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Borvidéki utak

→ 3. oldal

Tudnivalók
az óvodai

beiratkozásról 
és a szekszárdi 

felvételi
körzetekről

 → 14–15. oldal

Kezdődik a
nyári időszámítás

ÓRAÁTÁLLÍTÁS
március 26. (vasárnap)

hajnali 
02:00 óráról
03:00 órára

Az Alisca Terra Nonprofit Kft.
tájékoztatja a lakosságot, 

hogy 
2017. április 1-jén

(szombaton) 

LOMTALANÍTÁST
végez Szekszárdon.

→ További információ a 4. oldal
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SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Március 26.
(vasárnap)

Március 27.
(hétfő)

Március 28.
(kedd)

Március 29.
(szerda)

Március 30.
(csütörtök)

Március 31.
(péntek)

Április 1.
(szombat)

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

Március 27. (hétfő) – Hajnalka, Lídia
Hajnalka: magyar eredetű; 19. sz.-i alkotás a hajnal szóból, egyben virágnév is.
Lídia: görög eredetű; jelentése: az ókori kis-ázsiai Lüdiából származó nő.

Március 28. (kedd) – Gedeon, Johanna
Gedeon: héber eredetű; jelentése: harcos, vágó, romboló.
Johanna: héber-görög-latin eredetű; jelentése: Isten kegyelme, Isten kegyelmes.

Március 29. (szerda) – Auguszta, Bertold
Auguszta: latin eredetű; jelentése: fenséges, fennkölt.
Bertold: germán eredetű; jelentése: pompával uralkodó.

Március 30. (csütörtök) – Zalán
Zalán: török-magyar eredetű; jelentése: dobó, ütő.

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

Április 1. (szombat) – Hugó, Agád
Hugó: germán eredetű; jelentése: értelmes, intelligens.
Agád: török-magyar eredetű; jelentése: (ismeretlen). Forrás: idokep.hu/szekszard

gyenge eső | kb. 4 mm eső | 
hidegfront erős széllel
max. 11o , min. 7o

erősen felhős | kb. 1 mm zápor | 
szeles nap | max. 13o , min. 1o

közepesen felhős
max. 14o , min. 0o

közepesen felhős
max. 16o, min. 2o

gyengén felhős
max. 17o , min. 4o

gyengén felhős
max. 18o , min. 5o

közepesen felhős
max. 19o , min. 6o

Tizenkét kilométer betonvápás út épül a borvidéken
A hárommilliárd forintos 
keretösszegű Mérey Mihály 
program legnagyobb eleme 
az a fejlesztés, melynek során 
bruttó 1,2 milliárdos összeg-
ből 12 km szilárd burkolat 
épül a borvidék útjain.

A tavaly tavasszal kezdődött 
infrastruktúra-fejlesztő projekt 
keretén belül már eddig is utak 
újultak meg (Sárköz, Bartina, 
Csengey Dénes), megvalósult 
a Parászta-patak mederren-
dezése és jól halad a Bor utca 
komplex fejlesztése is. 

A program legnagyobb 
volumenű beruházása a bor-
vidék útjain betonvápás ví-
zelvezetők kiépítése volt, 

amelyre 1200 millió forintot 
fordítottak. Az összegből az 
első ütemben közel 9,5 ki-
lométer készült el – mondta 
el Ács Rezső polgármester 
kedden, a Lisztes-völgyben 
megtartott sajtótájékozta-
tón. Itt több mint négyszáz 
méter hosszan épült meg 
egy szakasz, és az alatta futó 
vízvezetéket is kicserélték. A 
kivitelező Duna Aszfalt Kft. 
helyi és környékbeli alvállal-
kozók bevonásával végezte el 
a munkát.

Az elmúlt hónapokban ti-
zenhat helyen zajlottak mun-
kálatok, így többek között a 

Tóth-, a Gyűszű, a Baranya- és 
a Csötönyi-völgyben, vagy Hi-
daspetrén és a Tökös szurdok-
ban. A kivitelezés második üte-
mében a Csötönyi völgyben, a 
Szőke szurdikban és a Bodzás 
dűlőben további 2,6 kilométert 
látnak el burkolattal. Ács Rezső 
elmondta, az ingatlan tulajdo-
nosoktól beérkezett igényeket 
a hegyközséggel is egyeztetve 
jelölték ki a fejlesztési terüle-
teket. A szakaszok kiválasztá-
sánál elv, hogy a város északi 
és déli részein is vonjanak be 
területeket.

A mostani beruházásnak 
köszönhetően a 930 hektáros 

Szekszárdi borvidék útjainak 
30 százalékát borítja új vagy 
felújított vápás vízelvezető, így 
közel ezer szőlőbirtok közelít-
hető meg könnyebben. A beru-
házásnak meliorációs szerepe 
is van, mivel szilárd burkolat-
tal látták el azokat a földuta-
kat, amelyeket a nyári esőzések 
gyakran elmostak.

A polgármester hozzátette: a 
történelmi borvidéken jelentős 
útszakaszokat kell még szilárd 
burkolattal ellátni, amire min-
den évben több tízmillió forin-
tot fordít majd az önkormány-
zat a saját költségvetésből – a 
helyi adóbevételekre támasz-
kodva és pályázati források 
felhasználásával.  SZV
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FOTÓ: KISS ALBERT

Kisemberek nagy öröme a városi bölcsődben
Annyi játékot kaptak a gyer-
mekek a városi bölcsődében 
csütörtökön az önkormány-
zat nevében Ács Rezső pol-
gármestertől, hogy azt gon-
dolhatták: máris elérkezett a 
húsvét. 

Az apróságok kis műsorral és 
egy saját készítésű, a tenyerü-
ket ábrázoló képpel fejezték ki 
hálájukat a városvezetőnek. A 
játékokat a városi bölcsődében 
TOP forrásból megvalósuló 
fejlesztések, eszközbeszerzések 
részeként adta át a városveze-
tő. A mostani eszközbeszerzés 
értéke hárommillió forint volt, 
de egy közel ötmillió forint ér-

tékű csomagot is átvehet majd a 
bölcsőde, illetve a bölcsődések.

Mint azt Ács Rezső elmondta, 
az intézményben összesen 155 

millió forintért hajtanak végre 
jelentős, főként energetikai kor-
szerűsítést.  Az épületet nemcsak 
szigetelik, de a nyílászárókat is 

újakra cserélik és az elektromos 
rendszert is felújítják. A prog-
ram részeként új építményeket 
alakítanak ki és a járdák, illetve 
a pancsoló is teljesen megújul. 
Emellett lecserélik, kibővítik a 
csoportszobák bútorzatát. A fej-
lesztések révén tízzel gyarapodik 
majd a férőhelyek száma.

„A beruházás újabb fejezet a 
szociális és oktatási ellátórend-
szer fejlesztésében, melyben 
több iskola és óvoda is érintett. 
A fejlesztésnek köszönhetően 
még jobb körülmények várják 
majd a gyermekeket és az in-
tézmények fenntartási költsége 
is jelentősen csökken” – mondta 
Ács Rezső.  S. V.

Megszűnő eljárási díjak
„A rezsicsökkentés folytató-
dik” jelentette be szerdai saj-
tótájékoztatóján dr. Horváth 
Kálmán. Tolna megye kor-
mánymegbízottja elmondta: 
tavaly nyáron konzultáció 
kezdődött a kormányabla-
kokban megjelent ügyfelek 
bevonásával, hogy melyek 
azok az eljárási díjak, illeté-
kek, amelyek az állam eltö-
rölhetne.

Közel 150 ezer választ érté-
kelve a kormány a 2017. évi 2. 
törvényben rögzítette azt a hú-
szas listát, amelyek együttesen 
mintegy 1,6 milliárd forintot 
hagynak a lakosság és a vállal-
kozások pénztárcájában.

A március elsején életbe 
lépett, a magánszemélyeket 
érintő változás többek között, 
hogy díjmentessé válik a 65 
év fölötti állampolgárok útle-
velének és az anyakönyvi ki-
vonat kiállítása, de ugyanígy 
nem kell majd fizetni a CSOK 
igényléséhez szükséges OEP 
igazolásért, vagy az elektroni-
kus tulajdoni lap lekérdezésért 
sem. 

A vállalkozások terheinek 
csökkentését szolgálja egyebek 
mellett az ingyenes cégalapítás 

és az alapítással kapcsolatos 
egyéb költségek megszünte-
tése egyéni cég, Bt., Kkt. és 
Kft. esetén. Ezen ügymenetért 
korábban cégtípustól függően 
15 000-105 000 Ft eljárási dí-
jat kellett kifizetni. Ugyancsak 
ingyenes lesz az igazságügyi 
szakértői névjegyzékbe vétel.

Dr. Horváth Kálmán hoz-
zátette: a tavalyi évben a vál-
lalkozásoknál 2,4 Mrd forint, 
a magánszemélyeknél pedig 
mintegy 10 Mrd forint maradt 
az állami rezsicsökkentésnek 
köszönhetően.

  SZV

Dr. Horváth Kálmán

Fórum polgármestereknek

KEHOP, TOP, GINOP, EFOP. 
Sokszor hallott-olvasott rö-
vidítések, melyek az infra-
struktúra-fejlesztését, ener-
getikai korszerűsítéseket és 
a megújuló energiaforrások 
kiaknázását (zöldáram-ter-
melést) segítő hazai pályáza-
ti forrásokat rejtik. Ebben a 
témában tartott tájékoztató 
fórumot szerdán, a Babits 
kulturális központban Szabó 
Zsolt fejlesztés- és klímapo-
litikáért, valamint kiemelt 
közszolgáltatásokért felelős 
államtitkár Tolna megyei pol-
gármestereknek, alpolgár-
mestereknek, jegyzőknek.

