-
pen ezért kell ketté választani 
a tervezett beruházásokat is, 
hiszen ezek közül néhány a vá-
ros jövőjét fogja meghatározni, 
míg mások a mindennapi szek-
szárdi lét komfortosabbá tételét 
szolgálják. A helyes egyensúlyt 
kell megtalálni.

– Kezdjük talán az utóbbival, hi-
szen ezeket a saját „bőrünkön” 
érezzük…

– Vannak bizonyos trendek 
a városi létben. Ilyen például a 
gépjárművek számának folya-
matos gyarapodása, amelyre 
igyekszünk a parkolók számá-
nak bővítésével reagálni. Az 
elmúlt két évben 130 új parko-
lóhelyet alakítottunk ki a város-
ban, de a munkát az idén is foly-
tatjuk, és a Zöldváros program 
keretében is szeretnénk tovább 
növelni a várakozóhelyek szá-
mát. Jelentős, közel 900 millió 
forintos keretet különítettünk 
el a költségvetésben a városüze-
meltetési feladatokra, közte 

újabb járda- és útszakaszok 
építésére, felújítására. A belvá-
ros elöregedett ivó- és szennyvíz 
vezetékeinek cseréjére pályáza-
tot adtunk be. 

– A városlakók szempontjából 
fontosak az egészségügyi- és 
szociális ellátások, illetve a ne-
velés-oktatás területét érintő 
fejlesztések is.

– Évekkel ezelőtt kezdtük 
meg a háziorvosi rendelők fel-
újítását a városban: a Kandó 
Kálmán és a Mikes utcai rende-
lő rekonstrukciója után éppen 
a héten adtuk át a Wigand téri 
körzeti- és fogorvosi rendelőt, 
és folyamatban van a felújítás a 
Kölcsey lakótelepen. Az ellátás 
minőségét javítja majd az Ybl 
utcába tervezett új gyermek és 
felnőtt ügyeleti központ kiala-
kítása, de a Szabó Dezső utcá-
ban is építünk egy új háziorvosi 
rendelőt.

– A kormányzati tervek-
kel összhangban bővítettük a 
bölcsődei férőhelyek számát 
a Kadarka utcában, de zajlik a 
városi bölcsőde régi épületszár-
nyának felújítása is. Azt szeret-
nénk, ha a családok dönthet-
nék el, az édesanya visszatér-e 
a munka világába, vagy otthon 
marad kisgyermekével annak 
óvodás koráig. A Baka és Die-

nes iskola energetikai korszerű-
sítésére vonatkozó terveket az 
„elszállt” építőipari költségek 
miatt át kell terveznünk, de nem 
mondtunk le róla. Örömmel 
fogadtuk tavaly a szülők kezde-
ményezését, és a tankerülettel 
hármas összefogásban sikerült 
felújítanunk e két intézmény vi-
zesblokkjait. A fejlesztés mint-
egy 1100 diákot és 200 pedagó-
gust érintett.

– A költségvetésben is részlete-
zett beruházások között több tu-
risztikai, kulturális és sportcélú, 
illetve gazdaságélénkítő elemet 
is találni…

– A Modern Városok Prog-
ramban (MVP) megfogalma-
zott fejlesztési tervek közül a 
legjobban az új fedett uszoda 
építése áll. Az építés 2018 tava-
szán indult, és a tervek szerint 
idén ősszel már itt folytatódhat-
nak az iskolai úszásoktatások. 
A régiós szinten is egyedülálló 
Sportcentrum új sportcsarnok-
kal és rekreációs központtal 
gyarapodik – a tervek idén el-
készülnek –, de a 14 hektáros 
területen egy lőtér és egy jég-
csarnok is létesül majd. Sport-
célú beruházás a Babits iskola 
udvarán épülő munkacsarnok 
is, amelyhez hasonlót az I. Béla 
gimnáziumba is tervezünk.

– A turisztikai fejlesztések 
közül kiemelkedik az egykori 
Szarvas csárda helyén épülő, a 
Gemenc élővilágát bemutató 
látogató központ építése. A be-
ruházás – mely a tervek szerint 
a 2021-es vadászati világkiállí-
tásra készülne el – egy új du-
nai kikötővel válna teljessé, de 
TOP forrásból a Keselyűsi utat 
is felújítjuk és kerékpárutat épí-
tenünk mellé. A Szekszárdra lá-
togató vendégek a főiskola egy-
kori E-épületében kialakítandó 
4 csillagos, 80 szobás hotelben 
találnak majd minőségi szállás-
lehetőséget.

– A gazdaságélénkítő beru-
házások közül a működő ipari 
park 2 milliárdos infrastruktúra 
fejlesztését és egy új, 100 hektá-
ros park kialakítását említhe-
tem. Az ipari övezet elérhető-
ségét az úthálózat fejlesztésével 
és a Mátyás király utcai vasúti 
csomópont újranyitásával sze-
retnénk javítani.

– Az új Tudásközpont, in-
teraktív könyvtár és levéltár új 
épületének építésére hamarosan 
kiírjuk a közbeszerzést. Ezzel és 
a VIP épületének felújításával 
rendeződnek a néhai laktanya 
területén most tapasztalható 
állapotok. Ugyancsak városké-
pi szempontból fontos, hogy az 
MVP szakképzési forrásaiból új 
funkciót kaphat az egykori Út-
törőház és SZÜV-székház, de 
jut forrás az Ady Endre közép-
iskola épületének felújítására is.

– A fórumon elhangzott, hogy a 
2013 és 2020 közötti EU-s cik-
lusban összesen 31,5 milliárd fo-
rint értékű fejlesztés valósul meg 
Szekszárdon. Hatalmas összeg…

– Valóban nagy lehetőségek 
előtt állunk. Azt azonban mind-
végig szem előtt tartjuk, hogy 
megfontoltan, lépésről lépésre 
haladunk a beruházások terén, 
és nem vállalunk a város gazdál-
kodását veszélyeztető felesleges 
kockázatot. Talán nem véletlen, 
hogy az önkormányzat vagyona 
a 2006-os 35 milliárdról 2018-ra 
52 milliárd forintra nőtt…  

 (fekete)

NÉVNAP–TÁR
Március 24. (vasárnap) – Gábor, Karina
Gábor: héber eredetű; jelentése: Isten embere, Isten bajnoka.
Karina: olasz eredetű, jelentése csinos, becses.
Március 25. (hétfő) – Irén, Írisz
Irén: görög eredetű; jelentése: béke.
Írisz: görög eredetű; jelentése: szivárvány, nőszirom.
Március 26. (kedd) – Emánuel, Larissza
Emánuel: héber eredetű (férfi név); jelentése: velünk az Isten.
Larissza: görög eredetű; jelentése: Larisszai.
Március 27. (szerda) – Hajnalka, Lídia
Hajnalka: magyar eredetű; 19. sz.-i alkotás a hajnal szóból, egyben vi-
rágnév is.
Lídia: görög eredetű; jelentése: az ókori kis-ázsiai Lüdiából származó nő.
Március 28. (csütörtök) – Gedeon, Johanna
Gedeon: héber eredetű; jelentése: harcos, vágó, romboló.
Johanna: héber-görög-latin eredetű; jelentése: Isten kegyelme, Isten 
kegyelmes.
Március 29. (péntek) – Auguszta, Bertold
Auguszta: latin eredetű; jelentése: fenséges, fennkölt.
Bertold: germán eredetű; jelentése: pompával uralkodó.
Március 30. (szombat) – Zalán
Zalán: török-magyar eredetű; jelentése: dobó, ütő.
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Hirdetmény
A bírák jogállásáról és java-
dalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény (a továbbiak-
ban: Bjt.) 216. § (2) bekezdése 
alapján a Köztársasági Elnök a 
KEH/0123-2/2019. számú ha-
tározatával a bírósági ülnökök 
megválasztását a 2019. március 
07. és 2019. április 30. napja kö-
zötti időtartamra tűzte ki. 

Az Országos Bírósági Hivatal 
elnökének 20.SZ/2019. (II.21.) 
OBHE határozata alapján Szek-
szárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata 16 fő ülnök megvá-
lasztására jogosult. Az ülnökök 
jelölésére vonatkozó részletes 
hirdetmény, az ülnökök kötele-
zettségeire vonatkozó tájékoztató, 
a jelöléshez és a jelölés elfogadá-
sához szükséges nyomtatványok 
Szekszárd város Polgármesteri 
Hivatala ügyfélszolgálatán megte-
kinthetők, beszerezhetők, de a vá-
ros honlapján (https://www.szek-
szard.hu) is megismerhetők és 
letölthetők. Érdeklődni telefonon 
dr. Nagy Csilla megbízott osztály-
vezetőnél lehet (74/504–126).

Az ülnököket Szekszárd Me-
gyei Jogú Város Önkormányza-
ta Közgyűlése várhatóan a 2019. 
évi áprilisi rendes ülésén vá-
lasztja meg. Az ülnökjelölés ha-
tárideje 2019. április 10. napja.
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Méltónak kell lennünk örökségünk megőrzésére
Szekszárd, a szabadságharc, 
Liszt Ferenc és zeneművei, il-
letve a magyarságtudat kap-
csolatáról szólt az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharc 
emlékére a Béla király téren 
március 15-én megtartott vá-
rosi ünnepi megemlékezésen 
Ács Rezső polgármester, rávilá-
gítva a nemzettudat életünk-
ben betöltött fontos szerepére.

Ács Rezső, Szekszárd polgár-
mestere beszédében jeles hely-
nek nevezte az ünnepségnek 
helyet adó Béla király teret. Mint 
mondta, 1846 októberében ezen 
a téren igyekezett a Vármegye-
háza felé a 35. születésnapját 
ünneplő Liszt Ferenc, a 19. szá-
zad, de meglehet az egyetemes 
kultúratörtének egyik legki-
emelkedőbb alakja. Kiemelte, a 
látogatás fordulópont volt a mű-
vész életében. Liszt itt találkozott 
elsőként a vidéki magyarsággal, 
itt fogalmazódott meg benne az, 
hogy hagyományaiban, kötődé-
sében tartozik valahova.

