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Kovács Győző
szellemében

TUDNIVALÓK
AZ ÓVODAI

BEIRATKOZÁSRÓL 
ÉS A SZEKSZÁRDI 

FELVÉTELI
KÖRZETEKRŐL

 → 14. – 15. oldal

Közel 200 pályamunkát beküldő diákból  
89 döntőbe jutott versenyző mérette meg 
magát Szekszárdon, az I. Béla Gimnázium 
és Informatikai Középiskolában csütörtö-
kön kezdődött, 12. Neumann János Nem-
zetközi Tehetségkutató Programtermék 
Versenyen. A néhai szekszárdi informati-
kus mérnök, Kovács Győző szellemében 
létrehívott viadal eredményéről jövő heti 
számunkban olvashatnak beszámolót.

E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Szelektíven
A Cikói Hulladékgazdálkodási 
Társulás pályázatának köszön-
hetően új szelektív hulladék-
gyűjtő pontokat alakítanak ki 
Szekszárd társasházi övezetei-
ben, amivel még közelebb hoz-
zák a lakosságához a válogatva 
gyűjtés lehetőségét. → 3. oldal

Garay Napok
Változatos programokkal je-
lentkezett idén a Garay János 
Gimnázium hagyományos ren-
dezvénye, a Garay Napok. A 
Kárpát-medencei diáktalálkozó-
ra Felvidékről, Délvidékről, Kár-
pátaljáról és Erdélyből is érkeztek 
középiskolások.  → 7. oldal

A Djokics-csapat
Bár még csak másfél hónapja 
dolgozik új csapatával Djokics 
Zseljko, az újvidéki származású 
fiatal tréner keze nyoma egyre 
markánsabban látszik az Atom-
erőmű-KSC Szekszárd élvonal-
beli női kosárlabda csapatának 
játékán. → 13. oldal

FOTÓ: KISS ALBERT
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Fiatal paksi szobrászé az idei művészeti ösztöndíj
A szekszárdi Víz P’art Közala-
pítvány öt évvel ezelőtt hozta 
létre a Szabó Dezső Művésze-
ti Ösztöndíjat, amely évente 
egy arra érdemes fiatal Tolna 
megyei művész tevékenysé-
gét segíti.

„Évente egy fiatal képző- vagy 
iparművész anyagi támogatása 
alkotói tevékenységének fej-
lesztése, kiteljesítése, szakmai 
elképzeléseinek megvalósítása 
érdekében, tanulmányaihoz 
vagy kutatómunkájához nyújt 
támogatást” – így a kiírás, 
amelyre Tolna megyei alkotók 
pályázhatnak. Az ösztöndíjat – 
melynek összegét a Szabó Dezső 
festőművész emlékét ápoló mű-

vészeti alap hozamaiból, vala-
mint Szekszárd város Humán 
Bizottságának támogatásából 
finanszírozzák – idén Szabó 
Ottó paksi szobrászművész 

(képünkön) nyerte el, a közala-
pítvány az ő munkáját tartotta 
támogatásra érdemesnek.

Erről az alapítvány elnöke, 
Fusz Görgy beszélt az elmúlt 

öt évben Szabó Dezső Művé-
szeti Ösztöndíjjal elismert fiatal 
alkotók munkáiból rendezett 
kiállítás megnyitóján, március 
12-én a Babits Mihály Kulturá-
lis Központban. A tárlat anya-
gában nagyobb részben a 2015. 
évi díjazott, Lengl Orsolya fes-
tőművész alkotásait láthatják az 
érdeklődők, míg a korábbi évek 
ösztöndíjasai, így Könyv Kata 
festőművész, (2014), Gwizdala 
Dáriusz szobrászművész (2013) 
és Juhos Janka ékszertervező, 
ötvös (2012) néhány munkával 
mutatkoznak be a kiállításon. A 
művészeti ösztöndíjas fiatalok 
tárlata április 2-ig tekinthető 
meg a kulturális központ Bakta 
galériájában.   -wj-
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Hatvan éve pusztított a dunai jeges árvíz

Az 1956 márciusi dunai jeges 
árvíz 60. évfordulója alkal-
mából nagyszabású emlék-
konferenciát rendez a Tolna 
Megyei Önkormányzat és 
a Közép-dunántúli Vízügyi 
Igazgatóság március 22-én.

A jubileumi eseményen Áder 
János köztársasági elnök is jelen 
lesz – jelentette be Fehérvári Ta-
más, a megyei közgyűlés elnöke 
az esemény szerdai sajtótájé-
koztatóján, a Vármegyeházán, 
ahol az érintett települések szö-

veges és képes emlékeiből nyílt 
kiállítás mutatja be a 60 éve tör-
tént árvízi eseményeket.

Csonki István, a Közép-du-
nántúli Vízügyi Igazgatóság 
igazgatója az 1956-os jeges ár 
kapcsán mesélt a rendkívül kri-
tikus helyzetről. Egy hirtelen 
jött erős lehűlés következtében a 
megáradt Duna Paks alatti sza-
kaszán több helyen is feltorlód-
tak a jégtáblák, s emiatt az iszo-
nyú víztömeg közel 30 helyen 
szakította át a mainál sokkal ala-
csonyabb és gyengébb töltéseket. 

A jeges ár hatalmas területeket, 
közte település részeket, teljes 
falvakat öntött el. A szakember 
szerint csúcsidőben összesen 38 
ezer ember dolgozott a települé-
sek és lakóik megóvásáért.

Tóth István, Bogyiszló pol-
gármestere elmondta: a falu 
szinte teljes mértékben elpusz-
tult, csak azok az építmények 
vészelték át a tragédiát, ame-
lyek téglából épültek. Embe-
réletet ugyan nem követelt az 
árvíz, viszont annál több jószág 
veszett oda a jeges vízben. A 
polgármester emlékeztetett: 
már az 1945-ös árvíz is jelentős 
károkat okozott a településnek, 
de a helyiek sosem hagyták hát-
ra szeretett otthonaikat, inkább 
alkalmazkodtak és megtanultak 
együtt élni a vízzel.

A márciusi jeges áradás jelen-
tős károkat okozott Sióagárdon 
és Bátán is. A két településen 
március 18-án és 19-én tarta-
nak megemlékezést a hat év-
tizeddel ezelőtti eseményekre. 
Szekszárdon március 22-én, a 
Víz Világnapján tartanak em-
lékülést, amelyen Áder János 
köztársasági elnök is beszédet 
mond, majd a rendezvény részt-
vevői Bogyiszlóra utaznak, ahol 
emléktáblát avatnak.   - fl -

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Március 20.
(vasárnap)

Március 21.
(hétfő)

Március 22.
(kedd)

Március 23. 
(szerda)

Március 23.
(csütörtök)

Március 25.
(péntek)

Március 26.
(szombat)

erősen felhős, szeles nap, zápor
max. 12º , min. 0º

közepesen felhős, szeles nap
max. 12o , min. 2º

erősen felhős
max. 13o , min. 1º

zápor, szeles nap
max. 12o , min. 3º

közepesen felhős
max. 12o , min. 2º

zápor
max. 10o , min. 2º

erősen felhős
max. 12o , min. 3º

NÉVNAP–TÁR
Március 20. (vasárnap) – Klaudia, Hubert
Klaudia: latin eredetű; jelentése: a Claudius nemzetség nőtagja.
Hubert: német eredetű; jelentése: szelleme által kiváló.

Március 21. (hétfő) – Benedek, Bence
Benedek: latin eredetű; jelentése: áldott.
Bence: latin eredetű; jelentése: győztes.

Március 22. (kedd) – Beáta, Izolda
Beáta: latin eredetű; jelentése: boldog.
Izolda:  kelta-német eredetű; jelentése: vas; tevékenykedni, rendelkezni.

Március 23. (szerda) – Emőke, Botond
Emőke: magyar eredetű; jelentése: anyatejjel táplált újszülött, bébi.
Botond: magyar eredetű; jelentése: buzogányos harcos.

Március 24. (csütörtök) – Gábor, Karina
Gábor: héber eredetű; jelentése: Isten embere, Isten bajnoka.
Karina: olasz eredetű, jelentése csinos, becses.
Március 25. (péntek) – Irén, Írisz
Irén: görög eredetű; jelentése: béke.
Írisz: görög eredetű; jelentése: szivárvány, nőszirom.

Március 26. (szombat) – Emánuel, Larissza
Emánuel: héber eredetű (férfi név); jelentése: velünk az Isten.
Larissza: görög eredetű; jelentése: Larisszai.

Sárköz utca:
indul a felújítás

A munkaterület átadásával 
március 25-én megkezdődik a 
Sárköz utca felújítása. A Mo-
dern városok program egyik 
pontja keretében megvalósu-
ló fejlesztés bruttó 356 millió 
forintba kerül. 

A következő hetekben asz-
faltmarással és padkarende-
zéssel kezdődő és a tervek 
szerint szeptemberig elkészülő 
beruházás a Csatári úti útcsat-
lakozástól a Baranya-völgyi 
buszfordulóig tartó útszakasz 
felújítását, a burkolati jelek 
felfestését, a csapadékvíz-elve-
zető rendszer és buszmegállók 
felújítását foglalja magában. A 
közlekedőknek a teljes kivite-
lezési időszak alatt, szakaszos 
forgalomkorlátozással kell 
számolniuk, amiért a lakosság 
megértését és türelmét kérik.

Mint ismeretes, a város 3 
milliárd forint kormányzati 
támogatást kapott a Mérey 
Mihály programban meg-
fogalmazott fejlesztésekre. 
Ebből a keretből jut forrás a 
Parászta patak régóta húzódó 
mederrendezésére is, amely a 
tervek szerint már áprilisban 
megindulhat.  SZV
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Új szintre lépett Szekszárdon a szelektív hulladékgyűjtés
Új szelektív hulladékgyűjtő 
pontokat alakítanak ki Szek-
szárd társasházi övezetei-
ben, amivel még közelebb 
hozzák a lakossághoz a vá-
logatva gyűjtés lehetőségét.

