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Áldott húsvéti
ünnepeket!

A TARTALOMBÓL

Szabadi: 80
Szabadi Mihály népművelő, 
etnográfus, koreográfus, a szek-
szárdi Bartina néptáncegyüttes 
alapítója nyolcvanadik születés-
napját ünnepelte „családi kör-
ben”, a Babits Mihály Kulturá-
lis Központban tartott szerzői 
esten.
 → 5. oldal

Hazatért
„Külföldön talán jobban keres-
hetünk, de a pénz korántsem 
minden. Igazán boldog a szülő-
földjén lehet az ember” – véli dr. 
Csepi Gábor Pál, akit – ausztri-
ai állatorvosi állását feladva – a 
szíve haza húzta Szekszárdra.
 → 7. oldal

Nagyot álmodnak
Bejutott az NB I-es női kosár-
labda bajnokság legjobb négy 
csapata közé az Atomerőmű 
KSC Szekszárd, amely a ráját-
szásban két magabiztos siker-
rel tudta le a Vasas elleni pár-
harcot. Az elődöntő előtt Bálint 
Rékával beszélgettünk.
 → 13. oldal

Tudnivalók
az óvodai

beiratkozásról 
és a szekszárdi 

felvételi
körzetekről

 → 14–15. oldal
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Százéves szekszárdiakat köszöntöttek

Bensőséges ünnepség volt szer-
dán délelőtt a szekszárdi Pollack 
utcai idősek klubjában, ahol Pa-
taki Istvánné Nagy Terézt száza-
dik születésnapján köszöntötték 
klubtársak, dolgozók és az ün-
nepelt családtagjai. Ács Rezső 
polgármester az önkormányzat 
nevében kívánt boldog születés-
napot, és átadta Orbán Viktor 
miniszterelnöki üdvözletét is.

A városvezető elmondta: az 
ünnepelt egész életét Szekszár-
don töltötte, így a település hu-
szadik századi és az ezredfordu-
lót követő éveiről is sokat tudna 
mesélni. Ezt Terike néni is meg-
erősítette, és kiderült: még ma is 

ő az a klubban, aki jól emlékszik 
egy-egy történésre. Nagy Teréz 
a megyei kórházban dolgozott, 
de sok munkát adott szőlőjük 
is. Két gyermeke született, négy 
unokája és két dédunokája van. 
Jókívánságait Bütösné Antók 
Márta, a klub vezetője, valamint 
néhány klubtárs is átadta. Egyi-
kük úgy fogalmazott: a születés-
naposnak a Jóisten nyújtotta a 
kezét, és ide vezette hozzájuk. 
Az eseményen a katolikus tár-
saskör népdalkórusa énekelt, és 
Kövesdi Marcell István mon-
dott verset.

Farkas Antalné, Anna néni 
április 12-én ünnepelte – egye-

lőre szűk családi körben – a 
100. születésnapját. A szépko-
rú szekszárdi lakos lányával és 
vejével él a megyeszékhelyen. 
Korábban a ruhaiparban dol-
gozott, szeretett hímezni és 
varrni. A mai napig szívesen 
kártyázik, kedvelt elfoglaltsága 
a „kanaszta”. Anna néni – akit 
Ács Rezső polgármester a jó 
kívánságok mellett virágcso-
korral, Szekszárdi Csokival és 
a város borával köszöntött – 
szombaton lányai családjával, 
öt unokájával és 12 dédunoká-
jával ünnepel.   SZV

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Április 16.
(vasárnap)

Április 17.
(hétfő)

Április 18.
(kedd)

Április 19.
(szerda)

Április 20.
(csütörtök)

Április 21.
(péntek)

Április 22.
(szombat)

NÉVNAP–TÁR
Április 16. (vasárnap) – HÚSVÉLT – Csongor, Joachim
Csongor: török-magyar eredetű; jelentése: vadászmadár.
Joachim: héber eredetű; jelentése: Jahve felkelt.

Április 17. (hétfő) – HÚSVÉT – Rudolf, Kiara
Rudolf: német eredetű; jelentése: dicső farkas.
Kiara: olasz eredetű; jelentése: világos, fényes, ragyogó, híres, kitűnő, jeles.

Április 18. (kedd) – Andrea, Ilma
Andrea: görög-latin eredetű; jelentése: férfi, férfias.
Ilma: Vörösmarty Mihály névalkotása az Ilona és a Vilma nevekből; jelentése: le-
vegő, ég, világ.

Április 19. (szerda) – Emma
Emma:  német eredetű név; jelentése: Hermion néptörzshöz tartozó, Irmin ger-
mán istenség nevéből, nagyság.

Április 20. (csütörtök) – Tivadar, Odett
Tivadar: görög-latin eredetű; jelentése: isten ajándéka.
Odett: német-francia eredetű; jelentése: öröklött vagyon.

Április 21. (péntek) – Konrád
Konrád: német eredetű; jelentése: merész + tanács.

Április 22. (szombat) – Csilla, Noémi
Csilla: Vörösmarty Mihály névalkotása; jelentése: káka; nád hajtása; gyékénybél.
Noémi: héber eredetű; jelentése: gyönyörűségem. Forrás: idokep.hu/szekszard

zápor, szeles nap
max. 15o , min. 7o

zápor | kb. 2 mm zápor 
max. 14o , min. 4o

eső | kb. 4 mm eső | szeles nap
max. 11o , min. 5o

erősen felhős
max. 13o, min. 3o

zápor
max. 15o , min. 5o

zápor
max. 14o , min. 6o

eső
max. 15o , min. 5o

Nagytakarítás: a korábbinál négyszer több szemetet szedtek
Az esős időjárás sem tudta 
eltántorítani a szemétszedés-
től a III. Tavaszi Nagytakarítás 
résztvevőit.

Az önkormányzat felhívására 
közel háromezren regisztráltak 
az elmúlt pénteken és szom-
baton tartott szemétszedési 
akcióra. A gyűjtéshez mintegy 
negyven civil szervezet, vállal-
kozás, önkormányzati intéz-
mény, köztük a polgármesteri 
hivatal, illetve dolgozói és a 
kormányhivatal munkatársai 
is csatlakoztak. A szemét gyűj-
tésére a város területén közel 
ötven gyűjtőpontot jelöltek ki. 
„Az akciót azzal a céllal szer-
veztük meg, hogy még tisztább 
legyen a város” – mondta el Ács 
Rezső. Szekszárd polgármeste-
re arra kérte az intézményeket, 
vállalkozásokat, hogy „fogadják 
örökbe” a környékükön találha-
tó köztereket és gondoskodja-
nak azok tisztán tartásáról.

