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FOTÓ: KISS ALBERT → 5. oldal

E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Közösségi kertek
Szépen nőnek a konyhakerti 
növények a Honvéd utcai kö-
zösségi kertben. A város foly-
tatni kívánja a programot: az 
újabb közösségi kertek kialakí-
tását önkormányzati tulajdon-
ban lévő területek biztosításá-
val is segítik.
 → 3. oldal

A legjobb vörös
A Schieber Pincészet Tabu Kék-
frankos 2016 bora lett a „Leg-
jobb vörösbor” az idei Szek-
szárdi Borvidéki Borversenyen. 
Az elismerés bizonyíték arra, 
hogy a borvidék emblemati-
kus fajtájából, a kékfrankosból 
is készülhet csúcsbor.
 → 6. oldal

Remek KSC-rajt
Győzelemmel kezdte a ráját-
szást az Atomerőmű KSC Szek-
szárd NB I A-csoportos női 
kosárlabda csapata, amely a Bi-
shop, Dojkics, Studer Á. trió 
vezérletével, 22 ponttal verte a 
Győrt a negyeddöntős párharc 
első felvonásán.
 → 13. oldal → 7., 10. oldal
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Modern, rádiós készülékek segítik a távleolvasást
A technológia fejlődésének 
köszönhetően a távfűtött la-
kásokba telepített modern fű-
tési költségmegosztók és víz-
mérők immár az ingatlanba 
bejutás nélkül leolvashatóak.

A rádió távleolvasású eszközök 
alkalmazásával, adatgyűjtős 
rendszerek kialakításával a ko-
rábbinál pontosabb mérésekre 
nyílik lehetőség. A technológia 
megbízható és biztonságos – 
mondja Csukle Tibor, a Szek-
szárdi Távhőszolgáltató NKft. 
ügyvezetője.

– Milyen változások történtek 
a fűtési költségmegosztás terén?

– Az elmúlt időszakban ko-
moly fejlődés történt a fűtési 
költségmegosztók területén, 
így ma már a rádiós távleolva-
sású készülékek – mint amilyen 
a rádiós fűtési költségmegosztó 
– alkalmazása mindennapossá 
váltak. Ezek legnagyobb előnye, 
hogy a leolvasás lakáson kívül 
történik, a lakóknak/tulajdo-
nosoknak nem kell többé ott-
hon tartózkodniuk, nem kell 
időpontot egyeztetni és szabad-
ságot kivenni, és nincs szükség 
többé becslésre sem.

– Hogyan működnek ezek a 
készülékek?

– A készülékekben található 
hőmérséklet érzékelők elekt-
ronikusan és pontosan mérik 
a radiátor és a helyiség hőmér-
sékletét. A készülék a fogyasztás 
regisztrálását csak akkor indítja 
el, ha a fűtőtest melegebb, mint 
a helyiség hőmérséklete. Ezt a 
mérési és leolvasási módszert 
már több mint 15 éve alkalmaz-
zák cégek. Megbízható, bizton-
ságos technológiáról beszélhe-
tünk, ezért az elmúlt években 
tömegesen történt meg a ko-
rábban felszerelt, a párolgás el-
vén működő készülékek cseréje. 
Szekszárdon már több mint há-
rom ezer ingatlanban, vagyis a 
távfűtéses lakások többségében 
már rádiós költségmegosztók 
üzemelnek. 

– Milyen további mérőesz-
közök leolvasása oldható meg 
távleolvasással?

– Ilyenek többek között a 
lakások vízmérői, de bizonyos 
műszaki feltételek mellett az 
épület fő vízmérőjének és hő-
mennyiségmérőjének a leol-
vasása is megoldható. A rádi-
ós vízmérők alkalmazásának 
előnye, hogy leolvasásához itt 
sem kell bejutnunk a lakások-
ba. A leolvasás percre pontosan 
ugyanakkor történik, nincs le 
nem adott fogyasztási adat, je-
lentősen csökken a fő- és mel-
lékvízmérők közti különbség. A 
rádiós melegvíz-mérők esetén 
lényegesen leegyszerűsödik a 
melegvíz felmelegítési költsé-
gének a szétosztása is. Szekszár-

don már közel kétezer lakásban 
rádiós melegvízmérők és több 
mint 1200 lakásban rádiós hi-
degvízmérők üzemelnek. 

– Hogyan történik e készülé-
kek leolvasása?

– Alapesetben a fűtési költség-
megosztók és vízmérők leolvasá-
sára évi egy alkalommal kerül sor, 
mobil leolvasó készülékekkel. Ek-
kor nem csak az aktuális fogyasz-
tási adatok leolvasása történik 
meg, de a készülékekben kéthe-
tenként rögzített mérési adatok is, 
amelyek egy évre visszamenőleg 
rendelkezésre állnak.

– A másik esetben telepítésre 
kerül az épületben egy adatgyűjtő 
rendszer, amely alkalmas az adott 
gyártmányú rádiós eszközök ada-
tainak összegyűjtésére és továb-
bítására. Ennek eredményekép-
pen lehetőség van a fogyasztások 
on-line kiolvasására, a fogyasztási 
adatok napi szinten történő kö-
vetésére. Amennyiben egy szek-
szárdi épületben/társasházban 
kialakításra kerül az adatgyűjtős 
rendszer, a hidegvíz esetében akár 
a tényleges havi fogyasztáson ala-
puló számlázás is lehetséges. A 
leolvasott adatok átadása az épü-
let kezelője és a szolgáltató felé 
mindkét esetben egy internetes 
felületen keresztül történik.  SZV
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Újabb közösségi kertek kialakítását segíti a város
Szépen nőnek a zöldsé-
gek, fűszernövények és más 
konyhakerti növények az 
önkormányzat segítségével 
kialakított Honvéd utcai kö-
zösségi kertben. A város foly-
tatni kívánja az öt éve meg-
kezdett programot: az újabb 
közösségi kertek kialakítását 
önkormányzati tulajdonban 
lévő területek biztosításával 
is segíteni kívánják.

A város 2014-ben adta át a 
Honvéd utcában lévő területet 
arra a célra, hogy ott közösségi 
kert létesüljön. A projektet az 
önkormányzat többségi tulaj-
donában lévő ERÖV Zrt.-vel 
– mely a vizet is biztosítja – kö-
zösen indították el. A területen 
24 magas ágyast alakítottak ki, 
szintén önkormányzati segít-
séggel. A közösségi kert azóta 
négy városi és három országos 
díjat nyert – idézte fel Ács Re-
zső polgármester a helyszínen, 
szerdán megtartott sajtótájé-
koztatón.

A polgármester kiemelte, 
vannak még olyan önkormány-
zati tulajdonú területek, ahol 
lehetőség nyílik hasonló közös-
ségi kert kialakítására. Hang-
súlyozta, szeretnék folytatni a 

programot, és ha a város más te-
rületeiről jelentkezik erre igény, 
akkor szívesen ajánlanak fel 
közterületet a célra. Hozzátette, 
a Honvéd utcai kertet főként az 
idősebb korosztály tagjai mű-
velik, de szívesen látnák, ha a 
fiatalok is nagyobb számban 
élnének a lehetőséggel.

Ács Rezső arról is szólt, 
hogy a közös kertművelés ki-
váló közösségépítő tevékeny-
ség, ugyanis a munka mellett 
ilyenkor mindig van idő egy 
kis beszélgetésre. A városveze-
tő zárásként egy kis ajándékkal 
is meglepte a kertművelő kö-
zösséget, melynek nevében dr. 
Csákiné Jilling Zsuzsanna vette 
át és köszönte meg a fűszernö-
vényeket.

Dr. Csákiné Jilling Zsuzsanna 
áldásnak nevezte a közösségi 
kertet. Hozzáfűzte, a 9. emeleten 
lakik és ezen kívül más lehetősé-
ge biztosan nem lenne arra, hogy 
konyhakertet gondozzon. Mint 

azt megosztotta, a kertet tizen-
öten ápolják és mindenkinek sa-
ját ágyása, ágyásai vannak a ke-
rítéssel is körbevett területen. A 
nyugdíjas asszony azt is elárulta, 
hogy a kert megművelésekor nö-
vénytársításokat és vetésforgót is 
alkalmaz a lehető legjobb termés 
elérése érdekében. Többségében 
zöldségeket – összesen mintegy 
30 félét – termeszt, de fűszer-
növényből is akad vagy 15 féle a 
kertben. Emellett szőlő, szeder, 
de ribizli, földieper, sőt egres és 
málna is terem.