A gyűjtőhelyeket a Cikói Hul-
ladékgazdálkodási Társulás 
eredményes pályázatának 
köszönhetően hozzák létre 
– tájékoztatott szerdán Ács 
Rezső, Szekszárd polgármes-
tere. Összesen 188 gyűjtőpont 
lesz a társasházak lépcsőházai 
mellett, az edények több mint 
felét már ki is szállították. A 
fejlesztéssel háztömbönként 
legalább egy gyűjtőpont áll 
majd a lakosság rendelkezésé-
re. Minden gyűjtőhely három 
edényből áll majd: egy-egy 
1100 literes konténer szolgál 
a papír, illetve a műanyag, 
egy 120 literes edény pedig az 
üveg-hulladék elhelyezésére. 
Az edényeket hetente egyszer 
szállítják el.

Ács Rezső elmondta, a ko-
rábbi, szigetes rendszer elavult, 
ezért a régi szelektív hulladék-
gyűjtő szigetek nagy részét már 
felszámolták. „Sajnos, sokan 
összekeverték a kommunális 

szemétgyűjtővel, helyenként 
áldatlan állapotok uralkodtak, 
s a begyűjtés ritmusa sem tud-
ta mindig követni a hulladék 
halmozódását” – emlékeztetett 
a polgármester. Az új rendszer-
nek hála a szelektív gyűjtőpon-
tok közelebb kerülnek az em-
berekhez. „Fontos, hogy minél 
kevesebb újrahasznosítható 
hulladék kerüljön a cikói lera-
kóba, csökkentve a környezeti 

terhelést, és növelve a lerakó 
élettartamát” – hangsúlyozta 
Ács Rezső, a 100 tagot számlá-
ló Cikói Hulladékgazdálkodási 
Társulás elnöke.

Az új rendszerrel szeretnék 
elérni, hogy minél többen 
gyűjtsék szelektíven a hulladé-
kot, és azt ne a hagyományos 
kommunális tárolóba, hanem 
válogatva, az új gyűjtőponto-
kon elhelyezett konténerek-

be dobják ki – közölte Artim 
Andrásné. Az Alisca Terra Re-
gionális Hulladékgazdálkodási 
NKft. ügyvezetője hozzátette: 
a szekszárdiak egyre nagyobb 
mennyiségű hulladékot gyűjte-
nek válogatva és mind többen 
használják ki a házhoz menő 
szelektív hulladékgyűjtés adta 
lehetőséget is.

A pályázatnak köszönhető-
en a családi házas övezetek-
ben is hamarosan megújul a 
szelektív gyűjtés, miután ház-
tartásonként két gyűjtőedényt 
igényelhetnek majd azok a 
lakosok, akik szerződésben 
vállalják, hogy az edényeket 
rendeltetésszerűen használják 
és azokat legalább 10 éven át 
sérülésmentesen megőrzik. A 
részletekről a város és az Alisca 
Terra a közeljövőben bővebben 
is tájékoztatja a lakosságot.

 (forrás: kadarka.net)

Szekszárdon 2015-ben
szelektíven gyűjtött 

hulladék mennyisége

Papír:  815.154 kg
Üveg:  112.457 kg
Műanyag:  163.468 kg

Artim Andrásné és Ács Rezső a Béri Balogh Ádám utcában 
tartott sajtótájékoztatón



2016. március 20. 2016. március 20. 54

Tisztelet a bátraknak: ’48-as megemlékezés Szekszárdon
A barátságtalan időjárás miatt 
a Béla király tér helyett a Babits 
Mihály Kulturális Központban 
gyűlt össze több száz ünneplő 
szekszárdi március 15-én dé-
lelőtt, hogy megemlékezzen a 
márciusi ifjakról, az 1848–49-
es szabadságharcról.

Az ünnepi műsort adó diákok 
egészségét (is) szem előtt tartva 
hozták meg a felelős döntést a 
szervezők, hogy a ’48-as városi 
megemlékezés helyszíne idén a 
Babits Mihály Kulturális Központ 
legyen. A rendezvénytermet „szí-
nültig” megtöltő kokárdás soka-
dalom – a Himnusz közös elének-
lését követően – Pap Máté ünnepi 
beszédét hallgathatta meg. Az ön-
kormányzati képviselő kiemelte: a 
szabadság és a függetlenség nem 
magától értetődő létállapot. „Az 
elmúlt közel 200 esztendő ma-

gyar szabadságküzdelmeinek, 
történelmi nagyságaink bátor-
ságának és tettrekészségének 
köszönhetően állunk ma itt, egy 
szabad, független és büszke or-
szág polgáraiként. A forradalom 
éppen ezért minden évben újra 
és újra megszületik a szívünkben, 
hogy tisztelettel emlékezzünk 
dicső eleink hőstetteire. Büszkén 
tűzzük szívünk fölé a nemzeti 
színű kokárdát, büszkék vagyunk 
magyarságunkra, hazaszerete-
tünkre és büszkék vagyunk arra a 
bátorságra, amellyel a reformkori 

magyarok fellázadtak a nagyha-
talmú és elnyomó politikai rend-
szer ellen. Tisztelet a bátraknak!” 
– fogalmazott Pap Máté.

A képviselő a magyarság év-
ezredes történelmére emlékezve 

hangsúlyozta: „Sokszor beiga-
zolódott törvényszerűség, hogy 
a földi hatalmasok uralkodása 
nem örökkévaló. Amikor az alá-
zat helyett a hatalmi gőg, a szem-
benézés helyett a gyávaság nyert 

teret, amikor az igazságot hamis 
tévképzetek váltották, az összefo-
gás helyett pedig a széthúzás vált 
mértékadóvá, akkor egyik napról 
a másikra a hatalom burka meg-
repedt”.
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Tisztelet a bátraknak: ’48-as megemlékezés Szekszárdon

Pap Máté szerint a márciusi 
ifjak, Petőfiék, Kossuthék és 
Batthyányék példája minket 
is kötelez. „Szekszárd törté-
nelmi lehetőségek kapujában 
áll. Minden tehetségünket, 

akaratunkat és legjobb tudá-
sunkat a közösség érdekében 
az alkotásra, a jobbításra kell 
fordítanunk. Ha így teszünk, 
akkor továbbra is egy olyan 
városban élhetünk majd, amely 
folyamatosan fejlődik, ahová jó 
hazatérni, és amelyet büszkén 
mutathatunk meg az ide láto-
gatóknak. Egy olyan városban 
élhetünk, amire felnéznek a 
régióban és híre megy a nagy-
világban.”

A beszédet követően – a ma-
gyarság egyik legkiemelkedőbb 
eseményére emlékezve – a Pécsi 
Tudományegyetem Illyés Gyula 
Gyakorlóiskolájának csaknem 
150 diákja elevenítette fel ünne-
pi műsorában a szabadságharc 
fontosabb momentumait.

Az ünnepség zárásaként az 
emlékezők felsétáltak a Béla 
király térre, ahol a megye és 

a város vezetői, a honvédség, 
a tűzoltóság, a rendőrség, a 
civil szervezetek, az iskolák, a 
pártok képviselői és magán-
személyek elhelyezték virá-
gaikat ’48-as emlékműnél. A 

koszorúzásnál az Alisca Brass 
Band Fúvószenekar, valamint 
a Magyar Nemzetőrség és a 
Medinai Radarszázad katonái 
működtek közre. 

 -wj-

Szekszárdi ’48-asok
A március 15-i városi ünnep immár hagyomá-
nyosan koszorúzással kezdődött: az 1848-as szek-
szárdi hősök előtt tisztelgők az emlékezés virágait 
helyezik el az alsóvárosi és az újvárosi temetőben. 
A Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesü-
let szervezésében a résztvevők koszorút helyeztek 
el Hollós Alajos főhadnagy, a világhírű gombatu-
dós, Hollós László édesapja, valamint Garay An-
tal főhadnagy és Török Zsigmond sírjánál, ahol 
dr. Gesztesi Enikő és Kaczián János, az egyesület 
jelenlegi és korábbi elnöke szólt az emlékezőkhöz.

Magyarország nem enged zsarolásnak, fenyegetésnek
A szakadó eső ellenére ha-
talmas tömeg előtt mondott 
beszédet Orbán Viktor mi-
niszterelnök március 15-e 
alkalmával Budapesten, a 
Nemzeti Múzeum előtt.

„A mai Magyarország az 1848-as 
és 1956-os forradalom szellemi 
örökösei és leszármazottai által 
alakult ki. E forradalmi hagyo-

mány szívverése mozgatja ma is 
a nemzet politikai, gazdasági és 
szellemi életét” – hangsúlyozta 
a miniszterelnök. Orbán Viktor 
emlékeztetett: 1848 forradal-
márai nem akartak az abszolu-
tista önkény elbontott köveiből 
templomot építeni egy újabb 
zsarnokságnak, ezért a magyar 
forradalom dalait nem az akasz-
tófakötél húrjára írták. „A mi 

dalainkat nem a lincselő és hó-
hérrá lelkesült tömeg énekli, a 
pesti forradalom nem a káosz, 
nem a bosszú és nem a vérfürdő 
költeménye” – hangsúlyozta a 
miniszterelnök.

Az unió által erőltetett bete-
lepítési kvótára kitérve rávilá-
gított:  „Tudjuk, hogy megy ez. 
Először megmondják, kit kell 
befogadnunk. Aztán arra kény-

szerítenek, hogy idegeneket 
szolgáljunk a saját hazánkban. 
A kényszer-betelepítést elutasít-
juk, és nem fogunk engedni se 
zsarolásnak, se fenyegetésnek” 
– hangsúlyozta Orbán Viktor. 
„Eljött az idő, hogy megakadá-
lyozzuk Európa tönkretételét, és 
megmentsük a kontinens jövő-
jét, ezért egységbe hívunk min-
den európai nemzetet.”   Gy. L.
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Pekinget „ostromolja” a Garay gimnázium diákja
Angol nyelvű földrajzi tanul-
mányi verseny kínai világ-
döntőjén vesz részt Csontos 
Gábor. A szekszárdi Garay 
János Gimnázium 11. A osz-
tályos tanulója nem először 
tagja nemzetközi diákolimpi-
án induló magyar csapatnak.