Az akcióban a városi óvodák 
és iskolák is részt vettek. Ács 
Rezső polgármester a legtöbb 
résztvevővel regisztráló Wo-
sinsky ovisokhoz csatlakozott 
az intézmény körüli szemétsze-
désben. A gyerekek nagy izga-
lommal kezdtek bele az óvoda 

környékének megtisztításába, 
ahol túl sok szemetet nem ta-
láltak –szerencsére.

„Intézményünk egyik ki-
emelt nevelési feladata a kör-
nyezettudatos magatartás 
megalapozása. A környezet 
védelmének, óvásának igé-
nyét igyekszünk kialakítani az 
óvodás korú gyermekekben, 
minél több tapasztalati lehe-
tőséget biztosítva” – mondta 
el lapunk kérdésére Sebestyén 
Györgyi. Az intézményvezető 
hozzátette: pedagógiai munká-
jukban a prevencióra helyezik 
a hangsúlyt. „Mi arra neveljük, 
tanítjuk a gyerekeket, hogy 
ne dobják el a szemetet, hogy 

ügyeljenek környezetük tiszta-
ságára, és nem arra, hogy má-
sok helyett kellene összeszed-
niük a szemetet” – fogalmazott.

Dr. Horváth Kálmán kor-
mánymegbízott és a megyei 
kormányhivatal dolgozói a 160 
lakásos körül, a polgármesteri 
hivatal munkatársai a Garay té-
ren, a Piac téren, és a Béla király 
tértől egészen a Kálváriáig gyűj-
tötték a szemetet. A szekszárdi 
tűzoltóság is kivette részét az 
önkéntes munkából: tűzoltó 
fecskendő segítségével lemosták 
Garay János szobrát.

A város északi részén serény-
kedtek az Szekszárd-Újvárosi 
Római Katolikus Társaskör 

tagjai, és a Szekszárdi Kolping 
Iskola diákjai és pedagógusai 
is. Utóbbiak a Patak utcától a 
Szakály Ferenc utcáig, a Rákó-
czi utca páratlan oldalától a Kiss 
János utcáig található közterüle-
teken, továbbá az intézmény két 
palánki épületének környékén 
szedték a szemetet. Összesen 
22 tanár és közel 200 tanuló vett 
részt, a város ezen területeinek 
szépítésében

A polgármesteri hivatal úgy 
tájékoztatta lapunkat, hogy a 
III. Tavaszi Nagytakarítás szak-
mai partnere, az Alisca Terra 
NKft. a korábbi éveknél négy-
szer több, összesen 4090 kg-nyi 
hulladékot szállított el a közel 
félszáz gyűjtőpontról.   SZV
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Versenytárgyalás
A Szekszárdi Vagyonkezelő 
Kft. nyílt, egyfordulós verseny-
tárgyalásokat hirdet az alábbi 
ingatlanok bérleti jogainak 
megszerzésére: Szekszárd, Köl-
csey ltp. 1–2., 2 db 33–35 nm-es 
üzlethelyiségek.

A versenytárgyalások idő-
pontja: április 27. (csütörtök) 
9:00 óra.

A versenytárgyalási részvétel 
feltételeiről érdeklődni lehet: 
Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 
(Bezerédj u. 2., tel: 74/510–422, 
www.vagyonkezelokft.hu).

Az alkalmazkodásra fókuszál a klímastratégia
A klímaváltozás már itt van 
– mondta Baka György, a 
Klímariadó Tolna Megyében 
címmel, a Tolna Megyei Ön-
kormányzat és a Zöldtárs 
Alapítvány által közösen 
megtartott múlt szombati 
konferencián, a PTE KPVK-n.

A települések vezetőinek nagy 
szerepe van a klímastratégia 
kialakításában és abban, hogy 
a klímaváltozással kapcsolatos 
probléma beszédtéma legyen. 
Az önkormányzati épületek 
energiatakarékossági szempon-
tok alapján történő korszerűsí-
tésével és a közlekedés átalakí-
tásával sokat tehetnek – mondta 

Ribányi József, a Tolna Megyei 
Közgyűlés alelnöke. 

Kővári László agrármeteoro-
lógus, a szekszárdi közgyűlés 
gazdasági- és pénzügyi bizott-
ságának elnöke elmondta: az 
idei volt az elmúlt negyven év 
második leghidegebb januárja, 
de a március négy fokkal volt 
melegebb az átlagosnál, miköz-
ben alig esett csapadék.

A város önkormányzata 2010-
ben alapította a Szekszárdi Klí-
makört, és felkérte a Zöldtárs 
Alapítványt, hogy készítse el a 
város klímastratégiáját – mond-
ta el Baka György, az alapítvány 
kuratóriumi elnöke. A stratégia 
elkészítését egy 564 városlakó 

bevonásával elkészített felmérés 
előzte meg. A megkérdezettek 
főleg arról számoltak be, hogy a 
korábbi négy évszak helyett egy-
re inkább csak a nyár és a tél jól 
elkülöníthető. A válaszadók sze-
rint a nyarak egyre forróbbak és 
egyre több az orkán erejű vihar.

A 2010 novemberében el-
készült klímastratégia célja a 
klímaváltozáshoz történő alkal-
mazkodás, illetve a változások 
lassítása, megelőzése. A stratégia 
célkitűzésként fogalmazza meg 
a közlekedésből, szállítmányo-
zásból fakadó károsanyag-kibo-
csátás csökkentését, a lakossági, 
intézményi zöld felületek növelé-
sét, emellett a kritikus városi inf-

rastruktúrák, mint az elektromos 
hálózat, vagy a vízellátás védel-
mére is fókuszál. Az önkormány-
zat klímaalapot is létrehozott, ami 
országosan is példaértékű.

A kitűzött célok megvalósítá-
sáért szemléletformáló progra-
mokat, előadásokat, vetélkedő-
ket, bemutatókat, filmvetítéseket 
tartanak, és kiadványokat készí-
tenek. Az alapítvány minden év-
ben autómentes napot, túrákat 
szervez. Tájékoztatják a lakos-
ságot a komposztálás előnyeiről, 
idén vízgyűjtő tartályokra lehe-
tett pályázni a klímaalap támo-
gatásával, és nemrég platánfákat 
telepítettek a Szőlőhegyre vezető 
kerékpárút mentén.  S. V.

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/

Újra nyitva
„Az üzlet technikai okok miatt 
zárva tart”. Ez a felirat volt ol-
vasható március elejétől Szek-
szárd két belvárosi – Garay téri 
és a 160 lakásos alatti – köny-
vesboltjának ajtaján. Mint az 
MTI híradásából kiderült, az 
országban 56 Alexandra köny-
vesboltot üzemeltető cég 27 
egységet bezárt.

