
VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

A SZEKSZÁRDI ÖNKORMÁNYZAT HETILAPJA

XXIX. évfolyam, 12. szám             Lapunk a www.szekszard.hu honlapon is olvasható                            2019. március 31.

Esküt tettek

FO
TÓ

: K
IS

S 
A

LB
ER

T

Kezdődik
a nyári időszámítás
ÓRAÁTÁLLÍTÁS

március 31. (vasárnap)

hajnali
02:00 
óráról
03:00 
órára

A TARTALOMBÓL

Borvidéki borverseny
Ötvennégy termelő összesen 238 
borral nevezett az idei Szekszár-
di Borvidéki Borversenyre, me-
lyet csütörtökön tartottak meg. 
A Babits Mihály Kulturális Köz-
pontban neves szakemberekből 
álló zsűri értékelte a benevezett 
tételeket.
 → 3. oldal

Neumann-verseny
Kétnapos döntőn mérették meg 
informatikai tudásukat hazai és 
vajdasági, általános és közép-
iskolai diákok az I. Béla gim-
náziumban megrendezett XV. 
Neumann Nemzetközi Tehet-
ségkutató Programtermék Ver-
seny keretében.
 → 6. oldal

Tudnivalók az 
Az óvodai

 beiratkozásról 
és a felvételi
körzetekről

→ 14–15. oldal → 7. oldal
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Süli: jó minőségű, engedélyezhető atomerőmű készül
Jó minőségben, engedé-
lyek alapján megépíthető 
atomerőmű készül Pakson – 
mondta a paksi atomerőmű 
két új blokkjának tervezésé-
ért, megépítéséért és üzem-
be helyezéséért felelős tárca 
nélküli miniszter szerdán, 
Szekszárdon.

Süli János a Ferropatent Zrt. telep-
helyén öt, térségbeli megye veze-
tőivel folytatott megbeszélés után 
tartott sajtótájékoztatón hangsú-
lyozta: az atomerőművet úgy kell 
megépíteni, hogy az hatvan évig 
olcsón, biztonságosan tudjon vil-
lamos energiát termelni.

„Arról tájékoztattam a me-
gyék vezetőit, hogy a kormány 
szándéka egyértelmű: meg fog 
épülni az új atomerőmű, hiszen 
az olcsó, időjárástól függetlenül 
termelő blokk csak az atom-
erőmű lehet” - tette hozzá.  A 
projekt dátumait akkor tudják 
pontosan, ha benyújtják a ha-
tóságnak az erőmű létesítési 
engedélykérelméhez tartozó 
csaknem 300 ezer oldalas doku-
mentációt, ezen jelenleg komoly 
munka folyik – jegyezte meg.

A miniszter kérdésre válaszolva 
közölte: azt szeretnék, ha az Eu-
rópai Bizottság rövid időn belül 

jóvá hagyná a határidők módosí-
tását, ezt követően az új határidők 
nyilvánossá válnak. Leszögezte: a 
beruházás fix áras: 12,5 milliárd 
euróba kerül, amin nem változtat 
az, hogy mikor kezdődik és mikor 
fejeződik be az erőmű építése.

Süli János arról is szólt, hogy 
Magyarország nincs ellene a 
megújuló energiának. Emlé-
keztetett, hogy a közelmúltban 
éppen Pakson adták át az ország 
eddigi legnagyobb, 20.6 meg-
awattos naperőműparkját. Mint 
mondta, a közeljövőben körül-
belül 3000–5000 megawattnyi 
naperőművi kapacitás lép be a 
hazai energiaellátásba. Megje-
gyezte: Magyarországon 30 szá-
zaléknál több, időjárástól függő, 

megújuló energiát nem lehet az 
ellátó rendszerbe bevonni.

Kérdésre válaszolva elmond-
ta: a Roszatom nagymértékben 
a magyar vállalkozókra szeret-
ne építeni. A szerződés szerint a 
munkák 55 százalékát versenyez-
tetni kell, a cégek kiválasztása 
után az orosz fél előszerződést köt 
a vállalkozásokkal, amelyeket ezt 
követően minősíti az Országos 
Atomenergia Hivatal. Ha a kivá-
lasztott cég alkalmas arra, hogy 
nukleáris erőműben dolgozzon, 
véglegesítik a szerződést.

Süli János a Paks II. projek-
tet kísérő térségfejlesztésről el-
mondta: a beruházás Baranya, 
Somogy, Tolna és Bács-Kiskun 
megyét érinti, de a dunaújvárosi 

kohászati és hegesztéstechnoló-
giai ismeretek miatt Fejér me-
gye is kapcsolódik a projekthez. 
Közölte: a kalocsai Duna-hídnak 
2022 második felében el kell ké-
szülnie, a tervek szerint a kalocsai 
laktanya épületeinek átalakításá-
val 3000–3500 munkavállalónak 
tudnak majd szállást adni.

Emlékeztetett arra is, hogy de-
cemberben a kormány elfogadta a 
térség úthálózatának 187 milliárd 
forintos fejlesztési programját. Az 
első útfelújítások – Nagydorog és 
Németkér felé – kész tervek ese-
tén már idén elkezdődhetnek. A 
program keretében a paksi vasúti 
pályát is alkalmassá teszik arra, 
hogy az atomerőmű-építést ki-
szolgálja.  (MTI/Tóth Ferenc)
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Borvidéki borverseny: közel 240 tétel versengett
Ötvennégy termelő összesen 
238 borral nevezett az idei 
Szekszárdi Borvidéki Borver-
senyre, melyet csütörtökön 
tartottak meg. A Babits Mi-
hály Kulturális Központban 
neves szakemberekből álló 
zsűri értékelte a benevezett 
tételeket.

A minták többsége, ahogy ezen 
a magas színvonalú borverse-
nyen már megszokott, a pa-
lackos borok közül került ki. A 
termelők ezekből százhatvanat, 
míg a hordós tételek közül het-
vennyolcat neveztek be a bor-
mustrára. A borvidék jellegéből 
fakadóan a legtöbb benevezett 
tételt – összesen százkilencven-
hármat – a vörösborok adták.

A helyi jellegzetes fajták közül 
a kékfrankos szerepelt a minták 
között a legnagyobb számban. 
Ebből összesen negyvenet, míg 
a Szekszárdi bikavérből tizeny-
nyolcat, kadarkából pedig tizen-
hatot neveztek be a borászatok a 
versenyre.

A Szekszárdi Borvidéki Bor-
verseny megnyitóján Ács Rezső 
polgármester felidézte, az idén 
már 11. alkalommal választják 
ki a város borát ezen a verse-
nyen, melyet szakmai szem-

pontból a legfontosabbnak ne-
vezett. A Szekszárd Város Bora 
címért idén tíz-tíz kékfrankos 
és bikavér, illetve hat kadarka 
versenyez.

Bősz Adrián, a hegyközségi 
tanács elnöke arról szólt, hogy a 
Szekszárdi Borvidéki Borverse-
nyen díjat nyert borok minden-
féle más országos és nemzetközi 
versenyen is megállják a helyü-
ket. Sőt, sok olyan bor, mely ezen 
a versenyen „csak” ezüstérmet 
szerez, más versenyeken „még 
magasabb kategóriát” ér el.

A hegyközségi tanács elnöke 
a verseny magas színvonalá-
nak fontosságát hangsúlyozta. 
Kiemelte, a borokat a legjobb 
szakemberek zsűrizik. Hozzá-

tette, a versenyek után minden 
bíráló eredményét kiértékelik 
és azok, akik kevésbé pontosan 
zsűriznek, két évig nem kapnak 
meghívást. „Rendkívül lénye-
ges, hogy ne csak a borok legye-
nek magas minőségűek, hanem 
a bíráló bizottság összetétele is” 
– fogalmazott Bősz Adrián.

A Borvidéki Borverseny zsű-
rijében – a házigazda szekszár-
di borászok mellett – megannyi 
ismert szakember foglalt helyet. 
Bizottsági elnöki posztot töltött 
be többek között az Év Borter-
melője címmel elismert erdélyi 
Balla Géza, valamint Nyitrainé 
dr. Sárdy Diána egyetemi do-
cens, a SZIE Kertészettudomá-
nyi Karának dékánja, az Orszá-

gos Borbíráló Bizottság (OBB) 
elnöke és Zilai Zoltán, a Magyar 
Bor Akadémia elnöke is.

Ott volt a bírálók között Ba-
rátossy Gábor, a Nébih igaz-
gató-helyettese és Tüü Péter 
hazánk sommelier bajnoka is. 
Borászok érkeztek az ország 
majd minden borvidékéről: zsű-
rizett Koch Csaba (Hajós-Baja), 
Frittmann Péter és Varga Árpád 
(Kunság), Gere Zsolt (Villány), 
Bujdosó Ferenc (Balatonbog-
lár), Liptai Zsolt (Pannonhal-
ma), Babiczki László (Mátra) és 
Tarsoly József (Eger) is – tudtuk 
meg Vesztergombi Csaba bo-
rásztól, az OBB tagjától, a szer-
vező bizottság egyik vezetőjétől.

A csúcszsűrizéssel folyta-
tódott a munka

A borbírálat pénteken, lap-
zártánk után folytatódott. Ekkor 
egy hét borászból álló csúcszsűri 
döntött többek között a Legjobb 
vörösbor és a Szekszárd Város 
Bora díjról is. A legjobb vörös-
bor díj nyertesét még aznap 
közlik, míg a további különdíjak 
nyerteseit a borverseny – hagyo-
mányosan április végén tartandó 
– ünnepélyes eredményhirdeté-
sén, a Szent György-napi Borün-
nepen hirdetik ki.  S. V.

NÉVNAP–TÁR
Március 31. (vasárnap) – Árpád, Benő, Benjámin
Árpád: magyar eredetű; jelentése: árpa.
Benő: latin eredet; jelentése: áldott, szerencsés, boldog.
Benjámin: héber eredetű; jelentése: a szerencse fia.

Április 1. (hétfő) – Hugó, Agád
Hugó: germán eredetű; jelentése: értelmes, intelligens.
Agád: török-magyar eredetű; jelentése: (ismeretlen).

Április 2. (kedd) – Áron
Áron: héber eredetű; jelentése: ihletett, tisztánlátó.

Április 3. (szerda) – Buda, Richárd
Buda: magyar eredetű; jelentése: békesség, követ, buzogány.
Richárd: német eredetű; jelentése: erős fejedelem.