A Horváth István országgyűlési 
képviselő és az ERÖV Zrt. által 
szervezett szakmai fórumon az 
államtitkár beszélt többek kö-
zött a zöldáram-termelést ösz-
tönző új hazai támogatási rend-
szerről (METÁR), a napelem 
parkok létesítésének buktatói-
ról, az intézmény-felújítási és az 
Otthon Melege programról is.

Polgármesteri kérdésre vála-
szolva Szabó Zsolt elmondta: 
20 milliárd forint áll rendel-
kezésre bezárt szeméttelepek 
rekultivációjára, az elöregedett 
vízvezetékcsövek cseréjére pe-
dig fejlesztési alap létrehozását 
sürgette az államtitkár.  SZV
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Kiállítással emlékeznek az egyetemalapítás évfordulójára
650 éves a hazai felsőokta-
tás. A jubileumi esztendőben 
a PTE Egyetemi Könyvtár és 
Tudásközpont egyetemtör-
téneti tárlaton vonultatja fel 
a Pécsi Tudományegyetem 
szekszárdi karán mindazt a 
kulturális javat, amely a pécsi 
felsőoktatás révén létrejött.

A kiállított anyag zömmel az el-
múlt száz évre koncentrál, mert 
az 1367-ben Nagy Lajos király 
által alapított pécsi egyetem – a 
legelső Magyarországon – már 
az 1400-as évek elején beszün-
tette működését. Helyét jogilag 
– több száz év elteltével – a Po-
zsonyból Pécsre helyezett Erzsé-
bet királyné Tudományegyetem 
vette át 1923-ban. Zichy Gyula 
pécsi megyéspüspök nagylelkű 
volt, hiszen az 1774-ben Klimó 
György püspök által létrehozott 
könyvtárat átengedte az egye-
temnek, míg Nendtvich Andor 
pécsi polgármester oktatási cél-
ra adott épületeket az intézmény 

számára. Az immár Erzsébet Tu-
dományegyetem megmaradt két 
karának szétválasztásával 1950-
ben két intézményt kreáltak: a 
Pécsi Tudományegyetemet (Ál-
lam- és Jogtudományi Karral), 
illetve a Pécsi Orvostudományi 
Egyetemet.

A Janus Pannonius Tudo-
mányegyetem 1982-ben jött lét-
re a PTE és a tanárképző főisko-
la integrálásával. A millennium 
évében a korábbi intézményré-
szek és a szekszárdi Illyés Gyula 
Pedagógiai Főiskola integráló-

dásával kialakult a Pécsi Tudo-
mányegyetem jelenlegi struk-
túrája. Az Illyés Gyula Kar és a 
pécsi Felnőttképzési és Emberi 
Erőforrás Fejlesztési Kar ösz-
szeolvadásával 2105-ben alakult 
meg a Kultúratudományi, Peda-
gógusképző és Vidékfejlesztési 
Kar Szekszárdon.

A tárlatnyitón prof. dr. Hor-
váth Béla fogadta az egyetem 
gyakorló iskolájának diákjait. 
A PTE KPVK dékánja felhívta 
a figyelmet: Magyarország a pé-
csi egyetem 1367-es alapításával 

abszolút a fejlődés fő áramában 
volt. Az újkori, modern pécsi 
felsőoktatás 2000-ben – prof. 
dr. Tóth József rektorsága alatt 
– létrejött egyetemére körül-
belül 1819 ezer hallgató jár, tíz 
karra elosztva. Dr. Horváth Béla 
beszámolt a hamarosan induló, 
a szekszárdi kart érintő fej-
lesztésekről is: a Rákóczi utcai 
campus harmadik emeletén új 
képzési helyeket, laborokat ala-
kítanak ki, de a fejlesztésre szánt 
csaknem 700 millió forintból 
jut a kollégium felújítására is.

A jubileumi vándorkiállítás 
végigjárja a PTE képzési hely-
színeit, hogy minden egyetemi 
polgár láthassa azt. Szekszár-
don április 3-ig látogatható a 
kiállítás – tudtuk meg a PTE 
KPVK könyvtárát vezető Tancz 
Csillától, A Könyvtári Éjszaka 
keretében, április 26-án a pécsi 
Tudásközpont – utalva az egye-
tem alapításának idejére – kö-
zépkori hangulatba invitálja az 
olvasókat.  Gy. L.
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Drogok helyett – „Prevenciós Paletta Szekszárd 2017”
A mai tizenévesek kiemelten 
veszélyeztettek a drogfo-
gyasztás tekintetében, hiszen 
a szerekhez könnyű hozzájut-
ni. A diákok ráadásul sokszor 
elvesznek a virtuális térben 
és a társas kapcsolatok leépü-
lése akár szerhasználathoz is 
vezethet. A „Prevenciós Palet-
ta Szekszárd 2017” című ren-
dezvényt a Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum azért hívta 
életre, hogy megmutassa a 
fiataloknak: drogok nélkül is 
megtalálhatják önmagukat.

Mennyire nehéz ma droghoz 
jutni? Az egyik szekszárdi kö-
zépiskola diákjainak tettem föl 
a kérdést a „Prevenciós Paletta 
Szekszárd 2017” című rendez-
vényen, március 20-án a Babits 
Mihály Kulturális Központban. 
A 16 éves tanulók meglepő 
őszinteséggel vágták rá szin-
te azonnal a választ: nagyon 
könnyű.

„Iskola után néhányan azon-
nal hazamennek, de van úgy, 
hogy találkozunk egy park-
ban, ahol szinte mindig volna 
lehetőség kipróbálni valami-
lyen szert” – mondja a csapat-
ból az egyik lány. Véleménye 
egyezik a városban 2014-ben 
elvégzett felmérés eredményé-
vel. E szerint illegális szereket, 
köztük a marihuánát, vagy ha-
sist a megkérdezett majdnem 
félezer diák több mint fele 

(53%) beszerezhetőnek véli. 
A diákok 25 százaléka kipró-
bált már valamilyen illegális 
szert. A legális szerek terén is 
hasonló az állapot: alkohollal, 
cigarettával sokan napi szinten 
élnek.

A szekszárdi Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórumnak (KEF) cél-
ja, hogy megelőzze a szerhasz-
nálatot, illetve utat mutasson 

a függőknek a leszokás felé. A 
„Prevenciós Paletta Szekszárd 
2017” rendezvényt azért szer-
vezték, hogy megmutassák a 
város középiskolásainak: van al-
ternatíva, drogok helyett szám-
talan tevékenységből választhat 
az ember.

„Széleskörű összefogás-
sal jött létre ez a program” 
– mondta dr. Haag Éva, Szek-

szárd alpolgármestere, a KEF 
elnöke. A rendezvény célja, 
hogy kevesebben nyúljanak 
szerekhez – tette hozzá, ki-
emelve, hogy „a szerhasználat 
egy olyan probléma, amelyet 
kezelnie kell az önkormányzat-
nak”. Az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma által 2 millió 
forinttal támogatott rendezvé-
nyen nyolc iskola csaknem 400 

diákja vett részt. Mindehhez 
a szekszárdi önkormányzat a 
KEF folyamatos támogatásán 
túl 10 százalék önerővel járult 
hozzá. Ebből az összegből idén 
két szakmai kiadványt is meg 
tudnak majd jelentetni – tette 
hozzá az alpolgármester.

„Vegyítjük a szakmát, a sza-
badidőt és a módszertant” – 
mondta a rendezvényről Ká-

lóczi Andrea, a KEF titkára. 
Az egész napos esemény során 
prevenciós szolgáltatók mutat-
koztak be, így ott volt a zsibriki 
terápiás intézmény, a Balassa 
kórház pszichiátriai osztálya, 
a RÉV, a tinédzser ambulancia 
és még sok-sok olyan szak-
ember, aki segít, ha baj van. A 
diákok emellett olyan szaba-
didős programokon vehettek 
részt, amelyek alternatívái le-
hetnek a drogfogyasztásnak. 
A sport, a kézműveskedés, a 
hajszobrászat mind-mind ki-
váló kikapcsolódás lehet. A 
diákok kiscsoportos beszélge-
tésekre jelentkezhettek – ahol 
relaxációs technikákat, pszi-
chodrámát, improvizatív játé-
kokat ismerhettek meg, illetve 
beszélgettek az internet- és já-
tékfüggőségről is.

A rendezvényen jelen volt 
többek között a Szekszárdi 
Szakképzési Centrum igazga-
tója, Ábrahám Norbert is, aki 
megerősítette Kálóczi Andrea 
véleményét, amely szerint a ren-
dezvény arra is tökéletes, hogy 
találkozzon, tapasztalatot cse-
réljen az oktatási szakember és 
a prevenciós szolgáltató, hiszen 
a szülők után talán a tanárok az 
elsők, akik észrevehetik a gyer-
mekek krízisét és szükség ese-
tén, megfelelő módszertani esz-
közökkel segítséget nyújthatnak 
a válságban lévő tinédzsernek. 

 - mwj -
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Természetfotók a kórházban
Előfordul, hogy „normál” 
fotókiállítás legalább olyan 
esztétikai élményt nyújt, mint 
az a „rokontárlat”, amit az év 
legjobb képeiből állítottak 
össze.

Nos, a Tolna Megyei Balassa 
János Kórház igazgatóságán 
kiállított természetfotókkal is 
ez a helyzet – megnézni szinte 
kötelező, mert nem mindennapi 
élményben lehet részünk.