Szerencsére nem maradt túl 
sokáig könyvesbolt nélkül a me-
gyeszékhely: a Garay téri üzlet 
ugyanis új üzemeltetővel, de a 
korábban megszokott választék-
kal szerdán újra megnyílt.  SZV Pataki Istvánnét Ács Rezső polgármester is köszöntötte

Farkas Antalné, Anna néni
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Szabadi Mihály, az értékmentő táncpedagógus
Szabadi Mihály népműve-
lő, etnográfus, Csokonai- és 
Bessenyei György-díjas ko-
reográfus, a szekszárdi Barti-
na néptáncegyüttes alapítója 
nyolcvanadik születésnapját 
ünnepelte „családi körben”, a 
Babits Mihály Kulturális Köz-
pont színháztermében tar-
tott szerzői esten.

Vidéki elszigeteltségben, magá-
nyos harcosként kellett saját út-
ját meglelnie. Faluban született, 
ahol az ember „örökli a kultú-
rát” – vallja Szabadi Mihály. A 
néptánc-mozgalom főiskolás 
korában érte el: attól kezdve 
autodidakta módon próbálta 
képezni magát. Munkája során 
a pedagógus és koreográfus 
feladatait próbálta magában 
ötvözni. Az első néprajzi kötet 
Andrásfalvy Bertalantól került 
hozzá, később Martin György, 
Pesovár Ernő és Vásárhelyi 
László váltak mestereivé.

A születésnapos saját bevallá-
sa szerint oly módon tanulta a 
koreográfusi mesterséget, hogy 
nyitott lélekkel figyelte az előtte 
járó generáció – Szigeti Károly, 
Györgyfalvay Katalin, Novák 
Ferenc, Tímár Sándor – tevé-
kenységét. Első komoly próbál-
kozása Olsvai Imrével közösen, 
1968-ban született meg: ez volt 
a Tolnai szvit, mely – sok más 

mű mellett persze – a szombati 
műsor részét képezte.

A mester alkotó tevékeny-
ségének támogatóiként Thész 
Lászlót, a Liszt Ferenc Zeneis-
kola korábbi igazgatóját és Lányi 
Péter zongoraművészt emlegeti 
fel úton-útfélen. Miska bácsi 
alapította és húsz évig vezette 
a Bartinát. A nagyegyüttesnek 
21, a gyerekeknek 14 művet 
készített, s ezek mindegyikével 
bejárták a világot, megannyi 
sikert hozva a néptánc egyesü-
letnek. Ilyen volt többek között 
a Bim-bam című – pedagógiai 
alapműként is emlegetett – ko-
reográfia, amelyet a Bartina 
csemetéi 1989 óta táncolnak, s 
amelyet szintúgy műsorra tűz-
tek a születésnapi szerzői esten.

Amikor a ’70-es években fel-
ismerték a „táncoló közösségek” 

páratlan jelentőségét, néptán-
ciskola-jellegű kezdeményezést 
indított „Játszó” elnevezéssel. 
Ennek tökélyre fejlesztését Ma-
tókné Kapási Júlia végezte. Sza-
badi Mihály rendkívül büszke 
arra, hogy a Bartinás gyerekek 
minden esztendőben az Erkel 
színház több ezer fős közönsége 
előtt táncolnak. Műveit – példá-
ul a szerzői esten szintúgy be-
mutatott Ördögtáncot – egyéb 
gyerekcsoportok is átvették, 
munkáin táncos nemzedékek 
cseperedett fel.

A szerzői esten Ács Rezső, 
Szekszárd polgármestere is kö-
szöntötte az ünnepeltet, akinek 
életét az „értékmentés” kifeje-
zéssel jellemezte, hiszen mind 
Szekszárd Tolna megye és az 
ország is sokat köszönhet neki. 
– Életművét rengeteg díjjal is-

merték el, ám ennél sokkal fon-
tosabb, miként becsülte munká-
ját az a közösség – nevezetesen 
a megyeszékhely és a Bartina –, 
ahol dolgozott – hívta fel a fi-
gyelmet Ács Rezső.

– Miska bácsi személye arra a 
közmondásra is rácáfolt: senki 
sem lehet próféta a saját hazá-
jában – mondta Szekszárd első 
embere, emlékeztetve arra: az 
ünnepelt értékfeltáró munkája 
során szerzett tudását tovább 
adta a következő generációnak. 
Hangsúlyozta: azok az alapok, 
amelyeket évtizedekkel ezelőtt 
lerakott, ma is építőkövei a 
Bartinának. Mindez bizonyít-
ja, hogy hosszútávon csak úgy 
képes fennmaradni egy érték-
teremtő közösség, ha alapjai 
erősek.

A polgármester egyúttal örö-
mét fejezte ki, hogy Szabadi Mi-
hály nyugdíjasként sem pihen: 
az elmúlt egy évtizedben mint-
egy 1600 oldalnyi szépprózával 
jelentkezett. „Köszönöm, hogy 
nevelted a fiatalokat és meg-
őrizted az értékeket!” – méltatta 
Ács Rezső a mestert, hozzátéve: 
Szekszárd még hosszú évekig 
számít a munkájára.  Gy. L.

Hogy a húsvéti nyulak se menjenek be a kertedbe!

– kerítésrendszerek,
– 3D-s táblás kerítések,
– drótkerítések,
– vadhálók,

de akár NATO drót és galambriasztók is!
Sőt a szőlőbe dróthuzal! 

Ez mind AJÁNDÉK áron! 

Metmark Kft. Szekszárd, Pollack Mihály utca 92. 

A szokott helyen, a felüljáró alatt!

Telefon: 30/309 8383

E-mail: info@metmark.hu

www.metmark.hu (02265)

Visszatekintés
A „Visszatekintés” cí-
met viselő szerzői esten 
egyebek mellett a Tolnai 
szvit, a Bim-bam, az Ör-
dögtánc, a Szőlőtaposó, a 
Virágvasárnap, a Koló, a 
Pásztor és a Lakodalom 
című műveket vitték szín-
padra. A műsorban a Bar-
tina Néptánc Közhasznú 
Egyesület táncosain túl az 
őcsényi Bogár István Ha-
gyományőrző Egyesület, a 
Bogyiszlói és a Sióagárdi 
Hagyományőrző Egyesü-
let, valamint a Fülöp Fe-
renc díjasok is felléptek, a 
talpalávalót pedig a Csur-
gó és a Bartina Zenekar 
szolgáltatta.

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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Szekszárdon járt a „Gyere-K-épbe”
Április 8-án Szekszárdon járt az 
Integrált Jogvédelmi Szolgálat 
„Gyere-K-épbe” elnevezésű or-
szágos rendezvénysorozata.