Április 4. (csütörtök) – Izidor
Izidor: görög-latin eredetű; jelentése: Ízisz egyiptomi istennő ajándéka.

Április 5. (péntek) – Vince, Teodóra
Vince: latin eredetű; jelentése: győztes.
Teodóra: görög-német eredetű; jelentése: Isten ajándéka.

Április 6. (szombat) – Vilmos, Bíborka
Vilmos: latin-germán eredetű; jelentése: erős akaratú védelmező.
Bíborka: magyar eredetű; jelentése: bíbor.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Március 31.
(vasárnap)

Április 1.
(hétfő)

Április 2.
(kedd)

Április 3.
(szerda)

Április 4.
(csütörtök)

Április 5.
(péntek)

Április 6.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard
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Tizenöt érem a szekszárdi kadarkáknak
Két aranyérmet és tizenhá-
rom ezüstérmet nyertek a 
szekszárdi kadarkák, illetve 
kadarkát is tartalmazó há-
zasítások a XXIV. Kadarka 
Nemzetközi Nagydíj Borver-
senyen, melyet az István Bor-
házban tartottak meg a múlt 
pénteken, Kiskőrösön.

A borversenyen magyarorszá-
gi, szerbiai, erdélyi és bulgá-
riai kadarka borok kerültek a 
grémium elé. A három bíráló 
bizottság összesen 101 mintát 
bírált el, melyből 75 önálló ön-
álló Kadarka, 26 pedig Kadarka 
cuvée volt. Aranyéremmel 14, 
ezüstéremmel 65, bronzérem-

mel 20 bort ismertek el. A 14 
aranyérem közül tizenkettőt 
vörös kadarka kapott, valamint 
egy rozét és egy cuvée-t jutal-
maztak aranyéremmel – tájé-
koztatott az István Borház.

A szekszárdi kadarkák 2 
aranyérmet és 13 ezüstérmet, 
illetve két különdíjat szereztek. 
Aranyérmes lett az egyébként 
a Hajós-Bajai borvidéken mű-
ködő Naphegy Pincészet szek-
szárdi kadarkája, mely elnyerte 
az Aranyérmes Kadarka borért 
járó különdíjat is. Szintén arany-
érmet érdemelt a Fritz Borház 
szekszárdi kadarka rozéja.

Derda Tamás borász, a Fritz 
Borház aranyérmes kadar-

ka rozéjáról elmondta, a bor 
alapanyagául szolgáló szőlő a 
Decsi-szőlőhegyről származik. 
Hozzátette, a kadarka rozé szép 
illatú és zamatú, gyümölcsös 
ízű, telt bor.

A szekszárdi pincék közül 
a Schieber Pincészet három, 
a Halmosi Pincészet kettő, a 
Vesztergombi Pince, az Eszter-
bauer Borászat, a Fritz Borház, 
a Naphegy Pincészet, a Mészá-
ros Borház, valamint a Hetényi 
Pincészet és Birtok, illetve Toro-
nyi György egy-egy ezüstérmet 
szerzett a XXIV. Kadarka Nem-
zetközi Nagydíj Borversenyen. 
Ugyancsak ezüstérmet nyert 
Guldné Gelencsér Noémi, aki 

különdíjat vehetett át „Szép cu-
vée boráért”. 

A Kadarka Nagydíjat idén a 
Jekl Pincészet 2015-ös évjáratú 
Kadarkája nyerte el. A serleget 
Módos Péter, a Vándordíjat a 
tavalyi Nagydíjas, Koch Borá-
szat képviseletében Fehér Anna 
adta át.

A második legszebb Kadar-
ka a Garamvári Szőlőbirtok 
2017-es Lellei Kadarkája lett. 
A harmadik díjat a bulgáriai 
Lovico Winery 2016-os Gamza 
bora érdemelte ki. Ezt a bort dr. 
Buza Péter, a Kadarka Kör Fő-
kadarnagya külön Diplomával 
is jutalmazta.

 Forrás: kadarka.net
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NŐI TAVASZI

CIPŐVÁSÁR!
Széles, problémás lábakra!

Egyes termékek: 3.900,- Ft-tól 5.900,- Ft-ig

Bütykös, kalapácsujjas láb nem akadály
SZEKSZÁRD, Dominó Üzletház – bejárat a Mátyás 
király utca felől az Euronics Műszaki Áruház mellett.

2019. április 5., péntek 09:00 – 12:00 óráig

(04144)
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TeSzedd! – 16 tonna szemetet gyűjtött 1200 önkéntes

Március 18. és 24. között tar-
tották a „TeSzedd! – önkénte-
sen a tiszta Magyarországért” 
hulladékgyűjtő akcióban ti-
zenhat tonna szemetet gyűj-
tött össze mintegy 1200 ön-
kéntes Szekszárdon.

Az akcióhoz tizenegy in-
tézmény, tíz civil szervezet, 
valamint nyolc vállalkozás 
és számtalan magánszemély, 
sőt Mongólia magyarországi 
nagykövete (!) is csatlakozott 
– tájékoztatott Bodó Kata. A 
szekszárdi önkormányzat kör-
nyezetvédelmi ügyintézője 
hozzátette, az önkéntesek több 

mint tizenhét előre regisztrált és 
egyéb más helyszíneken csatla-
kozhattak az akcióhoz.

Bodó Kata azt is elmondta, 
hogy az eldobott műanyag, fém, 

üveg és papírhulladék nem csak 
szomorú látványt nyújt, de a 
természetre is káros hatást gya-
korol. Mint fogalmazott, akik 
csatlakoznak egy-egy ilyen ak-
cióhoz, azok valószínűleg nem 
szemetelnek, illetve ha koráb-
ban mégis megtették, szembe-
sülhetnek annak káros hatása-
ival. Emellett tovább adhatják 

másoknak az üzenetet, hogy 
minden hulladékfajtának meg 
van a maga helye. Hozzátette, 
remélhetően tovább nő a kör-
nyezettudatos emberek tábora.

Wágner Zita pedagógus, aki 
a Szekszárdi Waldorf Óvoda és 
Iskola hulladékgyűjtési akcióját 
szervezte elmondta, az intéz-
mény növendékei és oktatói 
eredetileg a Tolnai Lajos utcát 
tisztították volna meg. Ám mire 
odaértek, az I. Béla Gimnázium 
tanulói már összeszedték a sze-
metet, ezért az iskola és óvoda 
„kisebb és nagyobb” önkéntesei 
végül más helyszíneken csatla-
koztak az akcióhoz.

Zita férjével, Miklóssal és 
négy gyermekükkel – akik 
számára „kötelezővé tették” a 
programot – a Séd-patak med-
rében gyűjtötték össze az eldo-
bott hulladékot. Tapasztalatait 
megosztva arról is szólt, hogy 
sajnos sokan a mai napig a kert 
végében öntik ki a szemetüket. 
Mint mondta, számukra éppen 
ennek a „mai napig élő gyakor-
latnak” a bizonyítéka volt a leg-
dühítőbb.

Több olyan előre bezsákolt 
szemetet is találtak, melyek – 
megítélése szerint – két-három 

éve is az adott családi ház kerí-
tésénél, a Séd-patak medrében 
hevertek. Mint azt Wágner Zita 
elmondta, teljesen érthetetlen, 
hogy ha valaki addig eljutott, 
hogy bezsákolja a szemetét, az 
miért a természetben és miért 
nem egy szemetesben, vagy a 
hulladékudvarban köt ki.

A családanya zárásként azt 
mondta, úgy véli, ha a lehető-
ség adott, akkor mindenkinek 
csatlakoznia kellene az ehhez 
hasonló hulladékgyűjtési akci-
ókhoz.  S. V.

A Teszedd! akciónak, illet-
ve az abban résztvevőknek 
köszönhetően tisztább lett a 
Csötönyi-völgy, a Bödő-te-
tő, Palánk és a Sió partja, a 
Parászta utca, a Bálint köz, 
a Kadarka utca, a Béla király 
és a Piac tér, a Széchenyi, a 
Tartsay-, az Alisca-, a Béri 
Balogh Ádám-, a Vitéz-, a 
Csatári utca. Az önkénte-
seknek hála szintén megsza-
badult a szemét zömétől a 
Keselyűsi út, a Pázmány tér, 
a Kapisztrán utca, a Kadar-
ka és Wosinsky lakótelep, a 
Tóth-völgy, a Gyűszű-völgy, 
a Csatári körforgalom kör-
nyéke, a Mátyás király utca, 
a Zöldkert utca, a Garay tér, 
valamint Sötétvölgy egy része 
és a Sió Árvízkapu környéke, 
de a 6-os út mentén is gyűj-
tötték az eldobott szemetet.

Komoly hatással lehet a borvidékre a klímaváltozás
A klímaváltozás komoly ha-
tást gyakorolhat a Szekszárdi 
borvidék egységes arculatá-
ra, a borok ízvilágára – hang-
zott el „A klímaváltozás itt 
van: a szőlő jövője Szekszár-
don” című konferencián, me-
lyet szerdán tartottak meg a 
Vármegyeházán.

A Szekszárdi Klímakör, a Zöld-
társ Alapítvány, Szekszárd és 
Tolna Megyei Önkormányzata 
által 2009 óta szervezett klíma-
konferencián Baka György, a 
Zöldtárs Alapítvány elnöke és 
Kővári László, a szekszárdi köz-
gyűlés gazdasági és pénzügyi 
bizottságának elnöke köszön-
tötte a résztvevőket.

Baka György kiemelte, míg 
korábban az volt a fő kérdés, 
hogy mi is az a klímaváltozás 
és miként lehetne megállítani 
a folyamatot, addig mostanra – 
kényszerűen – már főként az a 
kérdés, hogy miként lehet alkal-
mazkodni ahhoz.

Kővári László köszöntőjében 
az egyre inkább gondot okozó 
vízhiányra hívta fel a figyelmet. 
A gazdasági és pénzügyi bizott-
ság elnöke hozzátette, Szekszárd 
vonatkozásában a szőlő rendkívül 
fontos növény, ezért a konferencia 
is azt járja körbe, hogy a klímavál-
tozás milyen hatást gyakorol a sző-
lőre és azon keresztül a borászatra.