A kert egészét igyekeznek 
bio-módszerekkel óvni, ezért 
rovarszállást és méhecske itatót 
is kialakítottak. Ezen túlmenő-
en több komposztálójuk is van 
– mondta el dr. Csákiné Jilling 
Zsuzsanna. Ha pedig a közösség 
tagjai közül valaki éppen nem 
ér rá, akkor a többiek segítenek 
neki a növények gondozásában.

Harmadszorra is elindul a 
zöldjárat

Az Alisca Terra Nkft. meg-
kezdte a zöld hulladékok begyűj-
tését – tájékoztatott Máté Péter 
tanácsos. Hozzátette, eddig két 
alkalommal vitték el a zöld hul-
ladékot, a következő zöldjárat 
pedig április 8-án indul.  S. V.

NÉVNAP–TÁR
Április 7. (vasárnap) – Herman
Herman: germán eredetű; jelentése: hadi férfi.
Április 8. (hétfő) – Dénes, Valér
Dénes: görög eredetű; jelentése: Dionüszosznak, a bor és a szőlő istenének 
ajánlott. 
Valér: latin eredetű; jelentése: erős, egészséges.
Április 9. (kedd) – Erhard, Dusán
Erhard: germán eredetű; jelentése: becsület, erős.
Dusán: délszláv eredetű; jelentése: lélek.
Április 10. (szerda) – Zsolt, Ezékiel
Zsolt: magyar eredetű; jelentése: méltóságnév.
Ezékiel: héber eredetű férfinév, jelentése: Isten teszi erőssé a gyermeket.
Április 11. (csütörtök) – Leó, Szaniszló
Leó: görög-latin eredetű; jelentése: oroszlán.
Szaniszló: szláv eredetű; jelentése: állandó dicsőség.
Április 12. (péntek) – Gyula, Baldvin 
Gyula: bolgár-török-magyar eredetű; jelentése: magyar méltóságnév.
Baldvin: germán eredetű név, jelentése: merész + barát.
Április 13. (szombat) – Ida, Márton
Ida: germán eredetű; jelentése: tevékeny, serény.
Márton: a latin Martinus név rövidült, magyar alakja, a jelentése Marshoz 
tartozó és az istenség városvédelmező funkciójából következően harcos/
hadakozó.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Április 7.
(vasárnap)

Április 8.
(hétfő)

Április 9.
(kedd)

Április 10.
(szerda)

Április 11.
(csütörtök)

Április 12.
(péntek)

Április 13.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard

zápor
max. 21o , min. 8o

zápor | elszórtan zivatarok
max. 18o , min. 7o

zápor | elszórtan zivatarok
max. 20o , min. 8o

zápor
max. 19o , min. 7o

zápor
max. 18o , min. 7o

közepesen felhős
max. 19o , min. 7o

zápor 
max. 20o , min. 8o

Április 12-én tartják az ötödik Tavaszi Nagytakarítást
Az önkormányzat – füg-
getlenül a nemrég lezajlott 
„TeSzedd!” hulladékgyűjtő 
akciótól – az idén is meg-
tartja a Tavaszi Nagytakarí-
tás Szekszárdon elnevezésű 
programot, melynek köszön-
hetően a megyeszékhely 
húsvétra megtisztulhat az el-
dobott szeméttől – mondta el 
Ács Rezső polgármester.

Április 12-én, pénteken 9:00 és 
12:00 óra között várják mind-
azok (magánszemélyek, lakó-
közösségek, intézmények, civil 
szervezetek, cégek) jelentke-
zését, akik a város valamely 
közterületén szeretnének meg-

tisztítani az eldobált, illegálisan 
lerakott hulladéktól.

Kesztyűket és zsákokat az 
önkormányzat biztosít a mun-
kában résztvevőknek. Az akci-
óban való részvétel regisztráció-
hoz kötött, melyet a szepitsuk@
szekszard.hu e-mail címen te-
hetnek meg az érdeklődők.

A városban kijelölt 25 gyűjtő-
pont listája a www.szekszard.hu 
honlapon és a Facebookon: V.
TavasziNagytakarításSzekszár-
don/esemény címen olvasható.

Érdeklődni Bodó Katánál 
lehet a 06–74/504–107-es tele-
fonszámon, vagy a bodo.kata@
szekszard.hu e-mail címen.  
 SZV
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Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Mátyás király u. 8.
Telefon: +36–74/314–580,
web: www.diaketkeztetes.net

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
Április 8-tól április 12-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

(04153)

MENÜ Április 8. Április 9. Április 10. Április 11. Április 12.

„A”
1150 Ft

Csirkegulyás
Lengyeles 

árpagyöngy 
leves

Fahéjas
szilvaleves

Magyaros 
gombaleves

Csontleves 
cérnametélttel

Rizsfelfújt
gyümölcs-

öntettel

Fűszeres-
hagymás 
csirkemáj, 

párolt bulgurral

Zöldborsó 
főzelék,
rántott 

csirkemell

Rakott 
burgonya, 

savanyúság

Vadas
marharagu 
burgonya-
krokettel

„B”
1150 Ft

Csirkegulyás
Lengyeles 

árpagyöngy 
leves

Fahéjas
szilvaleves

Magyaros 
gombaleves

Csontleves 
cérnametélttel

Reform
töltött

káposzta,
tejföl

Mediterrán 
húsgombócok 
bazsalikomos- 
paradicsomos 

spagettivel, 
sajttal

Borsos
tokány,

párolt rizzsel

Baconos 
csirkecomb-

filé,
olivás tészta-

salátával

Rántott sertés-
borda

kukoricás 
rizzsel,

savanyúság

Napi
ajánlat
1050 Ft

Rántott csirke-
combfilé,

coleslaw saláta,
hasábburgonya

Rántott csirke-
combfilé,

coleslaw saláta,
hasábburgonya

Rántott csirke-
combfilé,

coleslaw saláta,
hasábburgonya

Rántott csirke-
combfilé,

coleslaw saláta,
hasábburgonya

Rántott csirke-
combfilé,

coleslaw saláta,
hasábburgonya

Fitness
ajánlat
1250 Ft

Aszalt szilvával      
töltött

pulykamell,
pirított

hagymás sült 
zeller

Aszalt szilvával      
töltött

pulykamell,
pirított

hagymás sült 
zeller

Aszalt szilvával      
töltött

pulykamell,
pirított

hagymás sült 
zeller

Aszalt szilvával      
töltött

pulykamell,
pirított

hagymás sült 
zeller

Aszalt szilvával      
töltött

pulykamell,
pirított

hagymás sült 
zeller

Különleges programra invitáljuk 2019.április 13-án, 18:30 órai 
kezdett el az Ízlelő Családbarát Étt erembe, amikor 

a Petrény Pincészet mutatja be borait.
Ez alkalommal az Önre és családtagjaira, barátaira váró étel- és italsor:

Az ételeket összeállított a az Ízlelő konyhafőnöke Vörös Kriszti án
mesterszakács, aki munkatársainkkal együtt  készíti  el a fogásokat.

A borvacsora házigazdája Kovács János Venesz-díjas mesterszakács.
Részvételi díj: 8.900 Ft/fő

Jelentkezés és további információ:
74/512–048, ett erem@izleloett erem.hu

• MerSy Rose 2018
• Hideg előétel:

Füstölt marhanyelv wasabis 
majonézzel, mangós salátával.
Királyleányka 2017

• Leves:
Spárga krémleves grissinivel
Astra Egri Csillag Superior 2014

• Meleg előétel:
Grillezett  kecskesajt körtepüré-
vel, borsócsírával, kaláccsal 
Pinot Noir 2015

• Főétel:
Bárány csülök rozmaringgal, 
pak choival, parázsburgonyával
Big Band Egri Bikavér Superior 
2013

• Desszert:
Epres -csokoládés mascarpone 
kekszmorzsával
Syrah Superior 2011

(04172)

TAVASZI
BORVACSORA

ÍZLELŐ CSALÁDBARÁT
ÉTTEREM & PETRÉNY PINCÉSZET
2019. április 13. (szombat) 18:30 
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Séta az autistákért: kékbe borult a Garay tér
Kék színű felsőt viselő, ke-
zükben kék lufit, szalagot, 
zászlót tartó óvodásokkal és 
iskolásokkal, szekszárdiakkal 
telt meg kedd délelőtt a Ga-
ray tér a „Séta az Autizmussal 
élőkért” elnevezésű rendez-
vény alkalmából.