A szekszárdi származású, 
Őcsényben élő diák tavaly már 
megjárta ugyanezt a versenyt, 
akkor az oroszországi Tverben 
szerepelt, amiért a közelmúlt-
ban miniszteri dicséretben ré-
szesült. Gábor történelemből is 
remekel: az országos középisko-
lai tanulmányi versenyen esé-
lyes a döntőbe jutásra. Földraj-
zos felkészítő tanára, Bosnyák 
Eszter elmondta: a néhány éve 
zajló angol nyelvű megmérette-
tésen idén új elemként interne-
tes feladatot is kaptak a diákok, 
és az idejükből is lecsíptek.

– Ez a megmérettetés más, 
mint a többi. Egyfelől angolul 
zajlik, másrészt olyan struktú-
rát követ, ami az angol verseny-
szellemre jellemző, s ez főleg a 
szóbeli részben mutatkozik meg 

– mondta Csontos Gábor, aki a 
pekingi verseny előtt még a Pé-
csi Tudományegyetem tanárai-
nak felkészítésén is részt vesz.

– Miben vált ez nyilvánvalóvá 
számodra?

– A PTE által szervezett ver-
senyt két forduló előzte meg. 
Az online feladatoknál még 
lehetett segédeszközöket hasz-
nálni, az írásbelit követően pe-
dig tíz diákot választottak ki, 
akik végül döntőzhettek. A két 
napos fináléban elvittek ben-

nünket egy pécsi városrészbe, 
ahol térképvázlatot és félórás 
felkészülési időt kaptunk. Ez 
idő alatt kellett feltérképez-
nünk a terepet, információkat 
gyűjteni róla, illetve kitalálni, 
milyen fejlesztéseket lehetne 
végrehajtani ott.

– Azért ez nem lehetett köny-
nyű...

– Lehet, hogy a tudás meg-
van, és bizonyos demográfiai 
adatokat is le tudunk szűrni, 
de sok esetben hiányzik a ké-
pesség, hogy mindebből ere-
deti dolgokat hozzunk létre. 
Volt azért, akinek könnyebben 
ment...

– Milyen tárgyakban mutat-
tad meg korábban a tudásod?

– Általános iskolában orszá-
gos történelem versenyen sze-
repeltem, és a gimiben, kilen-
cedikesként is ebből a tárgyból 
mérettem meg magam. Retori-
kai versenyen is részt vettem, 
mert ahol beszélni kell, azt sze-
retem csinálni. Tavaly egy nem-
zetközi diákolimpia keretén be-

lül utazhattam Oroszországba, 
ahonnan a versenyt követően 
eljutottam Szentpétervárra, 
Moszkvába és Nyizsnyij Nov-
gorodba is. Ezeken kívül bene-
veztem még a Curie Matemati-
ka Emlékversenyre is.

– Ezek szerint mind humán, 
mind reál területen otthonosan 
mozogsz?

– Matek-fizikás osztályban 
kezdtem a gimnáziumot, de 
úgy tűnik, kezdek „átsodródni” 
a másik oldalra. Fizika, földrajz, 
történelem – ezeket a tantár-
gyakat szeretem, de sokfelé húz 
az érdeklődésem.

– Mi táplálja a versenyszelle-
med?

– Valamennyi vetélkedésnek 
megvan a saját világa. Minde-
gyik nyújt egy-egy különleges 
élményt, amelyet a többi nem 
tud megadni. Ezen kívül persze 
mindig klassz és inspiráló, ha 
egy jó társaság jön össze ha-
sonló érdeklődésű emberekből.

 Gyimóthy L.

Összefognák a Kárpát-medence tehetséges diákságát 
Változatos programokkal je-
lentkezett március 10-11-én 
a Garay Napok, a szekszárdi 
Garay János Gimnázium ha-
gyományos rendezvénye. 
Idén újdonságként, „Te mi-
ben vagy a legjobb?” címmel 
sportágválasztót is tartottak.

Az esemény keretében olyan 
neves sportolók tartottak előa-
dást, mint Kovács Antal olim-
piai bajnok cselgáncsozó, a há-
romszoros világbajnok kajakos 
Jámbor Attila, vagy a világ- és 
Európa-bajnok paratriatlonista, 
Boronkay Péter.

– A sportemberek megosz-
tották, miként (voltak) képesek 
összeegyeztetni az élsportot és a 
magánéletet, de azt is: mit jelent 
számukra a küzdés – mondta 
Heilmann Józsefné, az intéz-

mény igazgatója. A sportágak 
közül a tanulók megismerked-
hettek az amerikai focival, a te-
nisszel, a jégkoronggal, az atléti-
kával, de az aerobic, a kosár- és 
kézilabda, az íjászat, a földharc 
(grappling), az asztalitenisz és a 
már említett kajak-kenu, judo 
és triatlon is „porondon volt”.

A sportprogram mellett a 
Garay Napok során a diákok 
kitölthettek egy pénzügyi tesz-
tet, Varga Virágtól sminköt-
leteket is kaphattak, míg Tóth 
Sándor barista a kitűzött célok 
eléréséről tartott előadást az 
érdeklődőknek. Bakó Csen-
ge és Valentiny Anett révén 
kiderült az is, miként lehet 
egyszerre űzni a lovaglást és a 
vitorlázást, Arnold Balázs fil-
mvetítéses előadásából pedig 
megtudhattuk, milyen 1000 

kilométert gyalogolni az El 
Camino zarándokúton.

Kárpát-medencei
diáktalálkozó

A Felvidékről, Délvidékről, 
Kárpátaljáról és Erdélyből is ér-
keztek diákok az immár 22. Kő-
rösi Csoma Sándor Kárpát-me-
dencei földrajzversenyre, illetve 
az ugyancsak a Garay Napok 
keretében megtartott „Az én 
Pannoniám” Kárpát-medencei 
vers- és prózamondó verseny-
re. Révkomárom, Kassa, Nagy-
bereg, Kolozsvár, Gyergyó-
szentmiklós, Margitta, Óbecse, 
Lendva – ezekkel a települések-
kel tartja a kapcsolatot évek óta 
a Garay gimnázium. A határon 
átnyúló együttműködések ered-
ményeként a garaysták idén áp-

rilisban és augusztusban mate-
matika és történelmi táborokba 
utaznak Erdélybe, Kolozsvárra 
és Torockóra.

Folytatódik a nehéz helyzet-
ben lévő kárpátaljaiak patroná-
lása is: a garaysok a Nagyberegi 
Református Líceum tanulóit 
támogatják anyagilag, valamint 
elősegítik, hogy a külhoni intéz-
mény tehetségponttá válhasson. 
A Garay gimnázium az „erdélyi 
szálnak” köszönhetően immár a 
kolozsvári Babes-Bolyai Tudo-
mányegyetemmel is gyümöl-
csöző együttműködést alakított 
ki. Az erdélyi táborok segítsé-
gével az országos középiskolai 
matematika tanulmányi verse-
nyen és a Tudományos Diákkö-
rök Országos Konferenciáján is 
volt már döntős diákjuk. 

 Gy. L.
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Nagykorú lett a Baktai TTN
Március 10-én immár 18. 
alkalommal rendezett ter-
mészettudományos napot a 
szekszárdi Baka István Álta-
lános Iskola.

A Baktai Természettudomá-
nyos Nap kihívásait – a báta-
széki mellett – öt szekszárdi 
általános iskola diákjai és fel-
készítő pedagógusaik fogadták 
el. A versenyen végül a reál 
tantárgyak iránt érdeklődő 
tanulók közül összesen 88-an 
vettek részt. Az idei évben „az 
egészséges életmód és a káros 
szenvedélyek” témakörökhöz 
kapcsolódó feladatokat állítot-
tak össze a szervezők.

A vetélkedőre a 7. és 8. évfo-
lyamról két fős csapatok jelent-
kezhettek, a feladatok írásbeli 
és szóbeli részből álltak. Ez alól 

csak az informatika volt kivétel, 
ahol a tanulók egyénileg mérték 
össze felkészültségüket. Az idei 
természettudományos napon 
repülő-reptetési versenyt is 
tartottak, ezen a 7-8. évfolyam 
mellett 5. és 6. osztályosok is 
indulhattak.

A verseny megrendezését és 
a helyezett tanulók színvonalas 
díjazását az iskola alapítványa 
és Szekszárd város Humán Bi-
zottsága támogatta.
Eredmények: Informatika, 7. 
osztály: 1. Barabás Dominik 
(Dienes Valéria Ált. Isk.), 2. 

Gönczöl Gábor (Baka István Ált. 
Isk.), 3. Szabó Csenger (Dienes 
V. Ált. Isk.). 8. osztály: 1. Joó 
Panna Dóra (Babits Mihály Ált. 
Isk.), 2. Vörös Fanni (Baka I. Ált. 
Isk.), 3. Vesztergombi András 
(Szent József Katolikus Iskola).

Komplex természettudomá-
nyos csapatverseny, 7. osztály: 
1. Bán Lilla, Illés Balázs (Baka I. 
Ált. Isk.), 2. Horváth Eszter, Há-
jas Kristóf (Babits M. Ált. Isk.), 
3. Matus Eliza, Ganczer Nándor 
(Dienes V. Ált. Isk.). 8. osztály: 
1. Szabó Dániel, Botos Krisztián 
(Baka I. Ált. Isk.), 2. Fülöp Mar-
tin, Németh Attila (Dienes V. 
Ált. Isk.), 3. Varga Eszter, Erős 
Zoltán (Baka I. Ált. Isk.).

A repülő-reptetési verseny 
győztesei, 5. osztály: Nagy-Ka-
lauz Bertalan (Baka István Ált. 
Isk.). 6. osztály: Kun Anikó (Ba-
bits M. Ált. Isk.). 7-8. osztály: Ta-
kács Adrián (Babits M. Ált. Isk.).  

 SZV

Rakonczay: „az óceán kegyetlenül őszinte tükröt tart elénk”
A kétszeres Guinness rekor-
der, hatszoros óceánátkelő 
magyar hajós, Rakonczay Gá-
bor volt a Kadarka Futóegye-
sület immár hagyományos 
előadássorozatának leg-
utóbbi vendége. Az extrém 
sportoló – aki maga is lelkes 
hosszútávfutó – vizes kaland-
jai mellett az élet értelméről 
is beszélt.