A roadshow harmadik állomásá-
ra 350 gyermekotthonban és ne-
velőszülőknél élő gyermek és kí-
sérője látogatott el, ahol egész nap 
hasznos gyermekjogi ismeretter-
jesztő és szakmai programokon 
vettek részt. A gyermekjogi isme-
retekről, a tanuláshoz való jogról 
és a kapcsolattartás jogáról szóló 
interaktív foglalkozások mellett a 
gyerekek betekintést nyerhettek a 
rendőrség, a mentők, a katasztró-
favédelem és a vöröskereszt helyi 
társszervezeteinek munkájába is. 
A résztvevők hasznos informáci-
ókkal gazdagodhattak a bűnmeg-
előzés vagy az elsősegélynyújtás 
területeiről, míg a Tolna Megyei 
Kormányhivatal Népegészség-
ügyi Főosztályának közreműkö-
désével az egészségkultúra fej-

lesztése, a Tolna Megyei Család, 
Esélyteremtési és Önkéntes Ház 
segítségével pedig az egyenlő 
bánásmódhoz való jog is közép-
pontba került. Nagy sikere volt 
a rendezvény kísérőprogramjá-
nak, a regionális labdarúgó-baj-
nokságnak is. A rendezvényt Ács 
Rezső polgármester nyitotta meg.

Az Integrált Jogvédelmi Szol-
gálat kiemelt feladatának tartja 
a felnövekvő társadalom jogtu-
datosításának erősítését és széles 
körű fejlesztését. A 2015-ben 
útjára indított „Gyere-K-épbe” 
elnevezésű rendezvénysorozat a 
gyermekotthonokban, nevelő-
szülőknél élő gyerekeket és kísé-
rőiket szólítja meg. Az idei road-
show Szekszárd mellett Győrben, 
Gyulán, Salgótarjánban, Szolno-
kon, Tatabányán és Budapesten 
biztosít hasznos gyermekjogi 
ismeretterjesztő programokat és 
egész napos kikapcsolódást az 
érintetteknek.  Forrás: IJSZ

Hazahúzta a szíve dr. Csepi Gábor Pált
„Külföldön talán jobban ke-
reshetünk, de a pénz koránt-
sem minden. Igazán boldog a 
szülőföldjén lehet az ember” 
– véli a szekszárdi dr. Csepi 
Gábor Pál.

A 31 éves szekszárdi dr. Csepi 
Gábor Pál általános iskolás kora 
óta állatorvosnak készült. Az 
állatok iránti vonzalma akkor 
ébredt fel benne igazán, amikor 
szomszédjuk vásárolt egy lovat.

– Addig krosszmotorozni sze-
rettem volna, de ahogy meg-
hallottam a ló nyerítését, és 
megláttam az állatot, rögtön meg-
feledkeztem a motorozás iránti 
vágyamról. Attól kezdve rend-
szeresen jártam át a szomszédba, 
hogy segítsek a lovak csutako-
lásában és mindenben, amiben 
csak tudtam. Aztán nem sokkal 
később, 2000-ben vettük meg 
az első saját lovam – mesélte dr. 
Csepi Gábor Pál, aki tagja a Rády 
József Huszárbandériumnak is.

– A Szent István Egyetem Ál-
latorvostudományi Karára 2008-
ban iratkoztam be és 2014-ben 
szereztem diplomát. Aztán ha-
marosan dr. Borus István mel-
lett kezdtem el dolgozni vegyes 
praxisban. Főként macskákat 
és kutyákat, de lovakat és más 
haszonállatokat is elláttam. Úgy 
gondoltam, hogy jó volna szak-
mai tapasztalatot szerezni és a 
látókörömet is szélesíteni, ezért 
úgy döntöttem, hogy külföldön 
vállalok állatorvosi munkát. Így 

kerültem 2015 elején Ausztriába, 
a Vorarlberg tartományban talál-
ható Bludenzbe, ahol egy állator-
vosi rendelőben helyezkedtem el.

– A svájci határ közelében fek-
vő 14 ezer fős alpesi város az ott 
található Milka csokoládégyárról 
híres. A gyárnak köszönhetően 
gyakran fürödtünk a városban 
terjengő csokoládé illatban. Két 
hónapig laktam egy munkásszál-
lón, majd albérletbe költöztem. 
Németből ugyan volt nyelvvizs-
gám, de szabadidőmben így is 
sokat kellett gyakorolnom, hogy 
a munkámat megfelelően el tud-
jam látni – emlékezett vissza az 
állatdoktor.

– Bludenzben gyakran esik az 
eső és a nyár is hűvösebb, mint 
nálunk. A környéken haszon-
növényeket csak korlátozottan 
termesztenek, mivel a köves talaj 
és az időjárási viszonyok kedve-
zőtlenek, ám rengeteg a legelő. 
A város környékén jellemzően 
kisebb gazdaságok találhatók, 

melyeknél általában tíz-húsz, 
zömében borzderes (helyi faj-
tájú) szarvasmarhát tartanak. 
Emiatt, és a kaszálókra kiszórt 
hígtrágya miatt nemcsak csoko-
ládé illat terjengett a városban... 
A szag teljesen normálisnak szá-
mított, emiatt senki sem rohant 
a hatóságokhoz bejelentést tenni 
– árulta el dr. Csepi Gábor Pál.

– Kóbor kutya nincs Bludenz-
ben, de az itthoninál arányaiban 
több a macska, melyek közül 
viszont sok volt az elvadult pél-
dány. A munkám során is házi 
kedvenceket láttam el. Több ál-
talam kezelt kutyát és macskát is 
Magyarországról fogadtak örök-
be. A rendelő rendkívül jól felsze-
relt volt: röntgengép, ultrahang és 
endoszkóp mellett volt saját labo-
ratórium, így szakmai szempont-
ból igen hasznos tapasztalatra 
tettem szert. Emellett szélesedett 
a látóköröm, megismertem egy 
új tájat, a helyiek szokásait és sok 
kapcsolatra tettem szert. Főként 

a munkatársaimmal találkoztam 
szabadidőmben, emellett sokat 
úsztam, futottam és bicikliztem.

– A fizetés jó volt, de a költ-
ségek is magasak voltak, csak az 
albérlet ára elvitte a keresetem fe-
lét. Kezdő orvosként nem sokkal 
jártam jobban, mintha idehaza 
dolgoztam volna, de nem ezért 
tértem haza – szögezte le a fiatal 
állatorvos.