„Itt ébredt rá először, itt bor-
zongatta meg az érzés, hogy egy 
nemzet fia lehet, azé a nemzeté, 
melynek zenei hagyományai 
aztán rapszódiáiban és más da-
rabjaiban váltak az egyetemes 
művészet hallhatatlan remek-
műveivé” – mondta Ács Rezső.

A polgármester arról is szólt, 
hogy Liszt Ferenc 1848 márci-
usában leplezetlen örömmel írt 
ismerősének a forradalomról. 
Arról, hogy honfitársai nagy 

dolgokat hajtottak végre. Azután 
alig telt el két év, hogy le kellett 
jegyeznie Gyászmenet (Funéra-
illes) című híres zongoradarab-
ját, melyet az aradi vértanúk ki-
végzése felett érzett, csak zenével 
kifejezhető fájdalma ihletett.

Arról, hogy miként válha-
tott a zeneműveiben is büszkén 
hirdetett magyarrá a magyarul 
alig beszélő, ünnepelt művész, a 
polgármester úgy fogalmazott: 
mert megérezte a valahová tar-
tozás, a közösségvállalás bol-
dogságát és megértette, hogy az 
ember fennmaradásának valódi 
biztosítéka a kultúrájában, ha-
gyományaiban, őseitől öröklött 
tudásában lelhető fel.

Liszt előtt talán világossá vált, 
hogy nem kívülről adatik, ha-
nem a lélekben kell megszüles-
sen az ember igazi szabadsága, 
melyért 1848. március 15-től 
egészen a szabadságharc gya-
lázatos vérbefojtásáig küzdött 
fiatal és aggastyán, nemes és 
nincstelen, magyar és más anya-
nyelvű honfitársunk – mondta 
Ács Rezső.

A forradalmat és a szabad-
ságot ünneplők, s a később 
bebörtönzött, bujdosásra kár-
hoztatott forradalmárok, illetve 
a magyarságát büszkén vállaló 
Liszt örökségéről is szólt a vá-
rosvezető. „Ránk hagyták a hi-
tet, a szabadság bizonyosságát, 
az elkötelezettséget e sokszínű 
nemzet tradícióinak, őseink tu-
dásának megőrzése mellett, az 
elszántságot az elnyomó hata-

lommal szemben megalkuvásra 
képtelen szembenállásra” – fo-
galmazott a polgármester.

Ács Rezső kijelentette, méltók 
vagyunk, méltónak kell len-
nünk ezen örökség megőrzésére 
ebben a súlyos értékválságban 
szenvedő világban, melyben a 
múlt értékei, a kultúra évezre-
des építményei és a jelen kor 
vívmányai egyaránt veszélyben 
vannak.

A polgármester hangsúlyozta: 
ahhoz, hogy méltóvá legyünk 
nemes jussunkra, hinnünk kell 
a munkánkban. Meg kell bizo-
nyosodnunk arról, hogy minden 
tettünk, feladatunk, amelyet alá 
tudunk rendelni a minket ma-
gába fogadó közösség értékei-
nek, ugyanazt a célt szolgálja, a 
közös boldogulásunkat. Az ün-
nep szónoka kiemelte, képesnek 
kell lennünk minden ellenkező 
híresztelés, riogatás ellenére 

megőrizni és folytatni dédszü-
leink hagyományait, megingás 
nélkül kiállni évszázados értéke-
ink mellett. Mindenekelőtt soha 
nem szabad feladnunk függet-
lenségünket, szabadságunkat, 
követelje is azt bármilyen hata-
lom, vagy sötét érdek.

„Ha erre képesek vagyunk, 
megmaradhatunk magyarnak, 
büszkének, igaz hazafinak, mint 
az egykor a Béla király téren sétá-
ló Liszt Ferenc, akit az egész világ 
ünnepelt, mégis egy kis, sokszor 
áldott, sokszor vert nemzethez 
való tartozása mellett tett hitet” – 
zárta beszédét Ács Rezső.

Fekete Zoltán római katolikus 
káplán arról beszélt, hogy ma is 
szükség van a haza védelmére. 
Mint mondta, jelenleg egy más-
fajta, bonyolultabb háború zajlik. 
Hozzátette, az értékrendünk fel-
borult, a Szentírást kiforgatták, 
de Istennek hála a magyarokat 
nem lehet félrevezetni. A káp-
lán, aki beszédében felszólított, 
védjük meg hazánkat, arra buz-
dította a magyarokat, vállaljanak 

sok gyermeket, hogy az ország 
megfiatalodjon, és a magyaroké 
maradjon, hogy az ország erős és 
keresztény legyen.

Az ünnepélyes megemléke-
zésen irodalmi műsort adtak 
a Szent József Iskolaközpont 
tanulói, közreműködött Or-
bán György, valamint az Alisca 
Brass Band és a Magyar Nem-
zetőrség Tolna Megyei Szerve-
zete. Az ünnepség koszorúzás-
sal zárult.  S. V.
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Négy nap a forradalom és szabadságharc jegyében

Szekszárd város önkormány-
zata és a Babits Mihály Kultu-
rális Központ szervezésében 
négy napos programsorozat-
tal emlékeztek az 1848–49-es 
forradalom és szabadságharc 
évfordulójára.

Második alkalommal tartottak 
fáklyás felvonulást forradalom 
és szabadságharc emlékére 
Szekszárdon. Március 14-én 
este a felvonulók a kulturális 

központnál találkoztak, majd 
a fáklyás menet fél hétkor a 
Béla király téri 48'-as emlék-
műhöz indult, ahol a Csizma-
zia Alapítvány és Muslincák 
Férfikar adott műsort.

Szintén március 14-én nyílt 
meg a „Pilvax kávéház” a 
mozi előterében, ahol a sza-
badságharc korának hangu-
latát idézték meg, például 
Kossuth-kiflivel. A kulturális 
központban március 15. és 17. 

között kézműves műhellyel 
és foglalkozásokkal, ingyenes 
matinévetítésekkel várták az 
érdeklődőket.

A városi ünnepséget meg-
előzően, március 15-én reggel 
a Tolna Megyei Egyed Antal 
Honismereti Egyesület szer-
vezésében az emlékezők virá-
gokat helyeztek el ’48-as hősök 
alsóvárosi és az újvárosi teme-
tőben található sírjainál.

   S. V.

Szekszárd – Bietigheim-Bissingen: 30 éve testvérek
Jürgen Kessing főpolgármes-
ter meghívására március 8. és 
11. között szekszárdi küldött-
ség látogatott Szekszárd né-
metországi testvérvárosába, 
hogy a két település között 
meglévő hivatalos kapcsolat 
30 éves jubileumát megün-
nepelje.

A testvérvárosi ünnepségre a 
német város vezetői meghívták 
több olyan szervezet és egyesü-
let vezetőjét is, akik az elmúlt 
három évtized során szoros 
együttműködést alakítottak ki 
a szekszárdi partnerszerveze-
teikkel.

Az Ács Rezső polgármester 
által vezetett szekszárdi ön-
kormányzati delegáció a Bie-
tigheim-Bissingen városa által 
szervezett ünnepségen való 
részvétel mellett számos tár-
gyalást, egyeztetést is folytatott 
a német város saját tulajdonú, 
vagy közüzemi feladatokat ellá-
tó gazdasági társaságaival.

A program során lehetőség 
nyílt a Stadtwerke városi ener-
giaellátásban fontos szerepet 
játszó biogáz és biomassza 
erőművének megtekintésére, il-
letve a Bietigheimer Wohnbau 
AG vezetőivel való találkozás-
ra. Az önkormányzati cég mű-
ködésének és tevékenységének 
bemutatása során számos érté-
kes információval gazdagította 

a tárgyaláson részt vevő magyar 
küldöttséget. A Wohnbau AG 
az üzleti- és szociális alapú laká-
sépítési projektjeit is bemutatta 
a szekszárdi küldöttségnek.

A látogatás alkalmával sor 
került a Ludwigsburg járás te-
rületén a hulladékszolgáltatást 
hosszútávú szerződések alapján 
végző Kurz Entsorgung GmbH 
ügyvezetőivel való eszmecserére, 

s az általuk üzemeltetett géppark 
megtekintésére. A találkozót kö-
vetően városunk vezetői meghív-
ták a gazdasági társaság vezetőit 
egy szekszárdi látogatásra, ahol 
az Alisca Terra Kft. tevékenységét 
megismerve egy jövőbeni együtt-
működés kialakításáról egyeztet-
nek majd a felek.

A vendégek viszontlátoga-
tására várhatóan november 
környékén kerül sor, melynek 
kapcsán Szekszárd városa is ün-
nepséget tart a 30 éves jubileum 
alkalmából.   B. M.

Kovács János egykori taná-
cselnök és Manfred List fő-
polgármester szentesítették 
1989-ben azt az okiratot, 
mely a néhány évvel koráb-
ban megkezdett kapcsolat-
felvételt a képviselőtestületek 
felhatalmazásával immáron 
hivatalos formába öntötte.
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SZEKSZÁRDI
VAGYONKEZELŐ 
KFT.

A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
pályázatot hirdet az önkormányzat
tulajdonában lévő, megüresedett
bérlakások határozott időre szóló
bérleti jogának megszerzésére.

Pályázható lakások:
7100 Szekszárd, Mikes u. 3. fsz.

1 db 23 m2 alapterületű összkomfortos költségalapú bérlakás
7100 Szekszárd, Szent István tér 18. I. em

1 db 30 m2 alapterületű összkomfortos költségalapú bérlakás

Előtakarékosságot vállaló fiatal párok számára
7100 Szekszárd, Honvéd u. 17/A. „Fecskeházban”

1 db 40 m2 alapterületű bérlakás

Kizárólag Nyugdíjasok számára
Idősek Garzonházában (7100 Szekszárd, Mikes u. 1. sz.)