„Magyarország természetfo-
tós nagyhatalom lett” – mondta 
dr. Almási István, a Higiéniai 
Osztály vezetője március 17-
én, a kórházi galéria újabb tár-
latának megnyitóján. Kiemelte: 
a hazai fotósok munkái számos 
nemzetközi díjat nyertek, s vi-
lágszerte több kiadványt gaz-
dagítanak. Arra is felhívta a fi-
gyelmet, hogy az elmúlt tizenöt 
esztendőt tekintve több ezren 
foglalkoznak már az országban 
természetfotózással – közülük 
többen valóban minőségi képe-
ket produkálnak, akiket a főor-
vos „feltörekvő nemzedékként” 
definiált. A kórházi épület falain 
most magyar fotósok egy évnyi 
terméséből láthatunk egy cso-
korra valót. A kiállítás anyagát 
Völgyi Sándor természetfotós 
válogatta össze, a munkák kö-
zött pedig a helybéli Krizák 
István képei is láthatóak, aki a 
tolnai-szekszárdi táj szépségeit 
fotózza.

Dr. Szűcs Mária orvos igazga-
tó (képünkön) szerint a reggeli 
napfényben pompázó képek 
igen kedvező hatással vannak 
az ember hangulatára. A képek 
egyébként többségükben Ma-
gyarországon készültek, de akad 
köztük a Balkánon, Görögor-
szágban, vagy egy-két amerikai 
helyszínen rögzített anyag is. 
Sőt, Mánfai Bence révén egy 
korábbi „Év természetfotósá-
nak” jelenete is felbukkan: „Ka-
csaláb” című képén egy szárcsa 
lábai kandikálnak ki a vízből. A 
folyosógaléria képein láthatunk 
halat elkapó kócsagot, rétisast, 
búbos bankát, vagy épp tőkés 
récét, de egy szakállas bagoly, 
egy Csallóközben lencsevég-
re kapott fekete gólya, egy 
gatyásölyv, vagy egy az áldo-
zatára lecsapó barna rétihéja is 
feltűnik.  Gy. L. 
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A pénzügyi tudatosság 
és gazdálkodás jegyében 
„Pénz7” címmel tartottak 
projekthetet a Szekszárdi 
Szakképzési Centrum Ady 
Endre Középiskolájában a 
közelmúltban.

A 9–12. osztályok bevonásával, 
mintegy 600 diák részvételével 
zajlott programsorozatot előa-
dások, évfolyam szintű vetélke-
dő és filmvetítések színesítették, 
kísérő rendezvényként pedig 
rajzkiállítás, pénzügyi TOTÓ 
kitöltése, valamint a Forint szü-
letésnapja alkalmából rendezett 

bankjegy és érme tárlat várta az 
érdeklődő diákokat.

A pénzügyi témájú előadáso-
kat a NAV, a Melo-Diák, a fo-
gyasztóvédelem és a munkaügy 
központ szakemberei tartották 
a diákoknak, akik a 2008-ban 
kirobbant gazdasági világválság 
eseményeit feldolgozó, „Bennfe-
ntesek” című dokumentumfilm 
kapcsán kérdéseket is kaptak. 
Az intézmény igazgatója, Juhász 
Gábor lapunknak elmondta: a 
vetélkedők díjazásaként a ta-
nulók írószereket kaptak, míg a 
legaktívabb osztályok kirándu-
lást nyertek.   SZV

FOTÓ: KISS ALBERT
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Négykezes találkozó
Március 17-én immár 16. al-
kalommal rendezték meg 
Tolnán a Megyei Négykezes 
Találkozót, ahol öt iskola 24 
párosa mutatta be műsorát. 

A szekszárdi Liszt Ferenc Ze-
neiskola 15 produkcióval kép-
viseltette magát ezen a rendez-
vényen. A találkozón – most 
először – mindenki minősítést 
kapott.

Az Erősné Máté Éva, Főg-
lein Klára és Lozsányi Tamás 
által felkészített „négykeze-
sek” közül „kiemelt arany” 

minősítést kapott a Fábián 
Hanna–Lozsányi Julianna és 
a Sándor Zsigmond, aki taná-
rával, Erősné Máté Évával ült 
le a zongorához. Arany minő-
sítést hét páros érdemelt: Pet-
rits Emma–Birtalan Dániel, 
Petrits Emma–Müller Albert, 
Sulyok Hanna–Csontos Anna, 
Bajusz Panna–Sándor Zsig-
mond, Hájas Kristóf–Szabados 
Balázs, valamint Aranyi Panna 
és Jaszenovics Szonja, akik ta-
nárukkal, Erősné Máté Évával 
alkottak párt.
 SZV

Gitárvirtuózok
Hetedik alkalommal rendez-
ték meg Szekszárdon a Regi-
onális Gitárversenyt gyere-
keknek.

A kétnapos megmérettetésen 
öt korcsoportban több, mint 
50 tehetséges fiatal adott szá-
mot tudásáról a Liszt Ferenc 
Zeneiskolában. A gyerekek So-
mogy, Tolna és Baranya megye 
művészeti iskoláiból érkeztek. A 
legfiatalabb versenyző 10, a leg-
idősebb 20 éves volt. Teljesítmé-
nyüket szakértő zsűri értékelte: 
Csáki András, gitárművész, a 
Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem gitártanszakjának ad-
junktusa, és Boross Szilvia, a 

zeneművészeti egyetem gitár-
tanszakának korrepetitora. A 
tehetségek népdalfeldolgozáso-
kon túl, klasszikus műveket is 
előadtak, így elhangzott többek 
között Mozart és Bach több al-
kotása is.

A Garay János Általános Isko-
la és AMI Liszt Ferenc Zeneis-
kolája diákjai közül ezüst mi-
nősítést szerzett: Miller Conran 
Emil, Gergely Orsolya Anna és 
Fetzer Lili. Bronz minősítést 
kapott játékára: Fábián Viktor, 
Hollósi Hanna, Keserű Dorka 
Panna és Bábel Zita, míg Rap-
kai Viola Hanna és Till Zsófia 
dicséretben részesült. 

 - mwj -

Pécsi fafúvósok koncerteztek
A Baranya, Somogy, Tolna 
és Zala megyét érintő regi-
onális kamarakoncert-soro-
zatuk egyik állomásaként 
március 17-én Szekszárdon 
adott koncertet a Pécsi Tu-
dományegyetem Művészeti 
Kara zeneművészeti intéze-
tének fafúvós együttese.

A Művészetek Házában meg-
tartott hangversenyen három, 
nagy múltat magáénak tud-
ható fúvós hangszert is „fel-

vonultattak”, így az érzékeny 
hanggal bíró oboát, a „neve-
sen szárnyaló” klarinétot és a 
telt hanggal megáldott kürtöt. 
Ezeket együtt, illetve külön is 
megszólaltatták a hangszerek 
„szakértői”.

A zeneművészeti intézet cél-
ja, hogy a régió zenekedvelőit 

különleges, izgalommal teli 
darabokkal kápráztassák el. 
A kamaraegyüttesben Liszt és 
Kossuth-díjas művésztanárok, 
továbbá az újonnan érkező ge-
neráció foglalt helyet. A nyi-
tókoncert február 16-án volt 
Balatonföldvárott, amelyet 
egészen májusig további hu-
szonnyolc hangverseny követ 
a sorban.

A szekszárdi koncert reper-
toárjában régi koroktól nap-
jainkig számtalan darab – így 

Albinoni, Gershwin, Allier, 
Händel, vagy Franz Strauss 
mű is – felcsendült Arnóth 
Zoltán klarinétművész, Kre-
ka László kürtművész, Sturcz 
László oboaművész, valamint 
Balogh Ildikó zongoraművész 
értő előadásában. 

 Gy. L.

A magyar bábosok ünnepe
A Bábszínházi Világnapon, 
március 21-én nyílt kiállítás a 
megyei múzeum Vármegye-
házi kiállítótermében. A pécsi 
Bóbita Bábszínház tárlatán a 
társulat előadásainak „szerep-
lői” láthatóak. 

A hazai bábosok 2014-ben 
csatlakoztak a Bábszínházi 
Világnap kezdeményezéséhez, 
amelynek keretében évről-évre 
váratlan helyszíneken bukkan-
nak föl és adnak meglepő ízelí-
tőt előadásaikból. Az alkalom-
hoz Szekszárd is csatlakozott. 
A Vármegyeházán kiállítás 

nyílt ugyanis a pécsi Bóbita 
Bábszínház előadásainak sze-
replőiből, azaz az elmúlt évek 
bábelőadásainak díszletéből, 
bábjaiból.

A Bóbita Bábszínház 1961-
ben jött létre Pécsett Kós Lajos 
vezetésével, s hamar ismertté 
vált humoros, show-jellegű 
felnőtt- és gyermekelőadásai-
val. A társulat Szekszárdon is 
közkedvelt, rendszeres fellé-
pői többek között a Szekszárdi 
Szüreti Napoknak.  A Várme-
gyeházi Bóbita, bóbita játszik 
című tárlat egészen június 26-
ig megtekinthető.  - mwj -

Természet adta szépség
Czvitkovics Márta festő kiál-
lítása látható a Tolna Megyei 
Illyés Gyula könyvtárban. A 
tárlat március 16-án nyílt meg. 

„Azt a szépséget, amit a termé-
szet ad, szeretném a festmé-
nyeimmel átadni másoknak” 
– mondja magáról Czvitkovics 
Márta festő. A körmendi szü-
letésű alkotó 1970 óta él Szek-
szárdon, és több, mint két évti-
zede foglalkozik festészettel. A 
közönség már több önálló tár-
laton láthatta munkáit, amelyek 
témáját a természet adja. Ezen 
belül is szűkebb környezetünk 
természeti értékeit, növény és 

állatvilágát, a természetközeli 
környezetben található jelleg-
zetes épületeket örökíti meg 
Czvitkovics Márta. A megyei 
könyvtárban nyílt kiállítást Di-
cső Zsolt nyitotta meg.  - mwj -

Egy hét a pénz „bűvöletében”Három díjat nyertek a szekszárdi kadarkák
Három díjat nyertek a szek-
szárdi borászatok Kiskő-
rösön megtartott a XXII. 
Kadarka Nemzetközi Nagy-
díjon.