A kék színnel az autizmussal 
élőkre kívánta felhívni a figyel-
met a szervező Esőmanók Tolna 
Megyei Autistákért Egyesület. 
Április 2-án, az Autizmus vi-
lágnapján ovisok, iskolások, és 
valamennyi résztvevő együtt 
énekelték el a „Mindannyian 
mások vagyunk” című dalt, s 
egymás kezét megfogva kör-
be-körbe kígyóztak a téren, 
hogy együtt fejezzék ki szimpát-
iájukat, támogatásukat az autiz-
mussal élők és családjaik felé.

Ez a nap az elfogadásról, befo-
gadásról és az együttlét örömé-
ről szól – fogalmazott köszön-
tőjében Ács Rezső. Szekszárd 
polgármestere a jelenlévő ovi-
sokra és iskolásokra utalva azt 
mondta, a világnap alkalmából 
megtartott rendezvény kiváló 
alkalom arra, hogy gyermekek 
is megismerkedjenek ezzel a 
problémával. Hozzátette, lehet, 
hogy társaik között is van au-
tizmussal érintett gyermek. A 
polgármester szerint az, hogy 
ilyen sokan vettek részt a ren-
dezvényen, azt mutatja, hogy az 
intézmények is fontosnak tart-
ják az autizmus témakörével 
való foglalkozást.

Ezen a napon a világ számos 
pontján kékbe, az autizmust jel-
képező színbe borulnak a terek. 
Az immár ötödik rendezvény-
nyel az Esőmanók egyesület 
arra szerette volna felhívni a 
figyelmet, hogy a városban és 
környékén is élnek autizmus-
sal érintettek – mondta el Viz-
dár-Lőczi Gizella, az egyesület 
vezetőségi tagja.

Arról, hogy pontosan hány 
embert érint az autizmus Szek-
szárdon, nincs hivatalos statisz-
tika. Az egyesület hatvan csa-
láddal tartja a kapcsolatot, de 
minden bizonnyal ennél több 
embert, illetve családot érint 
a probléma. Vannak azonban 
olyanok, akik zárkózottabbak 
és nehezebben ismerik el, hogy 
őket, illetve valamely családtag-
jukat is érinti a probléma.

Vizdár-Lőczi Gizella felhívta 
a figyelmet: az autizmus szerte-

ágazó módon jelentkezhet, ezért 
nincs két egyforma autista ember. 
Hozzáfűzte, fokozott türelem-
mel, elfogadással, a felettük való 
nem elhamarkodott ítélkezéssel 
jobban megérthetővé válnak az 
autista emberek, illetve a külső 
ingerekből fakadó reakcióik.

 Forrás: kadarka.net

Az autizmus korunk egyik 
legrejtélyesebb egészségügyi 
problémája. Egy központi 
idegrendszert érintő, fej-
lődés-neurológiai eltérés, 
amelynek következtében egy 
komplex viselkedéses szind-
róma alakul ki. A diagnosz-
tikusan már értékelhető, a 
környezet figyelmét felhívó 
tünetek 18 hónapos kor kör-
nyékén jelentkeznek.

A kutatások jelen állása 
szerint az autizmust sok kü-
lönböző tényező, genetikai 
és környezeti hatások együt-
tes kombinációja okozza. 
Amit tehetünk: időben segí-
tünk felismerni a tüneteket, 
hogy a megfelelő környezeti 
feltételeket biztosító, au-
tizmus-specifikus nevelési 
módszerek és akadálymen-
tesítés mielőbb biztosítható 
legyen számukra a család-
ban és az oktatási-nevelési 
intézményekben egyaránt, 
hogy lehetőség szerint a 
legjobban fejlődhessenek, s 
ezáltal értékes tagjai lehes-
senek társadalmunknak.

A szekszárdi kórházban 
Gyermek- és Ifjúságpszichi-
átriai Gondozó működik, 
ahol a szülők, védőnők, 
gyermekorvosok észrevételei 
alapján, első körben talál-
kozunk a pervazív fejlődési 
zavarral küzdő gyerme-
kekkel. Autizmus gyanúja 
esetén gondozónk beutaló-
jával a PTE Gyermekpszi-
chiátriai Osztálya fogadja 
és diagnosztizálja a gyer-
mekeket. Az érintettek és 
hozzátartozóik Szekszárdon 
az Esőmanók Tolna Megyei 
Autistákért Egyesületben 
kaphatnak segítséget, cserél-
hetik ki tapasztalataikat. 
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Fontos üzenete van a Schieber-kékfrankos sikerének
A Schieber Pincészet Tabu 
Kékfrankos 2016 bora lett a 
„Legjobb vörösbor” a 2019 
évi Szekszárdi Borvidéki Bor-
versenyen. A díj bizonyíték 
arra, hogy kékfrankosból is 
készülhet csúcsbor . 

A múlt csütörtöki borbírálat 
másnapján, a Garay Élmény-
pincében ült össze a Borvidéki 
Borverseny héttagú csúcszsűri-
je, hogy kiválassza a különdíjas 
borokat. A bírálatra az előző na-
pon a bizottságok által legalább 
kilencven pontosra értékelt té-
telek, vagy a kategóriánként két 
legmagasabb pontot szerzett 
minta kerülhetett be.

A csúcszsűri összesen mint-
egy negyven tételből választot-
ták ki  a díjnyerteseket. Dön-
töttek a „Legjobb vörösbor” és 
a „Szekszárd Város Bora” díjról, 
de a héttagú grémium – Vesz-
tergombi Ferenc, Takler Ferenc, 
Vida Péter és Mészáros Pál, az 
Év Bortermelői cím birtokosai 
mellett Bodri István, Bősz Ad-
rián és Heimann Zoltán bírált – 

odaítélte a legjobb fehérbornak, 
rozénak, bikavérnek, kékfran-
kosnak, kadarkának és hordós 
bornak járó díjat is.

Bősz Adrián szerint fontos 
üzenet, hogy éppen egy a borvi-
déken kiemelt szerepet betöltő 
fajtából, a kékfrankosból került 
ki a legjobb vörösbor. Aláhúz-
ta, a borok tekintetében ez a díj 
számít a legnagyobb elismerés-
nek. Hangsúlyozta, a  Schieber 

Pincészet Tabu Kékfrankos 
2016 bora ráadásul bordói tí-
pusú borok és különféle cuvée-k 
igen erős mezőnyben vívta ki az 
első helyet.

Schieber-Horváth Anita el-
mondta, a legjobb vörösborért 
járó díj elnyerése nagy meg-
tiszteltetés a pincészet számára. 
Az pedig, hogy a díjat kékfran-
kossal sikerült elnyerni, külön 
öröm. A díj bizonyíték arra, 

hogy a kékfrankosból csúcsbor 
is válhat, ami lényeges a Szek-
szárdi borvidék szempontjából.

Schieber-Horváth Anita tu-
datta, a díjnyertes bor alap-
anyagául szolgáló ültetvény 
egy a Baranya-völgyben fekvő 
dűlőben található, és még az 
1960-as években telepítették. 
Az öreg tőkék – melyek koruk 
okán terméskorlátozásra sem 
szorulnak – nagyban hozzájá-
rulnak ahhoz, hogy csúcsbor 
készülhessen a termésből. A 
2016-os szüretből készült bort 
egy évig fahordóban, majd egy 
évig palackban érlelték. A bor 
szép érett ízjegyeket hordoz, 
zamatában gyümölcsös, megy-
gyes, enyhén konyakos. Bár a 
kortyok vastagok, a fa íze nem 
robosztus. Emellett fűszerek, 
szép, karakteres savak, valamint 
13,5 százalékos alkohol jellemzi.