Ebben a témában tartott előa-
dást dr. Buzási Attila. A Buda-
pesti Műszaki Egyetem Környe-
zet-gazdaságtan Tanszékének 
adjunktusa felhívta a figyelmet, 
a klímaváltozás nyomán Ma-
gyarország egyre inkább me-
diterranizálódik, a nyarak for-
róbbak és szárazabbak, a telek 
mérsékeltebbek lesznek. Több 
hőség és kevesebb fagyos nap 
lesz, ahogy a súlyos aszályok, 
a viharok és a villámárvizek is 
gyakoribbá válnak. Ezen túlme-
nően új kártevő fajok megjele-
nése is várható.

A szőlőtermesztéssel és bor-
készítéssel kapcsolatosan dr. 
Buzási Attila kiemelte, a vege-
tációs időszakban jelentkező 
vízhiányos időszakok kritiku-
sak lehetnek, ezért egyre inkább 

fontossá válik a víz helyben tar-
tása. Megjegyezte, Szekszárd 
környékén ma mintegy 100 
milliméter csapadék hiányzik a 
talaj felső rétegéből.

Az előadó hangsúlyozta, a klí-
maváltozás komoly hatást gya-
korolhat a borvidék egységes 
arculatára, a borok ízvilágára. A 
várható hatásokhoz hozzátette, 
a meleg miatt a szőlő cukortar-
talma gyorsabban nő, a termés 
korábban beérik. Emellett a 
száraz borok túl magas alko-
holtartalom mellett erjednek 
ki. Ezen túlmenően a borok íze, 
gyümölcsössége, sav- és alko-
holtartalma is változik a maga-
sabb hőösszeg miatt.

Az adjunktus szerint a válto-
zásokhoz fajtacserével és a ter-
mőterület változtatásával lehet 

alkalmazkodni. Dr. Buzási Attila 
néhány kérdésre és ellentmon-
dásra is rávilágított a fajtaválasz-
tással kapcsolatosan. A kékfran-
kos esetében pozitívum, hogy 
jól bírja a szárazságot, bogyói 
pedig nem érzékenyek a rotha-
dásra, ám a peronoszpórára és 
a lisztharmatra igen. A kadar-
ka szárazságtűrő és napigényes 
szőlő, viszont fagyérzékenysége 
és rothadékonysága okán már 
szeptemberben szüretelni kell, 
miközben a fajta kései érésű.

A konferencián Kővári László, 
a gazdasági és pénzügyi bizott-
ság elnöke, agrometeorológus 
Szekszárd 2018. évi időjárásáról 
tartott előadást, míg, Baloghné 
Gaál Zsófi, a Zöldtárs Alapítvány 
titkára a Szekszárdi Klímakör 
2018. évi tevékenységét mutatta 
be. Előadást tartott még – Telepü-
lési jó gyakorlatok a klímavéde-
lem területén címmel – Naszvadi 
Balázs, a Tolna Megyei Önkor-
mányzat, Terület- és Vidékfej-
lesztési Osztályának vezetője. 
Mészáros Pál borász „Válaszok a 
környezetvédelem és az időjárás 
kihívásaira a szőlőtermesztésben 
és a borászatban”, míg Heimann 
Zoltán, a Heimann Családi Bir-
tok Kft. ügyvezetője „Kihívások 
egy szekszárdi családi borászat-
ban: a piac-, a klíma- és a gene-
rációváltás esélyei, veszélyei” cím-
mel tartott előadást.   S. V.
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Orosz céggel dolgozik a Neumann-győztes szekszárdi diák
Kétnapos döntőn mérették 
meg informatikai – animáci-
ós és programtervezői – tu-
dásukat hazai és vajdasági, 
általános és középiskolai diá-
kok az I. Béla gimnáziumban 
megrendezett XV. Neumann 
Nemzetközi Tehetségkutató 
Programtermék Verseny ke-
retében. 

A Szekszárdon született neves 
informatikus, a néhai Kovács 
Győző szellemében meghirde-
tett és Neumann János nem-
zetközi hírű matematikusról, 
a számítógép egyik atyjáról 
elnevezett program döntőjére 
érkezett határon innen és túli 
diákokat hagyományosan a 
Szekszárdi I. Béla Gimnázium 
és Kollégium látta vendégül.

A tanulók hét kategóriában 
mutathatták be felkészültségü-
ket, kreativitásukat: számítógé-
pes grafika, animáció és zene, 
alkalmazói programok, játék-
programok voltak terítéken, 
de számítógéppel támogatott 
tervezést, valamint megépített 
automata berendezést és annak 
vezérlését is értékelte a szakmai 
zsűri. A részterületek olyan kü-
lönleges témákkal kecsegtettek, 
mint a könyvlapozó robot, egy 
kulcsautomata, egy felderítő ro-
bot, vagy egy LEGO másológép. 
Olyan számítógéppel támoga-
tott terveket láthattunk, mint 
egy amerikai álomház, vagy egy 
előre gyártott elemekből készült 
lakóépület. A diákok hoztak 
nyomkövető alkalmazást, szer-

vertől távoli szövegfeldolgozó 
platformot, de a Pécsi Székes-
egyház modellje, vagy egy 
Simson motor kétsebességes 
váltójának házát is létrehozták 
egy-egy számítógéppel támo-
gatott tervezés során. 

A kétnapos versenyről szólva 
dr. Zsakó László, az ELTE Infor-
matikai Karának docense sze-
rint a jelenlévő tanulók tudása 
már sok szempontból kiemelke-
dő eredményekkel szolgál.

Az I. Béla gimnázium igaz-
gatója, Hajós Éva a március 
22-i díjkiosztón hangsúlyozta, 
igyekeztek mindent megtenni, 
hogy a tehetségük kibontakoz-
tatásához szükséges támogató 
szemlélettel is ellássák a ver-
senyzőket. A szervezők nem 
titkolt célja az is, hogy tanulóik 
találkozhassanak a Vajdaságból 
érkezett diáktársaikkal és ba-
rátságok szövődjenek. A kapu-
kat szeretnék a jövőben Erdély 
irányába is „kitárni”.

Orosz fejlesztőkkel
dolgozik

A döntő értékelésének per-
ceiben Csákvári Dáviddal, az I. 
Béla gimnázium tizenegyedik 
évfolyamos diákjával, a közép-
iskolai számítógépes animáció 
kategória első helyezettjével 
váltottunk szót arról, milyen 
célokat tűzött ki magának.

„Kiskoromban sokat játszot-
tam Lego Star Wars készlettel, 
azóta szeretnék játékfejlesztő 
lenni” – ecsetelte elképzeléseit 
a győztes.

Két éve a Neumann versenyen 
játékmodellezéssel „debütált”, 
az idei viadalra egy 16 négy-
zetkilométeres erdő animációs 
kidolgozását hozta el, „Séta az 
erdőben” címmel. Nyertes pá-
lyamunkáját 8 hónap, jó pár 
álmatlan hétvégi éjszaka és 
számos elfoglalt délután során 
alkotta meg. Méghozzá úgy, 
hogy szabadideje alig van, hi-
szen több különórára jár: emelt 

szinten tanulja a matematikát 
és a fizikát. Dávid valószínűleg 
olyan egyetemre felvételizik 
majd, amelynek programozás 
a profilja. Tervei közt jelenleg 
film és sorozatkészítés, illetve a 
játékfejlesztés szerepel.

A fiatalember nemzetközi 
szinten is „sáfárkodik” talen-
tumával: első helyezést elért 
animációját hamarosan egy 
orosz játékfejlesztő csapat-
nak küldi el, merthogy nekik 
dolgozik immár egy éve. Egy 
három éve zajló projektről van 
szó, melynek vezetője, Micha-
el szentpétervári, ám a világ 
minden részéről tevékenyked-
nek benne.

„Ha az első projekt nagyot 
szól, megyünk tovább” – re-
ménykedik Csákvári Dávid, aki 
a maga részéről nyilvánvalóan 
mindent megtesz a fejlesztés si-
keréért.   Gy. L.

A XV. Neumann Nemzetközi 
Tehetségkutató Programter-
mék Verseny szekszárdi vo-
natkozású eredményei: 

Számítógépes animáció 
– középiskolai kategória: 
1. Csákvári Dávid (I. Béla 
Gimnázium és Kollégium, 
Szekszárd) – Séta az erdő-
ben. Megépített automata 
berendezés és vezérlése: 9. 
Berta Attila – Tass Gergő 
(I. Béla Gimnázium és Kol-
légium, Szekszárd) – LEGO 
másológép.
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A zsűri elismerését is kivívta a Garay nemzetiségi kórusa
A közelmúltban a tatabányai 
10. Dallam Kórus Találkozón 
énekelt a Szekszárdi Garay 
János Gimnázium Német 
Nemzetiségi Kamarakórusa.

A nem verseny jellegű fesztivál 
célja az volt, hogy a kórusok 
egy szakmai zsűri előtt zajló 
találkozón mutathassák meg 
egymásnak és a közönségnek, 
hogy a zene az általános- és kö-
zépiskolai korosztály számára is 
meghatározó, s mással nem pó-
tolható önkifejezési lehetőség, s 
egyben örömforrás. A szakmai 
munkát, a fellépő kórusokat a 
Mindszenty Zsuzsánna vezette 
zsűri értékelte. A Magyar Kó-
rusok, Zenekarok és Népzenei 

Együttesek Szövetsége (KÓTA) 
elnöke kiemelte a szekszárdi 
kórus felkészült, színvonalas 
munkáját, a jó műsor-össze-
állítást, valamint az érthető és 

szép német szövegéneklést. A 
szekszárdi kórust harmonikán 
Keller Antal kísérte, vezényelt a 
kórusalapító karnagy, Naszladi 
Judit tanárnő.

A Garay gimnázium legfiata-
labb művészeti együttese öt év-
vel ezelőtt alakult. Az énekkar 
két és háromszólamú népda-
lokat, kórusműveket énekel. A 
szakmai munkát a rövid fenn-
állás alatt elért eredmények iga-
zolják:  KÓTA ezüst diploma, 
Helikon Művészeti Fesztivál 
ezüst diploma, Éneklő Ifjúság 
Díszhangverseny (arany diplo-
ma), népzenei együttesek orszá-
gos minősítése (arany diploma) 
és „Szekszárd Büszkesége” cím 
2017-ben és 2018-ban.

A tatabányai kórus találkozón 
való részvétel a Csoóri Sándor 
Pályázati Alap támogatásával 
valósult meg. 