A versenyre, melynek szakmai 
fővédnöke a tavaly „Év bor-
termelője” díjjal elismert Mé-
száros Pál volt, hazánk mellett 
Erdélyből, a Délvidékről és 
Bulgáriából összesen 92 minta 
érkezett – tudtuk meg a ver-
seny főszervezőjétől, a kiskő-

rösi István Borháztól. A Fritt-
man János borász által elnökölt 
bizottság összesen 9 arany-, 55 
ezüst- és 25 bronzérmet osztott 
ki. A szekszárdi borászatok egy 
arany- és 16 ezüstérmet szerez-
tek a mustrán.

A szekszárdiak közül a Hal-
mosi Pincészet 2013-as kadar-
kája szerepelt a legszebben: 
Halmosi József bora a verseny 
második legmagasabb pont-
számát (91,4) kapta, s ezzel az 
aranyérem mellett a pincészet 

a második legszebb kadarká-
nak járó díjat is kiérdemelte. 
A Kadarka Kör által felajánlott 
„Legszebb Siller Bor” díjat a 
Schieber Pincészet ezüsté-
remmel elismert Kadarka sil-
ler bora érdemelte ki. Az Ist-
ván Borház elegáns plakettjét, 
a „Legszebb Cuvée-ért” járó 
díjat Toronyi György kadar-
kából, zweigeltből és kékfran-
kosból álló – ugyancsak ezüs-
térmes – házasítása kapta.

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

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
március 27-től március 31-ig.

7100 Szekszárd, Rákóczi u 1. (bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

(02193)

MENÜ Március 27. Március 28. Március 29. Március 30. Március 31.

„A”
950 Ft

Babgulyás Csontleves Karalábéleves Brokkolikrém-
leves

Csurgatott 
tojásleves

Nutellás 
gombóc

Kapros 
tökfőzelék,

csirkepörkölt

Rántott 
csirkemell,

rizibizi,
savanyúság

Rakott 
burgonya,

savanyúság

Temesvári 
tokány,
tészta

„B”
950 Ft

Fokhagyma-
krémleves Csontleves Karalábéleves

Sárgaborsó 
leves 

gazdagon

Csurgatott 
tojásleves

Cigánypecse-
nye, pirított 
burgonya, 

savanyúság

Trappista sajt 
rántva,

párolt rizs,
tartármártás

Tex-mex 
makaróni

Gomba-
paprikás,

burgonya-
krokett

Paradicsomos 
káposzta,

sült oldalas

Napi
ajánlat
890 Ft

Falusi rántott 
szelet,

petrezselymes 
burgonya, 

ecetes 
almapaprika

Falusi rántott 
szelet,

petrezselymes 
burgonya, 

ecetes 
almapaprika

Falusi rántott 
szelet,

petrezselymes 
burgonya, 

ecetes 
almapaprika

Falusi rántott 
szelet,

petrezselymes 
burgonya, 

ecetes 
almapaprika

Falusi rántott 
szelet,

petrezselymes 
burgonya, 

ecetes 
almapaprika

Fitness
ajánlat

1190 
Ft

Pulykamell 
steak,

narancsos 
sárgarépa-

saláta,
párolt köles

Pulykamell 
steak,

narancsos 
sárgarépa-

saláta,
párolt köles

Pulykamell 
steak,

narancsos 
sárgarépa-

saláta,
párolt köles

Pulykamell 
steak,

narancsos 
sárgarépa-

saláta,
párolt köles

Pulykamell 
steak,

narancsos 
sárgarépa-

saláta,
párolt köles

TAVASZI BORVACSORA
ÍZLELŐ CSALÁDBARÁT ÉTTEREM & 

VYLYAN SZŐLŐBIRTOK ÉS PINCÉSZET (KISHARSÁNY)
2017. április 8. 18:30 

Különleges programra invitáljuk 2017. április 8-án szombat este 
18:30 órai kezdett el az Ízlelő a családbarát étt erembe

(7100 Szekszárd, Barti na u. 12/A), amikor 
Debreczeni Mónika, a Vylyan Szőlőbirtok és Pincészet birtokigazgatója mutatja be borait.

A pincészet 2008-ban elnyerte az „Év Borászata” címet.
Részvételi díj: 6.900,- Ft/fő (március 31-ig történő jelentkezés és befi zetés esetén),

 ezt követően 7.900,- Ft/fő
Jelentkezés és további információ: +36–74/512–048, ett erem@izleloett erem.hu 

Tartson velünk az ízek, zamatok világába teendő páratlan kalandozásunkon!(0
22

01
)

Víz világnapja: óvjuk éltető elemünket
A Föld édesvízkészlete nem ki-
fogyhatatlan, körforgásának 
és tisztaságának megőrzése 
érdekében azonban nagyobb 
figyelmet kell szentelnünk 
környezetünk védelmére is.

A világ szinte minden állóvize, fo-
lyója szennyezett. Jelenünk és az 
utánunk érkező generációk sorsa 
múlhat azon, miképpen gazdál-
kodunk a Föld vízkészleteivel, 
hogyan óvjuk és hasznosítjuk az 
élet egyik alapvető elemét. AZ 
ENSZ 1993-ban március 22-ét 
jelölte ki a Víz Világnapja dá-
tumaként, melynek célja, hogy 
gondolkodásunk középpontjába 
kerüljön ez a természeti kincs.

A szekszárdi nevelési és oktatá-
si intézmények pedagógusai év-
ről évre különböző projektekkel 
igyekeznek ráirányítani a fiatalok 
figyelmét a problémára. A Dienes 
Valéria Általános Iskolában pél-
dául a diákok és tanárok többsége 
kék ruhában érkezett március 22-
én, hogy a harmadik órát követő 
szünetben egy vízcseppet for-
mázó „élőképpé” álljanak össze 
az udvaron. A róluk készült fotó 
aztán felkerült az iskola honlapjá-
ra, felhívva a figyelmet a tiszta víz 
védelmére – tudtuk meg Simon 
Andrea igazgatótól.

A Kertvárosi óvoda Kékcinege 
csoportjában például a „Tavaszi 

szél vizet áraszt - Víz világnapja” 
projektnap keretében – az óvoda 
pedagógiai programjának mind-
három kiemelt területét (környe-
zetvédelem, néphagyományőr-
zés, egészséges életmód) érintve 
tartottak foglalkozást. A gyerekek 
– akik korábban már hallottak a 

víz élettani hatásairól, körforgá-
sáról és halmazállapot változá-
sairól – ezúttal a víz és az ember 
kapcsolatáról, a víz felhaszná-
lásáról (főzés, mosás, tisztálko-
dás) „tanultak” játékosan. Építő 
kockákból vízvezetéket szereltek, 
medencét, (horgász)tavat készí-

tettek. A vízi terepasztalt növé-
nyekkel, állatokkal népesítették 
be, vízfestékkel készítettek képet. 
A víz és a növények kapcsolatát 
szemléltetve borsót ültettek cse-
répbe, és a munkálkodás közben 
énekeltek, verseltek. A projektnap 
– a kooperációs készség alakítása 
és az esztétikai érzék fejlesztése 
mellett – a természetvédelemhez 
való pozitív viszony alapjainak 
lerakását szolgálta.

A Szekszárdi Víz- és Csator-
namű Kft. idén is lehetőséget 
biztosított iskolai csoportok-
nak, hogy szervezett keretek 
között látogatást tegyenek léte-
sítményeikben. Szerda délelőtt 
a Kolping iskola három osztá-
lyának diákjai néztek körül a 
vízmű Bogyiszlói úti víztisztító 
üzemében.  - fl -

Szinte ingyen juthattak csapadékvízgyűjtő tartályhoz
Csapadékvízgyűjtő tartály-
hoz juthatott hozzá 66 pályá-
zó a szekszárdi önkormány-
zat 2016. évi klímaalapja 
támogatásával. 

A támogatásnak köszönhetően 
a pályázóknak mindössze 5000 
forintot kellett fizetniük egy-
egy 1000 literes, raklapra sze-
relt, fémvázas, csappal ellátott, 
úgynevezett IBC tartályért. A 
tartályokat múlt hét péntek-
től vehették át tulajdonosaik 
– tudtuk meg Baka Györgytől, 
a programot koordináló Zöld-
társ Alapítvány elnökétől. Mint 

mondta, az összegyűjtött csapa-
dékvíz – azon túl, hogy kiválóan 
alkalmas a pázsit, a szobanövé-

nyek öntözésére – nem terheli a 
vízszámlát. Az esővíz helyben 
tartásával pedig a mélyen fekvő 

területek elárasztásának kocká-
zata is csökken. 

Bognárné Papp Erzsébet el-
mondta, a tartályt Balremetén 
található telkükön fogják hasz-
nálni esővízgyűjtésre. A 350 
négyszögöles telken tanya van, 
de a víz nincs bevezetve. Az ösz-
szegyűjtött esővizet virágok lo-
csolására, és szőlő permetezésre 
hasznosítják. Hunya Gábor ar-
ról számolt be, hogy a vezetékes 
víz helyett használja majd az 
esővizet konyhakerti növények 
– paprika, paradicsom, retek, 
hagyma, saláta – öntözésére. 

 S. V.
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Március 19-ei rejtvényünk megfejtése: Luigi Cherubini: Médeia
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: dr. Nagyné Jerkovits Ilona. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben. 