– Szekszárdi lokálpatrióta-
ként nem tudtam volna és nem 
is akartam örökre ott maradni. 
Ausztriában mindig csak egy ide-
gen lettem volna. Nagyon hiány-
zott a magyar nyelv, a családom 
és a lovam, az ismerős és kedves 
szekszárdi dombok, melyekre 
gyakran gondoltam és ahol gyak-
ran lovagolok. Számomra mind-
ez nagyon fontos. Hiába kerestem 
volna később jobban, a pénz nem 
pótolhatja ezeket. Egyszerűen ha-
zahúzott a szívem, jobban szere-
tek itthon lenni – fogalmazott az 
állatorvos, aki 2015 novembere 
óta ismét itthon él és önálló pra-
xist működtet, illetve hatósági 
állatorvosként is dolgozik.

Dr. Csepi Gábor Pál arra a 
kérdésünkre, hogy mit javasol-
na annak a fiatalnak, aki külföldi 
munkavállaláson gondolkodik 
– elmondta: menjenek külföld-
re, szerezzenek tapasztalatot a 
szakmájukban, de aztán térjenek 
haza és megszerzett tudásukat 
itthon kamatoztassák. Jövőjük 
megtervezésekor ne csak a pénz 
„lebegjen” szemük előtt, de mér-
legeljék azt is, hogy csak szülő-
hazájuk lehet az igazi otthonuk. 
 S. V.
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Esőmenők: rekordszámú induló futott és biciklizett
Rekordszámú nevező vágott 
neki az Esőmanók Tolna Me-
gyei Autistákért Egyesület 
által szombaton megtartott 
jótékonysági futásnak. A 
résztvevők a nevezési díjjal 
az egyesület új székházának 
felújításához járultak hozzá.

Kék (az autizmus színe ez) ruhát 
viselő emberekkel telt meg a Ga-
ray tér szombat délután. Minden 
résztvevő egy cél érdekében érke-
zett: részvételével kimutassa tá-
mogatását az egyesület, illetve az 
autizmussal élők és családjaik felé.

– Lényeges, hogy beszéljünk az 
autizmusról, ebből a szempont-
ból is fontos az a munka, amit az 
esőmanók végeznek – mondta a 
Garay téri rendezvényen tartott 
köszöntőjében Ács Rezső. Szek-
szárd polgármestere arra kérte a 
társadalom tagjait, hogy ne csak 
ezen az egy napon segítsék az 
autizmussal érintetteket, hanem 
az év minden napján. Tudatta 
azt is, hogy az egyesület a város 

közgyűlése döntése értelmében 
új, méltóbb helyre költözhet.

– A rendezvény célja, hogy 
minél több ember megismerhes-
se az autizmust és az autizmussal 
élők világát. A közösen eltöltött 
programok révén az emberek 
nyitottabbá válnak az érintettek 
felé. Emellett a nevezési díjjal és 
a támogatói pólók megvásárlásá-
val segítik az egyesület munkáját 
– mondta el Vizdár-Lőczi Gizella, 
a Tolna Megyei Autistákért Egye-
sület vezetőségi tagja.

A résztvevők nemcsak a mű-
ködéshez járulnak hozzá, hanem 
az egyesület új Rákóczi utcai épü-
letének felújításához is. Az egye-
sület szeretné felújítani az önkor-
mányzattól kapott ingatlant: egy 
fejlesztő központot alakítanának 
ki, emellett pedig nappali ellátás 
biztosítanának. A résztvevők eh-
hez a munkához járultak hozzá az 
adományaikkal.

Vizdár-Lőczi Gizella elmond-
ta: 550 rajtszámmal készültek a 
jótékonysági akcióra, és ezek 

mindegyike elfogyott. Ez egyéb-
ként rekord, hiszen tavaly 475, 
2015-ben pedig 270 induló vá-
gott neki a távoknak. A legtöb-
ben az egy kilométeres futamot 
választották, de az idén először 
11 kilométeres távot is teljesít-
hettek a résztvevők, méghozzá 
futva vagy kerékpárral.

A jótékonysági rendezvé-
nyen közreműködött a Csurgó 
Zenekar, a Csillagrózsa Gyer-
mektánccsoport, a Fitt Lesz 
Sportegyesület, az Iberican 
Táncegyesület, és a Gyakorlóis-
kola Táncművészeti Tagozata.

Az adományozók nemcsak a 
futás nevezési díjával, illetve a 
támogatói pólók megvásárlá-
sával járulhattak hozzá az egye-
sület által kitűzött nemes célok 
megvalósításához. Szombat este 
jótékonysági borbált tartottak a 
Piac téri Placcon. A négyfogá-
sos vacsora résztvevői a szek-
szárdi borászok felajánlásának 
köszönhetően kiváló szekszárdi 
borokat fogyaszthattak.  S. V.

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/

Bikavér Borongoló: bortúra „Északon”
Április 29-én, szombaton 
első alkalommal rendeznek 
bortúrát „Bikavér Borongo-
ló” néven a Szekszárd északi 
részén található tíz pincészet 
részvételével.

Az Iván-völgyi Kadarkatúra 
töretlen népszerűsége – idén 
is órák alatt elfogytak a jegyek 
– ihlette a Bikavér Borongoló 
létrehozását, hogy a város észa-
ki felében tanyát ütő borászok – 

akiket a többiek csak „szekszár-
di vikingeknek” neveznek – is 
megmutathassák 
magukat.

A szervezők 
félezer borturis-
tát várnak április 
utolsó szombat-
ján, akik az Esz-
terbauer Borászat 
(vendég a Hei-
mann Családi Birtok), a Mer-
felsz Pince, a Mészáros Borház, a 

Prantner Pince, a Sárosdi Pince, 
a Schieber Pincészet (Márkvárt 

Pince) és a Veszter-
gombi Pince (Dúzsi 
Tamás Pincészete) 
vendégszeretetét és 
borait élvezhetik.

A részvételi díj 
– amely elővétel-
ben váltható meg 
a www.bikaverbo-

rongolo.hu weboldalon – tar-
talmaz egy poharat, 2–2 pohár 

bort pincészetenként és mellé 
helyi alapanyagokból készített 
ételeket. A borok között termé-
szetesen ott lesznek a névadó 
bikavérek is.

A vállalkozó kedvűek akár 
gyalog is teljesíthetik a (bor)
túrát, de a szervezők ingyenes 
buszjárattal is készültek. Re-
gisztráció és indulás 10 órától a 
Schieber Pincészettől (Kadarka 
u.). A Bikavér Borongoló szom-
bat este nyolc órától a Fürdőház 
utcai Bormúzeumban egy zenés 
esti mulatsággal zárul. 

 SZV
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Friss hírekért,
képgalériáinkért

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

szekszardivasarnap/

TAVASZI AJÁNLAT

Jantner Erdő-Mező Kft.
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 21. 