 SZV

Előadás
A Mentálhigiénés Műhely Ön-
kéntes Nyugdíjas Tagozata előa-
dást szervez április 2-án (kedd) 
14:00 órakor a Babits Mihály 
Kulturális Központ földszinti 
termében, melyen dr. Görcs 
Rita reumatológus szakorvos 
beszél a mozgásszervi betegsé-
gekről.

Az előadásra minden érdeklő-
dő nyugdíjast szeretettel várnak!

„Szülői csevegő”
A Gyermeklánc Óvoda ovi 
váró programja keretében ápri-
lis 3-án, szerdán 16:30 órakor 
„Szülői csevegő” lesz a Perczel 
M. utcai intézmény Süni cso-
port-szobájában. A téma: „Ho-
gyan segítsük gyermekeink 
óvodakezdését, beszoktatási 
folyamatát”.

Az alkalomra minden érdek-
lődő szülőt szeretettel várnak!

A haza szolgálatára esküdtek fel a megye önkéntesei
Harminc esztendő múltán 
ismét ünnepélyes katonai es-
kütételtől volt hangos a Béla 
király tér.  

A Tolna Megyei Önkéntes Te-
rületvédelmi Tartalékos Állo-
mányban – hivatalos nevén az 
MH 6. Sipos Gyula Területvé-
delmi Ezred 69. Horváth József 
Területvédelmi Zászlóaljában – 
szolgáló katonákat Baráth István 
dandártábornok, a Magyar Hon-
védség Hadkiegészítő, Felkészítő 
és Kiképző Parancsnokságának 
vezetője, valamint dr. Horváth 
Kálmán megyei kormánymegbí-
zott, a Tolna Megyei Védelmi Bi-
zottság elnöke köszöntötte már-
cius 28-án, a Béla király téren. A 
kormánymegbízott csapatzászlót 
is adományozott a köteléknek. 

A katonai szemlén Baráth Ist-
ván kiemelte a haza védelmének 
fontosságát. „Sokáig az a téves 
gondolat járta, hogy a NATO 
majd megvéd bennünket. Mára 
azonban kiderült, hogy elsősor-
ban nekünk kell megvédenünk 
a hazánkat. Erre hivatottak ön-
kéntes katonáink” – hangsúlyoz-
ta a dandártábornok. Kiemelte, 
lényeges a fiatalok megszólítása, 
amelynek már kézzel fogható 

eredményei is vannak: jelenleg 
1300 diák tanul Magyarország 
kadétképző intézményeiben – 
így Szekszárdon is.

A katonák eskütételét követően 
dr. Horváth Kálmán kormány-
megbízott emlékeztetett: az ön-
kéntes katonai szolgáltatnak több, 
mint 170 éves, az 1848/49-es for-
radalom és szabadságharcban 
gyökerező hagyománya van ha-
zánkban. Mivel országunk saját 
hadsereggel nem rendelkezett, a 
képviselőház elrendelte az „újon-
cozást”. Kossuth Lajos, népfelke-
lési biztos toborzó körútra indult, 
és híres ceglédi beszéde hatására 
sorra álltak be nemzetőrnek a 

hazáért életüket is áldozni kész 
emberek. A toborzásnak köszön-
hetően Ozorán, 1848. október 
7-én a nemzetőrökből és népfel-
kelőkből álló megyei önkéntesek 
– Perczel Mór ezredes vezetésé-
vel – hatalmas győzelmet arattak 
a császári seregen.

„Régi hagyomány tehát Tol-
nában a katonai önkéntesség, 
amelynek számos híres példája 
született később is” – utalt a kor-
mánymegbízott Horváth Józse-
fre, a 69. császári és királyi gya-
logezred parancsnokára, akiről a 
Tolna Megyei Önkéntes Terület-
védelmi Tartalékos Állomány a 
nevét kapta. A parancsnok példás 

helytállást mutatott az I. világhá-
borúban, amikor önkénteseivel 
1915. május 19-én az Ostrozectől 
északkeletre fekvő orosz állások 
elleni támadásban jeleskedett.

Dr. Horváth Kálmán aláhúz-
ta: Ukrajnában háborús helyzet 
uralkodik, s az Európába irá-
nyuló migráció is veszélyeket 
rejt. A Magyarország kormánya 
által meghirdetett „Zrínyi 2026” 
honvédelmi és haderő-fejlesz-
tési programmal ugyanakkor 
megkezdődött az önkéntes terü-
letvédelmi zászlóaljak megszer-
vezése. Ilyen a székesfehérvári 
MH 6. Sipos Gyula Területvé-
delmi Ezred 69. Horváth József 
Területvédelmi Zászlóalja is itt 
Tolna megyében, akik az „ozo-
rai példa” szellemében szolgálják 
nemzetünket – tette hozzá a kor-
mánymegbízott.

Az ezred 2018. október 1-én 
csapatzászlót kapott a köztársa-
sági elnöktől. Erre kötött az ün-
nepség keretében zászlószalagot 
dr. Horváth Kálmán, a megyei 
védelmi bizottság elnöke.  A ka-
tonák családtagjaival és érdeklő-
dő szekszárdiakkal benépesülő 
Béla király téren a Székesfehér-
vári Helyőrségi Zenekar szolgál-
tatta a térzenét.  Gy. L.

Fordított nap a múzeumban

A Wosinsky Mór Megyei Múze-
um (Szekszárd, Szent István tér 
26.) tisztelettel meghívja az ér-
deklődőket 2019. április 1-jén, 

hétfőn 9:00 és 13:00 óra között, 
a Fordított nap keretében szer-
vezett „Kalandtúra a pincétől a 
padlásig” rendhagyó múzeum-
látogatásra.

Az érdeklődők ezen a na-
pon ingyenesen látogathatják 
a múzeumot, betekinthetnek 
a restaurátor műhelyben folyó 
munkába, és a szabadon álló 
tárgyakat meg is foghatják!
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Együttműködik a KPVK és a katasztrófavédelem
Az oktatás, képzés, valamint 
a katasztrófavédelemmel 
kapcsolatos híráramlás „me-
derben tartása” szerepel a 
Pécsi Tudományegyetem 
szekszárdi kara és a Tolna 
Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság között létre-
jött keret-megállapodás fó-
kuszában. 

Mindezt prof. dr. Szécsi Gábor, 
a PTE Kultúratudományi, Peda-
gógusképző- és Vidékfejlesztési 
Kar (KPVK) dékánja nyoma-
tékosította március 26-án, az 
egyetemi kar épületében ren-
dezett sajtóeseményen.

A megállapodás kapcsán a Kar 
vezetője hangsúlyozta, mivel a 
lakosság körében a rendkívüli 
események kapcsán kialakult té-
vhitek miatt lényeges tényezővé 
vált a tájékoztatás katasztrófavé-
delemmel történő összehangolá-
sa a lakosság biztonságérzetének 
növelése érdekében.

Miután az intézmény hall-
gatói közül többen a katasztró-
favédelem területén képzelnék 
el jövőjüket, illetve ilyen téma-
körben írnák szakdolgozatukat, 
ezért a Kar elképzelései között 
szerepel tantárgyi kínálatának 
bővítése, illetve a KPVK által 
meghirdetett programokra in-
vitálnák a katasztrófavédelem 
munkatársait. Dr. Szécsi Gábor 

emellett a város, a térség polgárai 
tájékoztatásának fontosságát is 
aláhúzta, szóba hozva a kataszt-
rófavédelemmel kapcsolatos 
legfontosabb hírek, tudnivalók, 
gyakorlati tennivalók és isme-
retek átadásának fontosságát is.

Dr. Balázs Gábor tűzoltó ezre-
des, a TMKI igazgatója a meg-
állapodás kapcsán Tolna megye 
egyetlen felsőoktatási intézmé-

nyével történő együttműködés 
jelentőségét méltatta. Felhívta a 
figyelmet, a keret-megállapodás 
olyan területeket érint, mint pél-
dául a Harmadik Kor Egyeteme. 
Véleménye szerint a TMKI-nek 
elemi érdeke, hogy „megfelelő 
veszélyérzettel rendelkező” em-
berek kerüljenek ki a karról. Egy 
nemrég készült felmérés szerint 
ugyanis a családokban szinte 
semmilyen módon nem kerül 
előtérbe ez a téma. Ezért is len-
ne fontos, hogy a kar képzéseibe 
valamilyen módon beépítsék a 
katasztrófavédelemmel kapcso-
latos ismereteket.

Ugyanezen a napon az intéz-
mény és a TMKI közös Kataszt-
rófavédelmi Napot szervezett, 
ahol gépjárművek és eszközök 
bemutatóján vehettek részt az 
érdeklődők. Volt füstsátor, cél-
ba lövés puttonyfecskendővel. 
A jelenlévők szemtanúi lehettek 
továbbá egy valódi konyhatűz 
oltási bemutatónak is.  Gy. L.
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Meghívó
A Vakok és Gyengénlátó Tolna 
Megyei Egyesületet minden hó-
nap első csütörtökén tart klub-
délutánt Szekszárdon, a Hunya-
di u. 4. szám alatt.

A soron következő alkalom 
2019. április 4-én, 13:00 óra-
kor kezdődik. Előbb dr. Gajda 
Zoltán, az Egyenlő Bánásmód 
Hatóság ügyvédje tart előadást, 
majd a Költészet Napja alkal-
mából irodalmi kvízjátékot tar-
tanak. Közreműködik Németh 
Judit előadóművész. Ezt köve-
tően vak írók és költők műve-
iből tartanak felolvasást, végül 
együtt készülnek a Húsvétra a 
„hagyományok és szokások” 
mentén.

Sok szeretettel hívják és vár-
ják a programok iránt érdeklő-
dőket a Vakok és Gyengénlátók 
Tolna Megyei Egyesülete (www.
tolnamegyeivakok.hu; adó-
szám:18864858–1–17) klubdél-
utánjára, ahol ruha és adomá-
nyosztást is tartanak.

Mérey ovi
Tisztelt Szülők!
Kedves Gyerekek!
Nyitott kapukkal várunk min-
denkit a Szekszárdi 2. Számú 
Óvoda-Bölcsőde Mérey utcai 
épületébe (Szekszárd, Mérey 
utca 37–39.) az alábbi program-
jainkra:
•  2019. április 4. (csütörtök) 

10:00–11:00 óráig „Mocorgó” 
– játékos torna kicsiknek.