A családban ugyan nem volt 
hajós, de a 35 esztendős Ra-
konczay Gábor már gyerekként 
tudta, hogy egyszer (vagy több-
ször) átkel majd a Nagyvízen. A 
tájfutóként, majd tájékozódási 
túlélő versenyeken edződött 
fiatalember egy időre aztán tá-
volabb került álmától, amikor a 
képző és iparművészeti szakkö-
zépiskola elvégzését követően a 
Nyugat Magyarországi Egyetem 
Faipari Mérnöki Karán Építész 
tervezőművész, formatervező 
szakra jelentkezett. Az éppen 
az egyetemi évek alatt ébredt fel 
benne újra a kalandvágy. Fele-
ségével, Viktóriával 2006-2007 
fordulóján egy saját tervezésű 

és építésű hajóval, a Tűzhan-
gyával – első magyar párosként 
– átevezték az Atlanti-óceánt. A 
Spanyolországtól a Kanári-szi-
geteken át Antigua szigetéig 
tartó 6700 km-es utat 70 nap 
alatt tették meg. Ezzel egyfelől 
Guinness rekordot döntöttek, 
de a hajóért Magyar Forma-
tervezési díjat kaptak, útjukért 
pedig kiérdemelték a National 
Geographic Adventures „Az év 
kalandja” elismerését.

Az egyetem befejezését kö-
vetően, 2010-2011-ben Ra-

konczay párjával és Panda nevű 
vitorlásával előbb kelet-nyugati, 
majd nyugat-keleti irányban is 
átszelte az óceánt, Spanyolor-
szág és Brazília, illetve Brazília 
és Dél-Afrika között. Ez sem 
volt elég, újabb kihívást ke-
resett: a Fa Nándor építette, 
Vitéz nevű kenuval a világon 
elsőként, egyedül vágott neki 
az óceán átevezésének. A 6400 
kilométeres, 77 napos út bővel-
kedett szép és borús napokban, 
felemelő és drámai pillanatok-
ban egyaránt. Rakonczay a 33. 

napon viharba került, és a fel-
borult kenu kis híján elsüllyedt, 
hullámsírba temetve hajósát… 
Hihetetlen élni akarásának és 
az óceán átkelések során meg-
szerzett tapasztalatának, tudá-
sának köszönhetően azonban 
az extrém sportoló túlélte a ta-
lálkozást a halállal, és 44 nappal 
később fizikailag legyengülve, 
lelkileg megerősödve kötött ki 
a karibi szigeten, Antiguán.

Előadásai során – s így volt ez 
Szekszárdon, a Babits kulturális 
központban is – Rakonczay Gá-
bor hangsúlyozza: kis hajóval, 
kéthónapnyi folyamatos evezés 
igencsak kihat a személyiség-
re. „ Az óceán egy kegyetlenül 
őszinte tükröt tart elénk, ahol 
meglátjuk mindazt, ami mi 
magunk vagyunk.” Az extrém 
sportoló szerint egy ilyen ka-
land után az ember kívülről tud 
ránézni a világra és benne saját 
magára. Sok előtte fontosnak 
hitt, ám lényegtelen dolog ve-
szíti el örökre az értelmét, míg 
a valódi értékek a megfelelő he-
lyükre kerülnek.  

 - fl -
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Használható tudás, szakmai gyakorlatra nyitott cégek

Első alkalommal szervezett 
Állás- és Szakmai Gyakorlati 
Börzét a Szekszárdi Szakkép-
zési Centrum

Bezerédj István Szakképző Is-
kolája, ahol különböző szakte-
rületekkel ismerkedhettek az 
intézmény diákjai.

Hagyományteremtő szándék-
kal szervezte meg a Szekszárdi 
Szakképzési Centrum

Bezerédj István Szakképző Is-
kolája az első Állás- és Szakmai 
Gyakorlati Börzét március 11-
én. A rendezvényen összesen 
20 standnál várták a diákokat 
a különböző vállalkozások. 
Borászatok képviselőit, nagy-

vállalatok munkatársait, illetve 
a Tolna Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara szakembereit 
kérdezhették a tanulók. Az is-
kola igazgatója úgy véli, fontos, 
hogy ilyen körülmények között 
is találkozhassanak a tanulók a 
gyakorlati helyet adó cégekkel.

 „A célunk kettős volt: sze-
rettünk volna megnyerni olyan 
cégeket, akik szívesen eljönnek 
a börzére, a diákokat pedig fel-
készíteni arra, hogy mi vár rá-
juk a munkaerőpiacon, milyen 
lehetőségeik lesznek majd” – 
mondta a rendezvényről Sza-
bóné Kiss Erzsébet, az iskola 
igazgatója. „Mi egy gazdasági 
képző intézmény vagyunk, na-

gyon fontos, hogy a munkahe-
lyek miként nyitnak irányunk-
ba” – hangsúlyozta.

Az iskolában többségben 
vannak azok a képzések, ahol 
kötelező a szakmai gyakor-
lat. Ez nagyon fontos része a 
tanulmányoknak, kiegészíti a 
képzést. Éppen ezért az a célja 
az intézménynek, hogy minél 
több olyan partnere legyen, 
akik nyitnak a gyakorlati ok-
tatás felé és szívesen fogadják 
a diákokat, elősegítve ezzel a 
tanulók szakmai fejlődését. Ez 
később mind a diákok, mind a 
munkaerőpiac számára hasznos 
lehet.  Az iskolában például az 
eladó képzésben részt vevő di-
ákok tanulmányaik végeztével 
40 munkakör betöltésére al-
kalmas bizonyítványt kapnak. 
Számukra a gyakorlati képzés 
lehetősége mellett a gyakorlati 

helyek változatossága is fontos 
szempont, hiszen célszerű több 
területtel is megismertetni őket. 
Az állásbörzén az intézmény 
valamennyi, 9-14 évfolyamon 
tanuló diákja, pontosan 440 ta-
nuló vett részt.

„Közvetlenebbek a cégek itt” 
– mondta Király Gergő, aki ke-
reskedőnek tanul az iskolában. 
Őt inkább a műszaki területen 
tevékenykedő vállalkozások ér-
deklik, így az állásbörzén is az 
ilyen standoknál érdeklődött.

„Az intézménynek nagyon 
fontos a képzési irányok meg-
tartása” – emelte ki Szabóné 
Kiss Erzsébet. Ezért törekednek 
arra, hogy minél több céggel 
együtt tudjanak működni. En-
nek egyik eszköze az állásbör-
ze, amelyet várhatóan jövőre is 
megszerveznek.  

 -wj-
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Fórum a foglalkoztatásról
A Dél-Dunántúli Regionális 
Innovációs Ügynökség közre-
működésével tartott Foglalkoz-
tatáspolitikai Fórumot a megyei 
önkormányzat a TOP pályázat 
keretében megvalósuló foglal-
koztatási együttműködésekről 
a Vármegyeháza dísztermében.

A megyei közgyűlés elnöke, 
Fehérvári Tamás a kormányzat 
és a megyei önkormányzat kö-
zös céljának nevezte, hogy Tol-
na sikeres legyen a foglalkoztatás 
területén, és partneri együttmű-
ködéséről biztosította a megyei 
szervezetek képviselőit.

A szakmai előadások során a 
foglalkoztatási együttműködé-
sek (paktum) céljait és lehető-
ségeit részletezték. A szakértők 
beszámoltak a megyei eredmé-
nyekről és a jövő feladatairól is.

A fórum előadói bemutatták 
a TOP-os paktumok új elemeit, 
melyek közül az egyik leglénye-
gesebb, hogy az együttműködés 
összekapcsolja a gazdaság- és 
foglalkoztatás-fejlesztést, azaz a 
kereslet és a kínálat fejlesztését. 
A hagyományos kínálati meg-
közelítés helyett keresletvezérelt 
programként működik.   Gy. L.

Megyei zongoraverseny
A Liszt Ferenc Zeneiskola ala-
pításának 60., Bartók Béla szü-
letésének 135. és Liszt Ferenc 
születésének 205. évforduló-
jának tiszteletére Tolna Megyei 
Zongoraversenyt rendeznek 
Szekszárdon, március 22-én.

A megye zeneiskolái (Bonyhád, 
Dombóvár, Paks, Szekszárd, Ta-
mási és Tolna) mellett a nagy-
kanizsai Farkas Ferenc AMI 
növendékei adnak számot tudá-
sukról. A félszáznál is több ver-
senyművet kéttagú zsűri értékeli: 
Eckhardt Gábor Liszt-díjas zon-
goraművész, adjunktus, a zene-

művészeti egyetem tanára és H. 
Becht Erika a budapesti Járdányi 
Pál zeneiskola tanára.

A március 22-én, 9.30 órakor 
kezdődő megnyitót követően 
nyolc korcsoportban vetélked-
nek az ifjú zongoristák, így az 
eredményhirdetésre várhatóan 
17 órakor kerül sor. A házigaz-
da szekszárdi Garay János Ál-
talános Iskola és AMI Liszt Fe-
renc Zeneiskoláját Erősné Máté 
Éva, Főglein Klára, Lestákné 
Valasek Szilvia és Lozsányi Ta-
más 28 növendéke képviseli a 
versenyen. 

 SZV
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Március 13-ai rejtvényünk megfejtése: Mattioni Eszter, Hímeskő
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Tokaji Gyula. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.
E heti rejtvényünk megfejtését március 24-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

Áldó kezek közelében
„Van itt egy gyermek, akinél 
van öt árpakenyér és két hal, 
de mi ez ennyinek?”  (Jn 6, 9)

A böjti időszak egyik jellemző 
története az ötezer ember meg-
vendégelése. A Jézushoz özönlő 
embertömegre ráesteledik és 
nincs ennivalójuk. Jézus csodát 
tesz: egy fiúcskánál ott lévő öt 
kenyérből és két halból jóllakat-
ja a sokaságot. Ezt a történetet 
(egy másik egészen hasonlóval 
együtt) hatszor említik az evan-
géliumok, nyilván nem véletle-
nül: gazdag tartalma, sokféle 

tanulsága miatt. Számomra 
két dolgot tett világossá ez az 
újszövetségi történet.