A többi különdíjast a Szent 
György-napi Borünnepen hir-
detik ki, április 27-én a Babits 
Mihály Kulturális Központban, 
ahol délután az Aranyos Kósto-
lót is tartják.   S. V.

FO
TÓ

: K
IS

S 
A

LB
ER

T
FO

TÓ
: K

IS
S 

A
LB

ER
T

FO
TÓ

: K
IS

S 
A

LB
ER

T

Bölcsődei beíratás a 2019/2020-as
nevelési-gondozási évre

Szekszárd Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata Városi 
Bölcsődéje értesíti az érde-
kelt szülőket, hogy bölcső-
dei beiratkozást hirdet a 
2019/2020-as nevelési – 
gondozási évre.

Bölcsődébe azon gyermekek 
vehetők fel, akiknek szülei, ne-
velői munkavégzésük, munka-
erő- piaci részvételt elősegítő 
programban, képzésben való 
részvételük, betegségük vagy 
egyéb ok miatt napközbeni el-
látásukról nem tudnak gondos-
kodni, és igazolni tudják, hogy 
ők és gyermekük (gyermekeik) 
szekszárdi lakhellyel, vagy tar-
tózkodási hellyel rendelkeznek, 
és életvitelszerűen Szekszárdon 
tartózkodnak.

Beiratkozás helye: Váro-
si Bölcsőde (7100 Szekszárd, 
Perczel Mór u. 4.) 

Ideje: 2019. április 29–30. 
(hétfő – kedd), 08:00 – 17:00
Tel.: 74/512–062, honlap: www.
eszterlanc-bolcsode.hu

A beiratkozáshoz szükséges 
dokumentumok:
•  a kitöltött felvételi kérelem,
•  a gyermek születési anya-

könyvi kivonatának másolata,
•  a gyermek TAJ kártyájának 

másolata,
•  a gyermek lakcím kártyájá-

nak másolata,
•  a szülő lakcímkártyájának 

másolata,
•  gyermekorvosi igazolás.

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

A beiratkozásra a gyermeket 
nem kell a szülőknek magukkal 
hozniuk.

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

(2) A bölcsőde az (1) bekez-
désben foglaltakon túl végez-
heti a fogyatékos gyermekek 
korai habilitációs és rehabili-
tációs célú nevelését és gondo-
zását is. A bölcsődei ellátás ke-
retében a Kt. szerinti szakértői 
és rehabilitációs bizottság szak-
véleménye alapján a fogyatékos 
gyermek legfeljebb hatéves ko-
ráig fejlődését biztosító korai 
fejlesztésben és gondozásban, 
vagy fejlesztő felkészítésben 
vehet részt.”

Család és értékközpontúak a magyar népmesék
Köztudott, hogy mi magya-
rok rendelkezünk a legna-
gyobb népmesekinccsel a 
világon. Az talán már kevés-
bé ismert, hogy a történetek 
mindig családcentrikusak, 
értékalapúak, és a rend hely-
reállítására, a megoldásra tö-
rekednek.

Minderről a négygyermekes 
székelyföldi művelődésszervező 
és óvónő, a Tamási Áron-díjas 
Hadnagy Jolán beszélt a Babits 
iskola pedagógusai előtt április 
elsején.

A népmesék világában jártas 
előadó kiemelte, meséink az 
egészséges családmodell meg-
teremtéséhez járulnak hozzá. A 
műmesékről szólva elmondta, jó, 
ha ezeket előbb a szülő olvassa, 
mivel számos veszélyt rejthetnek 
a gyermeki lélek fejlődésére. Per-
sze, utóbbiak között is találunk 
remekműveket, amelyek már át-

mentek az „idő szűrőjén”, mint 
például Gárdonyi, vagy Móricz 
történetei.

A népmeséket eredetileg fel-
nőttek adták át felnőtteknek, de 
a történetek a gyermekekre is 
jó hatást gyakoroltak. Mára ez 
megfordult, de a célözönség, a 
gyermekek mellett a felnőttek is 
érdeklődnek nemzeti mesekin-
csünk iránt. Merthogy azokra a 
magyar nyelv szép kifejezésmód-

ja („lelkem, galambom”), gondo-
latteremtő ereje („hogy repüljünk 
kicsi gazdám?”) és a jelképekkel 
telített képi nyelv jellemző.

Meséink erényei között az utak 
bejárását, a küzdelmeket, próbá-
kat és a célok megfogalmazását 
is említhetjük. Ugyanígy az ál-
dozatvállalás, a félelem leküzdé-
se („egy életem, egy halálom”), 
vagy az alázat is szerves részei 
népmeséinknek. Mindemellett, 

az esendő szereplőkkel való ér-
zelmi közösség, a valódi értékek 
meglátása és nem utolsó sorban 
az erkölcsi rend minduntalan be-
tartása is lényegi elemei a törté-
neteknek. Utóbbiba a keresztény 
értékrendet is beletartozik

A történetek családmodell 
központúsága kapcsán Hadnagy 
Jolán a szóhasználat érdekessé-
geit taglalta: például a férj és fe-
lesége egy egészet, vagyis egész-
séges családmodellt alkotnak. A 
sokgyermekes családot segítő, 
vagy a gyermekáldással végződő 
történetek, a szülők tisztelete, az 
otthon szeretete is gyakran elő-
kerül népmeséinkben.

Mint arra az előadó rávilágí-
tott, a külföldre „szakadt” fiata-
lok szülei népmesék „hazahúzó” 
történeteivel is ösztökélnék ha-
zatérésre gyermekeiket, hiszen 
– tette hozzá – „ott vagyunk 
otthon, ahová az Isten teremtett 
bennünket”.  Gy. L.

Visszahoznák a szekszárdiak „Gemenc-tudatát”
Száz „Gemenc ma” című 
könyvet kapnak a szekszár-
di általános- és középisko-
lák Vitéz Attila és az önkor-
mányzat felajánlásának hála. 
Az önkormányzat szeretné 
visszahozni a szekszárdiak 
„Gemenc-tudatát”, ezzel is 
készülve a Modern Városok 
Programban megvalósuló 
turisztikai fejlesztések elin-
dítására. 

A lokálpatrióta Vitéz Attilá-
nak több kötete jelent meg a 
régi és a mai Szekszárdról. A 
legújabb, az ártéri erdőt be-
mutató könyv a „Gemenc ma” 
címet viseli. Ebből ajánlott fel 
ötven példányt a (társ)szerző 
szekszárdi általános iskolák-
nak, hogy a diákok jobban 
megismerhessék lakókörnye-
zetüket. A város is vásárol 

ugyanennyit a kötetből, me-
lyet a középiskoláknak juttat-
nak el – mondta el a témában 
tartott sajtótájékoztatón Ács 
Rezső polgármester.

Kiemelte, a színvonalas ki-
advány hozzájárulhat, hogy 
visszatérje a szekszárdiak „Ge-
menc-tudata”. Ezen túlmenően 

szeretnék felvezetni a Gemenc-
ben hamarosan megkezdődő 
turisztikai célú  fejlesztéseket: 
a várhatóan a 2021-es vadá-
szati világkiállításra elkészülős 
ökocentrumot, a felújított és 
kerékpárúttal ellátott Keselyűsi 
utat, valamint a kisvasutat és az 
új dunai kikötőt.

A „Gemenc ma” kiadvány ki-
csit más megvilágításba helyezi 
magát az ártéri erdőt és meg-
felelő előképet ad arról, hogy 
miért tartja fontosnak a város 
az, hogy az itteni élővilágot be-
mutató látogatóközpont kiala-
kítása megtörténjen – zárta le 
a polgármester.

Vitéz Attila arról szólt, hogy 
a „Gemenc ma” című kiadvány 
elkészítésekor jött rá arra, hogy 
a fiatalok nem ismerik az ártéri 
erdőt. A könyv a természetjá-
rás szeretetét, a Gemenc érté-
keinek felismerését szeretné 
elősegíteni. A hiánypótló kötet 
bemutatásának a környezetvé-
delem, a biológia, vagy akár az 
osztályfőnöki órákon is helyet 
lehet adni, de akár kirándu-
lások is szervezhetők a könyv 
nyomán. 