•  2019. április 11. (csütörtök) 
10:00–11:30 óráig „Tojáskere-
sés” – húsvéti gyermekjátszó.

•  2019. április 25. (csütörtök) 
10:00–11:00 óráig „Gomba 
alatt” – ismerkedés a mesék 
csodálatos világával.
A programokról érdeklődni 

lehet a +36–20/591–5434 vagy 
a 74/511–255 telefonszámokon. 

Kérjük, hogy az intézmény tisz-
taságának megóvása érdekében 
váltócipőt hozzanak magukkal!

Szeretettel hívunk és várunk 
minden érdeklődőt.
A Mérey óvoda nevelőközössége

Macbeth a DBU-ban
Ha Shakespeare, akkor Mac-
beth. Az 1600-as évek elején 
keletkezett alkotást most a 
Magyarországi Német Szín-
ház (DBU) közönsége is meg-
nézhette, a társulat előadásá-
ban. A nagysikerű bemutatóra 
március 26-án került sor. A da-
rabot egészen áprilisig játsz-
szák a színházban. 

A Macbeth egy olyan ősvilá-
gi tragédia, amelynek tárgyát 
Shakespeare Raphael Holinshed 
Skócia históriáját bemutató kró-
nikájából merítette. A Macbeth 
egy szenvedélyes dráma, meg-
rázó és tragikus, mélyen meg-
indító alkotás, amelyet a DBU 
társulata most Szekszárdon ele-
venített meg.

„Macbeth-nek, az elismert 
és hűséges hadvezérnek három 
nőszemély azt jövendöli, hogy 
hamarosan ő lesz Skócia királya. 
Macbeth eleinte bizonytalanul 
és kétkedve fogadja a jóslatot. 
Később azonban eluralkodik 
rajta egy mélyről jövő mohó só-
várgás a hatalom iránt, melynek 
következtében, a jövendöléstől 

hajtva, egyre mélyebbre kerül a 
becsvágy, árulás és gyilkosság 
örvényében.” – szól az előadást 
bemutató ismertető.

A darab mondanivalója min-
den korban aktuális – mondta 
Lotz Katalin, a DBU igazgatója, 
ezért is választották ezt az alko-
tást Shakespeare-től. „Bár 400 
éve íródott, a skót király tragé-

diája ma is aktuális” – tette hoz-
zá a színházigazgató.

A főszereplőt, Macbeth-et 
Horgász Dezső játssza, teljes át-
éléssel elevenítve meg a hadve-
zér alakját. A királyt jóslatokkal 
„alakító” boszorkányt és egy-
úttal Lady Macbeth-et is Don-
ner Paula játssza. A darabban 
látható még Hermann Melissa, 
Boglári Tamás, Sipos Eszter és 
Kehr Michael, az előadást Lang 
Johannes rendezte. Az impo-
záns és egyben meghökkentő-
en funkcionális díszletet a DBU 
készítette.

Az előadást áprilisig lehet lát-
ni a DBU színpadán, ezt köve-
tően várhatóan szeptemberben 
tűzik újra műsorra.  SZV 

VIP-siker, flambírozva

Egy harmadik helyet és egy kü-
löndíjat nyert a Szekszárdi Szak-
képzési Centrum Vendéglátó 
Szakképző Iskolájának csapata 
az olaszországi Grado városában 
megrendezett Le Donne nell'Arte 
del Flambè versenyen.

A kifejezetten hölgyek számára 
meghirdetett vetélkedésen – 16 
itáliai régió csapata mellett – a ma-
gyar színeket a „VIP” triója képvi-
selte, melyet az intézmény tanárai, 
Szőke Anikó és Fazekasné Both 
Anikó, valamint Vas-Guld Zsu-

zsanna, a PTE KPVK Élelmiszer-
gazdasági és Turisztikai Tanszéké-
nek tanársegédje alkották.

A feladat egy gyümölcstál elké-
szítése volt, melyet a felszolgáló-
nak flambíroznia kellett, s a csapat 
harmadik tagjának pedig az étel-
hez illő bort kellett kínálni. A zsű-
ri egy harmadik hellyel, a versenyt 
online követő mintegy 28 ezer 
néző pedig különdíjjal ismerte el 
a szekszárdiak jó teljesítményét – 
tudtuk meg Nagy Imrétől, az in-
tézmény igazgatójától.  SZV
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Március 24-ei rejtvényünk megfejtése: Arany László, A délibábok hőse 
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Lovász Jenő. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.  
E heti rejtvényünk megfejtését április 4-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

„Még a gólya is, az égen, tud-
ja költözése idejét, a gerlice, 
a fecske és a daru is vigyáz, 
mikor kell megjönnie, csak az 
én népem nem ismeri az Úr 
törvényét”  (Jeremiás 8,7)

Az elmúlt hétvégén megérkezett 
gemenci fészkébe Zoltán, a feke-
te gólya. A felszerelt jeladó által 
tudhatjuk, február 16-án indult 
el Közép-Afrikából, hogy több, 
mint hatezer kilométert megté-
ve hazatérjen. Az őszi vonulást 
is beleszámítva csaknem 12 ezer 
kilométernyi utat tett meg.

Megdöbbentő, hogy alig több, 
mint egy hónap alatt – a Ní-

lusnál egy kicsit megpihenve 
– megérkezett, hogy aztán a 
hosszú út végén könnyedén 
megtalálja saját fészkét! Még a 
Jeremiás próféta által emlege-
tett madarak is megszégyenítik 
a ma élő emberek többségét, 
mivel ők ismerik és követik a 
Teremtő jó rendjét, ami éle-
tük védelmét, megmenekülését 
szolgálja. Döbbenetes! Több 
ezer kilométeren át hajszál-
pontosan indulnak és érkeznek 
meg a megfelelő időben a meg-
felelő helyre.

Csak az okos, művelt, tudós 
ember „nem ismeri az Úr tör-
vényét”. Így aztán nem csoda, 

ha nem is követi! Pedig Jézus 
Krisztus világos választ adott a 
neki szegezett kérdésre: „Mes-
ter, melyik a nagy parancsolat a 
törvényben? Jézus így válaszolt: 
Szeresd az Urat, a te Istenedet 
teljes szívedből, teljes lelkedből 
és teljes elmédből. Ez az első és 
a nagy parancsolat. A második 
hasonló ehhez: Szeresd feleba-
rátodat, mint magadat. E két 
parancsolattól függ az egész 
törvény és a próféták.” (Máté 22, 
36–40)

Ha a madarakhoz hasonlóan 
ismerné és követné az ember 
is a reá vonatkozó törvényt, 
másmilyen lenne a közérzete, 

családi kapcsolata, békessége, 
országunk és az egész világ ál-
lapota. Mert „a szeretet nem 
tesz rosszat a felebarátnak” 
(Róma 13,10). Sőt: „Amit 
csak szeretnétek, hogy az em-
berek veletek cselekedjenek, ti 
is ugyanazt cselekedjétek ve-
lük…” (Máté 7,12).

Csak tőlünk függ. Mi döntjük 
el, hogy követjük-e Jézus törvé-
nyét, tanítását és példáját, hogy 
megmeneküljünk az élet nagy 
utazása során. Mint a gólya, 
amely tudja költözése idejét, és 
vigyáz, mikor kell megjönnie. 

 Fodor Péter
 baptista lelkipásztor

AGÓRA MOZI
Március 31., vasárnap  
– április 3., szerda
17:00 |  Colette
19:30 |  Túltolva

Április 4., csütörtök 
– április 6., szombat
15:00 |  Így neveld  

a sárkányodat 3.
17:00 |  Dumbó
19:30 |  Marvel Kapitány

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
2019. április 1. (hétfő) 19:00 
– Színházterem
Veszedelmes viszonyok

Bérleten kívüli szabadelőadás. 
Színmű Christopher Hampton 
nyomán, a Spirit Színház Budapest 
előadása. Veszedelmesen aktuális 
történet: érzelmi, lelki terrorról, er-
kölcsileg torz befolyásos emberek 
élő játékszereiről. Olyan helyzetek, 
szövevényes kapcsolati hálók min-
dig titkos és torz története, mely-
ben a főhős csak így védekezik: 
„Nem vagyok a magam ura.” 

Jegyárak: 3.300,- Ft – 3.800,- Ft.

2019. április 7. (vasárnap) 11:00  
– Béla király tér
XLIII. Bárdos Lajos Zenei Hetek – 
Tolna megyei Kórustalálkozó 

Bárdos Lajos: Missa Tertia – Bár-
dos Lajos darabja a Belvárosi római 
katolikus templomban csendül fel, 
a szentmise keretében. Közremű-
ködik: Liszt Ferenc Pedagógus 
Kórus, Szekszárdi Madrigálkórus, 
Szent Cecília Egyházi Kórus. Vezé-
nyel: Koller Tamás. Orgonán kísér: 
Lozsányi Tamás organaművész.

2019. április 7. (vasárnap) 15:00  
– Rendezvényterem
XLIII. Bárdos Lajos Zenei Hetek – 
Tolna megyei Kórustalálkozó

15:00 óra Kórustalálkozó 
Köszöntőt mond: Csillagné Szánt-
hó Polixéna, a Humán Bizottság 
elnöke. Megnyitja: Kempelen 
Tünde karnagy, a kórustalálkozó 
fővédnöke.

2019. április 9. (kedd) 18:00 
– Rendezvényterem
Mindennapi Maceráink

Hétköznapi Protokoll – Görög 
Ibolya protokollszakértő előadása. 

Jegyár: 2.000,- Ft.

2019. április 10. (szerda) 19:00 
– Színházterem
Földes László Hobo: „Hé, Magyar 
Joe!”lemezbemutató koncert. „Az 
ötlet a semmiből csapott le rám. 
Jimi Hendrix világhírre juttatott 
egy féltékenységi gyilkosságról 
szóló bluest, a Hey Joe-t, amit én 
negyven éve lefordítottam, és az-
óta is játszom. Valamiért eszembe 
jutott, hogy ha nekem amerikai ne-
vem van, azaz a Hobo, akkor a Joe 
is lehet magyar, és azonnal leírtam 
a gyilkos élettörténetének vázlatát.” 

Jegyárak: 3.000,- Ft – 3.500,- Ft.