1 db 23 m2 szociális garzonlakás

Kizárólag állami gondozottak számára
7100 Szekszárd, Szentmiklósi u. 3. Ifjúsági Ház

1 db 15 m2 alapterületű komfortos szociális bérlakás

Pályázat benyújtásának határideje:
2019. április 05. (péntek) 12:00 óra

Részletes felvilágosítás:
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2., Tel.: 74/319–468, 74/510–422

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
(04121)

Három szekszárdi az OBB-ben
A szekszárdi Mészáros Pétert 
és Vesztergombi Csabát is be-
választották az Országos Bor-
bíráló Bizottság (OBB) tagjai 
közé, ahová ifj. Dúzsi Tamást 
is újraválasztották.

Vesztergombi Csaba elmondta, 
annak köszönhetően, hogy az 
OBB-ben háromra nőtt a szek-
szárdi borászok száma, a Szek-
szárdi borvidék súlya is nőtt a 
bizottságban. A borász úgy véli, 
hogy ez jó üzenet a borvidék 
számára, mely így még inkább 
képviselni tudja majd érdekeit.

Tudatta, az OBB tagjait 
Nyitrainé dr. Sárdy Diána, a 
bizottság elnöke választotta ki. 
Hozzátette, az OBB – melynek 
elődszervezete még a 19. szá-
zadban alakult meg, és melyet 
hat éve hívtak újra életre – tag-
sága kizárólag szakemberekből 
tevődik össze. A húsztagú OBB 
a Nemzeti Élelmiszerlánc-biz-

tonsági Hivatal (Nébih) kere-
tein belül látja el tevékenységét.

A szervezet a legmagasabb 
szintű borminősítő bizottság 
szerepét tölti be hazánkban. 
Tevékenységei közé tarto-
zik többek között a földrajzi 
megjelölés nélküli borok for-
galomba hozatalával kapcso-
latos engedélyeztetés. A boro-
kat a bizottság tagjai bírálják 
el, majd a bírálat eredménye 
nyomán születik meg a dön-
tés arról, hogy az adott föld-
rajzi megjelölés nélküli bor 
forgalomba kerülhet-e. Ezen 
túlmenően többek között az 
OBB tagjainak bírálata nyomán 
választják ki azokat a borokat, 
melyek bekerülnek a Nemzeti 
Borkiválósági Programba.

A borbírálati csúcsszerv tevé-
kenysége ennél szerteágazóbb, 
feladatainak köre az igények 
mentén is változik – jegyezte 
meg a borász.  S. V.

A művésztehetségek útját
egyengetik évről évre

Fusz Mátyás festőművész 
nyerte el idén a Víz’P’Art Köz-
alapítvány által kiírt Szabó 
Dezső ösztöndíj pályázatot. 
Az elismerést azon a tárlat-
nyitón adták át, amelyen a 
tavalyi győztes, Kristófy Dá-
niel képzőművész és a 2017-
es nyertes, Jánosi Kata fes-
tőművész alkotásai kerültek 
„reflektorfénybe”.

Az alapítvány az ösztöndíjpá-
lyázattal – Szekszárd várossal 
közösen létrehozott támogatási 
rendszerben – fiatal megyei al-
kotókat kíván segíteni. Az első 
kiírás óta eltelt nyolc évben 39 
fiatal képzőművész pályázott, 
mindannyian 35 év alattiak. 
Ez is előírás, mint ahogy köve-
telmény az is, hogy a pályázók 
megyei kötődésűek legyenek. 
Mint azt Fusz György, a közala-
pítvány elnöke kiemelte: szeret-
nék, ha évről évre minél több 
fiatalt megszólíthatnának. Idén 

tíz pályamunka született, ame-
lyek mind nívósak voltak.

Az Adorjáni Endre szobrász-
művész, Lovas Csilla irodalomtör-
ténész és Rühl Gizella, a szervezet 
alelnöke alkotta zsűri ítélete alap-
ján a nyertesnek járó kétszázezer 
forintos támogatást Fusz Mátyás 
érdemelte ki. A festőművész el-
foglaltsága miatt az elismerést 
édesanyja, Kis Ildikó vette át.

A kulturális központ Bakta 
Galériájában nyílt tárlaton ki-
állító Kristófy Dániel képei a 
hiányról szólnak, ezzel szem-
besítenek bennünket. Kristófy 
képei által az elidegenedés álla-
potának eluralkodását vehetjük 
szemügyre – mondta a már-
cius 13-i megnyitón dr. Jánosi 
György főiskolai docens. Jánosi 
Kata alkotásaival kapcsolatban 
pedig arra hívta fel a figyelmet, 
hogy a festőművész – Kristófy-
val szemben – belül keresi a vá-
laszokat a kor embere által meg-
élt hiányra, magányra.         Gy. L.

Kátyút látott?
Írjon és helyreállítják!

A Városfejlesztési és Üzemel-
tetési Osztály Szekszárd belte-
rületén, mintegy 320 utcában 
megkezdte az útburkolaton 
keletkezett kátyúk felmérését 
és helyreállítását, amely elő-
reláthatólag május végére, 
három ütemben valósul meg:

1. ütem: főútvonalak és buszút-
vonalak
2. ütem: lakó és kiszolgáló utak
3. ütem: egyéb utak

Ezúton kérjük a lakosság se-
gítségét a kátyúk felmérésében. 

(Kátyúnak számít a 20x20 cm-
nél nagyobb és 5 cm-nél mé-
lyebb útburkolati hiba.) Kérjük, 
hogy az észlelt kátyúról egy 
fényképet és helyének megjelö-
lését (utca, házszám) szívesked-
jenek megküldeni a muszak@
szekszard.hu e-mail címre. A 
narancssárga színnel bejelölt 
kátyúk már a javítandók között 
szerepelnek, így azokat nem 
kérjük feltüntetni. Köszönjük a 
lakosság konstruktív együttmű-
ködését! Böröcz Máté 

 kabinetvezető

A közös éneklés öröme: jubilált a Szívküldi Dalkör
A Szívküldi Dalkör megalakulása 10. 
évfordulója alkalmából rendeztek ün-
nepséget március 14-én a Babits Mihály 
Kulturális Központ Rendezvénytermé-
ben. Az eseményt Ács Rezső, Szekszárd 
polgármestere nyitotta meg.

A dalkör 2009. január 21-én alakult meg 11 
fővel, „Szívküldi Szívnek Szívesen” néven, s 
csak később rövidült az elnevezés Szívkül-
di Dalkörre – tudtuk meg az eltelt évtized 
fontosabb eseményeit ismertető Mallerné 
Virányi Piroskától, a Dalkör vezetőjétől. 
Az alapító tagok Baksai Ferenc, Lemle Má-
ria, Letenyei György, Nemes József, Novi-
kov Klára, Marsainé Karácsonyi Mária, Ric 
József, Szabó Tamás, Végh Imre és a néhai 
Kálóczi István voltak.

A dalkör alapvető célként tűzte ki a 
magyar nóta népszerűsítését, miközben 
repertoárjában örökzöld dallamok, ope-
rett részletek, katona- és gyermekdalok is 
helyet kaptak. A dalosok – akik előbb Ric 
József, majd öt év után Illés Antal zenész 
kíséretével léptek fel – az eltelt tíz évben 
Tolna megye szinte valamennyi településén 

megfordultak, de szerepeltek többek között 
Pécsett is. Nótáikkal több ezer ember szívét 
dobogtatták meg.

A dalkör az évek során létszámban is gya-
rapodott, ma 30 aktív és 52 pártoló tagja 
van. Lemle Marika vezetésével kórus ala-
kult, Szívós György csapata zenés-táncos, 
vicces jelenetekkel gazdagította a műsort. A 
Szívküldi Dalkör – amely 2017-ben belépett 
az „Életet az Éveknek” megyei nyugdíjas 

szervezetbe – tagjai Bán Józsefné vezetésé-
vel gyógytorna délutánokat is tartanak.

A dal, a nóta, a zene szeretete és főként a 
közös éneklés öröme fontos összetartó erő 
számukra, s ezt szeretnék minél több ember 
szívében elplántálni. Mallerné Virányi Piros-
ka ezt egy versidézettel is hangsúlyozza: „aki 
dallal, zenével él, és azt szereti, a keserűséget 
az nem ismeri, mert a szíve nyitva, kitárva, 
mindig új dallamokra várva”. SZV
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UNK-UFC foci klub
Az Új Nemzedék Központ és a 
Szekszárdi Utánpótlás-nevelő 
Futball Club – a jövőben havon-
ta jelentkező – közös programot 
szervez 2019. március 27-én 
16:00 órától Új Nemzedék 
Közösségi Térben (Szekszárd, 
Piac tér 1.).

Az első alkalommal Teszler 
Vendel, az U17-es csapat veze-
tőedzője tart előadást a Szek-
szárdi UFC történetéről. Az ese-
ményen jelen lesz Koch László, 
az UFC sportigazgatója és Ju-
hász Gergely, az U19-es csapat 
kapitánya.

Nőnapi Boregyetem
Debreczeni Mónika villányi 
és Sebestyén Csilla szek-
szárdi borakadémikus volt a 
„Nőnapi Boregyetem” ven-
dége március 13-án a Garay 
Élménypincében.

A poharakba került – hat a Vy-
lyan Pincészet és ugyanennyi 
a Sebestyén Pince által termelt 
– borral összefüggésben több, 
a két borvidéken termesztett 
szőlőfajtával, illetve az azokból 
készülő borokról is számos in-
formáció elhangzott.