 S. V.

Bölcsőde-
kóstolgató

SZMJV ÖNKORMÁNYZATÁ-
NAK VÁROSI BÖLCSŐDÉJE 
(7100 Szekszárd, Perczel M. u. 4.) 

2019. április 25-én (csütörtök) 
és április 26-án (péntek), 09:00 és 
10:00, illetve 10:00 és 11:00 óra 
között ismerkedni hívja azokat a 
családokat, akik a 2019/2020-as 
nevelési-gondozási évben gyer-
mekük bölcsődei napközbeni ellá-
tásáról szeretnének gondolkodni.

Ezen a napon lehetőségük 
nyílik betekinteni a bölcsődei 
életbe, beszélgetni a nevelők-
kel, vezetőkkel. Tájékoztatást 
adunk, feltehetik kérdéseiket.

A „kóstolgatóval” az intéz-
ményválasztásban igyekszünk se-
gítséget nyújtani, de ezeken a na-
pokon a beiratkozáshoz szükséges 
felvételi kérelmek is elvihetők.
Bejelentkezni az 74/512–061 
vagy az 74/512–062 telefonszá-
mon lehetséges.

Minden kedves családot szere-
tettel várunk!
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Husqvarna
Láncfűrész 130
• Teljesítmény 1.5 kW

59.900,- Ft

Husqvarna
Láncfűrész 120
• Teljesítmény 1,4 kW

49.900,- Ft

TAVASZI AKCIÓS AJÁNLAT
2019. Cetelem áruhitel lehetőség, egyes gépeknél 0% THM

Akciós ajánlatunk április 4-től május 29-ig, illetve a készlet erejéig érvényes.
Jantner Erdő-Mező Kft. • 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 21. • Telefon: +36–74/510–026 • Mobil: +36–30/162–2002

Husqvarna Fűkasza 135R
•  Teljesítmény:

1,4 kW
• 34,6 cm³

• 6,8 kg

(04168)

0%
THM

Husqvarna
Láncfűrész 135 Mark II.
• Teljesítmény 1,6 kW

72.900,- Ft

Husqvarna S138C
elektromos
gyepszellőztető
•  38 cm munka-

szélesség
• gyűjtő
• két kés

59.900,- Ft

Husqvarna LC140
benzinmotoros
fűnyíró
•  125 cm3

•  vágásszélesség:
40 cm

• gyűjtés/hátsó kidobás

89.900,- Ft

Husqvarna LC140S
benzinmotoros
fűnyíró
•  125 cm3

•  vágásszélesség:
40 cm

• gyűjtés/hátsó kidobás
• önjáró

99.900,- Ft
Husqvarna TS138M raktor
•  Briggs&Stratton motor
•  mechanikus váltó
• vágásszélesség: 97 cm

549.900,- Ft

Husqvarna Fűkasza 128R
• Teljesítmény: 0,8 kW

79.900,- Ft

134.900,- Ft (10 x 13.490,- Ft)

ÚJ

Tematikus nyári napközis táborokat kínál a Babits
Június és augusztus közepe 
között hat egyhetes, temati-
kus napközis táborral várja 
a gyerekeket a Babits Mihály 
Kulturális Központ – hangzott 
el a témában szerdán tartott 
sajtótájékoztatón.

Ács Rezső, Szekszárd polgár-
mestere emlékeztetett: a ’90-es 
években működött a Gyerme-
kek Háza, amely a nyaranta 
napközis táborokat szervezett 
gyerekeknek a szünidő tartal-
mas eltöltésére. Az önkormány-
zat gazdasági társaságai közül a 
Szekszárdi Sportközpont NKft. 
már évek óta nagy sikerrel szer-
vezi nyári sporttáborait, ám a 
Babits Mihály Kulturális Köz-
pont által az idei nyártól kínált 

tematikus napközis táborok hi-
ánypótlónak számítanak.

A városvezető hozzátette, 
szeretnék a kulturális központ 
tereit a lehető legjobban kihasz-
nálni, ezért már a téli szünet-
ben is szerveztek programokat 
a gyerekeknek, családoknak. A 

nyári napközis táborok is ebbe 
az elgondolásba illeszkednek.

Zsikó Zoltán, a Babits ügy-
vezetője a részletekről szólva 
elmondta, hogy a nyári szünet 
első napjaitól augusztus köze-
péig kínálnak táborozási le-
hetőséget 6-10 éves gyerekek 

számára. A hat tematikus, egy-
hetes programban naponta 8:00 
és 16:00 óra között lesznek fog-
lalkozások, a gyerekeknek nap-
közis rendszerben, napi három 
étkezést biztosítanak.

A táborok sora június 17-én a 
Sportválasztóval indul, majd jú-
nius 24-től a Mesterségek Mes-
tere, július első hetében a Her-
cegnő tábor, majd a színjátszás 
iránt érdeklődőket megszólító 
Grimaszka tábor következik. Az 
intézmény nyári szünetét köve-
tően augusztus elején Varázse-
cset alkotótábor, végül Szuper-
hős tábor várja a gyerekeket.

Jelentkezés és további infó: 
Rigó Boglárka (06–20/428–
6366, rigo.boglarka@szekszar-
dagora.hu).  SZV
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Új helyen a Szakmák Éjszakája
Új helyszínen és időpontban 
várják az érdeklődő fiatalokat 
a Szakmák Éjszakája 2019-es 
programjaira, április 12-én.

A Szekszárdi Szakképzési Cent-
rum idén is csatalakozik Ma-
gyarország legnagyobb pályaori-
entációs rendezvényéhez. Április 
12-én négy szekszárdi tagintéz-
mény (Ady Endre Szakképző 
Iskola és Kollégium, Bezerédj 
István Szakképző Iskola, Egész-

ségügyi és Szociális Szakképző 
Iskola, Vendéglátó Szakképző 
Iskola) új időpontban, 13:00 és 
18:00 óra között várja az érdek-
lődőket új helyen, a szekszárdi 
Piactéren!

További információ: Gödrei 
Zoltán (tel: 06–30/322–17–63, 
vagy a godrei.zoltan@szek-
szardiszc.hu email címen). Az 
igen gazdag programkínálatról 
a www.szekszardiszc.hu webol-
dalán tájékozódhatnak.   SZV

Égetett vésetek néma őre
A fenti gondolat fogalmazó-
dott meg bennem, amikor 
megpillantottam a Babits 
Kulturális Központ mozi elő-
terében Szabó Zoltán mun-
káit és megismerhettem ha-
bitusát. 

A kolozsvári származású alko-
tó remekei önmagukért beszél-
nek. A Harcon élő művész az 
egyik legősibb művészetnek, 
a pirográfiának (faégetés) hó-
dol szabadidejében. A Babits 
Mihály Kulturális Központban 
április 3-án megnyílt tárlaton a 
harci Patkó Sándorné ajánlotta 
a műveket az érdeklődők fi-
gyelmébe. A tanárnő szerint az 
alkotó azon kevesek közé tar-
tozik, akik „vissza tudják adni 
a mát.”

Szabó Zoltánnak még gyer-
mekként lett élete része a 
pirográfia. Miután felnőttként, 
Harcon komolyabban kezdett 
foglalkozni ezzel a művészeti 
ággal, zsírbázisú krétával, fes-
tékekkel igyekezett színeket is 
vinni alkotásaiba. Általában 
olyan témákat választ, amelyek 
számára sokat jelentenek. Ilyen 
például a Krisztus szenvedését 

és halálát megörökítő munká-
ja, amelyben egyszerre tárult 
a szemlélők elé a megkínzott, 
megtört és a halált legyőző Úr 
alakja. A festőként is tehetséges 
Zoltán portréi szerteágazó té-
mában születtek.