Először is az, hogy Jézus sze-
retne részese lenni az életünk-
nek! Nem csak intézkedik a 
szükséges kenyérmennyiségről, 
nem csak „elintézi” a dolgot, 
hanem együtt marad a soka-
sággal, letelepedve közéjük 
szinte megvendégeli őket. Mint 
ahogy sok más esetben is így 
tesz: Jézus szeret együtt lenni, 
asztalközösséget vállalni az em-
berrel. Azt hiszem, az idei böjt 
és Húsvét ünnepi alkalmakkor 

is több szeretne lenni, mint ha-
gyomány, hivatkozási alap, vagy 
mint egy ünnepi „részlet”. Ő in-
kább és egyre teljesebben részese 
akar lenni életünknek, el akar 
„vegyülni” köztünk és bennünk. 
Vendégként kér bebocsátást és 
mégis bőkezű vendéglátóként 
akar megörvendeztetni minket. 

A másik apró, de tanulságos 
részlete a történetnek az, ami-
kor András odavisz egy kisfiút 
Jézushoz, és szinte restelkedve 
azt mondja: „Van itt egy gyer-
mek, akinél van öt árpakenyér 
és két hal, de mi ez ennyinek?”. 
A csoda mégis ezután kezdődik. 
Mintha Jézus várná a hit moz-
dulását. Mindent Ő tesz, min-

denről Ő gondoskodik, Ő vonz, 
de a bizalom apró mozdulását 
tőlünk várja. Ez a hit: ahogy 
András oda mer menni ezzel 
a szerény „alappal”, szánal-
masan kevésnek hitt két hallal 
és öt kenyérdarabbal. Ez a hit: 
amikor mi is oda merünk men-
ni Jézushoz – néha szánalma-
san kevésnek tűnő dolgainkkal. 
Kevéske erőnkkel, tudásunkkal, 
emberileg kevéske reménnyel, 
mustármagnyi hitünkkel, és 
azt mondjuk: neked adom, te 
mindent megtehetsz, a te kezed 
áldása nyomán a kevés is meg-
sokasodik... 

 Sefcsik Zoltán
 evangélikus lelkész

Friss hírekért,
képgalériáinkért

látogasson el
közösségi oldalunkra:

https://www.facebook.com/
szekszardivasarnap/

UROLÓGIAI
MAGÁNRENDELÉS:
Dr. PAPP FERENC

urológus főorvos

Szekszárd, Kossuth L. u. 14.
Rendelési idő:

csütörtök 17.00–19.00-ig

Bejelentkezés:
06-30/698-6490

(01273)

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. (01274)

AGÓRA MOZI
Március 21., hétfő
17:00 – Agyas és agyatlan
19:00 – Az aljas nyolcas
Március 22., kedd
17:00 – Agyas és agyatlan
19:00 – Az aljas nyolcas
Március 23., szerda
17:00 – Agyas és agyatlan 
19:00 – Az aljas nyolcas
Március 24., csütörtök
15:00 – Kung fu panda 3. 3D
17:00 – Kung fu panda 3. 3D
19:00 – Zoolander 2.
Március 25., péntek
15:00 – Kung fu panda 3. 3D
17:00 – Kung fu panda 3. 3D
19:00 – Zoolander 2.
Március 26., szombat
15:00 – Kung fu panda 3. 3D
17:00 – Kung fu panda 3. 3D
19:00 – Zoolander 2.

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
Március 16., szerda 18:30
Bödő terem
A kaktusz virága – Ifjúsági 
színházi előadás
Barillet – Grédy: A kaktusz virá-
ga (Bánfalvy Stúdió Budapest)

„Julien nőtlen, szoknyapecér 
fogorvos. Stéphanie mogorva, 
maximalista asszisztensnő. Igor 
fiatal, helyét kereső reklámmo-
dell. Antonia céltudatos, maga-
biztos lány.” E nem mindennapi 
jellembéli és társadalmi helyzet-
ből fakadó különbözőségek mel-
lett egy kezdeti füllentés e négy 
szereplőt képtelenebbnél képte-
lenebb helyzetekbe sodorja.”

Minden adott tehát egy hely-
zetkomikumokban bővelkedő 
fergeteges vígjátékhoz, amely 
meghódította a Broadway-t is, 
s egy nagysikerű film forgató-
könyvének alapjául is szolgált.

Szereposztás: Julien: Hujber 
Ferenc, Stéphanie: Détár Enikő/
Xantus Barbara, Antonia: Kosik 
Anita/Bugár Anna, Norbert: 
Harmath Imre, Cochet úr, a 
betege: Schlanger András, Igor: 
Sándor Péter, Rendező: Schlan-
ger András. Jegyár: 2200 Ft.

Március 23., szerda 15:00
Fiatalok utcája
A Garay János Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási In-
tézmény diákjainak munkáiból 
nyílik kiállítás intézményünk-
ben. A diákok a művészetoktatás 
keretében, a rajz-és vizuális kul-
túra területén készült alkotásait 
tekinthetik meg az érdeklődők 
egy hónapon át folyosógaléria 

formájában. A kiállítást az iskola 
igazgatója, Matókné Misóczki 
Mária nyitja meg.

Április 4., hétfő 18:00
Művészetek Háza
Szabadi Mihály: Lakodalom 
című könyvének bemutatója

2015 tavaszán látott napvilágot 
a Csokonai díjas Szabadi Mihály  
hatodik kötete, A kisgazda című 
regénye. A megjelent hat mű 
dokumentum, krónika, memo-
ár, néprajzi tanulmány, irodalmi 
szociográfia, elbeszélés kötet és 
két regény. Két regény a szó leg-
nemesebb értelmében. A szerző 
minden kötetében, minden leírt 
történetében a sióagárdi embe-
rekről szól, nekik állít emléket a 
maguk történelem és sorsátkoz-
ta törekvéseivel, szorgalmával, 
a közösségért végzett tetteivel, 
vagy akár gyarlóságával, esen-
dőségével együtt.

Az április 4-én, a szerző szüle-
tésnapján bemutatandó regény 
a sióagárdi lakodalmat hozza 
közelebb hozzánk. A könyvet 
bemutatja: Dr. Say István. Köz-
reműködik: Lányi Péter zon-
goraművész, Ágostonné Béres 
Kornélia fuvola művésztanár, 
Orbán György – előadóművész.

Április 5., kedd 19:00 
Rendezvényterem
Budapest Ragtime Band koncert

A Budapest Ragtime Band 
1980-ban alakult főiskolát végzett 
jazz- és klasszikus muzsikusok-
ból, akik a hagyományos ragtime 
zongorajátékot merész ötletekkel 

és újszerű hangszereléssel ültették 
át egyedülálló zenei hangzássá.

Később műsorukba jazz- és 
dixiland- örökzöldek, a világon 
egyedülálló zenei paródiák, is-
mert slágerek és operák humo-
ros feldolgozásai is kerültek.

A Budapest Ragtime Band- 
nek nemcsak a ragtime muzsi-
ka ápolása és megszerettetése a 
célja, hanem a közönség min-
denkori magas színvonalú szó-
rakoztatása, amelynek soraiban 
minden korosztály megtalálha-
tó. Jegyár: 2000 Ft.

Április 7., csütörtök 10:00 
Művészetek Háza
Nehéz Fiúk Tuba Kvartett koncert
Varázsoljunk Zenét III. előadás

A nehézkesnek gondolt tuba 
ezen az előadáson bebizonyítja, 
hogy fantasztikus produkcióra 
képes! Pláne, ha nem is egyedül 
van a színpadon.

A tuba a szimfonikus zenekar 
egyik legmélyebb hangszere, ami-
ről keveset szoktak tudni. Sokan 
úgy gondolják, csak „um-pázik” 
és akár fel sem tűnne, ha nem len-
ne. Hát ennek megcáfolására állt 
össze ez a kiváló négy tubamű-
vész, akiktől elsősorban népszerű 
átiratokat hallhatunk. Azonban 
olyan zenedarabok is előkerül-
nek a tarsolyukból, amelyeket 
szerzőik kifejezetten négy tubára 
komponáltak. A művészek önfe-
ledt muzsikálásukkal, különös és 
rendkívül szórakoztató humo-
rukkal méltán varázsolnak mo-
solyt a gyerekek arcára. 

Jegyár: 500 Ft.

Szeretettel meghívjuk  
Önöket és gyermekeiket 

a Szekszárdi 
Gyermeklánc Óvoda 
OVI-VÁRÓ 2016

programsorozatának 
következő rendezvényére a 

Húsvéti bábelőadásra.
2016. március 21., hétfő 
11:00 Szőlőhegyi Óvoda 

2016. március 23., szerda 
11:00 Perczel u. Óvoda

2016. március 23., szerda 
10:30 Kertvárosi Óvoda

Az óvó nénik bábelőadása 
után ajándékkal kedveske-
dünk kis vendégeinknek.

Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk.

Kérjük, hogy gyermekeik 
számára szíveskedjenek  

váltócipőt hozni! Együttmű-
ködésüket köszönjük.

Szekszárd Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatala
a közszolgálati tisztviselőkről 

szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 45. § (1) bekezdése 

alapján pályázatot hirdet
a Polgármesteri Hivatal 

Hatósági Igazgatóságának
Igazgatási Osztályára

környezetvédelmi referens
munkakör betöltésére.

A részletes pályázati felhívás a 
www.szekszard.hu honlapon, 
a Közügyek/Állás menüpont-

ban tekinthető meg.

A Tolna Megyei Felnőtt 
Diabetesesek Egyesületének 

következő előadása 
2016. március 29-én 
13:30 órai kezdettel 

Szekszárdon a Kórház Lila 
épületében lesz.

Vendégünk: Dr. Bajor Klára 
bőrgyógyász főorvos 

előadásának címe:
„Cukorbetegség bőrtünetei”

Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!

Pszichológia mindenkinek
A Kristály Lélekvédő Egyesü-
let soron következő előadása: 
„Bábból lepke, avagy ho-

gyan lesz a gyerekből serdü-
lő, serdülőből felnőtt?” 