E heti rejtvényünk megfejtését március 30-án (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

Ti azért legyetek tökéletesek, 
miként a ti mennyei Atyátok 
tökéletes. 
 (Máté evangéliuma
 5, 20; 44-48)

Jézus újra értelmezi a törvényt, 
amikor maga a Teremtő Atya 
lesz a mérce, és azt mondja: 
„legyetek tökéletesek”. Itt a 
legkitartóbb vallásos farizeus 
is összezuhan. Ez kiütés. Mint 
a gazdag ifjú, amikor arra hi-
vatkozik, hogy ő gyermekko-
rától megtartja a törvényt, de 
Jézus kérésére a vagyonát nem 
akarja odaadni a szegények-
nek, így feladja, hogy bejusson 
a mennyországba és szomorú-

an eloldalog. De miért ezek a 
feltételek? Miért támaszt Isten 
ilyen elvárásokat? Miért várja 
el tőlünk, hogy tiszták, becsüle-
tesek és nyíltak legyünk a kap-
csolatainkban, a szavainkban, 
a tetteinkben? Nem lehetünk 
csak „elég jók”? Miért nem le-
hetünk azok, akik akarunk len-
ni? Miért kell megváltoznunk? 
Mi van akkor, a természetes 
emberi hibáinkkal? Miért vár 
el olyat, amit nem érhetünk el 
sosem? 

Egyszer egy király elhatá-
rozta, hogy megkegyelmez egy 
rabnak, az evezős hajója rab-
szolgái közül. Megkérdezte a 
rabokat, hogy melyikük lenne 

méltó a szabadulásra. Minde-
gyik kezdte bizonygatni, hogy 
ő nem érdemli a büntetést, 
véletlenül került oda, meny-
nyi jó tett, gyerekei vannak... 
Az egyik rabszolga csendesen 
hallgatott. Amikor a király 
megkérdezte, annyit mondott: 
„Én megérdemlem, amit kap-
tam, nem vagyok méltó a sza-
badságra, eltékozoltam min-
denemet, jogos következménye 
a tetteimnek az, hogy ide ke-
rültem.” A király így szólt: „Őt 
szabadítom fel.” Az, kapja a ke-
gyelmet, aki el tudja engedni a 
saját igazságát.

Ez a vallás és a kegyelem 
üzenete közötti különbség. 

Jézus üzenete nem egy új val-
lásos feltételrendszer, aminek 
ha megfelelünk, akkor jók va-
gyunk Istennél. Mert egészen 
egyszerűen nem tudunk meg-
felelni. A keresztről szóló be-
széd, a kegyelem üzenete: az, 
hogy Isten Krisztus keresztha-
lála által maga tesz bennün-
ket tökéletessé, Ő teremti meg 
szeretete tárgyait bennünk 
Szentlelke által. Nem eltörli az 
elvárásait, hanem maga formál 
át bennünket kegyelemből, bi-
zalomból. „Kegyelemből mene-
kültök meg hit által, és ez nem 
tőletek van, ez Isten ajándéka.”  
 Gyurkó Donát

 metodista lelkész

AGÓRA MOZI
Március 26., vasárnap
14:15 –  A szépség és a  

szörnyeteg 2D
16:30 –  A szépség és a  

szörnyeteg 3D
19:00 –  Kincsem

Március 27., hétfő
16:30 –  A szépség és a  

szörnyeteg 3D
19:00 –  Kincsem

Március 28., kedd
16:30 –  A szépség és a  

szörnyeteg 3D
19:00 –  Kincsem
Március 29., szerda
16:30 –  A szépség és a  

szörnyeteg 3D
19:00 –  Kincsem

Március 30., csütörtök

15:00 –  Hupikék törpikék:  
Az elveszett falu 2D

17:00 –  Hupikék törpikék:  
Az elveszett falu 3D

19:00 –  Bukós szakasz
Március 31., péntek
15:00 –  Hupikék törpikék:  

Az elveszett falu 2D
17:00 –  Hupikék törpikék:  

Az elveszett falu 3D
19:00 –  Bukós szakasz
Április 1., szombat
15:00 –  Hupikék törpikék:  

Az elveszett falu 2D
17:00 –  Hupikék törpikék:  

Az elveszett falu 3D
19:00 –  Bukós szakasz

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
Március 30., csütörtök 19:00 – 
Színházterem

Görgey Gábor: Komámasz-
szony, hol a stukker?

Múzsa bérlet III. előadás. A 
József Attila Színház (Budapest) 
előadása.

Öt különböző embert bezár-
nak egy ablak nélküli szobába 
egyetlen pisztollyal. Az juthat ki, 
akinél a fegyver van. A történet 
lehetne egy lélektani dráma, de 
inkább bohózat, amiben az ab-
szurd helyzet szolgáltat alkalmat 
arra, hogy nevessünk a rabosko-
dó ötösön, miközben hisszük, ha 
mi lennénk ott, inkább a szabad-
ság kellene, mint a hatalom.

Szereposztás: Rékasi Károly 
(Cuki úr), Ujréti László (Méltó-
ságos), Szerednyey Béla (K. Mül-
ler), Fila Balázs (Kiss), Nemcsák 
Károly (Márton). Rendező: Husz-
ti Péter. 

Jegyárak: 3.300,- Ft és 3.500,- 
Ft között.

Április 3., hétfő 17:30 – 
Művészetek Háza

A művészettörténet európai 
évszázadai I. – A középkor és a 
koraújkor művészete.

Dr. Aknai Tamás egyetemi ta-
nár előadássorozata. 

Jegyár: 1.000,- Ft diák/nyugdí-
jas 500,- Ft

Április 5., szerda 19:00 –  
Rendezvényterem

Idegenben keserűbb a sírás
Pódium bérlet III. előadás. Ze-

nés duett dráma Karády Kata-
lin történetéről, a Magyarországi 

Szerb Színház előadása. Szerep-
lők: Rusz Márk Milán (katona-
tiszt), Varga Klári (Karády Kata-
lin). Zenei vezető: Félix Györgyi. 
Író-rendező: Rusz Márk Milán. 

Jegyár: 2.000,- Ft.

Április 7., péntek 17:00 –  
Bakta galéria

„Akik előttünk jártak” – Mű-
vésztanárok Tolnában

A Művésztanárok Tolnában 
sorozat kezdő rendezvénye va-
laha köztünk élt alkotók, taná-
rok műveiből ad válogatást. A ki-
állítás anyagát Rühl Gizella saját 
gyűjteményéből bocsájtotta ren-
delkezésre, a tárlat rendezője a 
TolnaArt.

Köszöntőt mond Farkas János, 
a Babits Mihály Kulturális Köz-
pont igazgatóhelyettese, a kiál-
lítást megnyitja Kovács Ferenc 
festőművész, közreműködik a 
Gagliarda Kamarakórus. 

A tárlat megtekinthető május 
9-ig, az intézmény nyitvatartási 
idejében. 

Április 8., szombat 16:00 –  
Színházterem

Szabadi Mihály szerzői estje 
80. születésnapja alkalmából

A Csokonai- és Bessenyei-díjas 
koreográfus szerzői estjén köz-
reműködik a Bartina Néptánc 
Egyesület, a Sióagárdi Hagyo-
mányőrző Egyesület, a Bogyiszlói 
Hagyományőrző Egyesület, a Bo-
gár István hagyományőrző Egye-
sület, a Csurgó Zenekar, valamint 
Orbán György előadóművész.

A Tolna Megyei Vöröskereszt 
Nyugdíjas Alapszervezete 
„Fürgeujjak, ügyes kezek” 

címmel kézimunka
foglalkozást szervez.

Program: horgolás, kötés, 
húsvétra: bárány-, tojás-, nyúl 

készítés.
Ideje: 2017. március 30. 

(csütörtök) 14:00 óra
Helye: MVK Tm. szervezete – 

Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1.
A foglalkozásra minden érdeklő-

dőt várunk.

A Tolna Megyei Vöröskereszt
HASZNÁLTRUHA 

ADOMÁNYOZÁST tart.
Helye: 7100 Szekszárd, 

Dózsa Gy. u. 1.
Ideje: 2017. március 27. 

(hétfő) 08:00 – 09:00 óráig.
A 2017. évi tagdíj befizetésére 

is lehetőség van.
Szeretettel várjuk tagjainkat,

a Szekszárdi Nyugdíjasok 
Területi Érdekszövetsége tagjait 

és minden rászorulót.

A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete 
és a szekszárdi Toborzó Iroda

2017. április 5-én (szerdán) 11:00 – 15:00 óra között
Szekszárdon a Pártok házában (7100 Szekszárd, Hunyadi u. 4.) 

a Toborzó Naphoz kapcsolódón véradást szervez.
Kérjük minél többen jöjjenek el vért adni, hogy ezzel is 

biztosítani tudjuk a hazai biztonságos vérellátást.
Kérjük, hozza magával személyes okmányait 

(személyi igazolvány, TAJ kártya, lakcím azonosító).
Minden vért adó 10.000,- Ft értékű üdülési kupont kap!

A Tolna Megyei Felnőtt  
Diabetesesek Egyesületének 

következő összejövetele 
2017. március 28-án 13:30 

órai kezdettel Szekszárdon a 
Lilában 

(Béri B. Á. utca 5–7.).
Előadás címe: „Diabetikus 
tanácsok húsvét előtt nem-

csak cukorbetegeknek” 
Az egyesület tagjai osztják 

meg receptjeiket, tanácsaikat 
a megjelentek számára.

Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!

MEGHÍVÓ
Az Egész-ség Szabadegyetem 
V. évfolyamának 3. előadására
„Mitől érzik jól magukat a 

férfiak?” címmel.
Előadó: Zöldy Pál
szociálpedagógus

Időpont: 2017. március 29. 
(szerda) 17:30 óra

Helyszín: Babits Mihály 
Kulturális Központ, Csatár 

terem (Szent I. tér 10.)
Az ingyenes est háziasszonya: 

Pócs Margit
Info.: +36–20/473–0644, 
www.mentalmuhely.hu

A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete 
adományosztást tart Szekszárdon a 

Hunyadi u. 4. szám alatti irodaház nagytermében 
2017. március 27–31-ig (hétfőtől péntekig) 09:00 – 16:00 óráig. 