A tárlatnyitónak, amelyen 
Csillagné Szánthó Polixéna, a 
közgyűlés humán bizottsági 
elnöke is tiszteletét tette, méltó 
keretként szolgáltak az Incze 
Zoltán által előadott népdalok, 
amelyek egyfajta erdélyi hangu-
latot kölcsönöztek az ízig-vérig 
onnan érkezett képi hatásnak. A 
kiállítás április 25-ig látogatható 
a Babitsban.   - gyimóthy -

Csuhébábok a vitrinekben. Az Sz+C Stúdió Kft. számára mindig is 
fontos volt a kultúra, a helyi művészek támogatása. A hagyományhoz 
híven idén is kiállítást rendeztek egy helyi alkotó, Dohóczki Zsuzsa 
gyönyörű csuhébábjaiból az Sz+C Stúdió Kft. folyosógalériáján talál-
ható vitrintárlatban. A kiállítás az év végéig tekinthető meg.
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Március 31-ei rejtvényünk megfejtése: Paul Verlaine, Öszi chanson
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Novákovits Lászlóné. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.  
E heti rejtvényünk megfejtését április 11-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

Erre fölegyenesedett, és azt 
mondta nekik: „Az vesse rá az 
első követ, aki közületek bűn 
nélkül van!”  (Jn 8,7)

Ha minden bűnt, amit elkö-
vetünk, Isten azonnal meg-
büntetne, ha mi magunk sem 
bocsátanánk meg egymásnak, 
ha minden botlást, gyengeséget 
számon tartanánk, nem tud-
nánk kapcsolatokban élni. Sem 
egymással, s Istennel sem. Az 
biztos, hogy életképtelen lenne a 
világ. Isten nélkül gondolkodva, 
cselekedve, élve a szó szót, a sár 
sarat, a kő követ, a fegyver fegy-
vert követ. Azt mondhatnánk, 
hiszen ebben élünk.

Húsvéthoz közeledve, a böjt-
ben az irgalomra, a megbocsá-
tásra, a szeretetre kapunk meg-
hívást. Jézus ezt mutatja be. Ne 
éljünk bűnben, bocsássunk meg, 
szeressünk. Legyünk nagylelkű-
ek. Naponta látom a hibáimat, 
bűneimet. Tudom, hogy Isten 
megbocsát. Isten szeretetének 
ereje arra késztet, hogy még töb-
bet akarjak szeretetéből. Minden 
napom arról szól, igyekszem 
jobban szeretni Istent, szeretni 
Őt minden egyes pillanatban. 
Istenben elmerülve érzem, visz-
szatérek oda, ahol szeretetben 
lettem megalkotva. Érzem, hogy 
soha nem akarom elhagyni az 
isteni szeretet, az isteni béke, az 

isteni öröm és az isteni kegyelem 
helyét. A helyet, amiről tudom, 
hogy az otthonom.

A világ azonban nem akar el-
engedni. A szép világban élek, ám 
Istené vagyok. Tőle kapok min-
dent, ami az élethez, üdvösséghez 
vezet. Amint leveszem a tekinte-
tem Istenről, újra a gyengeségem 
rabja vagyok. Jézus bátorít, tart-
sak ki. Bátorít, hogy hibáimat 
folyamatosan neki ajánljam fel 
szeretetben, hogy felismerve, 
mennyire törékeny vagyok való-
jában, ismét nyitottá válhassak 
szeretetének erejére.

Miért szeret ily nagyon az Is-
ten, hogy ennyi erőfeszítést tesz 
azért, hogy megmentsen és se-

gítsen? Miért szeret ennyire min-
denkit az Isten? Ezt nem tudom 
felfogni, de a lelkem mélyén tu-
dom, hogy szeret, és tudom, hogy 
soha nem fog megszűnni szeretni 
az embereket. Hogyan köszön-
hetem ezt meg neki? Hogyan fi-
zethetem meg neki bűneim árát? 
Hogyan tudom meghálálni? 
Csak úgy, ha neki adom magam. 
Ez azt jelenti, bármit kér, neki 
adom. Kérem, fogadja el a fel-
ajánlásomat. Vegye el tőlem, be-
lőlem mindazt, amit akar. Ez az 
igazi hála. Ráhangolódva Istenre, 
szívemben, lelkemben szól a di-
cséret: „Isteni béke, boldog öröm, 
szállj a szívembe isteni csönd.”

 v. Kovács Ferenc a.

„Éneklő Ifjúság”
díszhangverseny

Tisztelettel és szeretettel meg-
hívjuk Önt, barátait, ismerőseit 
2019. április 12-én, pénteken 
15:00 órára a Bárdos Lajos 
Zenei Hetek „Éneklő Ifjúság” 
minősítéssel egybekötött dísz-
hangversenyre a Babits Mihály 
Kulturális Központ Rendez-
vénytermébe.

Közreműködnek: Tolna és 
Bács-Kiskun megyei általános 
és középiskolás énekkarok

Fővédnök: Ács Rezső, Szek-
szárd polgármestere

Védnök: Zsikó Zoltán, a Ba-
bits Mihály Kulturális Központ 
ügyvezető igazgatója.

Minden érdeklődőt szeretettel 
hívunk és várunk!

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

Költészet napja
Kovács Gábor zenés(z) mű-
sorát láthatják az érdeklődők 
a Tolna Megyei Illyés Gyula 
Könyvtárban, a Költészet Nap-
ján. A program 2019. április 
11-én, 17:00 órakor kezdődik a 
bibliotéka Széchenyi u. 51. szám 
alatti épületében.



2019. április 7. 2019. április 7. 1312

Magabiztos KSC-diadallal indult a rájátszás
Végig vezetve, sima győzel-
met aratott az Atomerőmű 
KSC Szekszárd a Győr ellen a 
női kosárlabda NB I negyed-
döntőjének első mérkőzésén. 
A találkozó legjobbja Abby 
Bishop volt, az ausztrál center 
21 ponttal és 7 lepattanóval 
zárt.

Az elmúlt szombaton az MTK 
ellen aratott kiütéses sikerrel és 
idénycsúcsot jelentő 102 dobott 
ponttal zárta az alapszakaszt a 
KSC Szekszárd, amely a har-
madik pozícióból várhatta a rá-
játszás rajtját. Negyeddöntőbeli 
riválisa az a Győr, amelyet az 
idei bajnokságban már kétszer 
legyőzött, s amely végre fogást 
szeretett volna találni Djokics 
Zseljko vezetőedző csapatán.

Hiányzó volt mindkét olda-
lon. A vendégeknél a tavaly még 
az atomosokat „szolgáló” Krnjics 
nem állhatott edzője rendelkezé-
sére, a hazaiaknál pedig Eldeb-
rink sérülése bizonyult makacs-
nak. A svéd hátvéd mindenestre 
bemelegített társaival, majd egész 
furcsa látványt nyújtva egy szo-
babiciklin pedálozva tartotta me-
legen az izomzatát.

Amíg Frida a nyeregben ülve, 
addig társai a parketten „teker-
tek”. A kapkodó nyitó perceket 

követően a KSC Studer Á. és 
Bishop pontjaival állva hagyta a 
Rába-partiakat (18–4). Kapasz-
kodtak a győriek – és átmeneti-
leg 10 ponton belülre is kerültek 
–, de megszorítani nem tudták 
a szekszárdiakat, akik a nagy-

szünet után Bishop és Dojkics 
vezérletével még 13 pontot ra-
gasztottak hozzá az előnyhöz. 
Eldebrink játékára végül nem 
volt szükség, a KSC így is simán 
szerzett előnyt a negyeddöntős 
párharc első felvonásán. Az 

elődöntőbe jutáshoz vasárnap, 
Győrben elég lenne egyetlen 
pontocskával nyerni…

– Nem volt könnyű játékveze-
tőnek lenni ezen a mérkőzésen. 
Persze ez a rájátszás, mindenki 
nyerni akar, de ami néha a pályán 
történt, az nem kosárlabdába illő. 
Jól védekeztünk és támadtunk, de 
csak egy-null az állás – értékelt 
Djokics Zseljko vezetőedző. - fl - 
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Kétezer indulóra számítanak a jubileumi félmaratonon
Szépen gyűlnek a nevezések 
a 10. Tolle Borvidék Félma-
ratonra, melyet május 4-én 
rendez meg a Borvidék Fu-
tóegyesület a Szekszárdot 
övező dombság útjain.

Habár az embert próbáló verse-
nyig még egy hónap hátra van, a 
nevezések száma már most túl-
lépte a szédületes ezerhatszázat. 
Márkus István szervező kérdé-
sünkre elmondta, a tavalyi ezerki-
lencszázzal szemben várakozásai 
szerint az idén mintegy kétezren 
indulnak majd a párját ritkító fu-
tóversenyen. Hozzáfűzte, hogy a 
verseny történetének leghosszabb 
távját jelölték ki a 30 kilométeres 
útvonalon, amely akár 2-3 fős vál-
tóban is teljesíthető.