2016. március 23-án 
17:00 órától a Szekszárdi 

Zeneiskola Nagytermében 
Előadó: Györkő Enikő  

pszichológus
Belépés ingyenes!

A Magyar Vöröskereszt  
húsvéti véradást szervez 

Szekszárdon a 
Véradó Állomáson 

2016. március 25-én 
(péntek) 8:00 – 12:00-ig.
Minden véradónak csoki 

húsvételi nyúllal köszönjük 
meg a véradását.

Ugyanezen a napon, 
13:00 – 16:00 között véradást 
szervez Szekszárdon a TESCO 

Áruház üzletsorán is.
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Djokics Zseljko a munkában hisz és harcos csapatot ígér
Egykori csapata, a PEAC-Pécs elleni der-
bire készül új együttesével Djokics Zselj-
ko. A fiatal vezetőedző még csak másfél 
hónapja dolgozik az Atomerőmű-KSC 
Szekszárd NB I-es női kosárlabda csapa-
tával, de munkájának lenyomata máris 
látszik Studerék játékán.

A szakvezető jó ajánlólevéllel érkezett Szek-
szárdra, hiszen a PEAC gárdáját bajnoki 
döntőig és Magyar Kupa-győzelemig ve-
zette. Míg azonban Pécsett ő alakította ki a 
játékoskeretet, addig Szekszárdon egy kész 
(?) együttest kapott kézbe...

– Korábban soha nem vettem át szezon 
közben csapatot – mondja elöljáróban Djo-
kics Zseljko. – Szerbiában azt tanították, 
hogy ilyen feladatot nem szabad elvállalni, 
s eddig magam is azt szoktam meg, hogy a 
nyáron én rakom össze a keretet, én dön-
töm el, melyik posztra kit kell igazolni.

– Miért mondott most mégis igent a szek-
szárdiaknak?

– Tavaly év végén a klub vezetősége meg-
hívott, hogy nézzem meg a Sopron elleni 
mérkőzést. Nagyon kedves volt mindenki, 
a hangulat pedig teljesen magával ragadott. 
Megtetszett, amit ott tapasztaltam. Jól esett, 
hogy a klub menedzsmentje nagyon szeret-
te volna, hogy én legyek a vezetőedző. Nem 
mellesleg a csapatban is láttam fantáziát, így 
amikor később megkerestek, nem kellett 
sokat gondolkodnom.

– Mit tapasztalt az első edzéseken?
– Az látszott, hogy a játékosoknak nincs 

elég önbizalmuk, és erőnlétileg is fejleszteni 

kell őket, de a társaság nagyon jó, egységes. 
Szerencsére mindenki gyorsan elfogadott. 
Engem is és az edzői filozófiámat is. Rátgé-
ber Lászlótól megtanultam, hogy mindig a 
maximumot kell nyújtani: az edzésen úgy 
hajtani, mint egy kiélezett rangadón, hogy a 
mérkőzés ünnep legyen. A játékosoknak ezt 
a ritmust kellett felvegyék, s ez fizikálisan 
és pszichésen is kihívás volt számukra. Sze-
rencsére vevők voltak a munkára, szeretnek 
naponta újat tanulni.

– A pozitív változás kézzel fogható, hiszen 
kis híján bejutottak a Magyar Kupa elődön-
tőjébe, s az elmúlt héten, edzőmeccsen 20 
ponttal verték a PINKK gárdáját? Mire lehet 
ez elég a bajnokságban?

– Valóban más sebességgel dolgoznak a 
lányok, és fejben is sokat változtak az el-
múlt hetekben. Én a védekezésben hiszek, 
mert egy meccset lehet nyerni jó támadó-

játékkal, de bajnokságot csak jó védeke-
zéssel. Sokat dolgoztunk ezen a területen. 
Fontos, hogy miközben minden játékos-
nak kis feladatokat adok, hogy legyen ön-
bizalma, érezze hasznosnak magát, csapat-
ként dolgozzunk. Passzoljunk pontosan, 
támadjunk türelmesen. Három-négy hét 
alatt sikerült új taktikai elemeket elsajátí-
tani, támadásban pedig bővítettünk kicsit 
a szűk repertoáron. A cél az lenne, hogy a 
szurkolók lássák, mit is akarunk játszani. 
Engem motivál a közönség: nem vagyok 
jó oda, ahol nem érzem a szurkolókat a 
csapat mögött.

– Pontosan mit várnak öntől a KSC Szek-
szárdnál?

– Szezon közben vettem át a csapatot, egy 
olyan szituációban, amikor az alapszakasz 
hetedik helyéről már nem tudunk elmoz-
dulni. A rájátszásban így a pályahátrányt 
ledogozva kellene átverekednünk magun-
kat a jó erőkből álló Győr vagy DVTK 
csapatán. Direkt célt épp ezért nem is ha-
tároztunk meg: az elvárás az, hogy harcos 
csapatot alakítsak ki, olyat, amelynek van 
szíve, amelyben van tűz.

– A szerződése a szezon végéig szól. A foly-
tatásról egyeztettek már?

– Amikor edzésre jövet a hatos úton a 
városba érek, egy tábla fogad, rajta a fel-
írat: Szekszárd a bor és kultúra városa. Mi-
vel szimpatikus számomra az ambiciózus 
klubvezetés, így meghallgatom a terveiket. 
Ki tudja, talán részese lehetek, amikor Szek-
szárd a kosárlabdázás városa is lesz... 
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ISMÉT:
VÉRVÉTEL VÁRAKOZÁS NÉLKÜL 

SAJÁT OTTHONÁBAN!
+36-30/590-2404

Bíró Aranka
egészségügyi
szakasszisztens
*A szolgáltatás érvényes 
laboratóriumi beutalóval 
vehető igénybe! 
A szolgáltatásért térítési 
díjat kell � zetni!

(01278)

FO
TÓ

: K
IS

S 
A

LB
ER

T

FO
TÓ

: S
ZV

Kései kárpótlás a fiatalon elmaradt sportsikerekért
Különös egy sportkarrier a 
szekszárdi veterán atléta, Ru-
zsinka Istváné. Már csak azért 
is, mert 58 évesen kezdődött.

Pedig a 190 centis srác már ti-
nédzserként fölhívta magára 
a figyelmet adottságaival. Már 
akkor, a hatvanas években fel 
kellett volna tűnnie egy lelkes 
szakembernek, hogy ebből a 
gyerekből dobó- vagy könnyűat-
léta is lehet. Aligha véletlen, 
hogy a kor legendás szekszárdi 
testnevelő-edzője, Mozolai Já-
nos a tízpróbát ajánlotta neki. 
Nos, ennyi idő távlatából okkal 
vetődik fel a kérdés: mi lett vol-
na, ha kellő időben kiválasztják, 
felfedezik? Mert rajta biztosan 
nem múlott volna a siker.

„Az én időmben még nem 
nagyon volt dobóatléta képzés 
Szekszárdon. A már kiörege-
dőben lévő dobóktól, Serfőző 
Zoliéktól lehetett ellesni ezt-azt. 
Ott sündörögtem körülöttük, 
csak úgy kedvtelésből dobálgat-
hattam, de igazából senki sem 
foglalkozott velem” – eleveníti 
fel az időszakot Ruzsinka Ist-
ván. Közben előkerülnek a régi 
fényképek, amiken kidolgozott 
izomzatú ifjúként láthatjuk. 
„Ezt csináltam azelőtt, amíg 
nem mentem el az atlétákhoz, 
de nem láttam értelmét a test-
építős folytatásnak. A strandon 

megbámultak ugyan, de amúgy 
semmit sem lehetett kezdeni 
ezekkel a muszklikkal” – jegyzi 
meg évtizedek elteltével.

A jókötésű férfi frissen vég-
zett fémforgácsolóként a Mű-
szergyárban állt munkába, majd 
szigetelőként is dolgozott – s 
egy kis időre felhagyott a sport-
tal. Ízületkoptató napi munkája 
után, reumatikus eredetű fáj-
dalmai közepette azonban úgy 
gondolta: mégis szüksége van a 
mozgásra. Meggyőződése volt, 
hogy így a már létező problé-
mákat enyhítheti, az újakat pe-
dig megelőzheti.

„A teniszre esett a választá-
som: elsajátítottam, megszeret-
tem, barátságok szövődtek. Nem 
ment rosszul, tagja voltam az 
OB III-as szekszárdi csapatnak. 
A sok irányváltoztatás azonban 
nem tett jót a térdemnek. Vissza 
kellett fognom magam – hob-
biteniszező lettem” – mondja 
Ruzsinka, aki akkor még aligha 
gondolta, hogy nem kell lemon-
dani az igazi sportsikerekről.

Dobóatléta tudását felele-
venítve, 1996-ban részt vett a 
megyeszékhely szenior atlétikai 
klubjának összetett dobóver-
senyén, amire a tavaly elhunyt, 
nemzetközi sikereket elért vete-
rán atléta, Tóth Ferenc invitál-
ta. „Elmentem, és két számban 
mindjárt a legjobbat dobtam. Az 

összetettet a felfedezőm, Tóth 
Feri nyerte, mint mindig ezen 
a versenyen. Aztán pár év múl-
va, belépve a hatodik ikszembe, 
trónfosztás történt...”

Ma is hálával gondol mentorá-
ra, aki a legnagyobb jóindulattal 
segítette a helyes dobótechnika 
elsajátításában. Aztán megked-
velt olyan, a veterán atlétáknak 
kitalált versenyszámokat is, 
mint a nehézkalapács, a nyeles 
súlylökés vagy a nyeles labda. 
„A nyeles labda egy 28 centis 
szíjon függő, egykilós, focilab-
dához hasonlító gömb. A nyeles 
súlylökésnél pedig egy ötkilós 
golyót kell mozgatni egy ötven 
centis láncon, egy kézzel” – ad 
magyarázatot az általa kedvelt és 
űzött dobószámokról. Közben a 

nappaliban előkerül egy vas-
kos, veterán csúcsokat rögzítő 
kiadvány. Néhány évvel ezelőtt 
51 méter fölött dobott a nyeles 
labdával, s ezzel ő vezette az ak-
tuális nemzetközi ranglistát. A 
nyeles súlylökésben pedig csu-
pán másfél méterrel maradt el az 
akkori, 32 méteres világcsúcstól. 
Micsoda kárpótlás ez az élettől 
az elmaradt fiatalkori sikerekért!