Látássérült Tagtársaink és minden rászoruló ember 
jó minőségű ruhaneműből, szemüveg és szemüveg tokokból, 

egyéb tárgyakból látó segítők közreműködésével válogathatnak. 
Várunk mindenkit, hogy segíthessünk! 

Akadálymentes honlapunkon további tájékoztatás elérhető 
www.tolnamegyeivakok.hu.

MEGHÍVÓ TANFOLYAMI 
MEGBESZÉLÉSRE
Ingyenes informatikai  

tanfolyamra várjuk látássérült 
Tagtársaink és Családtagjaik 

jelentkezését. A tanfolyammal 
kapcsolatos megbeszélést és 
tájékoztatást 2017. március 
29-én, szerdán 14:00 órakor 

tartunk Szekszárdon a 
Hunyadi u. 4. szám alatt.

Várjuk az érdeklődők 
jelentkezését!

Telefon: +36–74/512–355.

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. (02194)

FELHÍVÁS
A Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság felhívással él a szekszárdi 
magánszemélyek és szervezetek felé, hogy éljenek a települési érték-
tárba felvételre történő javaslattételi lehetőségükkel a településen fel-
lelhető bármely szellemi vagy tárgyi, természeti, közösségi érték vagy 

termék vonatkozásában.
A benyújtás módja:

1.) elektronikusan az ertektar@szekszard.hu e-mail címre való 
megküldéssel, 2.) postai úton a javaslat teljes anyagának elektronikus 

adathordozón való mellékletével egyetemben
(7100 Szekszárd, Béla király tér 8., 7100 Szekszárd, Pf. 83.)
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Nő a vesebetegek száma
A vesebetegségben szenve-
dő betegek száma (is) nö-
vekedő tendenciáját mutat 
– hallhattuk a közelmúltban, 
a Vese Világnapján a me-
gyei kórházban szervezett 
tanácskozáson, amelyen a 
belgyógyászat más területe-
in tevékenykedő orvosok is 
részt vettek.

Országos viszonylatban évente 
tíz ezer beteg részesül vesepótló, 
úgynevezett dialízises kezelés-
ben. Az ilyen stádiumban lévő 
vesebetegek száma Tolnában 
mintegy százra tehető és hoz-
závetőlegesen ötvenen vannak 
olyanok, akiknél remény van 
rá, hogy az állapotuk visszafor-
dítható.  A vesebetegek száma a 
szekszárdi Balassa János Kór-
ház ellátási körzetében mintegy 
ezerre tehető. 

„Az lenne a kívánatos, hogy 
a betegek száma a megelő-
zéssel, az időben megkezdett 
kezeléssel  dinamikusan csök-
kenjen” – hívta fel a figyelmet 
a szakmai összejövetel házigaz-
dája, dr. Amma Zoltán. „A ve-
sebaj a cukorbetegséghez, vagy 
a vérnyomásproblémákhoz 
hasonlóan alattomosan, sokáig 
tünetmentesen alakul ki, ezért 

is nevezik ezt a betegséget (is) 
néma gyilkosnak” – jegyezte 
meg az osztályvezető főorvos.

A vizelet labor-vizsgálatából 
derül ki, hogy van-e és meny-
nyire súlyos a baj, az illető 
veséje képes-e még kellő haté-
konysággal kiválasztani a szer-
vezetből a méreg anyagokat, 
vagy nem. Meglehetősen lesúj-
tó statisztikai adat jelent meg 
éppen  a Vese Világnapján: a 
világszerte kiszűrt új vesebete-
gek negyven százaléka azonnal 
dialízises kezelésre szorul!

A kiváltó okok között az örök-
lés a betegek legfeljebb húsz-hu-
szonöt százalékánál mutatható 
ki, a többi a helytelen életmód, a 
táplálkozás következménye. Az 
ismert ok-okozati összefüggé-
sek után alakul ki a vesebeteg-
ség is: túlsúly, mozgásszegény 
életmód, magas vérnyomás és 
vércukor szint. Ezen betegsé-
gekben szenvedőknek nagyon 
fontos az évente többszöri vi-
zeletvizsgálat, ami megmutatja, 
hogy szükséges-e nefrológus-
hoz fordulni.

A vese egészségének megőr-
zése szempontjából fontos té-
nyező a megfelelő mennyiségű 
folyadékbevitel, ami egy felnőtt 
esetében napi 3 liter.  B. Gy.

Meglepetés KSC-bronz a junior döntőről
A végig szenzációsan játszó 
Gereben Lívia és Studer Ág-
nes vezérelte KSC Szekszárd 
erőn felüli teljesítményt 
nyújtva bronzéremmel zárta 
az elmúlt héten, Budapesten 
rendezett Junior Országos 
Bajnokság döntőjét.

A KSC junior csapata legutóbb 
négy esztendeje járt a legjobb 
U19-es csapatok országos se-
regszemléjén. Már a nyolcas 
döntőbe kerülés is szép telje-
sítmény volt a Szabó Noémi és 
Juhász Gábor edzők irányította 
együttestől, ám miután többen 
az utolsó utánpótlás tornájukra 
készültek, emlékezetessé szeret-
ték volna tenni a „búcsút”.

A nyitónapon előbb a házi-
gazda BEAC-Csata Újbuda, 
majd a PEAC Kosárlabda Aka-
démia együttese várt a KSC-re. 
A kék-fehérek a Studer Ágnes–
Gereben Lívia duó pontjaival 
egészen a harmadik negyed 
végéig vezettek a végső győztes 
BEAC ellen, a pécsieket pedig 
nagy csatában, 4 ponttal múl-
ták felül. Harmadik csoport-
meccsen végig vezetve nyertek 
a Százhalombatta ellen, az elő-
döntőben viszont hiába dobtak 
88 pontot a Vasasnak, végül a 

fővárosiak örülhettek. A bron-
zéremért a tavalyi bajnok Sop-
roni Darazsak Akadémia ellen 
léptek pályára a szekszárdiak, 
akik végig kezükben tartva az 
irányítást megnyerték a mér-

kőzést, s ezzel bronzérmesek 
lettek.

„Már el is felejtettem, milyen 
is ez az érzés. Bár álomszerű 
felnőtt csapatunk szereplése, 
nevelőedzőként számomra ez az 

idei szezonban a legnagyobb él-
mény. Köszönöm a lányoknak, 
fantasztikusak voltak ebben a 
négy napban” – nyilatkozta Sza-
bó Noémi edző.

A KSC eredményei, csoport-
kör: BEAC-Csata–KSC Szek-
szárd 84–68. Legjobb dobók: 
Gereben 29, Studer 16/9, Bakos 
11/9. PEAC-Pécs–Szekszárd 
74–78. Ld: Gereben 35/6, Studer 
24/3. Szekszárd–Százhalom-
batta 78–52. Ld: Gereben 22, 
Studer 21/15, Bakos 12/3. Elő-
döntő: Vasas Akadémia–Szek-
szárd 94–88. Ld: Studer 34/18, 
Gereben 25/3, Bakos 12/6. A 3. 
helyért: KSC Szekszárd–Sopron 
79–60. Ld: Gereben 34, Studer 
Á. 20/12, Antóni 8, Némedi 8.

Az országos döntő végered-
ménye: 1. BEAC-Csata Újbu-
da, 2. Vasas Akadémia, 3. KSC 
Szekszárd, 4. Soproni Darazsak, 
5. Százhalombatta, 6. PEAC Ko-
sárlabda Akadémia, 7. Kecske-
mét, 8. DVTK.

A torna All-Star csapatá-
ba bekerült Studer Ágnes és a 
döntő legeredményesebb ko-
sárszerzője, Gereben Lívia (145 
pont) is. A szervezők a csapatok 
legjobbjait is díjazták: a KSC 
Szekszárdból Antóni Csenge 
vehetett át különdíjat.   - fl -

Az alapszakaszbeli utolsó bajnokijá-
ra készülő (szombat este a BEAC 
ellen) Atomerőmű KSC Szekszárd 
vezetősége – Theodoreán Alexandra 
és Bálint Réka után – a csapat két 
fiatal reménységével is szerződést 
hosszabbított. Studer Ágnes kettő, 
míg Gereben Lívia újabb egy évig 
erősíti majd Zseljko Djokics veze-
tőedző együttesét. „Számomra na-
gyon fontos, hogy fejlődjek és ebből a 
szempontból Szekszárdon nagyon jó 
helyen vagyok” – nyilatkozta a hosz-
szabbítás okáról Studer Ágnes.
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A második helyre „röppentek” a kis gólyák
Ezüstéremmel tért haza a 
Szekszárdi Fekete Gólyák KC 
U9-es csapata a március 10-
12. között zajló 9. Kis Bálint 
Nemzetközi Utánpótlás Kézi-
labda Kupáról, Szentesről.

Ivánné Bányai Ilona edző tanít-
ványai a csoportmérkőzéseket 
követően első helyen jutottak 
tovább, majd az elődöntőben a 
Kozármisleny csapatát legyőzve 
játszhattak az aranyért. A finá-
léban aztán nagy küzdelemben 
egyetlen góllal (14–13) marad-
tak alul az FKSE-Algyő csapa-
tával szemben, így a szekszárdi 
lányok ezüstérmesek lettek. A 
torna legjobb mezőnyjátékosá-

nak a szekszárdi Barabás Liliá-
nát (Dienes iskola) választották. 
A csapat további tagjai: Csizma-
dia Hanna, Csorba Kitti, Fekete 

Zita, Péti Anna, Sárossy Zsófia 
(mindannyian Dienes) és Pataki 
Nikolett (Baka iskola). 
 SZV(02200)

TISZA CIPŐBOLT
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 13. 

Telelfon: +36–74/510–134

Szamos 
bőrbéléses,

supinált 
cipőkészletünket 

engedménnyel 
kiárusítjuk!