Szekszárd egyik jellegzetes faj-
tája, az esős évjáratra érzékeny 
kadarka kapcsán Sebestyén Csil-
la azt mondta, hogy az hasonló 
szerepet tölt be a borvidéken, 
mint Villányban a portugieser. 
Szavai szerint a könnyű, jó ivású 
kadarkát a fogyasztók is szeretik. 
Debreczeni Mónika nem irigyli 
Szekszárdtól a kadarkát, mert az 
„kutya nehéz” fajta.

Debreczeni Mónika elisme-
rően szólt a Sebestyén Pince 
Iván-völgyi Bikavéréről, me-
lyet gyönyörűnek nevezett. 
Saját borvidéke zászlóshajójá-
ról, a Villányi Franc-ról pedig 
elmondta, a bor alapanyagául 
szolgáló cabernet franc na-
gyon szereti a helyi meszes ta-
lajt. „Villány jó döntést hozott 
a fajtával” – reagált Sebestyén 
Csilla. Hozzátette, Szekszárdon 
is szeretik a fajtát, de Villánnyal 
ellentétben ide kevés turista lá-
togatna miatta.

Vitéz Attila szervező arról 
tájékoztatta a vendégeket, hogy 
a rendezvénysorozat megkapta 
az engedélyt az önkormányzat-
tól, így azt mostantól hivatalo-
san is „Szekszárdi Bor Egye-
temnek” hívják. A következő 
borkóstolós rendezvényt ápri-
lis 10-én, a Takler Borbirtokon 
tartják meg.  

 Forrás: kadarka.net
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Eötvös Cirkusz a manézs örök csodája minden nemzedéknek! 
SZEKSZÁRD A TESCO mellett március 28-tól – március 31-ig.

Az Eötvös Cirkusz 2019 évi műsorában igazi csemegét mutat be.
A lélegzetelállító artistaprodukciók, gyönyörű nemzeti kosztümök és 
koreográfi ák garantáltan emlékezetes élményt nyújtanak minden kor-
osztálynak! Az igazi cirkuszműsorból nem maradhat ki az idomított ál-
latok sokasága: tigrisek, tevék, zebrák, watussik, lámák, lovak, kutyák, 
macskák. Ne hagyja ki ezt valóban látni kell, ha nem hisz a fülének 
higgyen a szemének! Felejthetetlen élményt nyújtunk önöknek! A szó-
rakozás garantált! Minket a név kötelez! Ne feledjék, cirkuszból sok van 
a világon, de Eötvös Cirkusz csak egy van!

ELŐADÁSOK:
csütörtök és péntek: 18:00 • szombat: 15:00 és 18:00 

• vasárnap: 11:00 és 15:00
infóvonal: 06–70/611–7777, www.eotvoscirkusz.com,       

Facebook: Cirkusz Eötvös
Cirkuszpénztár nyitva: 10:00 – 18:00 óráig

Eötvös cirkusz 2019! – Új Szuper produkció!

„MOSZKVA CIRKUSZ” gálaműsor

(04129)

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

A bentlakásos táborban a gyerekeket a Lovas Udvarház Panzió 
kastélyépületeiben 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 17–21.
• Július 24–28.
• Július 01–05.
• Július 15–19.

Tábor bentlakással:
• Július 21–26.

(04130)

Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Mátyás király u. 8.
Telefon: +36–74/314–580,
web: www.diaketkeztetes.net

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
Március 25-től március 29-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

(04119

MENÜ Március 25. Március 26. Március 27. Március 28. Március 29.

„A”
1150 Ft

Sárgaborsó 
leves gazdagon

Citromos hal-
galuska leves

Paradicsom-
leves Tarhonyaleves Zöldborsóleves

Diós guba,
vaníliasodóval

Zöldbabfőzelék,
házi vagdalt

Zöldséges
bulgur

csirkehússal

Natúr
sertésborda,

párolt
zöldségekkel

Vörösboros 
marhapörkölt,

tarhonya,
savanyúság

„B”
1150 Ft

Sárgaborsó 
leves gazdagon

Citromos hal-
galuska leves

Paradicsom-
leves Tarhonyaleves Zöldborsóleves

Hentes tokány,
rösztivel

Keleti fűszeres 
csirkeszárny,

currys
burgonya

Karfiolrózsák
rántva,

párolt rizs,
tartármártás

Sonkás-
kukoricás 

pulykaragu,
párolt rizs

Füstölt sajtos- 
bacon szalonnás 

jércemell,
fűszeres parázs-

burgonya,
savanyúság

Napi
ajánlat
1050 Ft

Rántott 
jércemell,

mediterrán 
jázmin rizs

Rántott 
jércemell,

mediterrán 
jázmin rizs

Rántott 
jércemell,

mediterrán 
jázmin rizs

Rántott 
jércemell,

mediterrán 
jázmin rizs

Rántott 
jércemell,

mediterrán 
jázmin rizs

Fitness
ajánlat
1250 Ft

Roston
csirkemell,

görög saláta

Roston
csirkemell,

görög saláta

Roston
csirkemell,

görög saláta

Roston
csirkemell,

görög saláta

Roston
csirkemell,

görög saláta

Kedves nagycsoportos
óvodások!

A Szekszárdi Baka István 
Általános Iskola

tanítói szeretettel várnak
Benneteket

2019. március 28-án
17:00 órára 

egy sportos délutánra
az iskola tornatermébe.

Hozd magaddal
a tornacipőd és a 

jókedved!

(04128)

(04132)

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

VESZÉLYES GÉPEK VIZSGÁLATAI:
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

(04135)

TISZA CIPŐBOLT
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 13. 

Telefon: +36–74/510–134

VÁSÁR!
március 25–26–27-én

Mérethiányos női 
cipőkészletünket

10–50%
engedménnyel

kiárusítjuk!
Bankkártyás fizetési lehetőség!

Nyitva tartás:
hétfő – péntek:

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

Az ovisok kergették el a telet

Elűzték a telet a Kadarka úti 
óvoda 2. számú nagycsopor-
tosai, akik kiszebáb-égetés-
sel mondtak búcsút a fagyos 
időszaknak.

Március 20-án délelőtt 25 óvo-
dás gyermek énekelt télűző, 
tavaszköszöntő dallamokat, 
mondókákat szüleik, rokonaik 
társaságában a Vármegyeháza 
előtt. Az elégetett kiszebábot 
maguk az ovisok készítették 
papírból, textilből az óvónők 
irányításával.

A Wosinsky Mór Megyei Mú-
zeum régóta jó kapcsolatot ápol 
az óvodával, számos rendez-
vényt valósítanak meg együtt. 
A legközelebbi, múzeummal 
közös program a városi gyer-
meknapon lesz.

Az ovisok a víz világnapjára 
is készülnek már, de csoportos 
kirándulások, vagy a Babits Mi-
hály kulturális központ gyerme-
keknek szóló színházi előadásai 
is mozgalmasabbá teszik a cse-
meték mindennapjait. 

 Gy. L.

FOTÓ: KISS ALBERT

FOTÓ: SZV

Melankolikus meló-dia
Szekszárdi SZC Ady Endre 
Szakképző Iskolájának Szé-
kely Galériájában állította ki 
képeit lapunk fotóriportere, 
Kiss Albert.

A „Melankolikus meló-dia” 
címet viselő tárlatot Juhász 
Gábor ajánlotta az érdeklődők 
figyelmébe március 14-én. A 

tagintézmény igazgatója meg-
nyitójában elmondta, fényké-
pezőgépének optikáján keresz-
tül Kiss Albert olyan témákat 
képes megragadni, amiket má-
sok talán észre sem vesznek. 
Egyedi látásmód az övé, s mi 
hálásak lehetünk azért, hogy 
képein keresztül nekünk is lát-
ni engedi ezeket a pillanatokat, 
az iskola pedig azért, mert a 

képek színt hoztak a falak közé 
– fogalmazott Juhász Gábor.

Kiss Albert mindehhez csak 
annyit tett hozzá, hogy a soro-
zatot „spontán készült” képek-
ből válogatta össze, amelyeken 
alapvetően hétköznapi tárgyak, 
helyek jelennek meg, ám szí-
neik, hangulatuk miatt a fotók 
mégis egyediek, különlegesek.

Lapunk fotóriportere elárul-
ta, a most kiállított sorozatot 
– melyben első alkalommal 
kapott helyet naplementés 
kép – először fekete-fehérre 
tervezte, csak családja vélemé-
nyére adva maradt a színes vál-
tozatnál. És milyen jól tette… 
A kiállítás április közepéig lá-
togatható az intézmény nyitva 
tartási idejében.   - fl -
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Március 17-ei rejtvényünk megfejtése: Kármán József, Fanni hagyományai. 
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Szabó Gáborné Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.  
E heti rejtvényünk megfejtését március 28-án (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

„Igen, Isten kezdte el veletek és közöttetek ezt a jó dolgot. Ő 
folytatja is mindaddig, amíg Krisztus Jézus vissza nem jön, és 
addig a napig tökéletesen be is fogja fejezni. Ebben egészen 
biztos vagyok.”  (Filippi 1,6 EFO)

A fogvatartottak le voltak döb-
benve. Csak néztek egymásra. 
Az új rabok énekeltek. A napi 
városi lincselés két áldozata, 
akik véresre vert háttal feküdtek 
láncra verve. És most énekeltek, 
örömmel, erővel dicsőítették Is-
tent, de már vagy egy órája. Nem 
úgy énekeltek, mint azok, akik 
bekattannak, mert nem tudják 
elviselni a veszteséget. Öröm-
mel énekeltek, de úgy hogy a dal 
nyomán békesség és reménység 
áradt szét a börtönben.

Aztán jött a földrengés. A bör-
töncellák vasajtói kinyíltak, a 
láncok kiestek a falból, de senki 
sem használta fel az alkalmat a 
szökésre. Börtön, éjszaka, föld-
rengés, a börtönőrök az őrület 
határán. Ám a raboknak békes-
sége volt és örültek. A börtönpa-
rancsnok már az öngyilkosságon 
gondolkozott, de az új furcsa 
rabok bíztatták, hogy a bör-
tönfalak helyett bízzon az ő Is-
tenükben, Jézus Krisztusban. A 
börtönparancsnok megváltozott. 