2019. április 14. (vasárnap)  
09:00–13:00 – Rendezvényterem
Húsvéti játszóház

Programok:
09:00–13:00 Kézműves foglal-

kozások, babajátszó, arcfestés
09:30 Húsvéti tojáskeresés a 

Prométheusz parkban (10 éves 
korig). A tojáskereséshez kosarat 
hozzatok magatokkal! (rossz idő 
esetén elmarad)

11:00 Húsvéti kaland Nyúlcsi 
Júlcsival az Óperenciás Bábszínház 
előadásában.

Kifújt vagy főtt tojást mindenki 
hozzon magával!

Jegyárak 1.000,- Ft, 4 éves kor 
alatt 500,- Ft.

Felhívás: évfolyam-találkozó
2019. június 1-i találkozás re-
ményében várjuk mindazon 
évfolyamtársaink jelentkezé-
sét, akik 1969. júniusában (50 
éve) ballagtak el a szekszárdi 
Babits Mihály Általános Is-
kolából.

Jelentkezni: (Paálné) Káldi Er-
zsébet (8.a) 30/369–7937; (Mol-
nárné) Kólya Zsuzsanna (8.b) 
30/336–1522; Nepp Dénes (8.c) 
74/316–206 és 20/914–8897; 
(Susztekné) Szántai Anna (8.d) 
20/298–4983.

Adományozás
A Tolna Megyei Vöröskereszt 
HASZNÁLTRUHA ADO-
MÁNYOZÁST tart.
Helye: Szekszárd Dózsa Gy. u. 1.
Ideje: 2019. április 01. (hétfő) 
08:00 – 09:00 óráig.

2019. évi tagdíj befizetésére 
is lehetőség van.

Szeretettel várjuk tagjainkat 
és minden rászorulót.

Értesítés 
Az Országos Vérellátó Szolgá-
lat Szekszárdi Területi Vérel-
látója értesíti kedves jelenlegi 
és leendő véradóit, hogy 2019. 
április 5-én, pénteken NEM 
LESZ INTÉZETI VÉRADÁS!

A véradási lehetőségekről az 
OVSZ honlapján tájékozódhat.

Megértésüket köszönjük!

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

Hirdetmény 
bírósági ülnökök jelöléséről

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 Ön-
kormányzata összesen 16 fő 
ülnök megválasztására jogosult.
Az önkormányzatnak az ülnö-
kök jelölésére vonatkozó rész-
letes hirdetménye, az ülnökök 
kötelezettségeire vonatkozó 
tájékoztató, a jelöléshez és a je-

lölés elfogadásához szükséges 
nyomtatványok Szekszárd Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala ügyfélszolgálatán meg-
tekinthetők, illetve beszerezhe-
tők, továbbá Szekszárd Megyei 
Jogú Város Önkormányzat hon-
lapján, a https://www.szekszard.
hu oldalon is megismerhetők 
és letölthetők. (Érdeklődni te-
lefonon dr. Nagy Csilla meg-
bízott osztályvezetőnél lehet a 
74/504–126-os telefonszámon.)

Az ülnököket Szekszárd Me-
gyei Jogú Város Önkormányza-
ta Közgyűlése várhatóan a 2019.
áprilisi rendes ülésén választja 
meg. Az ülnökjelölés határideje 
2019. április 10. napja. 
 Ács Rezső
 polgármester

Legyen
önkéntes segítő!

A Tolna Megyei Balassa János 
Kórházban működő „Méltó-
sággal az út végén” Hospice 
Alapítvány önkéntes segítők 
jelentkezését várja, akik a vég-
stádiumú, főként daganatos be-
tegeknek és hozzátartozóiknak 
nyújtanak segítséget a kórházi 
kezelés során!

A jelentkezéseket április 
10-ig fogadja a Hospice ala-
pítvány. 

Bővebb tájékoztatást nyújt: 
Mozolai Márta szociális mun-
kás, alapítványi titkár (tel.: 
06–74/501–500/273 mellék, 
vagy e-mail: mozolai.marta@
tmkorhaz.hu).

Friss hírekért,
képgalériáinkért

látogasson el
közösségi oldalunkra:
https://www.facebook.com/

szekszardivasarnap/
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Lépcsőről-lépcsőre épül a szekszárdi jégkorong
Bizony nem könnyű ott jég-
korong sportot csinálni, ahol 
ennek nincsenek múltbéli 
tradíciói, és létesítményi hát-
tér sem ideális. Ám, ha van 
határozott szándék a sport-
ág meghonosítására, ha így is 
jönnek és maradnak is a jég-
korongban gyerekek, akkor...

Az edzőséghez kellő ambíciók-
kal rendelkező Kakas Krisztián 
öt esztendeje érkezett Szek-
szárdra. Az élvonalbeli játékos 
múlttal bíró, pályája elején járó 
utánpótlás-tréner látott fantázi-
át abban, hogy a tolnai megye-
székhelyen lerakni a jégkorong 
alapjait. Az „önálló alkotás” 
lehetősége csábítóbb volt, mint 
egy nagyobb klubnál egy edző 
teamben dolgozni. A Duna-
ferr és a Ferencváros egykori 
játékosa az előbbi utat válasz-
totta. Most eljött az ideje egy-
fajta visszapillantásnak, amivel 
megpróbáljuk felvázolni, mi is 
történt a szekszárdi jégkorong 
sportban, amióta Kakas Krisz-
tián a vezetőedző.

– Két okból vállaltam a 
munkát. Egyfelől megtisztelő 
volt, hogy a klubot működtető 
Sportközpont illetékesei meg-
kerestek, de nem elhanyagolha-
tó tényező volt, hogy elődeim 

nem tétlenkedtek, mert voltak, 
akikkel el lehetett indulni – 
kezdte Kakas Krisztián (képün-
kön hátul, balról a második).

Ami kívülről is látszott, hogy 
az új edző érkezésével egyre 
nőtt a képzésbe bevont játéko-
sok száma. A „piramis széles-
sége” már tavaly lehetővé tette, 
hogy a Szekszárdi Jégmadarak 
beneveztek az U14-es országos 
bajnokságba. Noha hangoztat-
ják, hogy ebben a korban sem 
számít még az eredmény, de 
még is okkal büszkék arra, hogy 
a serdülőkor „előszobájának” is 
tekinthető országos sorozatban 
sportági fellegvárak csapatainak 
egész sorát maguk mögé utasít-
va ezüstérmesként zártak.

– Lényegében az idén váltot-
tunk nagypályára, s ugyanúgy 
országos bajnokságban ját-
szunk, mint eddig. Újoncként az 
első csoportban szerepelünk, és 
olyan csapatokkal játszhatunk, 
mint a Debrecen, a Pest megyei 
településekre építő Szigeti Bi-
kák, a szerbeket is foglalkoztató 
Kiskőrös, vagy a Fradi fiókcsa-
patának is tekinthető a Hatvan. 
Le a kalappal a gyerekeink előtt, 
hogy ott vagyunk stabilan a kö-
zépmezőnyben – adott hangot 
elégedettségének a vezetőedző, 
aki Gergely Tibor és Sandi Ta-
más utánpótlás edzőkkel össz-
hangban dolgozik.

Sajnos, ahhoz, hogy az 
U14-es bajnokságban szerep-

lő szekszárdi csapatot játszani 
láthassuk, el kell volna utazni 
Dunaújvárosba, mert a „Ka-
kas-fiúk” ott játszották a hazai 
meccseiket.

A képzés hatékonyságára 
alapvetően kihat, hogy kevés a 
jeges edzés. A mobil jégpálya 
decembertől március közepéig 
üzemel, s az a cirka egy hónap, 
amivel novemberi dunaújvárosi 
edzésekkel meg tudják hosszab-
bítani a szezont, csak keveset 
segít. A helyzet alapvetően vál-
tozhat, hisz a Magyar Jégkorong 
Szövetség bejelentette: hamaro-
san indul az a sportágfejlesztési 
program, mely szerint minden 
megyeszékhely rövid időn belül 
– a jövő év végére ígérik – fedett 
jégcsarnokkal kell rendelkeznie. 
Szekszárdra talán az elsők kö-
zött érhet el ez a projekt...

A most szárazföldi, görkori-
zásos edzéseket vezető Kakas 
Krisztián addig is szeretné, ha 
a jeges napok száma már a kö-
vetkező szezonban növekedne, s 
ehhez kéri minden jégkorongot 
szerető segítségét. Előbb az első 
önálló, országos bajnokságban 
szekszárdi ifjúsági csapat létre-
hozásában – hogy legyen mit to-
vább építeni –, miközben persze 
a legfiatalabbak bázisát is tovább 
terebélyesítenék.  B. Gy.
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Szemerei és Felkl ezüstje a mezei ob-ról
A hétvégén immár 111. al-
kalommal rendezték meg a 
Mezei Futó Országos Bajnok-
ságot Kecskeméten.

A távfutók számára az év legjob-
ban várt eseményén a Szekszárdi 
Sportközpont atlétikai szakosz-
tálya 16 fővel vett részt és szinte 
minden korosztályban megmé-
rettette magát.

A legjobb eredményt Sze-
merei Levente érte el, aki kor-
osztályában, a juniorok között 
ezüstérmet szerzett, ezen kívül a 
felnőttek mezőnyében az 5. he-
lyet végzett a 80 fős mezőnyben! 
Sikerének értékét növeli, hogy a 
mezei ob-n rajtvonalhoz állnak a 
800 méteres és a maratoni futók 
is, így Szőke Gergő tanítványá-
nak a teljes magyar élmezőnnyel 
kellett felvennie a versenyt.

Az utánpótláskorú sportolók 
eredményei közül kiemelke-
dik Felkl Dominik ezüstérme 
a gyermek (U13) futamból, de 

a 11 éves lányok mezőnyében 
induló Görföl Zselyke is a top 
tízben zárt. Csapatban a nagy 
mezőnyökben az U13-as fiúk az 
5., a lányok a 7. helyen zártak, 
míg az újonc fiú csapat a 6., a 
serdülő fiú gárda pedig a 7. he-
lyet szerezte meg.