Nyitva
tartás:
hétfő – péntek:
09:00 – 17:00 óráig,
szombat:
08:00 – 12:00 óráig

ANHUR TEMETKEZÉS
7100 Szekszárd, Béri B. Ádám utca 78.

Telefon, fax: +36–74/411–912 
www.anhurtemetkezes.hu

ÁLLANDÓ KÉSZENLÉT
0-24 ÓRÁIG:

+36–30/936–32–55 (02189)

Megszaporodott teendők
az agráriumban

A hosszú téli esemény-
telenség után – amiből 
egyébként jól jött ki a 
magyar gazdaság növe-
kedésében meghatározó 
tényezőnek számító me-
zőgazdaság – a jó idő ér-
keztével már az elkövet-
kezendő egy hónapban 
felpörögnek az esemé-
nyek mind a (szántó)földe-
ken, mind a kiskertekben.

– Egyrészt a kalászosokkal 
van tenni való: aki még nem 
végezte el a fejtrágyázást, an-
nak ezt sürgősen meg kell ten-
nie, mert a növény fejlődése 
igényli a nitrogén-kiegészítést 
– jegyezte meg Kővári László, 
az önkormányzat gazdasági 
és pénzügyi bizottságának el-
nöke, aki maga is régóta végez 
sokrétű mezőgazdasági tevé-
kenységet Szekszárdon. – Már 
gyomirtási feladatok is jelent-
keznek, hiszen a gombák elle-
ni első védekezésnek is lassan 
itt az ideje. Ez a megyében 
összesen mintegy hatvanezer 
hektár területet érint, ahol 
különböző gabonafélék van-
nak elvetve.

A másik feladat a tavaszi 
vetésű növényeknek a megfe-
lelő talaj-előkészítés, műtrá-
gyázás, „bemunkálás”, és per-
sze a vetés, ami a megyében 
mintegy százezer hektáron 
történik majd meg az elkövet-
kező hónapban. A maga 70-
80 ezer hektárjával a kukorica 
a domináns, de hozzávetőle-
gesen húszezer hektárral a 
napraforgó is jelen lesz.

A január és a február átla-
gosnak mondható havi csa-
padékmennyisége után Tol-
nában az ágazat elkerülte a 
belvíz gondokat. Úgy tűnik, 
az elmúlt negyven év  má-
sodik leghidegebb januárja a 
szántóföldeken nem okozott 
károkat, annak ellenére sem, 
hogy nem volt hótakaró. „Na-
gyon féltettük a repcéket, de 
nem látunk gondot, így ennél 
a növénynél is hamarosan el 
kell végezni a fejtrágyázást” – 
mondta Kővári László, majd 
hozzátette: a szőlőben és a 
gyümölcsösökben a metszé-
sek elvégzése után a lemo-
só-permetezést is el kell vé-
gezni.  

 B. Gy.

Döntős tornászok
A 2016/2017-es tanév fiú torna 
diákolimpia bajnokságának elő-
döntőjében szerepelt a megyei 
csapatbajnok PTE Illyés Gyula 
Gyakorló Általános Iskola II. 
korcsoportos együttese. A Kar-
dos Kende, Beke Soma, Őri Jó-
zsef, Smit Gergő, Győri Ádám, 
Schmeiszer Patrik összetételű 
szekszárdi csapat a Szegeden 
megrendezett elődöntőben az 5. 
helyen végzett, s ezzel bejutott az 
április végén Budapesten sorra  
kerülő országos fináléba.

Péter Györgyi és Szabó Zsolt 
edzők tanítványainak sikerét ér-
tékesebbé teszi, hogy rangos, 11 
csapatos mezőnyben harcolták 
ki a döntőbe jutást.   SZV

SPORTHÍREK
Futsal. Női futsal NB I felső-
házi rájátszásának 2. forduló-
jában a diósgyőrieket fogadta 
az Agenta Girls Szekszárdi 
FC gárdája. A kiegyenlített 
első játékrészt követően Mics-
kó Márk vezetőedző csapata 
Ganczer Hajnalka vezérletével 
gólgálát rendezett a második 
félidőben (5–1). A szekszár-
diak góljait Ganczer (21., 39., 
40.), Szekér (6.) és Buchmüller 
(26.) szerezték.
Kézilabda. Az egymaga 15 
gólig jutó Weigel Zita volt a 
„mérleg nyelve” a Szekszárdi 
FGKC legutóbbi, Nagyatád 
elleni bajnoki mérkőzésén. 
A Fekete Gólyák 45 perc ki-

egyenlített játékot követően 
egy 7–0-ás sorozatot produ-
kálva végül megnyerték a ta-
lálkozót ((29–21). Tabajdi Fe-
renc edző csapata 18 ponttal a 
táblázat 7. helyén áll.
Labdarúgás. A Dabas-Gyón 
legyőzését (3–1) követően a 
bajnokesély Budafokot látta 
vendégül a Szekszárdi UFC az 
NB III-as labdarúgó bajnok-
ság Közép-csoportjának 23. 
fordulójában. Hiába támadott 
néha három csatárral is Kvan-
duk János együttese, nem tud-
ta feltörni a vendégek masszív 
védelmét, így a budafokiak 
helyzeteikből egyet gólra  vált-
va 1–0-ra győztek.
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ÁCS REZSŐ polgármester
Március 6-án, hétfőn 14–16 órá-
ig, előzetes bejelentkezés alapján 
tartotta (+36–74/504–102).
 Szekszárd, Piac tér 1. „F” épület.

DR. MOLNÁR KATA jegyző
Minden szerdán 10–12 óráig.
Szekszárd, Széchenyi u. 27–31.

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
Március 21-én, kedden 16–17 
óráig tartotta. Garay J. Általános 
Iskola és AMI (Zrínyi u. 78.).

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

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

DR. TÓTH GYULA képviselő
IV. sz. választókerület
A hónap harmadik hétfőjén 16–
17 óráig. Babits Mihály Általános 
Iskola(Kadarka u. 17.).

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

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

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

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

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

GOMBÁS VIKTÓRIA RITA
képviselő
X. sz. választókerület 
A hónap második hétfőjén 17–18 
óráig. (Szőlőhegyi Óvoda).

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

DR. MEZEI LÁSZLÓ képviselő
A hónap első szerdáján 17–18 
óráig. MSZP iroda (Szekszárd, 
Mikes u. 24.).

SZABÓ BALÁZS GYÖRGY
képviselő
Minden csütörtökön 16–17 órá-
ig. Jobbik Iroda (Szekszárd, Dó-
zsa Gy. u. 4.).

KEREKES LÁSZLÓ képviselő
A hónap negyedik szerdáján 17–
18 óráig. Babits Mihály Kultu-
rális Központ, Remete terem.  
(Szekszárd, Szent I. tér 10.)

A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

Kiadja: Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. • felelős kiadó: a kft. ügyvezetője • főszerkesztő: Fekete László • a szerkesztőség munkatársai: Bálint György,  
Gyimóthy Levente, M. Wessely Judit, Steiner Viktor • fotó: Kiss Albert • nyomdai előkészítés – tördelés: Kiss Eszter  

• a szerkesztőség levélcíme: 7100 Szekszárd, Hunyadi u. 4. • tel.: +36–74/506–467 • e-mail: szekvas@gmail.com  
• hirdetésfelvétel, ajánlatkérés: Szántó Ildikó +36–30/9726–663, marketing@tolnataj.net • nyomtatás: Szekszárdi Nyomda Kft. 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 44–46.  

• terjesztés: ALL-THE-BEST Kft., Szabó József, 7100 Szekszárd, Arany János utca 23–25. 1/115., Tel.: +36–74/412–765.

FELHÍVÁS – ÓVODAI BEÍRATÁSRA
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének 
34/2017.(II.28.) számú határo-
zata alapján értesítjük a kedves 
Szülőket, hogy a 2017/2018. ne-
velési évre Szekszárd város óvo-
dáiba a beíratás
•  2017. április 24-én (hétfő) 

08:00 – 17:00 óráig
•  2017. április 25-én (kedd) 

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

I. Szekszárdi 1. Számú Óvoda 
Kindergarten
7100 Szekszárd, Kölcsey ltp. 15.
(Telefon: +36–74/528–900)
Hozzá tartozó óvodaépületek: 
• Kölcsey ltp. 15. 
• Wosinsky Mór ltp. 4. 
(választható német nemzetiségi 
nevelés is) 
Bajcsy-Zsilinszky u. 6.
Működési (felvételi) körzete: 
a melléklet szerinti 1. számú 
óvodai körzet.
(Német nemzetiségi nevelés igé-
nye esetén a város egész lakóterü-
letéről fogadják a jelentkezőket.) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– a gyermek orvosi igazolása.

Lehetőség szerint a szülő vigye 
magával beíratandó gyermekét! 

2. Kötelező beíratni azt a gyer-
meket, aki 2017. augusztus 31. 
napjáig a harmadik életévét 
betölti:
A gyermek abban az évben, 
amelynek augusztus 31. napjá-
ig a harmadik életévét betölti, a 
nevelési év kezdő napjától leg-
alább napi négy órában óvodai 
foglalkozáson vesz részt.

3. Felmentés a kötelező óvodai 
nevelésben való részvétel alól:

A jegyző – az egyházi és ma-

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

A felmentési kérelmet 2017. 
április 20-ig a gyermek lakó-
helye, ennek hiányában tar-
tózkodási helye szerint ille-
tékes jegyzőhöz, továbbá a 
kérelem másolatát a kötelező 
felvételt biztosító óvoda veze-
tőjéhez írásban kell benyújtani. 
Ha a szülő nem települési ön-
kormányzati fenntartású óvo-
dába kívánja beíratni gyerme-
két, akkor a kötelező óvodai 
nevelésben való részvétel aló-
li felmentési kérelmét az óvo-
da fenntartójához nyújtja be, 
továbbá a kérelem másolatát 
megküldi a gyermek lakóhe-
lye, ennek hiányában tartózko-
dási helye szerint illetékes jegy-
zőhöz.