Kimosta a sebeiket és maga lát-
ta el az összes rabot, pedig előtte 
ilyet sosem csinált.

Az igazi öröm nem valami dé-
libáb, amire mindig vágyunk, de 
elillan, és nem lehet sosem a mi-
énk, csak reménykedünk, hogy 
majd talán egyszer... Az öröm, 
amit Isten közelsége, szeretete 
ad olyan, amit nem lehet elven-
ni, éppen a körülmények ellené-
re a legszilárdabb. Sőt, éppen a 
legnyomasztóbb körülmények 
között vagy hozzá a legközelebb.

Erre tanít a böjt. Hogy ponto-
san az önmegtagadásban élhe-
tünk meg egy olyan közelséget 
Istennel, amelyet máshogy nem. 
Ez az öröm a Krisztus követés 

ismertetőjele. Akkor talál ránk, 
amikor már készek lennénk fel-
adni. Ez az öröm abból a belső 
hitből elfogadott bizonyosságból 
fakad, hogy Isten szeret, hiszen 
Jézus halála által mindent meg-
bocsátott nekem. Királyi gyer-
mek vagyok, semmi ki nem ra-
gadhat a kezei közül. A halálnál 
is erősebb a szeretete irántunk.

A kisfiamnak nagy örömet 
szerez a „kukucs játék”, amikor 
a pillanatnyi bizonytalanságot, 
hogy apa „eltűnt”, felváltja az 
újra egymásra találás öröme. 
Az igazi öröm, ha Isten ránk ta-
lál, mi pedig újból Őrá találunk.  
 Gyurkó Donát

 metodista lelkész

HIRDETMÉNY AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁSRÓL
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 ne-
velés-oktatásban részt venni, tankö-
telezettségét teljesíteni.

A tankötelessé váló, azaz a 2013. 
augusztus 31-ig született gyermekét 
a szülő köteles beíratni a lakóhelye, 
ennek hiányában tartózkodási he-
lye szerint illetékes, vagy a válasz-
tott iskola első évfolyamára.

Az általános iskolák első osztálya-
iba a 2019/2020-as tanévre törté-
nő beiratkozás időpontja:
•  2019. április 11-én (csütörtök)  

08:00 – 19:00 óráig
•  2019. április 12-én (péntek)  

08:00 – 19:00 óráig
Az Nkt. 50. § (6) bekezdése 

alapján az általános iskola köteles 
felvenni, átvenni azt a tanköteles 
tanulót, aki életvitelszerűen az ál-
talános iskola körzetében lakik (a 
továbbiakban: kötelező felvételt 
biztosító iskola).

A nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési in-
tézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 
22. § (6) bekezdése szerint az Nkt. 50. 
§ (6) bekezdése alkalmazásában élet-
vitelszerű ott lakásnak minősül, ha a 
tanulónak a kötelező felvételt biztosí-
tó iskola körzetében van a lakóhelye, 
ennek hiányában a tartózkodási helye.

A Tolna Megyei Kormányhiva-
tal Szekszárdi Járási Hivatala 2019. 
február utolsó napjáig meghatároz-
ta a kötelező felvételt biztosító ál-

talános iskolák felvételi körzetét és 
a pedagógiai szakszolgálatot ellátó 
intézmények működési körzetét. 

A fenti rendelkezések szerinti kör-
zet megállapítás nem érinti a szülő 
szabad iskolaválasztáshoz való jogát. 

Bővebb tájékoztató a Tolna Me-
gyei Kormányhivatal honlapján ol-
vasható: www.kormanyhivatal.hu/
hu/tolna/hirek/tajekoztato-a-ko-
telezo-felvetelt-biztosito-altala-
nos-iskolai-korzetekrol. 

 Tolna Megyei
  Kormányhivatal

1. Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola (OM 036 280) • 7100 SZEKSZÁRD, KADARKA U. 17.
Szekszárd – Akácfa u., Babits M. u., Bakony u., Bálint köz, Balremete, Bartina köz, Bartina u., Bartók B. u., Béla király tér, Benedek apát u., Benedek-
völgy, Bethlen G. u., Bocskai köz, Bocskai u., Bodza u., Borzsák E. u., Bükk u., Csapó D. u., Cserfa u., Cserhát u., Csonka u., Dicenty D. u., Diófa u., Dózsa 
Gy. u., Előhegy, Erkel F. u., Esze T. u., Ferenc szurdik, Flórián u., Fürdőház u., Fürt u., Garay tér, Hársfa u., Herman O. u., Hosszúvölgy, Hosszúvölgy 
u., Illyés Gy. u., Jelky A. u., Jobbremete, Kablár köz, Kadarka u. 68. számig, Kálvin tér, Kandó K. u., Kápolna tér, Katona J. u., Kerékhegy, Kerékhegy u., 
Kisbödő, Kisbödő u., Kisbödő-hegy u., Kiskadarka u., Klapka Gy. ltp., Klapka Gy. u., Kodály Z. u., Kossuth L. u. 39. számig, Kőrösi Cs. S. u., Leopold 
L. u., Létay M. u., Madách I. u., Mandula sor, Mecsek u., Mérey u., Nagybödő, Nagybödő u., Nefelejcs köz, Nefelejcs u., Présház köz, Présház u., Puskás 
T. köz, Puskás T. u., Remete u., Rövidvölgy, Séd köz, Semmelweis u., Széchenyi u. páratlan oldala 1–37. számig, Szent L. u., Szücsény-szurdik, Szüret 
u., Táncsics M. köz, Táncsics M. u., Tanya u., Ujfalussy I. u., Vak Bottyán u., Vár köz, Vendel I. u., Vörösmarty u., Zöldkert u. 
2. Szekszárdi Baka István Általános Iskola (OM 036 283) • 7100 SZEKSZÁRD, BÉRI BALOGH ÁDÁM U. 89.
Szekszárd – Alisca u., Alkony u., Allende u., Almás u., Árnyas u., Árok u., Bakta, Baranyavölgy, Barát J. u., Barátság u., Barázda u., Bátaszéki út,  Béri 
B. Á. u. páratlan oldala 43. számtól végig, Béri B. Á. u. páros oldala 84. számtól végig, Bodzás, Bródy köz, Bródy S. u., Búzavirág u. páratlan oldala, 
Cinege u., Cinka, Cinka u., Csalogány u., Csap u., Csatár, Csatári u., Csend u., Cseri J. u., Csobolyó u., Csopak u., Csötönyivölgy, Domb u., Dr. Hirling 
Á. u., Dr. Nagy I. u., Dr. Tóth L. u., Ebes u., Ebespuszta, Fagyöngy u., Faluhely, Fáy A. u., Gemenc u., Gesztenyés, Görögszó, Gurovica, Gyertyányos, 
Gyüszüvölgy, Harang u., Harmat u.,  Hébér u., Hegyalja u., Holdfény u., Hollós L. u., Ibolya u., Istifán gödre u., Ivánvölgy, Kacor u., Kalász u., Kerámia 
u., Kertész u., Kilátó u., Kurta u., Kuruc u., Lajos király u., Levendula u., Liget u., Lugas u., Magyar S. u., Major u., Május 1. u., Móricz Zs. u., Muskátli 
u., Napfény köz, Napfény u., Otthon u., Óvoda u., Porkolábvölgy, Puttonyos u., Rozsnyay M. u., Sárköz u., Strázsahegy, Szabó D. u., Szekér u., Szérü 
u., Szilas köz, Szilas u., Szilfadülő, Szőlő köz, Szőlő u., Szőlőhegy, Szőlőhegy u., Tóthvölgy, Tüske u., Tüzér u., Vadász u., Venyige u., Vessző u., Vitéz u., 
Völgy u., Zengő u., Zöldfa, Szálka közigazgatási területe.
3. Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola (OM 036 281) • 7100 SZEKSZÁRD, SZENT-GYÖRGYI ALBERT U. 6. 
Szekszárd – Ady E. u., Alkotmány u., Arany J. u., Bem u., Benczúr u., Bercsényi u., Béri B. Á. u. páratlan oldala 41. számig, Béri B. Á. u. páros oldala 
82. számig, Bezerédj u., Búzavirág u. páros oldala, Csengey D. u., Csokonai u., Dienes V. u., Dobó u., Dr. Hadnagy A. u., Dr. Szentgáli Gy. u., Epreskert 
u., Halas u., Háry J. u., Holub J. u., Honvéd u., Hunyadi u., Jácint u., Jókai u., Kálvária u., Kisfaludy u., Lehel u., Mattioni E. u., Mészöly M. u., Mikes 
u., Munkácsy u., Obsitos u., Orgona u., Perczel M. u., Sárvíz u., Széchenyi u. 39. számtól mindkét oldal, Szent I. tér, Szent-Györgyi A. u., Tartsay V. 
ltp., Tartsay V. u., Vasvári köz., Vasvári P. u., Vincellér u., Viola u., Wesselényi u., Ybl M. ltp., Ybl M. u. A kétnyelvű német nemzetiségi nevelés-oktatás 
esetében a felvételi körzet valamennyi szekszárdi általános iskola teljes beiskolázási körzete.
4. Szekszárdi Garay János Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola (OM 200 487) • 7100 SZEKSZÁRD, ZRÍNYI U. 78.
Szekszárd – Aranytó u., Árnyék dűlő, Árpád u., Augusz I. u., Bagóvölgy, Bajcsy-Zs. u., Baka u., Balassa u., Balparászta, Bárányfok, Batthyány u., 
Béketelep, Berzsenyi u., Bikavér u., Bogyiszlói út, Bólyai J. u., Bor u., Borkút, Boróka dűlő, Borostyán u., Borrév, Bottyán-hegy, Bottyán-hegyi ltp., 
Csaba u., Csillám dűlő, Csomorika dűlő, Csontos völgy, Damjanich u., Dió liget, Dorogi köz, Dr. Berze Nagy J. u., Dr. Szakály F. u., Dülő u., Előhegyi 
u., Ezerfürtű u., Ezerjó köz, Ezerjó u., Faddi tető, Faddi u., Faddivölgy, Fuksz tető, Fukszvölgy, Hamvas köz, Gárdonyi G. u., Hamvas köz, Hárslevelű 
dűlő, Hidaspetre, Hidaspetre oldal, Hirlingpuszta, Horváth K. u., Hrabovszky u., Irsai Olivér dűlő, Jázmin dűlő, Jedlik Á. u., Jobbparászta, József A. 
u., Józsefpuszta, Kabar dülő, Kadarka köz, Kadarka ltp., Kadarka u. 70. számtól végig, Kapisztrán u., Kendergyár, Keselyűs, Keselyűsi út, Kinizsi u., 
Kiskorzó tér, Kiss J. u., Korsófölde u., Kossuth L. u. 40. számtól végig, Kölcsey ltp., Leányka dűlő, Liszt F. u., Liszt tér, Lisztes tető, Lisztesvölgy, Lisz-
tesvölgy u., Lőtéri köz, Luther tér, Mátyás király u., Mészáros L. u., Mocfa, Mocfa dűlő, Muskotály u., Nagy M. völgy, Nyámándpuszta, Nyár u., Ózsák 
puszta, Palánk, Palánki hegy, Palánki út, Parászta u., Pál u., Páskum u., Pásztor u., Patak u., Pázmány tér, Petőfi S. u., Pince u., Pintes tető, Pollack M. 
ltp., Pollack M. u., Rákóczi u., Rizling u., Roboz Z. u., Rózsa u., Rózsamáj u., Saul-völgy, Sauli tető, Sauli völgy, Selyem u., Sió u., Sipos M. u., Sport 
u., Szalai völgy, Széchenyi u. páros oldala 2–38. számig, Székely B. u., Szen Mihály dűlő, Szentmiklósi út, Szluha Gy. u., Tavasz u., Tinódi u., Toldi u., 
Tolnai L. u., Tompa u., Tormay B. u., Wigand J. tér, Wosinsky M. ltp., Zápor-köz, Zápor u., Zrínyi u.
5. Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda és Általános Iskola (OM 101 304) • 7100 Szekszárd, Bezerédj utca 11–15. 
Felvételi körzet: Tolna megye közigazgatási területe
6. Szent József Katolikus Általános Iskola Katholische Grundschule és Szent Rita Katolikus Óvoda (OM 036 285) • 7100 Szekszárd, Garay tér 9.
Felvételi körzet: Szekszárd közigazgatási területe
7. Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda (OM 036 282) • 7100 Szekszárd, Mátyás király u. 5.
Felvételi körzet: Szekszárd közigazgatási területe
8. Szekszárdi Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (OM 200 770) • 7100 Szekszárd, Rákóczi utca 132.
Felvételi körzet: Szekszárd közigazgatási területe