A versenyzők összesen hat 
(30 km, 22 km, 16 km, 11 km, 
5 km és a gyermekeknek szóló 
1 km-es) távon mérethetik meg 
magukat. A legtöbben egyébként 
– ahogy ez a Borvidék Félmara-

tonon már megszokott – éppen 
a leghosszabb, 30 és 22 kilomé-
teres távot választják. Nem két-
séges, a futók szenvedni jönnek 
Szekszárdra – jegyezte meg a 
szervező, aki azt is megosztotta, 
hogy a verseny útvonala nagyon 
hasonló lesz a tavalyihoz.

A show-nak folytatódnia kell. 
A jubileumi Tolle Borvidék Fél-
maraton a Queen együttes világs-
lágere nyomán a „Bohém rapszó-
dia” alcímet viseli, és a verseny is 

ennek hangulatában zajlik majd – 
tudtuk meg a másik szervezőtől, 
Csillag Balázstól. A versenyzőket 
a néhai brit banda örökzöldjei 
fogadják majd, de a zene végig 
fontos szerepet kap a verseny so-
rán: a futókat az útvonal mentén, 
több helyszínen is élő zenével, na 
és persze fröccsel várják.

Természetesen a rajtcsomag-
ban található póló is ennek je-
gyében készül, emellett minden 
nevező egy-egy palack Öröm 

rozét is kap az Eszterbauer 
Borászat jóvoltából. A verseny 
zavartalanságát a rendőrség, a 
polgárőrség és önkéntes segítők 
biztosítják. A futókat 7 frissítő-
pont várja a nehéz terepen.

A szervezők azt tanácsolják, 
aki biztosan szeretne rajthoz 
állni a jubileumi Tolle Borvidék 
Félmaratonon, az a www.borvi-
dekfelmaraton.hu weboldalon 
nevezzen, mert a helyszíni jelent-
kezések számát limitálják.  SZV

Idegenben szerzett előnyt a Szekszárd AC
A Szekszárd AC asztalitenisz 
csapata 6:3-ra nyert a Linz 
AG Froschberg otthonában 
a Klubcsapatok Szuperligá-
ja döntőjében, így komoly 
előnnyel várhatja a vissza-
vágót.

A SZAC-ban az ukrán Tetyana 
Bilenko volt a húzóember az-
zal, hogy három egyéni parti-
ját is megnyerte, közte a világ-
ranglistán 17., ezzel a legjobb 
európainak számító Sofia Pol-
canovát is legyőzte.

Madarász Dóra és Ruta Pas-
kauskiene egy-egy sikert ért el 
az asztalok mellett, Madarász 

második sikere játék nélkül jött 
össze, miután ellenfele, a japán 
Hamamoto sérülés miatt visz-

szalépett. A linzieknél asztalhoz 
állt a brit Denis Payet, aki ko-
rábban a SZAC játékosa is volt. 

Türei Ferenc és Szily György 
csapata április 30-án fogadja a 
visszavágón a linzieket.

A SZAC az utóbbi három 
évben egy aranyat (2016), egy 
ezüstöt (2017) és egy bronzot 
(2018) nyert a KSZL-ben. A 
Linz AG Froschberg a legered-
ményesebb csapatként 12 alka-
lommal szerezte meg a sorozat 
győztesének járó serleget.

Eredmény: Linz-Froschberg 
AG – Szekszárd AC 3:6. Győz-
tesek: Polcanova 2 és a Hama-
moto-Polcanova pár, illetve 
Bilenko 3, Madarász 2, Pas-
kauskiene 1.  SZV(04173)

TISZA CIPŐBOLT
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 13. 

Telefon: +36–74/510–134

Ünnepeljen velünk, 
35 évesek lettünk!

Születésnapi
cipővásár

április 10–11–12-én!
A teljes árukészletre 

10% 
engedményt adunk!

Bankkártyás fizetési lehetőség!

Nyitva tartás:
hétfő – péntek:

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

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
(04155)

Szekszárdi céghez raktári kisegítő segéd-
munkást keresünk azonnali kezdéssel,

6 órás munkakörbe. 
Elvárások: B kat. jogosítvány,

targoncavezetői engedély előny.

ÉRDEKLŐDNI:
30/600–4525 vagy 20/2555–860(0

41
74

)

Friss hírekért,
képgalériáinkért

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

szekszardivasarnap/

Rájátszás. Negyeddöntő, 1. 
mérkőzés: Atomerőmű KSC 
Szekszárd – Győr 70–48 
(18–4, 12–17, 25–18, 15–9). 
Szekszárd, 1000 néző. Ve-
zette: Benczur, Frányó, Söj-
töry. KSC: STUDER Á. 12, 
DOJKIC 14/3, Theodoreán 
2, McCall 3, BISHOP 21/3. 
Csere: GEREBEN 11, Bálint 
5/3, Mansaré, Kiss, Vincze, 
Studer Zs. 2. Edző: Djokics 
Zseljko, Maljkovics Borisz. 
A Győr legjobb dobói: Man-
dics 10/6, Szpanu 9/3.

Az eredmény alakulása. 4. 
perc: 2–0, 8. p.: 12–2, 12. p.: 
20–7, 18. p.: 27–19, 22. p.: 
34–23, 26. p.: 44–32, 34. p.: 
59–48, 38. p.: 68–48.

Kipontozódott: Raksányi 
(34. p.), Czank (36. p.), Doj-
kic (38. p.), Mandics (40. p.).

Az egyik fél második győ-
zelméig tartó párharc állása: 
1–0 a Szekszárd javára.

Országos döntőbe jutottak
A PTE Illyés Gyula Gyakorló 
Általános Iskola tornász csapa-
tai az országos diákolimpiai elő-
döntőkön szerepeltek. A lányok 
Siófokon, a fiúk Kiskunhalason 
léptek a pontozó bírák elé.

A legnagyobb sikert az I. 
korcsoportos fiúk érték el, 
akik remekül összpontosítva a 
második helyet szerezték meg. 
A Péter Györgyi és Szabó Zsolt 
által felkészített, Fülöp György, 
Beke Csongor, Balogh Zalán, 
Fekete Levente, Ódor Bence 

összeállítású csapat ezzel az or-
szágos döntőbe jutott. A felső 
tagozatos fiúk fiatal csapattal 
szerepeltek, ennek ellenére a 7. 
helyen zártak.

A lányok teljesítményével 
is elégedett lehetett Mutz-
hausz Ildikó felkészítő tanár. 
A legelőkelőbb helyezéssel az 
I. korcsoportos csapat dicse-
kedhet. A II. korcsoportosok a 
nyolcadik, a III-IV. korcsopor-
tos lányok pedig a kilencedik 
helyen végeztek.   SZV

UNK-UFC foci klub
Az Új Nemzedék Központ és a 
Szekszárdi Utánpótlás-nevelő 
Futball Club – a jövőben havon-
ta jelentkező – közös programot 
szervez 2019. április 12-én pén-
teken 17:30 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.
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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. 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.)

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.

AGÓRA MOZI
Április 7., vasárnap 
15:00 |  Így neveld  

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

Április 8., hétfő –  
április 10., szerda
17:00 |  Dumbó

19:30 |  Egy fiú hazatér

Április 11., csütörtök – 

április 13., szombat

15:00 |  A hiányzó láncszem
17:00 |  Dumplin'  

– Így kerek az élet
19:30 |  Kedvencek temetője

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
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
„Hé, Magyar Joe!”

Földes László Hobo lemezbemu-
tató koncertje. 

Jegyárak: 3.000,- Ft – 3.500,- Ft.

2019. április 11. (csütörtök) 
10:00 – 20:00 – Agóra Kávézó
Fizess verssel a kávédért!

Április 11-én, csütörtökön egy 
teljes napig minden vers – legyen 
az ismert költő műve vagy saját 
alkotás – fizetőeszközzé válik az 
Agóra Kávézóban, így a vendégek 
kávéjukat egy verssel fizethetik ki. 
A verseket még aznap kiállítják a 
Kávézóban. 