Tel.: +36–74/510–026

• Briggs & Stratton; 2,3 kW
• Fűgyűjtés / BioClip® / oldalkidobás
• 53 cm vágási szélesség
 104 900 Ft

HUSQVARNA 135
• 40,9 cm³
• 1,5 kW; 2 LE
•  14”; 35,6 cm-es 

vezetőlemez
• 4,4 kg

ÁRUHITEL LEHETŐSÉG

HUSQVARNA
LC 153

134 900 Ft

78 900 Ft

HUSQVARNA TS 138

• Briggs & Stratton; 8,6 kW
• CVT váltó
• 97 cm vágási szélesség
 599 900 Ft
HUSQVARNA 135R
• X-Torq® motor
• Standard dupla heveder
• Állítható fogantyú
• 34,6 cm³
• 1,4 kW; 1,9 LE
• 6,8 kg

ÚJ

(0
22

59
)

54 900 Ft

HUSQVARNA 418EL
• 1,8 kW
• 14”; 35 cm-es vezetőlemez
• 4,7 kg

Vásárlás esetén
használt gépet
beszámítunk!

Néhai festők „ecsetjárása”
Már csak hagyatékukban 
köztünk élő, Tolna megyei 
művésztanárok alkotásaiban 
gyönyörködhet a közönség 
április 7-től a kulturális köz-
pont Bakta galériájában.

A tizenöt festőművész mun-
káiból összeállított „Akik 
előttünk jártak” címet viselő 
tárlat Rühl Gizella, a Tolna Art 
vezetőjének magángyűjtemé-
nyéből származik. A kiállított 
képek zöme fára, vászonra 
vitt olajfestmény, de akad köz-
tük számos akvarell, tusrajz, 
pasztellkép és tollrajz, de még 
linómetszet is. Az egykorvolt 
képzőművészek között „nagy-
nevű” is akad: például a kétsze-
res Kossuth-díjas, Rudnay- és 
Domanovszky-tanítvány, Sar-
kantyú Simon révén.

A Bakta galériában a duna-
földvári festőnő, Oszoli Piroska, 
a Garay gimnáziumhoz köthető 
Wallacher László és Lázár J. Pál, 
a tolnai Végh János és Martinek 
József, a Budapesti Művésze-
ti Gimnázium tanára, Ujváry 
Lajos, Nagyenyedi Jeney Zol-
tán a gyönki gimnáziumból, a 
Szekszárdon közismert Czencz 
János és Szabó Dezső, a kép-
zőművészeti egyetem tanárai, 
Aggházy Gyula, Sarkantyú 
Simon és Koffán Károly, a bá-
taszéki kántortanító, Bertók 

Dezső, Horváth Olivér a bony-
hádi gimnáziumból, továbbá a 
pusztahencsei iskola tanára, V. 
Bazsonyi Arany életművébe pil-
lanthatunk be.

„Olyan egyéniségekről van 
szó, akik pedagógiai munká-
juk mellett az alkotóművészetet 
egy életen át művelték, kedvet 
csinálva a ma is köztünk élő 
alkotók számára” – mondta 
megnyitójában Farkas János a 
kulturális központ megbízott 
igazgatója. A kiállítók életrajzát 
Kovács Ferenc művésztanár tag-
lalta, aki személyesen is ismerte 
valamennyi kiállító „ecsetjárá-
sát”. A tárlatra üzenetet küldött 
a kórházi kezelésen lévő Mözsi 
Szabó István festőművész is. 

 Gy. L.

Ledöntötték a kéményt
Irányított robbantással dön-
tötték le hétfőn a Balassa Já-
nos kórház Bródy Sándor ut-
cai fűtőművének kéményét.

A kazánházház, illetve a hozzá 
tartozó – fémből és vasbeton-
ból készült – kémény már kö-
zel öt éve nem működik. Ezért 
döntött a kórház arról, hogy 
mindkettőt lebontják. A hétfőn 
robbantással ledöntött kémény 
44 méter magas volt. A rob-
bantással egy vállalkozót bíztak 
meg – tudtuk meg Kiss Zoltán 
gazdasági igazgatóhelyettestől.

A fűtőmű területén a Kör-
nyezeti és Energiahatékonysá-
gi Operatív Program (KEOP) 
keretében, pályázati támoga-

tással napelempark épül 250 
millió forintból. A 2100 nap-
elem teljesítménye 550 kW/h 
lesz. A közbeszerzési kiírás már 
megtörtént, május végére, nyár 
elejére megtörténhet a kivite-
lező kiválasztása. Kiss Zoltán 
elmondta, bízik benne, hogy 
legkésőbb az ősszel elkészül-
het a napelempark, mely évi 10 
millió forint költségmegtaka-
rítást eredményezhet a kórház 
számára.

A hétfőit megelőzően utol-
jára 2006 októberében dön-
töttek le robbantással kéményt 
Szekszárdon: akkor az Augusz 
Imre utcában, az egykori Beloi-
annisz fűtőmű kéménye dőlt le. 
 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
április 17-től április 21-ig.

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

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

H
úsvét

(02248)

MENÜ Április 17. Április 18. Április 19. Április 20. Április 21.

„A”
1050 Ft

Zöldségleves Májgombóc-
leves Gombaleves Burgonyaleves

Mustáros
flekken, 

csiperkés
rizs

Stíriai
metélt

Paradicsomos 
káposzta,
sertéssült

Tavaszi 
rizseshús,

cékla

„B”
1050 Ft

– Májgombóc-
leves Gombaleves Burgonyaleves

–

Rántott 
csirkemell, 

fűszeres 
parázs-

burgonya, 
savanyúság

Csirkepörkölt, 
tészta,

savanyúság

Tengeri halfilé 
ropogós 

bundában, 
majonézes 

kukoricasaláta

Napi
ajánlat
950 Ft

Sok magvas 
sertésborda,

fűszeres 
parázs-

burgonya, 
savanyúság

Sok magvas 
sertésborda,

fűszeres 
parázs-

burgonya, 
savanyúság

Sok magvas 
sertésborda,

fűszeres 
parázs-

burgonya, 
savanyúság

Sok magvas 
sertésborda,

fűszeres 
parázs-

burgonya, 
savanyúság

Fitness
ajánlat
1190 Ft

Muszaka 
csirkehússal

Muszaka 
csirkehússal

Muszaka 
csirkehússal

Muszaka 
csirkehússal

DIVAT
7100 SZEKSZÁRD,

ARANY JÁNOS U. 6-8. 