TÁJÉKOZTATÓ A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATOT ELLÁTÓ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI KÖRZETÉRŐL
1. Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat (OM 102 318) • 7100 Szekszárd, Augusz Imre u. 9–11. 
Működési körzet: Tolna megye közigazgatási területe
2. Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárdi Tagintézménye (OM 102 318) • 7100 Szekszárd, Kinizsi utca 1.
Működési körzet: Szekszárdi és Tolnai járás területe

TÁJÉKOZTATÓ A KÖTELEZŐ FELVÉTELT BIZTOSÍTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK FELVÉTELI KÖRZETEIRŐL

Meghívó
Egészség Szabadegyetem VII. 
évfolyam, 3. előadás: EGÉSZ-
SÉGÜNK MEGŐRZÉSE A 
BIOLÓGIAI TÖRVÉNYEK IS-
MERETÉBEN.

Előadó: dr. Budai László Ká-
roly orvos-természetgyógyász 
(Nagyvárad)

Időpont: 2019. március 27. 
(szerda) 17:00 óra

Helyszín: Művészetek Háza 
(Szekszárd, Szent I. tér 28.) 

Információ: +36–20/473–
0644, 74/511–722; www.men-
talmuhely.hu

A belépés díjtalan!

MEGEMLÉKEZÉS

KOVÁCS DÉNESNÉ
szül. Tancsa Julianna

halálának 1. évfordulójára.
„Elszállt egy év, mint  

gyors madár ...
Számodra a lét hét határ.

Még halljuk nyugtató 
szavaid ...

Az angyalok vigyázzák 
békés álmaid.”

Szívünkben örökké élsz
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Hat szekszárdi aranyérem a szenior bajnokságról
Március 9-én a fővárosi BOK 
csarnokban rendezték Ma-
gyarország 2019. évi Szenior 
Fedett pályás Atlétikai Baj-
nokságát. 

A Szenior Atlétikai Club Szek-
szárd versenyzői sérülések mi-
att a tavalyinál kisebb létszámú 
csapattal indultak, de kiválóan 
szerepeltek. A szekszárdi „ve-
terán” atléták hat bajnoki cím 

mellett kilenc ezüst- és hat 
bronzérmet szereztek további 
értékes helyezések mellett.
Versenyszámában korosztálya 
legjobbjának bizonyult 3000 
m-en Sima Éva, távolugrásban 
Lóki Magdolna, súlylökésben 
László Zsuzsa és Kasziba Szil-
veszter, valamint Honti József, 
aki a 70 évesek mezőnyében tá-
vol- és hármasugrásban is nyer-
ni tudott.

Eredmények:
Nők, 60 m: 4. Lóki Magdolna 
(W45). 3000 m: 1. Sima Éva 
(W55), 2. Cser Katalin (W45). 
Hármasugrás: 1. Lóki M. (W45). 
Súlylökés: 1. László Zsuzsanna 
(W65), 2. Götz Katalin (W55), 3. 
Módosné Cserjési Mária (W65).

Férfiak, 60 m: 3. Balogh István 
(M65), 3. Honti József (M70), 9. 
Szegedi Gábor (M50). 200 m: 5. 
Szegedi Gábor (M50). 400 m: 3. 

Szegedi G. (M50). Magasugrás: 2. 
Szegedi G. (M50), Varga Sándor 
(M50), Honti J. (M70), Dosz-
pod András (M80), 3. Balogh 
I. (M65). Távolugrás: 1. Honti 
J. (M70), 2. Balogh I. (M65), 3. 
Doszpod A. (M80), 5. Kasziba 
Szilveszter (M55). Hármasugrás: 
1. Honti J. (M70). Súlylökés: 1. 
Kasziba Sz. (M55), 2. Halász Jó-
zsef (M65), Doszpod A. (M80), 7. 
Dr. Péntek Imre (M60).  SZV

Sporthírek – Sporthírek – Sporthírek
Futsal. Nem tudta folytatni 
jó sorozatát a Szekszárd FC, 
amely az élvonalbeli női fut-
salbajnokság 17. fordulójában 
2–1-re kikapott a Tolna-Mözs 
vendégeként. Micskó Márk 
csapatának gólját Ganczer 
Hajnalka lőtte. A vereséggel 4 
pontra nőtt a Szekszárd hátrá-
nya az éllovas Kiskunfélegyhá-
za mögött.

Íjászat. Március 15-én Cseresz-
nyéspusztán rendezett 3D te-
repversenyt a Paksi Celőke Íjász 
SE, amelyen a szekszárdi Alisca 
Nyílai ÍE sportolói két aranyér-

met i szereztek. Kategóriájában 
első lett Wehovszky Kíra Tícia 
és Andrékovics Balázs, míg 
Müller Olivér az ötödik, Almá-
si József a hatodik, Wirth László 
pedig a hetedik helyen zárt.

Kézilabda. A Szekszárdi FGKC 
NB I/B-s női kézilabda csapa-
ta nem tudta megismételni a 
NEKA ellen nyújtott jó telje-
sítményét, így végül hatgólos 
vereséget szenvedett a ven-
dég Kozármislenytől (22–28). 
Tabajdi Ferenc együtteséből 
Reisch és Bíró F. nyújtott átla-
gon felülit.

Kosárlabda. Először kapott 
ki idén hazai pályán az Atom-
erőmű KSC Szekszárd együtte-
se, amely az A-csoport 20. for-
dulójában 67–72-re alul maradt 
a Diósgyőrrel szembeni ranga-
dón. Djokics Zseljko csapatából 
a két center, Bishop (23 pont) és 
McCall (17) mutatott jó teljesít-
ményt. A KSC e hétvégén Ceg-
lédre látogat, majd március 30-
án, Szekszárdon az MTK ellen 
zárja az alapszakaszt.

Labdarúgás. Hiába irányította 
a mérkőzést a Szekszárd, helyze-
tei rendre kimaradtak Iváncsán, 

míg a hazaiak mindhárom lehe-
tőségüket gólra váltották (3–1). 
A tabella 13. helyén álló UFC 
gólját Fejes P. szerezte 11-esből.

Ökölvívás. Két sportoló kép-
viselte a szekszárdi Unio Box 
Team színeit az elmúlt hétvé-
gén Nagyberkiben megrende-
zett hagyományos nemzetközi 
viadalon. A +91 kg-os Takács 
Bálint a súlycsoport döntőjé-
ben pontozással kapott ki a ta-
valyi felnött országos bajnokság 
ezüstérmesétől, míg a junior 
korú Szabó Balázs (80 kg) ezút-
tal bemutató  mérkőzést vívott.

Közös csapattal jártak Jajcében a kosaras fiúk
Az idei évben is ellátogattak 
Szekszárd Bosznia-Hercego-
vinai testvérvárosába, Jajcé-
ba az U15-ös fiú kosarasok, 
ahol a 4. Kraljevsko Grada 
kupán képviselték a megye-
székhelyet.