A szekszárdi eredmények: 
U11 leány: 7. Görföl Zselyke. 
U13 leány: 20. Istlstekker Bog-

lárka, 29. Kovács Eszter, 41. 
Pesthy Borbála. Fiú: 2. Felkl 
Dominik, 20. Orbán-Zaják Pé-
ter, 29. Végh Zsombor, 36. Máté 
Zsombor. Újonc fiú: 12. Gyányi 
Zsombor, 21. Plesz Gábor, 26. 
Deli Bence. Serdülő fiú: 12. Ist-
lstekker Balázs, 22. Felkl Benjá-
min, 46. Andi Péter. Junior fiú: 
2. Szemerei Levente. Felnőtt 
férfi: 5. Szemerei L.   - rp -

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

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
Április 1-től április 5-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

(04139)

MENÜ Április 1. Április 2. Április 3. Április 4. Április 5.

„A”
1150 Ft

Sertésragu-
leves Karfiolleves Köleses burgo-

nyagaluska leves
Brokkolikrém-

leves
Erdei

gyümölcsleves

Burgonyás 
tészta,

csemege
uborka

Paradicsomos 
húsgombóc,
fél adag főtt 

burgonya

Rántott tengeri 
halporció,
párolt rizs,

tartármártás

Sült
csirkecomb,

francia saláta

Sárgaborsó-
főzelék,

sertéspörkölt

„B”
1150 Ft

Sertésragu-
leves Karfiolleves Köleses burgo-

nyagaluska leves
Brokkolikrém-

leves
Erdei

gyümölcsleves

Csirkecsíkok 
strogano�  

módra,
currys rizs

Gyros,
friss salátával, 

pitával

Csülökpörkölt  ,
vajas galuska,
savanyúság

Cigánypecsenye,
 pirított

burgonya,
káposzta saláta

Óvári
csirkemell,

karottás rizs

Napi
ajánlat
1050 Ft

Trappista sajt 
rántva,

csiperkés 
jázmin rizs,

tartármártás

Trappista sajt 
rántva,

csiperkés 
jázmin rizs,

tartármártás

Trappista sajt 
rántva,

csiperkés 
jázmin rizs,

tartármártás

Trappista sajt 
rántva,

csiperkés 
jázmin rizs,

tartármártás

Trappista sajt 
rántva,

csiperkés 
jázmin rizs,

tartármártás

Fitness
ajánlat
1250 Ft

Mozzarellás-
pesztós 

csirkesaláta 
krutonnal

Mozzarellás-
pesztós 

csirkesaláta 
krutonnal

Mozzarellás-
pesztós 

csirkesaláta 
krutonnal

Mozzarellás-
pesztós 

csirkesaláta 
krutonnal

Mozzarellás-
pesztós 

csirkesaláta 
krutonnal

Csörgőlabda bemutatót tartottak az egyetemi karon
Az országos sorozathoz csat-
lakozva a Szekszárdi Fekete 
Gólyák Kézilabda Club csör-
gőlabda szakosztálya, az MKSZ 
Parasport Albizottság, a Tolna 
Megyei Kézilabda Szövetség, 
a Tolna Megyei Fogyatékosok 
Sportszövetsége és a Vakok és 
Gyengénlátók Tolna Megyei 
Egyesülete támogatásával és 
közreműködésével csörgőlab-
da bemutatót és érzékenyítő 
tréninget tartott a csörgőlabda, 
illetve kerekesszékes kézilab-
da parasportok bemutatására, 
megismertetésére és népszerű-
sítésére március 21-én, a PTE 
KPVK-n.

Az egyetemi kar éttermé-
ben Bay Attila, a Szekszárdi 
FGKC elnöke nyitotta meg a 
rendezvényt, majd a sportfel-

szerelés nagykereskedelem-
mel foglalkozó Sport 36 cég 
képviseletében Bódis Tamás 
kereskedelmi igazgató adta át 

az FGKC csörgőlabda csapa-
tának új felszerelését. Gitáron 
közreműködött Pintér Zsolt, a 
csörgőlabda csapat játékosa. 
Ezt követően a Vakok és Gyen-
génlátok Tolna Megyei Egye-
sülete szervezésében előadá-
sokat hallhattak, érzékenyítő 
tréningeken vehettek részt az 
érdeklődők.

A PTE KPVK tornatermében 
a magyar férfi válogatott és a 
házigazda Fekete Gólyák KC 
csörgőlabda-csapata bemutató 
mérkőzést vívott, de az érdek-
lődők, látássérült sorstársak ki 
is próbálhatták a sportágat. 

 SZV

Sporthírek
Futsal. Magabiztos győze-
lemmel javított a Tolna-Mözs 
ellen elveszített megyei rang-
adó után a Szekszárd FC NB 
I-es női futsal csapata. Micskó 
Márk gárdája a bajnokság 18. 
fordulójában Jarova (2), Vas-
kovets, Horváth K. és Kovács 
(öngól) találataival 5–1-re 
nyert a Miskolc vendégeként.
Kosárlabda. A 20 pontot jegy-
ző Erica McCall vezérletével 
69–57-es győzelmet aratott az 
Atomerőmű KSC Szekszárd a 
Cegléd otthonában. Djokics 
Zseljko együttese szombat este 
hazai pályán, az MTK ellen 
zárja az alapszakaszt.
Labdarúgás. Megszerezte 
első tavaszi győzelmét a Szek-
szárdi UFC NB III-as labda-
rúgó csapata. Kvanduk János 
edző együttese 1–0-ra verte a 
bajnoki címre is esélyesnek 
tartott SZEOL gárdáját. A 
tabella 12. helyén álló UFC 
gólját Fejes Péter szerezte 
11-esből a 75. percben.
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A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA
ÁCS REZSŐ polgármester
Április 1. (hétfő) 14:00 – 16:00 
óráig. 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. április 9. (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.)

2. számú óvodai körzet
Szekszárdi 2. Számú Óvo-
da-Bölcsőde – Mérey u. 37–39.
Akácfa u., Árnyék dűlő, Babits M. 
u., Bagóvölgy, Baka u., Bakony u., 
Bálint köz, Balparászta, Balreme-
te, Bartina köz, Bartina u., Bartók 
B. u., Battyány u., Béla király tér, 
Benedek apát u., Benedekvölgy, 
Bethlen G. u., Bikavér u., Bocskai 
köz, Bocskai u., Bodza u., Bólyai 
J. u., Bor u., Borkút, Boróka dűlő, 
Borostyán u., Borzsák E. u., Boty-
tyán-hegy, Bottyán-hegyi ltp., Bükk 
u., Csapó D. u., Cserfa u., Cserhát 
u., Csillám dűlő, Csomorika dűlő, 
Csonka u., Csontos völgy, Dicenty 
Dezső u., Dió liget, Diófa u., Dorogi 
köz, Dózsa Gy. u., Dr. Berze Nagy 
J. u., Dülő u., Előhegy, Előhegyi u., 
Erkel F. u., Esze T. u., Kiskadarka 
u., Klapka Gy. ltp., Klapka Gy. u., 
Kodály Z. u., Kossuth Lajos u., Kő-
rösi Cs. S. u., Leányka dűlő, Leopold 
L. u., Létay M. u., Lisztes tető, Lisz-
tesvölgy, Lisztesvölgy u., Lőtéri köz, 
Madách I. u., Mandula sor, Mecsek 
u., Mérey u., Mocfa, Mocfa dűlő, 
Muskotály u., Nagy M. völgy, Nagy-
bödő, Nagybödő u., Nefelejcs köz, 
Nefelejcs u., Nyár u., Pál u., Palánk, 

Palánki hegy, Palánki út, Parászta 
u., Páskum u., Pásztor u., Patak u., 
Pázmány tér, Pince u., Pintes tető, 
Présház köz, Présház u., Ezerfürtű 
u., Ezerjó köz, Ezerjó u., Faddi tető, 
Faddi u., Faddi völgy, Faddivölgy, 
F. szurdik, Flórián u., Fuksz tető, 
Fuksz völgy, Fukszvölgy, Fürdő-
ház u., Fürt u., Gárdonyi Géza u., 
Hamvas köz, Hársfa u., Hárslevelű 
dűlő, Herman O. u., Hidaspetre, 
Hidaspetre oldal, Hirlingpuszta, 
Horváth K.u., Hosszúvölgy, Hosz-
szúvölgy u., Hrabovszky u., Illyés 
Gy. u., Irsai O. dűlő, Jázmin dűlő, 
Jedlik Á. u., Jelky A. u., Jobbparász-
ta, Jobbremete, József A. u., Kabar 
dűlő, Kablár köz, Kadarka köz, 
Kadarka ltp., Kadarka u., Kálvin 
tér, Kandó K. u., Kápolna tér, Ka-
tona J. u., Kerékhegy, Kerékhegy u., 
Kisbödő, Kisbödő u., Kisbödő-hegy 
u., Puskás T. köz, Puskás T. u., Rá-
kóczi u. páratlan oldala 49. szám-
tól végig, Rákóczi u. páros oldala, 
Remete u., Rizling u., Roboz Z. u., 
Rózsa u., Rózsamáj u., Rövidvölgy, 
Saul-völgy, Sauli tető, Sauli völgy, 
Séd köz, Selyem u., Semmelweis 
u., Sió u., Szalai völgy, Széchenyi 
u. páratlan oldala 1–37. számig, 

Székely B. u., Szent L. u., Szent M. 
dűlő, Szücsény-szurdik, Szüret u., 
Táncsics M. köz Táncsics M. u., 
Tanya u., Tolnai L. u., Ujfalussy I. 
u., Vak Bottyán u., Vár köz, Vendel 
I. u., Vörösmarty u., Wigand J. tér, 
Zápor-köz, Zápor u., Zöldkert u., 
Zrínyi u. páratlan oldala 49. szám-
tól végig, Zrínyi u. páros oldala 44. 
számtól végig.