Desigual női ruhák és kiegészítők

CR7 (Cristi ano Ronaldo)
férfi  fehérneműk

(02269)

(02255)

HONTI ÉS TÁRSAI
EMELÉSTECHNIKAI ÉS

MUNKABIZTONSÁGI KFT.
Szekszárd, Béketelep u. Hrsz. 3725

Telefon/fax: 74/412-899
www.honti.hu

E-mail: honti@honti.hu

VESZÉLYES GÉPEK VIZSGÁLATAI:
Emelőgépek, hegesztőgépek, 
rakodó- és földmunkagépek, 
traktorok, fa - és fémiparigépek, 
targoncák, daruk, emelőhátfalak,
láncfűrészek.

GÉPKÖNYV 8600 GÉPTÍPUSRA

Targonca-, emelőgép- és 
földmunkagép-kezelő tanfolyamok

DOKUMENTÁCIÓK PÓTLÁSA,
MUNKA- ÉS TŰZVÉDELEM

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 (02244)

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/

FOTÓ: KADARKA.NET
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Április 9-ei rejtvényünk megfejtése: Laborfalvi Róza, Benke Judit. 
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Bitai Tibor. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben. 
E heti rejtvényünk megfejtését április 20-án (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

AGÓRA MOZI
Április 18., kedd
15:00 –  Nyuszi suli
17:00 –  Vén rókák
19:00 –  Brazilok

Április 19., szerda
15:00 –  Nyuszi suli
17:00 –  Vén rókák
19:00 –  Brazilok
Április 20., csütörtök
15:00 –  Bébi úr 2D

17:00 –  Bébi úr 3D
19:00 –  Halálos iramban 8

Április 21., péntek
15:00 –  Bébi úr 2D
17:00 –  Bébi úr 3D
19:00 –  Halálos iramban 8
Április 22., szombat
15:00 –  Bébi úr 2D
17:00 –  Bébi úr 3D
19:00 –  Halálos iramban 8

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
Április 19., szerda 10:00 
– Színházterem
A kis Hagymafiú története

Óvodás bérlet VI. előadás, a 
MASZK Bábszínház előadása.

Vidám hangulatú marionett 
előadás, nagyméretű bábokkal, 
látványos színpadképpel, sok ze-
nével. Írta: Havas Edina. 

Jegyek korlátozott számban kap-
hatók 1.000,- Ft-os áron.

Április 19., szerda 18:00 
– Csatár terem
Író-olvasó találkozó Kukorely-
ly Endrével.

A rendezvény a Jelenkor folyó-
irat és a Babits Mihály Kulturális 
Központ együttműködésében jön 
létre. Házigazda: Ágoston Zoltán, 
a Jelenkor folyóirat főszerkesztője. 

A belépés díjtalan!

Április 20., csütörtök 19:00 
– Művészetek Háza
Anima Musicae Kamarazenekar

Augusz Bérlet, III. előadás. Ani-
ma Musicae, a zene lelke. A Junior 
Prima Díjas zenekar tagjai kivéte-
les tehetségű fiatalok, akik a Ze-
neakadémia, a Kodály Központ, a 
bécsi Musikverein és a szardíniai 
Teatro Verdi színpadán is fellép-
hettek már.  

Jegyár: 3.400,- Ft (diák), 3.060,- 

Ft (nyugdíjas). Filharmónia bér-
lettel: 2.720,- Ft. Jegyek válthatók 
a Művészetek Házában, Gonda 
Máriánál (telefon: +36–74/511–
247, +36–20/428–7137) és a www.
jegymester.hu oldalon.

Április 22., szombat 16:00 
– Rendezvényterem
Alisca Brass Band koncert

A zenekar Szekszárd Város ki-
emelkedő művészeti együttese, 
amely 2007-ben elnyerte a Tol-
na megyei Príma díjat, 2016-ban 
pedig Tolna Megye Művészetéért 
elismerésben részesült. Vezényel: 
Maul Péter karnagy. 

A belépés díjtalan.

Április 22., szombat 11:00 
– Színházterem
Kicsi Gesztenye Klub Zenés Me-
sejáték 

A Kicsi Gesztenye Klubban a 
gyerekek Lizával és barátaival, Kicsi 
Gesztenyével, Lufipofival, Ollyval és 
Napsugárral együtt kalandozhatnak 
a mindennapokban. A főszereplők 
különböző élethelyzetekben kalau-
zolják a kicsiket, segítenek levonni 
az adott történet tanulságát, mind-
ezt Dobrády Ákos fülbemászó dala-
ival megkoronázva. 

Jegyár: 2.490,- Ft – 3.490,- Ft.

SZENT GYÖRGY-NAPI TÚRA
A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör vezetősége

a tavalyi nagy sikerre tekintettel ismét szeretettel vár minden kedves 
tagtársat, a család apraját, nagyját és a barátokat 

2017. április 22-én, szombaton egy közös kirándulásra
SÖTÉTVÖLGYBE az Ifjúsági táborba!

Gyülekező: 2017. április 22-én, szombaton 09:30 órakor
 a Kápolna téren (Remete búcsúhely)

Gyülekező hely megközelítése: gyalog vagy 1-es helyi járatos busszal 
(indulás a Busz pályaudvarról 09:10 órakor) vagy személygépkocsival

Távolság: megközelítőleg 10 km. Öltözet: időjárásnak megfelelő
PROGRAM: Gyaloglás kellemes beszélgetésekkel egybekötve  

a Bati-keresztet érintve Sötétvölgybe az Ifjúsági táborhoz, ott egy jó 
ízű közös ebéd elfogyasztása („köcsögös bab”). Aki később újból meg-

éhezne, szalonnát is süthet. 
Visszaindulás időjárástól függően.

Érdeklődni és jelentkezni április 20-ig lehet: Kiss Andrea +36–
30/4787–182, Töttős István +36–70/3701–154.

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) 

bekezdése alapján pályázatot hirdet
a Polgármesteri Hivatal Jogi Igazgatóságának Jogi Osztályára

jogász munkakör betöltésére.
A részletes pályázati felhívás a www.szekszard.hu honlapon,

a Közügyek/Állás menüpontban tekinthető meg.

BIOTERMESZTÉSI TANULMÁNYÚT
A 40 éves „Dicenty Dezső” Kertbarát Kör tanulmányutat szervez 

Fülöpjakabra, Gyöngyösi Sándor biogomba-termesztő és -feldolgozó, 
valamint a 2015-ben az Év Biogazdájának választott 

Nemes Mátyás zöldségtermesztő birtokára.
Indulás: május 11-én (csütörtök) 07:00 óra, a Babits Mihály Kulturális 
Központ parkolójából. Az útra korlátozott számba még lehet jelentkezni. 

Részvételi díj: 5.000,- Ft. 
Érdeklődni lehet Hladics Károlynál +36–30/827–3331.