Az egymással évek óta vetélkedő 
két szekszárdi egyesület, az FKSE 
és a GYKSE idén közös csapattal 
vett részt a tornán. A kezdemé-
nyezés jó előzménye lehet egy 
szorosabb jövőbeli együttmű-
ködésnek, ráadásul az egyesített 
csapat – a korábbi évektől eltérő-
en – már komolyabb erőfeszítés-
re késztette ellenfeleit.

A GYKSE/FKSE Szekszárd 
közös csapat csoportellenfelei 

a későbbi győztes OKK Spars 
Sarajevo, a KK Buducnost Bi-
jeljina és a házigazda KK Vodo-
pad Jajce együttese volt. A leját-
szott három mérkőzés során a 

szekszárdiak ízelítőt kaphattak 
abból a magas szintű kosárlab-
dából, ami már évtizedek óta 
a világ élvonalába helyezi az 
ex-Jugoszláv államok csapatait.

A túra célja a tisztes helytállás 
mellett a tanulás, a tapasztalat-
szerzés volt, s a fiatalok nem mel-
lesleg új élményekkel és ismeret-
ségekkel gazdagodtak.   SZV
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FOTÓ: SZEKSZÁRDI SPORTKÖZPONT

Közel 20 ezer látogató a műjégpályán
A tavasz beköszöntével ismét 
lezárult egy szezon a Szek-
szárdi Műjégpálya életében, 
amely március 13-án zárta 
be kapuit a nagyközönség 
előtt. Ismét egy rendkívüli 
szezonon vagyunk túl, hiszen 
közel 20 ezer vendég húzott 
korcsolyát az elmúlt négy hó-
nap során.

Az üzemeltető Szekszárdi 
Sportközpont NKft. fontosnak 
tartja, hogy a gyermekek biz-
tonsággal mozogjanak a jégen, 
ezért két Kori-Suli kurzust is 
indítottak, amiken majdnem 
80 fiatal vett részt. Közülük 
többeknek annyira megtetszett 
a mozgásforma, hogy bekapcso-
lódtak a Szekszárdi Jégmadarak 
jégkorong edzéseibe is. 

Programokból sem volt hiány: 
december 6-án szaloncukorral 
tömött zsákkal látogatta meg a 
pályát a Mikulás, karácsony után 
a már jól megszokott Jégdiscón 
szórakoztak a fiatalok a zene rit-
musára. Januárban a Jégpályák 
Éjszakáján volt lehetőség az éj-
szakába nyúlóan korizni, febru-
árban pedig farsangi mulatságra 
várták a látogatókat a szervezők.

A szekszárdi általános iskolák 
– ahogy az elmúlt években is – 
ingyen látogathatták a jégpályát. 
Örömteli, hogy egyre több iskola 

döntött úgy, hogy egy-egy test-
nevelés óra keretében kihasz-
nálják a lehetőséget, és élményt 
biztosítanak a diákoknak. 

A Szekszárdi Jégmadarak két 
hazai jégkorong tornát rendez-
tek az U8-as és U10-es korosz-
tálynak a régió csapati részvéte-
lével. A szakosztály kimondottan 
aktív szezonon van túl, hiszen a 
Magyar Jégkorong Szövetség ál-
tal előírt legalább öt tornán való 
részvételt megduplázta az U8-as 
és U10-es csapat is.

A Városi Jégkorong Baj-
nokságban nyolc csapat mérte 
össze a tudását. A döntőben 
a Jégmadarak gárdája nagy 
csatában, 8–7-re múlta felül a 
Totyogó Kacsákat, míg a har-
madik hely a Bajai Jégtörőknek 
jutott.

A jég ugyan elolvad, de az élet 
nem áll meg, hiszen helyére egy 
műanyag borítás (in-line) kerül, 
ahol a Jégmadarak jégkorongo-
sai görkorcsolyával tudják foly-
tatni edzéseiket.   - rp -

Mezei futás
Március második hétvégé-
jén Zamárdiban, a Szekszárdi 
Sportközpont szervezésében 
zajlott a Mezei futó Magyar 
Liga 4. fordulója.

A festői Balaton-parton kije-
lölt 1.5 km-es pályán izgalmas 
versenyek tanúi lehettek a né-
zők. A szekszárdi atléták remek 
napot fogtak ki: Istlstekker Ba-
lázs csak hajszállal maradt le a 
dobogóról a serdülők között, 
Végh Zsombor egy csillogó 
ezüstérmet szerzett diákolim-
piai futamában, míg Szemerei 
Levente (képünkön középen) 
ismét aranyérmes lett a junio-
rok között.

A viadal remek erőfelmérő 
volt a kecskeméti mezei futó 
országos bajnokság előtt.  SZV
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AGÓRA MOZI
Március 24., vasárnap
15:00 |  A királynő kutyája
17:00 |  Bazi nagy francia 

lagzik 2.
19:30 |  Családi bunyó
Március 25., hétfő
17:00 |  Bazi nagy francia 

lagzik 2.
19:30 |  Családi bunyó
Március 26., kedd
17:00 |  Bazi nagy francia 

lagzik 2.
19:30 |  Családi bunyó
Március 27., szerda
17:00 |  Bazi nagy francia 

lagzik 2.

19:30 |  Családi bunyó
Március 28., csütörtök
17:00 |  Amit nem akarsz  

tudni a szüleidről
19:30 | Túltolva

Március 29., péntek

15:00 |  Állati csetepata 2.
17:00 |  Amit nem akarsz  

tudni a szüleidről
19:30 | Túltolva

Március 30., szombat
15:00 |  Állati csetepata 2.
17:00 |  Amit nem akarsz  

tudni a szüleidről
19:30 | Túltolva

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
2019. március 26. (kedd) 19:00 
– Színházterem
Ha én gazdag lennék…

Purimi gálakoncert sztárokkal. 
A Gergely-naptár szerint idén 
március 11-én tartják purimot, 
az ószövetségi eredetű zsidó ta-
vaszünnepet, a „zsidó farsangot”. 
Társszervező: Szekszárdi Ma-
gyar-Izraeli Baráti Társaság. 

Jegyár: 3.000,- Ft.

2019. március 28. (csütörtök) 
17:00 – Művészetek Háza
Trombita koncert

A Franz Liszt Hochschule für 
Music Weimar és a Pécsi Tudo-
mányegyetem Művészeti Kar 
Zeneművészeti Intézet trombita 
tanszakainak közös koncertje, 
melyet a két tanszak külön bemu-
tatkozása mellett közös produk-
ciói is színesítik majd több mint 
20 trombitás közreműködésével. 

A belépés díjtalan.

2019. március 28. (csütörtök) 
17:00 – Művészetek Háza
Trombita koncert

A Franz Liszt Hochschule 
für Music Weimar és a Pécsi 
Tudományegyetem Művésze-
ti Kar Zeneművészeti Intézet 
trombita tanszakainak közös 
koncertje, melyet a két tanszak 
külön bemutatkozása mellett 
közös produkciói is színesítik 
majd több mint 20 trombitás 
közreműködésével. 

A belépés díjtalan.

2019. április 1. (hétfő) 19:00 
– Színházterem
Veszedelmes viszonyok

Bérleten kívüli szabadelőa-
dás. Színmű Christopher 
Hampton nyomán, a Spirit 
Színház Budapest előadása. 
Veszedelmesen aktuális tör-
ténet: érzelmi, lelki terrorról, 
erkölcsileg torz befolyásos em-
berek élő játékszereiről. Olyan 
helyzetek, szövevényes kapcso-
lati hálók mindig titkos és torz 
története, melyben a főhős csak 
így védekezik: „Nem vagyok a 
magam ura.”

Jegyek: 3.300,- Ft – 3.800,- Ft.

A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA
ÁCS REZSŐ polgármester
A következő időpontot később 
közöljük. Előzetes bejelentkezés 
alapján: +36–74/504–102. Pol-
gármesteri Hivatal, polgármesteri 
tárgyaló (Béla király tér 8.).

DR. MOLNÁR KATA jegyző
Minden szerdán 10:00 – 12:00 
óráig. Polgármesteri Hivatal 
(Béla király tér 8.).

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
2019. március 26. (kedd) 16:00 
– 17:00 óráig. Garay J. Általános 
Iskola 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 Kul-
turális Központ, Remete terem 
(Szent I. tér 10.).

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 
képviselő
VI. sz. választókerület
A hónap második keddjén 16:00 – 
17:00 óráig. Polgármesteri Hivatal, 
001-es iroda (Béla király tér 8.).

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

ZAJÁK RITA képviselő
VIII. sz. választókerület
A hónap utolsó csütörtökén 
17:00 – 18:00 óráig. Dienes Va-
léria Ált. Isk. (Szent-Györgyi Al-
bert 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. 
(Szent I. tér 10.).

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

MURVAI ÁRPÁD képviselő
A hónap első szerdáján 17:00 – 
18:00 óráig. MSZP iroda (Mikes 
u. 24.).

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

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

Felhívás javaslattételre –
Szekszárd Város Aranykönyvébe történő bejegyzéshez

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a Szekszárd 
Város Aranykönyvéről szóló 
14/2011.(IV.12) önkormányzati 
rendeletére hivatkozva (olvas-
ható a Polgármesteri Hivatal 
honlapján) a következő módon 
és az itt jelzett határidőre várja 
a város polgárainak, közössé-
geinek, valamint intézményei-
nek, gazdasági és társadalmi és 
egyéb szervezeteinek javaslatait 
a 2018-es naptári év megörökí-
tésre érdemes eseményeiről.