Ruzsinka István nagy ívű vete-
rán pályafutása 2006-ban indult 
egy világbajnoki bronzéremmel, 
amit nehézkalapácsban szerzett 
Linzben. Két év múlva negyedik 
lett a vébén diszkoszvetésben, 
2009-ben nehézkalapácsban 
bronzérmes az Európa-bajnok-
ságon. Egy évvel később Nyír-
egyházán, a dobóötpróbában 
lett negyedik, két évvel ezelőtt 
pedig, a budapesti világbajnok-
ságon hagyományos kalapács-
ban szerzett bronzérmet, miköz-
ben az LSW világ- és kontinens 
bajnokságán 18 aranyérmet, va-
lamint 13-13 ezüstöt és bronzot 
dobott össze. A Honvéd utcai 
családi házban tucatnál több 
míves serleg mellett 151 arany-, 
73 ezüst- és 45 bronzérem hir-
deti a sokszoros veterán magyar 
bajnok eredményekben gazdag 
pályafutását. A tavalyi pihenő 
után Ruzsinka István idén újra 
több hazai és külföldi versenyen 
tervezi az indulást. B. Gy.
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Takács vb-induló!
Junior magyar bajnok lett, s ez-
zel kvalifikálta magát az augusz-
tus 10. és 15. között Chicagóban 
megrendezésre kerülő korosztá-
lyos grappling (földharc) világ-
bajnokságra Takács Bendegúz. 
A szekszárdi Garay János Gim-
názium 9. évfolyamos tanulója 
közel 10 éve sportol a Hikari 
Aikido Egyesületben. Szőts Gá-
bor tanítványa két fogásnemben 
(gi, no gi) is győzni tudott a 85 
kg-os súlycsoportban, a Globál 
Grappling Magyar Bajnoksá-
gon. A +85 kg-os nyílt súlycso-
portban egy-egy arany- és ezüs-
térmet szerzett.   SZV

Március 7-én, Pécsen rendez-
ték a torna diákolimpia orszá-
gos elődöntőjét, ahol a PTE 
Illyés Gyula Gyakorlóiskola 
III-IV. korcsoportos, Molnár 
Barnabás, Bakos Bence, Sze-
gedi Balázs, Jaszenovics Igor 
összetételű fiú csapata ezüs-
térmet szerzett, s így indulhat 
az áprilisi, budapesti finálé-
ban. Mutzhausz Ildikó, Tatár 
Judit, Péter Györgyi és Szabó 
Zsolt edzők tanítványai közül 
az egyéni összetettben Molnár 
Barnabás arany-, míg Bakos 
Bence ezüstérmet szerzett. 
 SZV

Országos döntőbe jutottak a gyakorló iskola tornászai
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ÁCS REZSŐ polgármester
Április 4., hétfő 14 óra, előze-
tes bejelentkezés alapján. Tel.: 
74/504-102. Szekszárd, Piac tér 
1. „F” épület.

DR. VARGA KATALIN jegyző 
Minden szerdán 10–12 óráig,  
Szekszárd, Széchenyi u. 27–31.

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület 
IDŐPONTVÁLTOZÁS – Március 29., 
kedd 16 óra. Garay J. Általános Is-
kola és AMI (Zrínyi u. 78.)

FERENCZ ZOLTÁN képviselő  
I. sz. választókerület 
A hónap harmadik keddjén 16–
17 óráig. Garay J. Általános Iskola 
és AMI (Zrínyi u. 78.)

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

DR. TÓTH GYULA képviselő
IV. sz. választókerület A hónap 
harmadik hétfőjén 16–17 óráig. 
Babits M. Ált. Isk. (Kadarka u. 17.)

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
V. sz. választókerület A hónap első 
hétfőjén, 18–19 óráig. Babits M. Kult. 
Közp., Remete terem (Szent I. tér 10.)

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 
képviselő VI. sz. választókerület 
A hónap második keddjén 16–17 
óráig. Szekszárd, Piac tér 1. „F” épület

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

ZAJÁK RITA képviselő
VIII. sz. választókerület 
A hónap utolsó szerdája 17 órától.  
Dienes Valéria Általános Iskola, 
(Szent-Györgyi Albert u. 6.)

PAP MÁTÉ képviselő
IX. sz. választókerület 
A hónap első hétfőjén 16–17 órá-
ig. Baka István Általános Iskola 
(Béri B. Á. u. 89.)

GOMBÁS VIKTÓRIA RITA képviselő
X. sz. választókerület 

A hónap második hétfőjén 17–18 
óráig. Szőlőhegyi Óvoda.

RÁCZ ZOLTÁN képviselő
A hónap első szerdáján 17–18 órá-
ig. MSZP iroda (Mikes u. 24.)

MEZEI LÁSZLÓ képviselő
A hónap első szerdáján 17–18 órá-
ig. MSZP iroda (Mikes u. 24.)

SZABÓ BALÁZS GYÖRGY
képviselő 
A hónap második keddje 17–18 
óráig. Szekszárd, Piac tér 1. „F” 
épület.

KEREKES LÁSZLÓ képviselő
A hónap negyedik szerdáján 
17–18 óráig tart. Szekszárd, Piac 
tér Oktató II. 

A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJAFELHÍVÁS – ÓVODAI BEÍRATÁSRA
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésé-
nek 46/2016. (II.25.) számú 
határozata alapján értesít-
jük a kedves szülőket, hogy a 
2016/2017. nevelési évre, Szek-
szárd város óvodáiba a beíratás
• 2016. április 25-én (hétfő) 
08:00 – 17:00 óráig
• 2016. április 26-án (kedd)
08:00 – 17:00 óráig
lesz a következő helyszíneken:

I. Szekszárdi 1. Számú Óvoda 
Kindergarten
Szekszárd, Kölcsey ltp. 15.
(Telefon: 74/528-900)
Hozzá tartozó óvodaépületek: 
• Kölcsey ltp. 15. 
• Wosinsky Mór ltp. 4. 
(választható német nemzetiségi 
nevelés is) 
• Bajcsy-Zsilinszky u. 6.
Működési (felvételi) körzete: 
a melléklet szerinti 1. számú 
óvodai körzet.
(Német nemzetiségi nevelés 
igénye esetén a város egész la-
kóterületéről fogadják a jelent-
kezőket.) 

II. Szekszárdi 2. Számú Óvoda, 
Egységes Óvoda-Bölcsőde, 
Bölcsőde és Családi Napközi
Szekszárd, Mérey u. 37-39.
(Telefon: 74/511-255)
Hozzá tartozó óvodaépületek: 
• Mérey u. 37-39.
• Kadarka u. 100.
Működési (felvételi) körzete: 
a melléklet szerinti 2. számú 
óvodai körzet.

III. Szekszárdi Gyermeklánc 
Óvoda 
Szekszárd, Perczel Mór 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 melléklet szerinti 3. számú 
óvodai körzet.

IV. Wunderland Kindergarten 
a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat Óvodája

Szekszárd, Wesselényi u. 19.
(Telefon: 74/510-982)
Hozzá tartozó óvodaépület: 
• Wesselényi u. 19.
Német nemzetiségi nevelést 
folytat.

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

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

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

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

További tudnivalók:
1. A beíratáshoz szükséges do-
kumentumok:
– a gyermek személyazonosítá-
sára alkalmas, a gyermek nevé-
re 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 gyer-
meket, aki 2016. augusztus 31. 

napjáig a harmadik életévét 
betölti:

A gyermek abban az évben, 
amelynek augusztus 31. napjá-
ig a harmadik életévét betölti, a 
nevelési év kezdő napjától leg-
alább napi négy órában óvodai 
foglalkozáson vesz részt.

3. Teendő külföldön tartózko-
dás esetén:

Ha a gyermek óvodaköte-
lezettségét külföldön teljesíti, 
a szülő írásban köteles erről 
értesíteni a gyermek lakóhelye 
szerint illetékes jegyzőt.

4. Óvodakötelezettség teljesí-
tése családi napköziben:

A gyermek hároméves korá-
tól annak az évnek az augusztus 
31. napjáig, amikor az ötödik 
életévét betölti, az óvodába já-
rási kötelezettségét családi nap-
köziben is teljesítheti.

A jegyző – az egyházi és ma-
gán fenntartású intézmények 
esetében a fenntartó – a szülő 
kérelmére és az óvodavezető, 
valamint a védőnő egyetérté-
sével, a gyermek jogos érdekét 
szem előtt tartva, az ötödik 
életév betöltéséig felmentést 
adhat a kötelező óvodai neve-
lésben való részvétel alól, ha a 
gyermek családi körülményei, 
képességeinek kibontakoztatá-
sa, sajátos helyzete indokolja.

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

Amennyiben a szülő beíra-
tási kötelezettségének nem tesz 
eleget, szabálysértési eljárás in-
dítható ellene.

Ha az óvodai nevelésben való 
részvételre kötelezett az óvodai 
nevelésben való részvételi kö-
telezettségét megszegi, az adott 
évben igazolatlanul mulasztott 
huszadik óvodai nevelési nap 
után az óvoda vezetőjének jel-
zése alapján a gyámhatóság 
kezdeményezi a kincstárnál a 
családi pótlék ellátás szünetel-
tetését.

6. Három évesnél fiatalabb 
gyermek felvétele (előjegyzése):
Az óvoda felveheti azt a gyer-
meket is, aki a harmadik élet-
évét a felvételétől számított fél 
éven belül betölti, feltéve, hogy 
minden, a felvételi körzetben 
lakóhellyel, ennek hiányában 
tartózkodási hellyel rendelke-
ző hároméves és annál idősebb 
gyermek óvodai felvételi kérel-
me teljesíthető.

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

A körzeti feladatot ellátó óvo-
da köteles felvenni a körzetéhez 
tartozó gyermeket (a gyermek 
a körzetben lakik vagy a szülő 
a körzetben dolgozik). A gyer-
mek felvétele csak helyhiány 
miatt utasítható el.