2019. április 11. (csütörtök) 14:00 
– Digitális Jólét Program Pont
Ismerkedés a hangoskönyvvel

Előadás, prezentáció a han-
goskönyvekről, a számítógépre és 
egyéb okos eszközre telepíthető 
könyvolvasó szoftverekről, szöveg-
felolvasó alkalmazásokról a Digitá-
lis Jólét Program Pontban. A Költé-
szet napján megemlékeznek József 
Attila 114. születésnapjáról.

2019. április 11. (csütörtök) 17:00 
– Bakta galéria
Nyilas Márta tanítványainak kiál-
lítása

A „Fiatal képzőművészek pécsi 
gyökerekkel” című kiállítás hat fi-

atal képzőművész bemutatkozása, 
akik mindannyian a Pécsi Tudo-
mányegyetem Művészeti Kar Fes-
tészet tanszékén szereztek diplo-
mát, Nyilas Márta osztályában. 

2019. április 13. (szombat) 16:30 
– Bödő terem
Táncház a Zsikó zenekarral
•  16:30–17:00 Babázó (1,5–3 év) 

– Tóth-Mihó Erika és Huszárikné 
Böröcz Zsófia

•  17:00–18:00 Játszó (3–6 év) 
– Huszárikné Böröcz Zsófia és 
Sántha Dávid

•  18:00–19:30 Gyermektáncház 
(6–12 év) – Tóth-Mihó Erika és 
Tóth Zoltán

•  20:00–23:30 Felnőtt táncház – 
Nyemcsokné Kárpáti Katalin és 
Nyemcsok Pál
Zenél a Zsikó zenekar. Rende-

ző: Bartina Néptánc Közhasznú 
Egyesület, Babits Mihály Kultu-
rális Központ. Támogató: Csoóri 
Sándor Alap, Hagyományok Háza.

2019. április 14. (vasárnap) 
09:00-13:00 - Rendezvényterem
Húsvéti játszóház
•  09:00–13:00 Kézműves foglalko-

zások, 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 Júl-
csival az Óperenciás Bábszínház 
előadásában.
Kifújt vagy főtt tojást mindenki 

hozzon magával!
Jegyárak 1.000,- Ft, 4 éves kor 

alatt 500,- Ft.Kézimunka
A Tolna Megyei Vöröskereszt 
Nyugdíjas Alapszervezet „Für-
geujjak, ügyes kezek” címmel 
kézimunka foglalkozást szervez.

Program: horgolás, kötés, hús-
vétra: bárány, tojás nyúl készítés.

Ideje: 2019. április 11. (csü-
törtök) 14:00 óra

Helye: MVK TM.-i szerveze-
te Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1.

A foglalkozásra minden ér-
deklődőt várunk.

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 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

MATÓK OPTIKA Szekszárd, Széchenyi u. 28.
www.matokoptika.hu

Telefon: 74/511-808

VARILUX MULTIFOKÁLIS
LENCSE akció!

(04161)

REUMATOLÓGIAI MAGÁNRENDELÉS
Dr. NEMES ADRIENN

reumatológus főorvos

Szekszárd, Tartsay V. u. 16.
(ERGONOM)

Rendelési idő: szerda 16–19 óra
Bejelentkezés: tel.: 06-20/997-0376
E-mail: drnemesadr@hotmail.com

Nyak-, hát-, derékfájás, isiász,
gerincproblémák, kéz-, térd- és

vállízületi fájdalom, izületi
gyulladás, csontritkulás. (04162)

Műanyag
ajtó-ablak

45% kedvezménnyel
Redőny, szúnyogháló,

reluxa, szalagfüggöny, ipari 
függöny, harmonikaajtó, roletta,

KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS

ZSOLT Árnyékolás
Telefon: +36–30/505–52–49

Az akció 2019. április 1–30-ig tart.
(04160)

Civil véradás
Az Országos Vérellátó Szolgálat 
Szekszárdi Területi Vérellátó  
a Civil Információs Centrum 
közreműködésével CIVIL VÉ-
RADÁST SZERVEZ 2019. áp-
rilis 11-én csütörtökön 12:00–
17:00 óra között Szekszárdon 
a Civil Információs Centrum 
Épületében.

Helye: 7100 Szekszárd, Béla 
tér 6. 

Kérjük minél többen jöjjenek 
el, hogy ezzel is biztonságossá 
tudjuk tenni a hazai vérellátást.

Hozza magával személyi iga-
zolványát, TAJ kártyáját, és lak-
címkártyáját.

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 telefo-
non dr. Nagy Csilla megbízott 
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

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.

Felhívás partnerségi egyeztetésre
Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata részlegesen módo-
sítani kívánja a településrendezési 
eszközöket:
1.) a 10735/13, 10735/20. hrsz-ú in-
gatlanok mezőgazdasági kertes öve-
zetbe történő átsorolása érdekében;

A módosítás érinti továbbá 
1073/1,2,3, valamint a 10736, 10739 
és 10770/16. hrsz-ú ingatlanokat. 
2.) a Keselyűsi út déli oldalán új gaz-
dasági terület kijelölése érdekében;
3.) a Bocskai u. – Bocskai köz - Bor-
zsák E. u. – 961. hrsz-ú vízmosás 
által határolt tömb feltárásának biz-
tosítása érdekében. 

Az Önkormányzat – a teljes körű 
nyilvánosság biztosítása céljából – 
elkészíttette a partnerségi egyezte-
tés véleményezési anyagát, melyet 
teljes terjedelemben megtekinthet-
nek a www.szekszard.hu honlapon 
található hirdetményben, valamint 
a Polgármesteri Hivatal ügyfélszol-
gálati irodáján, kivonatolva pedig 
közterületi hirdetőfelületen, a Szé-
chenyi u. 28–30. hsz. alatti épület 
Garay téri üvegfelületén.

Az Önkormányzat várja a ren-
dezés alá vont területekkel kapcso-
latos észrevételeket, véleményeket. 
A véleményezés módja:

Személyesen: a témában 2019. áp-
rilis 9-én (kedd) 14:00 órakor lakos-
sági fórumot tartunk, a Polgármes-
teri Hivatal konferencia termében. 

Írásban: a Partnerek papír ala-
pon a Polgármesteri Hivatal címé-
re elküldve, vagy a Polgármesteri 
Hivatal főépítészi irodájában lead-
va, továbbá elektronikus levélben 
a foepitesz@szekszard.hu e-mail 
címre elküldve közölhetik írásos 
észrevételeiket, javaslataikat, ki-
zárólag az egyeztetésre bocsájtott 
módosítással kapcsolatosan. 

A vélemények beérkezésének 
határideje: 2019. április 18.

Jelen hirdetményt a településfej-
lesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és 
a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 
és Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a településfej-
lesztési, településrendezési és tele-
pülésképi feladataival összefüggő 
partnerségi egyeztetés szabályairól 
szóló 10/2017. (III.6.) rendelete 
alapján tesszük közzé.

Együttműködésüket köszönjük!

Füstöltáru-
vásár

A Mentálhigiénés Műhely Ön-
kéntes Nyugdíjas Tagozat szer-
vezésében kedvezményes áron, 
kötözött sonka, darabolt pa-
rasztsonka és egyéb füstöltáru 
(szalámi, füstölt kolbász, hú-
sos hurka, disznósajt, véres- és 
májas hurka, sütnivaló kolbász, 
sertészsír) árusítást tart a piac-
téri húsboltban április 11-én 
(csütörtök) 7:00 és 11:00 óra 
között, amíg készlet tart. Szere-
tettel várnak minden nyugdíjas 
és nagycsaládos vásárlót!



2019. április 7.16

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!

(04159)

KŐ
L O H N E R
G Á B O R

GRÁNIT
MÁRVÁNY
MÉSZKŐ

MŰHELY:
7100 Szekszárd,
Remete u. 1.
Tel.: 74/411–759,
+36–30/937–9225

BEMUTATÓPARK:
7100 Szekszárd,
Rózsamáj u. 1. 
(Újvárosi temető mellett)

• Sírkőkészítés
• Konyha-fürdőszoba munkalapok
• Épületkő: párkányok, lépcsők, lábazatok

www.ko-farago.hu
lohnerg@gmail.com

Nagy tapasztalattal, 
már 40 éve

a szakmában.

(04169)