3. számú óvodai körzet
Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda – 
Perczel M. u. 2.
Alisca u., Alkony u., Alkotmány 
u., Allende u., Almás, Arany J. u., 
Árnyas u., Árok u., Bakta, Bara-
nyavölgy, Barát J. u., Barátság u., 
Barázda u., Bátaszéki út, Bem u., 
Benczúr u., Bercsényi u., Béri B. Á. 
u., Bezerédj u., Bodzás, Bródy köz, 
Bródy S. u., Búzavirág u., Cinege 
u., Cinka, Cinka u., Csalogány u., 
Csap u., Csatár, Csatári u., Csend 
u., Csengey D. u., Cseri J. u., Cso-
bolyó u., Csokonai u., Csopak u., 
Csötönyivölgy, Dienes V. u., Dobó 
u., Domb u., dr. Hadnagy A. u., 
dr. Hirling Á. u., dr. Nagy I. u., 
dr. Szentgáli Gy. u., dr. Tóth L. u., 
Ebes u., Ebespuszta, Epreskert u., 

Fagyöngy u., Otthon u., Óvoda u., 
Perczel M. u., Porkolábvölgy, Putto-
nyos u., Rozsnyay M. u., Sárköz u., 
Sárvíz u.,  Strázsahegy, Szabó D. u., 
Széchenyi u. 39. számtól mindkét 
oldal végig, Szekér u., Szent-Györgyi 
A. u., Szérü u., Szilas köz, Szilas u., 
Szilfadülő, Szőlő köz, Szőlő u., Sző-
lőhegy, Faluhely, Fáy A. u., Gemenc 
u., Gesztenyés, Görögszó, Gurovica, 
Gyertyányos, Gyüszüvölgy, Halas 
u., Harang u., Harmat u., Háry J. 
u., Hébér u., Hegyalja u., Holdfény 
u., Hollós L. u., Honvéd u., Ibolya u., 
Istifángödre u., Ivánvölgy, Jácint u., 
Jókai u., Kacor u., Kalász u., Kálvá-
ria u., Kerámia u., Kertész u., Kilátó 
u., Kisfaludy u., Kurta u., Kuruc u., 
Lajos király u., Lehel u., Levendula 
u., Liget u., Lugas u., Magyar S. u., 
Major u., Május 1. u., Mattioni E. 
u., Mészöly M. u., Mikes u., Móricz 
Zs. u., Munkácsy M. u., Muskátli u., 
Napfény köz, Napfény u., Obsitos u., 
Orgona u., Szőlőhegy u., Tartsay V. 
u., Tóthvölgy, Tüske u., Tüzér u., 
Vadász u., Vasvári köz, Vasvári u., 
Venyige u., Vessző u., Vincellér u., 
Viola u., Vitéz u., Völgy u., Wesse-
lényi u., Ybl Miklós ltp., Ybl M. u., 
Zengő u., Zöldfa.

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.

Felhívás óvodai beíratásra a 2019/2020. nevelési évre
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének 
50/2019.(II. 28.) számú határozata 
alapján értesítjük a kedves Szülő-
ket, hogy a 2019/2020. nevelési évre 
Szekszárd város óvodáiba a beíratás
•  2019. április 29-én (hétfő) 

08:00 – 17:00 óráig
•  2019. április 30-án (kedd) 

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

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

tó német nemzetiségi nevelés is), 
• Bajcsy-Zsilinszky u. 6.
Működési (felvételi) körzete az 
1. számú óvodai körzet. 
(Német nemzetiségi nevelés igénye 
esetén a város egész lakóterületéről 
fogadják a jelentkezőket.) 

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

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

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

V. Pécsi Tudományegyetem Ily-
lyés Gyula Gyakorlóiskola, Alap-
fokú Művészeti Iskola és Gyakor-
lóóvoda 
7100 Szekszárd, Mátyás király u. 5.
(Telefon: 74/528–338)
Hozzá tartozó óvodaépület:
• Mátyás király u. 1.

VI. Szent József Katolikus Általá-
nos Iskola Katholische Grundschu-
le és Szent Rita Katolikus Óvoda
7100 Szekszárd, Garay tér 9.
(Telefon: 74/311–421)
Hozzá tartozó óvodaépület: 
• Szent-Györgyi Albert u. 9.

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

VIII. Szekszárdi Waldorf Óvoda, 
Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola 
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 132. 
(Telefon: 74/311–104) 
Hozzá tartozó óvodaépület: 
• Rákóczi u. 132.

TOVÁBBI TUDNIVALÓK:
1.  A beíratáshoz szükséges do-

kumentumok:
–  a gyermek személyazonosításá-

ra alkalmas, a gyermek nevére 
kiállított személyi azonosítót 
és lakcímet igazoló hatósági 
igazolvány, 

–  a szülő személyi azonosító és 
lakcímet igazoló hatósági iga-
zolványa, valamint

–  a gyermek orvosi igazolása.
Lehetőség szerint a szülő vigye 
magával beíratandó gyermekét! 

2.  Kötelező beíratni azt a gyerme-
ket, aki 2019. augusztus 31. nap-
jáig a harmadik életévét betölti: 

A gyermek abban az évben, 
amelynek augusztus 31. napjáig 
a harmadik életévét betölti, a ne-
velési év kezdő napjától legalább 
napi négy órában óvodai foglal-
kozáson vesz részt.

3.  Felmentés a kötelező óvodai 
nevelésben való részvétel alól:

A jegyző – az egyházi és magán 
fenntartású intézmények eseté-
ben a fenntartó – a szülő kérel-
mére és az óvodavezető, valamint 
a védőnő egyetértésével, a gyer-
mek jogos érdekét szem előtt tart-
va, annak az évnek az augusztus 
31. napjáig, amelyben a gyermek 
az ötödik életévét betölti, fel-
mentést adhat a kötelező óvodai 
nevelésben való részvétel alól, ha 
a gyermek családi körülményei, 
képességeinek kibontakoztatása, 
sajátos helyzete indokolja.

A felmentési kérelmet 2019. 
április 20-ig a gyermek lakó-
helye, ennek hiányában tartóz-

kodási helye szerint illetékes 
jegyzőhöz, továbbá a kérelem 
másolatát a kötelező felvételt biz-
tosító óvoda vezetőjéhez írásban 
kell benyújtani. Ha a szülő nem 
települési önkormányzati fenn-
tartású óvodába kívánja beírat-
ni gyermekét, akkor a kötelező 
óvodai nevelésben való részvétel 
alóli felmentési kérelmét az óvoda 
fenntartójához nyújtja be, továb-
bá a kérelem másolatát megküldi 
a gyermek lakóhelye, ennek hiá-
nyában tartózkodási helye szerint 
illetékes jegyzőhöz.

A kötelező óvodai nevelésben 
való részvétel alól felmentett gyer-
mek szülője a nevelési év közben 
kérheti a gyermek óvodai felvételét.

4.  Teendő külföldön tartózkodás 
esetén:

Ha a gyermek óvodakötelezett-
ségét külföldön teljesíti, a szülő 
írásban köteles erről értesíteni a 
gyermek lakóhelye, annak hiá-
nyában tartózkodási helye szerint 
illetékes jegyzőt.

5.  Beíratási kötelezettség el-
mulasztásának és óvodakö-
telezettség megszegésének 
következményei:

Amennyiben a szülő beíratási kö-
telezettségének nem tesz eleget, 
szabálysértést követ el és eljárás 
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 jelzése 
alapján a gyámhatóság kezdemé-
nyezi a kincstárnál a családi pót-
lék ellátás szüneteltetését.

6.  Három évesnél fiatalabb gyer-
mek felvétele (előjegyzése):

Az óvoda felveheti azt a gyerme-
ket is, aki a harmadik életévét a 
felvételétől számított fél éven be-
lül betölti, feltéve, hogy minden, 
a felvételi körzetben lakóhellyel, 
ennek hiányában tartózkodási 
hellyel rendelkező hároméves és 
annál idősebb gyermek óvodai 
felvételi kérelme teljesíthető.

7.  Működési (felvételi) körzettel 
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 város 
egész lakóterületéről fogadja a 
gyermekeket.

8.  Értesítés óvodai felvételről, 
jogorvoslati lehetőség:

Az óvodai felvételről az óvodák a 
beíratást követő egyeztetés után, 
2019. május 28-ig értesítik 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 sajátos 
nevelési igényű gyermek óvo-
dai felvétele:

A lehetőségekről érdeklődjenek 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. 

 Szekszárd, 2019. március 6. 
 Dr. Molnár Kata jegyző

KÖRZETEK
1. számú óvodai körzet
Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kin-
dergarten – Kölcsey ltp. 15.
Ady E. u., Aranytó u., Árpád u., 
Augusz I. u., Bajcsy-Zsilinszky u., 
Balassa u., Bárányfok, Béketelep, 
Berzsenyi u., Bogyiszlói út, Bor-
rév, Csaba u., Damjanich u., dr. 
Szakály F. u., Garay tér, Holub 
J. u., Hunyadi u., Józsefpuszta, 
Kapisztrán u., Kendergyár, Ke-
selyűs, Keselyűsi út, Kinizsi u., 
Kiskorzó tér, Kiss J. u., Korsófölde 
u., Kölcsey ltp., Liszt F. u., Liszt 
tér, Luther tér, Mátyás király u., 
Mészáros L. u., Nyámándpuszta, 
Ózsákpuszta, Petőfi S. u., Pollack 
M. ltp., Pollack M. u., Rákóczi u. 
páratlan oldala 1–47. számig, Si-
pos M. u., Sport u., Széchenyi u. 
páros oldala 2–38. számig, Szent I. 
tér, Szentmiklósi út, Szluha Gy. u., 
Tartsay V. ltp., Tavasz u., Tinódi 
u., Toldi u., Tompa u., Tormay B. 
u., Wosinsky M. ltp., Zrínyi u. pá-
ratlan oldala 1–47. számig, Zrínyi 
u. páros oldala 2–42. számig.
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LOVASTÁBOR 2019-ben is Őcsényben!
A Rózsa Tanya Lovarda 2019-ben ismét lovastáborokat indít az alábbi időpontokban:

(04149)

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.

Kérjük válasszon Bennünket!
Adója 1%-val támogassa

2019-ben is Egyesületünket!

Adószámunk:18864858–1–17
Bankszámlaszám: 71900058–10004074

Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete
7100 Szekszárd, Hunyadi u. 4. • www.tolnamegyeivakok.hu (04148)

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!

(04136)

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

(04137)

ÉLEZÉST VÁLLALUNK! kések, balták, ollók,
metszőollók,
ágvágók,
vésők,
gyaluk

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,

KULCSMÁSOLÁS
7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 54/a. • 74/413-004 

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 10. • 74/512-453
7130 Tolna, Deák F. u. 82. • 74/540780  (04142)

SCHOLL és BERKEMANN
téli lábbelik kiárusítása

30 %
kedvezménnyel!

7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 56.
Nyitva tartás: H-P. 8–16 óráig

Telefon: 74/319–593
Egészségpénztári kártyát is elfogadunk!

(04143)