Az Aranykönyvbe való be-
jegyzés indoka lehet, olyan
•  kiemelkedően fontos pozitív, 

Szekszárdot érintő esemény, 
amely méltó arra, hogy a város 
történetének részévé váljon,

•  kiemelkedő – szekszárdi 
személyhez, közösséghez, 
intézményhez kötődő – tel-
jesítmény, 

•  neves személyiség látogatása,
•  természeti jelenség, amelynek 

jelentős kihatása volt a város 
életére,

•  események és teljesítmények 
– a reál és a humán szférában 
– amelyek új értéket terem-
tettek, illetve a város hírnevét 
jelentősen emelték, vagy a vá-
rosban lakók életminőségét 
pozitívan befolyásolták,

•  kitüntetések – Tolna Megyei 
Önkormányzat Közgyűlése 
vagy Szekszárd Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának 
Közgyűlése által alapított, va-
lamint a köztársasági elnök, 
illetve országos hatáskörű 
szervek kitüntetettjei, 

•  a rendszeresen ismétlődő 
események, megemlékezések, 
nagyrendezvények esetén a 
javaslatban a jubileumi alkal-
makon kívül felterjeszthető az 
adott évben különösen kitűnt 

rendezvény (illetve annak ele-
me) is, 

•  az általános és a középiskolák 
diákjainak tanulmányi, sport, 
művészeti, kulturális verse-
nyein a nemzetközi, országos 
I-III. helyezettek, ill. az Arany, 
Ezüst, Bronz éremmel, foko-
zattal kitüntetettek, az OKTV 
és az OSZTV versenyeken az 
országos I-III.  helyezettek ke-
rülhetnek az Aranykönyvbe.
A bejegyzésre javaslatot te-

hetnek szekszárdi polgárok, 
közösségek, intézmények, gaz-
dasági, társadalmi és egyéb 
szervezetek.

A javaslathoz szükséges űrlap 
letölthető a Polgármesteri Hiva-
tal honlapjáról, ill. hivatali idő-
ben átvehető az ügyfélszolgálati 
irodában.

Kérjük, éljenek javaslattételi 
lehetőségükkel, és az arany-
könyvi rendelet követelménye-

inek megfelelő eseményekről, 
teljesítményekről, személyek-
ről küldjenek kellően indokolt 
javaslatokat szerkeszthető 
(Word) formátumban 2019. 
március 31-i határidőig a kö-
vetkező címre:
•  Postai: Szekszárd Megyei Jogú 

Város Polgármesteri Hivatala 
Humánszolgáltatási Igazga-
tóság Humán Osztály, 7100 
Szekszárd, Béla király tér 8. 
(A borítékon: Aranykönyvi 
javaslat)

•  E-mail: aranykonyv@szek-
szard.hu
A Mecénás díjazottak és a 

Szekszárd Büszkesége eredmé-
nyeit a bizottság már feldol-
gozta, ezért kéri, hogy újból ne 
történjen meg esetükben a fel-
terjesztés.

A határidő után érkezett jel-
zéseket a bizottság nem tudja 
fogadni. 

A közgyűlés által jóváhagyott 
Aranykönyv a Szekszárdi Vasár-
nap 2019. augusztusi számában 
jelenik meg.

VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

Kiadja: Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. • felelős kiadó: a kft. ügyvezetője • főszerkesztő: Fekete László  
• a szerkesztőség munkatársai: Bálint György, Gyimóthy Levente, 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.

Meghívó
30 év után újból katonai eskü 
Szekszárdon!

2019. március 28-án, csü-
törtökön a Tolna megyei Ön-
kéntes Területvédelmi Tarta-
lékosok ünnepélyes katonai 
esküt tesznek Szekszárdon, a 
Béla király téren.

Köszöntőt mond és zászlósza-
lagot adományoz: dr. Horváth 
Kálmán kormánymegbízott.
Program:
•  10:10 – 10:25 Térzene – Székes-

fehérvár Helyőrségi Zenekar
•  11:00 – 12:00 Ünnepélyes ka-

tonai eskü
Az ünnepségre szeretettel vár-

nak minden érdeklődőt!

„Egy óra belőlünk”
A Garay János Gimnázium di-
ákjainak zenés műsora.

Időpont: 2019. március 28. 
(csütörtök) 17:00 óra

Helyszín: Garay János Gim-
názium, díszterem

Köszöntőt mond: Heilmann 
Józsefné, az intézmény igazga-
tója.

Közreműködők: Csillag 
Eleanor (10.D) és Nagy Kata-
lin (10.B) ének; Kovács-Szabó 
Áron (11.B) és Sági Róbert 
(9.A) trombita; Szőr Dominik 
(12.E), Lévai Benjámin (m. v.) 
és Kun Gábor Zsolt (tanár) 

dob; Hamar János (9.A) és 
Mihalovics Zsolt (tanár) népi 
hegedű; Fritz Szabolcs (10.D) 
és Környei Miklós Pál (tanár) 
gitárduó.

A „Fecske bábcsoport” ga-
raysta tagjai – Balázs Berna-
dett (10.B), Besei-Tóth Anna 
(10.B), Fábián Luca (10.B) és 
Mocsári Nóra (10.D); a Garay 
János Gimnázium leánykara; a 
Garay János Gimnázium Német 
Nemzetiségi Kamara Kórusa, 
valamint Tóthné Lázár Noémi 
(zongora), Lozsányi Tamás (or-
gona), Keller Antal (harmoni-
ka). Műsorközlő: Máté Balázs 
(11.D) és Máté István (12.C).

Meghívó
A Magyar Vöröskereszt Tolna 
Megyei Szervezetének Nyug-
díjas Alapszervezete tisztelettel 
meghívja tagjait és minden ér-
deklődőt a „Tegyen többet idő-
skorban is a szépségért, egész-
ségért” című előadásra.

Előadó: Balogh Mihályné 
Anna (természetgyógyász, NES 
terapeuta, addiktológus).

Időpont: 2019. március 28. 
(csütörtök) 14:00 óra.

Helyszín: Magyar Vöröske-
reszt Tolna Megyei Szervezete 
(Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1.).

Béla király téri Akusztik
„Megmondom a titkát…” – a 
Csobogó együtt koncertje. 

Közreműködik: Pintér Zsolt.
Az est folyamán kóstoló Módos 
Gergő boraiból.

Helyszín: Scarabeus rendez-
vényterem (Béla király tér 5.)

Időpont: 2019. március 30. 
(szombat) 19:00 óra

Jegyek (1.500,- Ft) kaphatók 
a helyszínen és elővételben is.

Infó: Szekszárdi Gitár Egye-
sület (tel.: 20/383–7314, e-mail: 
gitarkvartett@tolna.net)

Evangelizációs napok
2019. március 24–27.

Végh Tamás nyugalmazott Bu-
dapest-Fasori lelkipásztor „A 
helyedes vagy?” címmel tart 
evangelizációt Szekszárdon.

Időpontok: március 24-én, 
vasárnap 10:00 órától a refor-
mátus templomban (Szekszárd, 
Kálvin tér 12–14.)
Március 25–27-én (hétfő-szer-
da) 17:00 órától a református 
gyülekezeti házban (Szekszárd, 
Bezerédj u. 3.).

Minden érdeklődőt szeretettel 
várnak!

Közmeghallgatás
A Szekszárdi Német Nemzeti-
ségi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a nemzetiségek jo-
gairól szóló 2011. évi CLXXIX. 
törvény 97. §-a alapján 2019. 
április 8-án (hétfőn) 17:00 
órakor tartja a 2019. évi köz-
meghallgatását.

A közmeghallgatás tárgya: 
Tájékoztató a Szekszárdi Német 

Nemzetiségi Önkormányzat 
2018. évi működéséről.

Helyszín: Heinek Ottó Kö-
zösségi Ház nagyterme (Szek-
szárd, Hrabovszki u. 10.)

A Szekszárdi Német Nemze-
tiségi Önkormányzat minden 
érdeklődő állampolgárt tiszte-
lettel vár! 
 Dr. Józan-Jilling Mihály sk.
 a Szekszárdi Német Nemzetiségi 
 Önkormányzat elnöke



2019. március 24.16

LOVASTÁBOR 2019-ben is Őcsényben!
A Rózsa Tanya Lovarda 2019-ben ismét lovastáborokat indít az alábbi időpontokban:4

(04131)

1.)  június 24–29. (bejárós),
2.)  július 1–6. (bentlakásos),
3.)  július 8–13. (bejárós),
4.)  július 15–20. (bentlakásos),

5.)  július 29. – augusztus 3. (bejárós)
6.) augusztus 5–10. (bentlakásos),
7.) augusztus 12–17. (bejárós)
8.)  augusztus 19–23. Kézműves Indián Tábor (bejárós).

Bővebb információért kérjük érdeklődjön telefonon, vagy látogassa meg weblapunkat!
Tel.: +36–30/474–0090, +36–70/627–2318 • www.rozsatanya.n4.hu •  www.facebook.com/rozsatanyalovarda

Mit nyújtanak a táborok:
naponta gyerekenként 1 óra lovaglás, 

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

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

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

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

GYORSSZERVÍZ!

Új gázbekötések, mérőfelszerelések.
Egyszerűsített gázkészülék cserék.

Telefon: 06–30/26–80–777

Dugulás
elhárítás!

(04126)

Egy megunt öltönyét, kabátját, kosztümjét

most 10.000 Ft-ért
beszámítjuk, ha újat vásárol!

( 04116)

ÓRIÁSI KOSZTÜM,
ÖLTÖNY, KABÁT CSEREAKCIÓ!

ÓRIÁSI FAZON- ÉS MÉRETVÁLASZTÉK!
– Öltönyök normál, telt és EXTRA, méretben is!
–  Hétköznapi és alkalmi kosztümök a fiata-

lostól az idősebb korosztályig mindenkinek 
(EXTRA méret is)!

–  Sportzakók, szövetnadrágok!
SZÖVETKABÁTOK

VÉGKIÁRUSÍTÁSA!!!

SZEKSZÁRD, DOMINÓ ÜZLETHÁZ
(Mátyás király u. 4/c. Euronics mellett)
Március 25. (hétfő), 09:00 – 15:00-ig.