A működési (felvételi) kör-
zettel nem rendelkező óvoda a 
város egész lakóterületéről fo-
gadja a gyermekeket.

8. Értesítés óvodai felvételről, 
jogorvoslati lehetőség:

Az óvodai felvételről az óvo-
dák a beíratást követő egyez-
tetés után, 2016. május 25-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 sajá-
tos nevelési igényű gyermek 
óvodai felvétele:

A lehetőségekről érdeklődje-
nek a választott óvodában.

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

Kérjük a Kedves Szülőket, 
hogy gyermeküket a meghir-
detett napokon írassák be az 
óvodába, illetve kérjék az elő-
jegyzésbe vételt. 

 Dr. Varga Katalin s.k.
 jegyző 

1. számú óvodai körzet
Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kin-
dergarten – Kölcsey ltp. 15.
Ady Endre u., Aranytó u., Árpád 
u., Augusz Imre u., Bajcsy-Zsi-
linszky u., Balassa u., Bárányfok, 
Béketelep u., Berzsenyi u., Bogy-
iszlói út, Borrév, Csaba u., Damja-
nich u., Dr. Szakály Ferenc u., Ga-
ray tér, Holub József u., Hunyadi 
u., Józsefpuszta, Kapisztrán u., 
Kendergyár, Keselyűs, Keselyűsi 
út, Kinizsi u., Kiskorzó tér, Kiss 
János u., Korsófölde u., Kölcsey 
ltp., Liszt Ferenc u., Liszt tér, Lu-
ther tér, Mátyás király u., Mészáros 
Lázár u., Nyámándpuszta, Ózsák 
puszta, Petőfi Sándor u., Pollack 
Mihály ltp., Pollack Mihály u., 
Rákóczi u. páratlan oldala 1–47. 
számig, Sipos Márton u., Sport u., 
Széchenyi u. páros oldala 2–38. 
számig, Szent István tér, Szentmik-
lósi út, Szluha György u., Tartsay 
Vilmos ltp., Tavasz u., Tinódi u., 
Toldi u., Tompa u., Tormay Béla u., 
Wosinsky Mór ltp., Zrínyi u. párat-
lan oldala 1–47. számig, Zrínyi u. 
páros oldala 2–42. számig.
2. számú óvodai körzet
Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egy-
séges Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde 
és Családi Napközi 
Mérey u. 37–39., Akácfa u., Babits 
Mihály u., Bagóvölgy, Baka u., Ba-
kony u., Bálint köz, Balparászta, Bal-
remete, Bartina köz, Bartina u., Bar-

tók Béla u., Battyány u., Béla király 
tér, Benedek apát u., Benedekvölgy, 
Bethlen Gábor u., Bikavér u., Bocs-
kai köz, Bocskai u., Bodza u., Bólyai 
János u., Bor u., Borkút, Borostyán 
u., Borzsák Endre u., Bottyán-hegy, 
Bottyán-hegyi lakótelep, Bükk u., 
Csapó Dániel u., Cserfa u., Cserhát 
u., Csonka u., Dicenty Dezső u., 
Diófa u., Dorogi köz, Dózsa György 
u., Dr. Berze Nagy János u., Dűlő 
u., Előhegy, Előhegyi u., Erkel Fe-
renc u., Esze Tamás u., Ezerjó köz, 
Ezerjó u., Faddivölgy, Ferenc szur-
dik, Flórián u., Fukszvölgy, Für-
dőház u., Fürt u., Gárdonyi Géza 
u., Parászta u., Páskum u., Pásztor 
u., Patak u., Pázmány tér, Pince u., 
Présház u., Puskás Tivadar köz, Pus-
kás Tivadar u., Rákóczi u. páratlan 
oldala 49. számtól végig, Rákóczi 
u. páros oldala, Remete u., Rizling 
u., Roboz Zoltán u., Rózsa u., Ró-
zsamáj u., Rövidvölgy, Saul-völgy, 
Séd köz, Selyem u., Semmelweis u., 
Sió u., Hársfa u., Herman Ottó u., 
Hidaspetre, Hirlingpuszta, Horváth 
Károly u., Hosszúvölgy, Hosszú-
völgy u., Hrabovszky u., Illyés Gyu-
la u., Jedlik Ányos u., Jelky András 
u., Jobbparászta, Jobbremete, József 
Attila u., Kablár köz, Kadarka köz, 
Kadarka ltp., Kadarka u., Kálvin 
tér, Kandó Kálmán u., Kápolna tér, 
Katona József u., Kerékhegy, Kerék-
hegy u., Kisbödő, Kisbödő u., Kis-
bödő-hegy u., Kiskadarka u.,í Klap-

ka György ltp., Klapka György u., 
Kodály Zoltán u., Kossuth Lajos u., 
Kőrösi Csoma Sándor u., Leopold 
Lajos u., Létay Menyhért u., Lisztes 
u., Lisztesvölgy, Lőtéri köz, Madách 
Imre u., Mecsek u., Mérey u., Mocfa, 
Muskotály u., Nagybödő, Nagybödő 
u., Nefelejcs köz, Nefelejcs u., Nyár 
u., Palánk, Palánki hegy, Palánki út, 
Szalai völgy, Szászipuszta, Széche-
nyi u. páratlan oldala 1–37. számig, 
Székely Bertalan u., Szent László u., 
Szücsény-szurdik, Szüret u., Tán-
csics Mihály köz, Táncsics Mihály 
u., Tanya u., Tolnai Lajos u., Ujfa-
lussy Imre u., Vak Bottyán u., Vár 
köz, Vendel István u., Vörösmarty 
u., Wigand János tér, Zápor köz, 
Zápor u., Zöldkert u., Zrínyi u. pá-
ratlan oldala 49. számtól végig, Zrí-
nyi u. páros oldala 44. számtól végig.
3. számú óvodai körzet
Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda
Perczel Mór u. 2.
Alisca u., Alkony u., Alkotmány u., 
Allende u., Almás, Arany János u., 
Árnyas u., Árok u., Bakta, Bakta 
köz, Baranyavölgy, Barát János u., 
Barátság u., Barázda u., Bátaszéki 
út, Bem u., Benczúr u., Bercsényi u., 
Béri Balogh Ádám u., Bezerédj u., 
Bodzás, Bródy köz, Bródy Sándor u., 
Búzavirág u., Cinege u., Cinka, Cin-
ka u., Csalogány u., Csap u., Csatár, 
Csatári u., Csend u., Csengey Dénes 
u., Cseri János u., Csobolyó u., Cso-
konai u., Csopak u., Csötönyivölgy, 

Dienes Valéria u., Dobó u., Domb 
u., Dr. Hadnagy Albert u., Dr. Hir-
ling Ádám u., Dr. Nagy István u., Dr. 
Szentgáli Gyula u., Dr. Tóth Lajos 
u., Ebes u., Ebespuszta, Epreskert 
u., Fagyöngy u., Faluhely, Perczel 
Mór u., Porkolábvölgy, Puttonyos 
u., Rozsnyai Mátyás u., Sárköz u., 
Sárvíz u., Strázsahegy, Szabó Dezső 
u., Széchenyi u. 39. számtól mindkét 
oldal végig, Szekér u., Szent-Györgyi 
Albert u., Szérű u., Szilas köz, Szilas 
u., Szilfadűlő, Szőlő köz, Szőlő u., 
Szőlőhegy, Fáy András u., Gemenc 
u., Gesztenyés, Görögszó, Gurovica, 
Gyertyányos, Gyűszűvölgy, Halas u., 
Harang u., Harmat u., Háry János 
u., Hébér utca, Hegyalja u., Hold-
fény u., Hollós László u., Honvéd u., 
Ibolya u., Istifán gödre u., Ivánvölgy, 
Jácint u., Jókai u., Kacor utca, Kalász 
u., Kálvária 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 Sándor u., Major u., Május 
1 u., Mattioni Eszter u., Mester u., 
Mészöly Miklós u., Mikes u., Móricz 
Zsigmond u., Munkácsy u., Muskát-
li u., Napfény köz, Napfény u., Obsi-
tos u., Orgona u., Otthon u., Óvoda 
u., Szőlőhegy u., Tartsay Vilmos u., 
Tóthvölgy, Tüske u., Tüzér u., Va-
dász u., Vasvári u., Venyige u., Vesz-
sző u., Vincellér u., Viola u., Vitéz u., 
Völgy u., Wesselényi u., Ybl Miklós 
ltp., Ybl Miklós u., Zengő u., Zöldfa.
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TISZA CIPŐBOLT
A MAGYAR CIPŐK BOLTJA
Szekszárd, Rákóczi u. 13. 
Tel.: 74/510-134
Nyitva tartás: H–P. 9–17-ig, Sz. 8–12-ig

32 ÉVESEK LETTÜNK
Születésnapi cipővásár a Tisza Cipőboltban.
A bolt teljes választékára 10 % kedvezményt biztosítunk 

március 21-én és március 22-én.

BINDER HALBOLT  Szekszárd, Széchenyi u. 55-57. (kisiparos udvar)

NYITVA TARTÁS: H: 7–12-ig, K: szünnap, SZ-CS: 7–15-ig, P: 7–16-ig, SZ: 7–11-ig.

Változatlan árukészlettel és minőséggel
várjuk régi és új vásárlóinkat!

(01280)

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

(01268)

Egy megunt öltönyét, kabátját, kosztümjét

most 10.000 Ft-ért
beszámítjuk, ha újat vásárol!

( 01281)

ÓRIÁSI KOSZTÜM,
ÖLTÖNY, KABÁT CSEREAKCIÓ!

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

lostól az idősebb korosztályig mindenkinek 
(EXTRA méret is)!

–  Kord- és sportzakók, szövetnadrágok!
SZÖVETKABÁTOK

VÉGKIÁRUSÍTÁSA!!!

SZEKSZÁRD, DOMINÓ ÜZLETHÁZ
(Mátyás király u. 4/c. Euronics mellett)

Március 21. (hétfő), 09:00 – 16:00-ig.

ibvier bt.

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

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,

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

Szekszárd, Rákóczi u. 10. • 74/512-453
Tolna, Deák F. u. 82. • 74/540780  (01271)