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

4. Teendő külföldön tartózko-
dás esetén:

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

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

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

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

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

6. Három évesnél fiatalabb gyer-
mek 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 
felvétele csak helyhiány miatt 
utasítható el.

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

8. Értesítés óvodai felvételről, 
jogorvoslati lehetőség:

Az óvodai felvételről az óvo-
dák a beíratást követő egyezte-
tés után, 2017. május 24-ig érte-
sítik a szülőket.

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

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

A lehetőségekről érdeklődje-
nek a választott óvodában.

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

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

 Dr. Molnár Kata s.k. jegyző 

1. számú óvodai körzet
Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kin-
dergarten – Kölcsey ltp., 15.
Ady E. u., Liszt F. u., Aranytó u., 
Liszt tér, Árpád u., Luther tér, Au-
gusz I. u., Mátyás király u.,
Bajcsy-Zsilinszky u., Mészáros L. 
u., Balassa u., Nyámándpuszta, Bá-
rányfok, Ózsák puszta, Béketelep, 
Petőfi S, u., Berzsenyi u., Pollack M. 
ltp., Bogyiszlói út, Pollack Mihály 
u., Borrév, Rákóczi u. páratlan olda-
la 1–47. számig, Csaba u., Sipos M. 
u., Damjanich u., Sport u., Dr. Sza-
kály F. u., Széchenyi u. páros olda-
la 2–38. számig, Garay tér, Szent I. 
tér, Holub J. u., Szentmiklósi út, Hu-
nyadi u., Szluha Gy. u., Józsefpuszta, 
Tartsay V. ltp., Kapisztrán u., Tavasz 
u., Kendergyár, Tinódi u., Keselyűs, 
Toldi u., Keselyűsi út, Tompa u., Ki-
nizsi u., Tormay B. u., Kiskorzó tér, 
Wosinsky M. ltp., Kiss J. u., Zrínyi u. 
páratlan oldala 1–47. számig, Korsó-
földe u., Zrínyi u. páros oldala 2–42. 
számig, Kölcsey ltp.
 
2. számú óvodai körzet
Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egysé-
ges Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és 
Napközbeni Gyermekfelügyelet – 
Mérey u., 37–39.
Akácfa u., Fürdőház u., Babits M. 
u., Fürt u., Bagóvölgy, Gárdonyi 
G. u., Baka u., Hársfa u., Bakony 

u., Herman O. u., Bálint köz, Hi-
daspetre, Balparászta, Hirlingpusz-
ta, Balremete, Horváth K. u., Bar-
tina köz, Hosszúvölgy, Bartina u., 
Hosszúvölgy u., Bartók B. u., Hra-
bovszky u., Battyány u., Illyés Gy. 
u., Béla király tér, Jedlik Á. u., Be-
nedek apát u., Jelky A. u., Benedek-
völgy, Jobbparászta, Bethlen G. u., 
Jobbremete, Bikavér u., József A. u., 
Bocskai köz, Kablár köz, Bocskai u., 
Kadarka köz, Bodza u., Kadarka ltp., 
Bólyai János u., Kadarka u., Bor u., 
Kálvin tér, Borkút, Kandó K. u., Bo-
rostyán u., Kápolna tér, Borzsák E. 
u., Katona J. u., Bottyán-hegy, Ke-
rékhegy, Bottyán-hegyi ltp.,Kerék-
hegy u., Bükk u., Kisbödő, Csapó 
D. u., Kisbödő u., Cserfa u., Kisbö-
dő-hegy u., Cserhát u., Kiskadarka 
u., Csonka u., Klapka Gy. ltp., Di-
centy D. u., Klapka Gy. u., Diófa u., 
Kodály Z. u., Dorogi köz, Kossuth L. 
u., Dózsa Gy. u., Kőrösi Cs. S. u., Dr. 
Berze N. J. u., Leopold L. u., Dülő 
u., Létay M. u., Előhegy, Lisztes-
völgy, Előhegyi u., Lőtéri köz, Erkel 
F. u., Madách I. u., Esze T. u., Me-
csek u., Ezerjó köz, Mérey u., Ezerjó 
u., Mocfa, Faddivölgy, Muskotály u., 
Ferenc szurdik, Nagybödő, Flórián 
u., Nagybödő u., Fukszvölgy, Ne-
felejcs köz, Nefelejcs u., Selyem u., 
Nyár u., Semmelweis u., Palánk, Sió 
u., Palánki hegy, Szalai völgy, Palán-

ki út, Széchenyi u. páratlan oldala 
1ć37. számig, Parászta u., Székely 
B. u., Páskum u., Szent L. u., Pász-
tor u., Szücsény-szurdik, Patak u., 
Szüret u., Pázmány tér, Táncsics M. 
köz, Pince u., Táncsics M. u., Prés-
ház u., Tanya u., Puskás T. köz, Tol-
nai L. u., Puskás T. u., Ujfalussy I. u., 
Rákóczi u. páratlan oldala 49. szám-
tól végig, Vak B. u., Rákóczi u. pá-
ros oldala, Vár köz, Remete u., Ven-
del I. u., Rizling u., Vörösmarty u., 
Roboz Z. u., Wigand J. tér, Rózsa u., 
Zápor-köz, Rózsamáj u., Zápor u., 
Rövidvölgy, Zöldkert u., Saul-völgy, 
Zrínyi u. páratlan oldala 49. számtól 
végig, Séd köz, Zrínyi u. páros olda-
la 44. számtól végig. 

3. számú óvodai körzet
Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda – 
Perczel Mór u., 2.
Alisca u., Faluhely, Alkony u., Fáy 
A. u., Alkotmány u., Gemenc u., 
Allende u., Gesztenyés, Almás, 
Görögszó, Arany J. u., Gurovica, 
Árnyas u., Gyertyányos, Árok u., 
Gyüszüvölgy, Bakta, Halas u., Ba-
ranyavölgy, Harang u., Barát J. u., 
Harmat u., Barátság u., Háry J. u., 
Barázda u., Hébér u., Bátaszéki út, 
Hegyalja u., Bem u., Holdfény u., 
Benczúr u., Hollós L. u., Bercsényi 
u., Honvéd u., Béri B. Á. u., Ibo-
lya u., Bezerédj u., Istifán gödre u., 

Bodzás, Ivánvölgy, Bródy köz, Já-
cint u., Bródy S. u., Jókai u., Búza-
virág u., Kacor u., Cinege u., Kalász 
u., Cinka, Kálvária u., Cinka u., Ke-
rámia u., Csalogány u., Kertész u., 
Csap u., Kilátó u., Csatár, Kisfalu-
dy u., Csatári u., Kurta u., Csend u., 
Kuruc u., Csengey D. u., Lajos ki-
rály u., Cseri J. u., Lehel u., Csobo-
lyó u., Levendula u., Csokonai u., 
Liget u., Csopak u., Lugas u., Csö-
tönyivölgy, Magyar S. u., Dienes V. 
u., Major u., Dobó u., Május 1. u., 
Domb u., Mattioni E. u., Dr. Had-
nagy A. u., Mészöly M. u., Dr. Hir-
ling Á. u., Mikes u., Dr. Nagy I. u., 
Móricz Zs. u., Dr. Szentgáli Gy. u., 
Munkácsy u., Dr. Tóth L. u., Mus-
kátli u., Ebes u., Napfény köz, Ebe-
spuszta, Napfény u., Epreskert u., 
Obsitos u., Fagyöngy u., Orgona 
u., Otthon u., Szőlőhegy, Óvoda u., 
Szőlőhegy u., Perczel M. u., Tart-
say V. u., Porkolábvölgy, Tóthvölgy, 
Puttonyos u., Tüske u., Rozsnyay 
M. u., Tüzér u., Sárköz u., Vadász u., 
Sárvíz u., Vasvári u., Strázsahegy, 
Venyige u., Szabó D. u., Vessző u., 
Széchenyi u. 39. számtól mindkét 
oldal végig, Vincellér u., Szekér u., 
Viola u., Szent-Györgyi A. u., Vi-
téz u., Szérü u., Völgy u., Szilas köz, 
Wesselényi u., Szilas u., Ybl M. ltp., 
Szilfadülő, Ybl M. u., Szőlő köz, 
Zengő u., Szőlő u., Zöldfa.
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7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 
Állandó elérhetőség: 74/317-632, 30/299-6445

Ügyelet 0-24-ig: 30/929-5609
Teljes körű ügyintézéssel állunk az Önök rendelkezésére!

(02203)

Jézus Krisztus a te 
győzelmed!

Ingyenes gyógyulási 
lehetőség!

7100 Szekszárd, 
Mátyás király u. 4., 

minden vasárnap 17:00 óra. 
Látogasson el 

közénk, vagy hallgassa
 élőben az interneten!

Jézus Él Alapítvány 
Tel.: +36–30/197–89–77, 
www.ksze-szekszard.hu    
A részvétel ingyenes!
Kérjük, támogassa adója 

1%-val alapítványunk 
munkáját! Adószám: 

18000720–1–17
(02202)

Egy megunt öltönyét, kabátját, kosztümjét

most 10.000 Ft-ért
beszámítjuk, ha újat vásárol!

( 02187)

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 27. (hétfő), 09:00 – 16:00-ig.

TAVASZI
AKCIÓ

a -nél
2017. március 10. és 

2017. június 17. között.

Akciós fogyasztói ár:

46 990 Ft
Akciós fogyasztói ár:

69 990 Ft

KÄRCHER VC 5
PORZSÁK
NÉLKÜLI 
PORSZÍVÓ

KÄRCHER FC 5
PADLÓTISZTÍTÓ 
ÉS PORSZÍVÓ
EGYBEN

(02191)

Termelői Bio
Homoktövis termékek

(02192)

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