MEGHÍVÓ
Tisztelettel és szeretettel meghívjuk Önt, barátait, ismerőseit 

a 2017. április 21-én (pénteken) 15:00 órakor kezdődő 
Bárdos Lajos Zenei Hetek Tolna megyei „Éneklő Ifjúság”

minősítéssel egybekötött díszhangversenyre 
a szekszárdi Művészetek Házába.

Főrendező: Bárdos Lajos Zenei Hetek Kórus és Ifjúságinevelési 
Alapítvány. • Társrendező: Magyar Kórusok és Zenekarok.

Fővédnök: Ács Rezső Szekszárd polgármestere.
Köszöntőt mond: Csillagné Szánthó Polixéna, SZMJV Önkor-

mányzat Humán Bizottságának elnöke. • Védnök: Farkas János a 
Babits Mihály Kulturális Központ igazgatóhelyettese.

Közreműködnek: Tolna-, Somogy- és Baranya megyei általános- és 
középiskolás énekkarok.

Minden érdeklődőt szerettel hívunk és várunk!

BÖLCSŐDEKÓSTOLGATÓ

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ 
VÁROS VÁROSI BÖLCSŐDÉJE

(7100 Szekszárd, Perczel M. u. 4.) 

2017. április 18-án, kedden és 
2017. április 19-én, szerdán 
09:00 – 11:00 óra között ismer-
kedni hívja azokat a családokat, 
akik a 2017–2018. nevelési-gon-
dozási évben gyermekük napköz-
beni ellátásáról gondolkodnak.

Ezen a napon lehetőségük nyí-
lik betekinteni a bölcsődei életbe, 
beszélgetni a nevelőkkel. Feltehe-
tik kérdéseiket, tájékozódhatnak.

A „kóstolgatóval” az intéz-
ményválasztásban igyekszünk 
segítséget nyújtani. 

Ezeken a napokon a beiratko-
záshoz szükséges felvételi kérel-
mek is elvihetők.

Bejelentkezni az +36–74/512–
061 vagy az +36–74/512–062 
telefonszámon lehetséges.

Minden kedves családot 
szeretettel várnak a bölcsőde 

munkatársai!

Jézus az élet zászlóját lobogtatta meg feltámadásával
„Meg kell simogatni lelkün-
ket a Jóisten kegyelmével” 
– mondta Kolbert Mátyás 
nyugalmazott katolikus lelki-
pásztor, aki „Húsvét, a keresz-
ténység legnagyobb ünnepe” 
címmel tartott előadást Vi-
rágvasárnap a Szekszárd-Új-
városi Római Katolikus Tár-
saskör tagjainak.

Az atya szerint akadnak, akiknek 
semmit nem jelent a Karácsony 
vagy a Húsvét. Számukra egyik 
nap olyan, mint a másik. Nem 
tudják, mit jelent „felöltöztetni a 
lelket”, igazi ünneppé varázsolni 
az ünnepnapokat. A lelkipásztor 
úgy fogalmazott: a „Jézuslátás 
mindenkor a hit és a szeretet 

jutalma”. A keresztre feszítés 
után félelemben élt tanítványok 
ugyan szintén kételkedtek feltá-
madásában, ám hitük tüze nem 
aludt ki. A hívő ember himnu-
sza az örök életben való hit. Ez 
maga a Húsvét öröme. Ahogy 
az apostoloknak, úgy nekünk is 
bizonyosságra van szükségünk: 
ezért járunk Szentmisére. A mise 
bizonyosság arra, hogy a feltá-
madt Jézus velünk van – vallja 
Kolbert Mátyás.

Véleménye szerint az embe-
riség bűneinek bocsánatáért 
önmagát feláldozó Jézust 2000 
éve ugyanolyan koncepciós el-
járásban ítélték el, mint például 
az 1956-os mártírokat. Sokan 
ugyanis hatalmukat féltik a nép 

igazsága helyett. Így járt a „fé-
lelem hálójába esett” Pilátus is, 
és a magyar népen uralkodó, 
Moszkva akaratát végrehajtó 
kommunista vezetők is – vont 

párhuzamot a nyugalmazott 
lelkipásztor a rég- és közelmúlt 
között. Úgy látja: az ember élete 
állandó ingadozás Jézus és Ba-
rabás között, mivel „a modern 
világban is hősként ünnepeljük 
a gazembereket”.

Jézus vére tisztára mossa a lel-
künket, hiszen ő üdvösségünk 
szerzője. Ez a Nagypéntek és a 
feltámadás előtti napok üzenete 
– fogalmazott Kolbert Mátyás. 
Utóbbi kapcsán Pál apostolt 
idézte: „ha Jézus nem támadt 
volna fel, nem érne hitünk sem-
mit sem.” Húsvétkor a halál tör-
vénye alatt élő ember előtt Jézus 
meglobogtatta az élet zászlóját 
– mondta az előadó.  

 Gy. L.
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NYITOTT VILÁG ALAPÍTVÁNY
7100 Szekszárd, Béla király tér 6.

NYÁRI NYELVTÁBOR 
Fadd-Domboriban!

intenzív nyelvoktatás,
anyanyelvű tanárok

közreműködésével

2017. augusztus 11–17. 
Együttműködő partner: 

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

További információ:
Tóth Lászlónénál a +36–30/319–9944 

telefonszámon vagy e-mailben a 
tothnemarta@gmail.com címen.

(02243)

LOVASTÁBOR
2017-ben is 
Őcsényben!

A Rózsa Tanya Lovarda 2017-ben
ismét lovastáborokat indít az alábbi 

időpontokban:
1.)  Június 19–24. (bejárós),
2.)  Június 26. – július 1. (bentlakásos),
3.)  Július 3–8. (bejárós),
4.)  Július 10–15. (bentlakásos),
5.)  Július 24–29. Élet a tanyán tábor 

(bejárós),
6.)  Július 31. – augusztus 5. Edzőtábor 

középiskolásoknak (bentlakásos),
7.)  Augusztus 7–12. (bejárós),
8.)  Augusztus 14–19. Edzőtábor álta-

lános iskolásoknak (bentlakásos).

Bővebb információért kérjük 
érdeklődjön telefonon, vagy látogassa 

meg weblapunkat!
Telefon: +36–30/474–0090,

+36–30/288–8437
www.rozsatanya.n4.hu

www.facebook.com/rozsatanyalovarda
(02252)

Csiga-Biga Nyári Élmény 
Játszóházak 2017

07.03. – 07.07. Kutyajó Kaland játszóház
07.10. – 07.14. Kutyás-kézműves játszóház
07.31. – 08.04. Íjász-fafaragó játszóház
08.07. – 08.11. Kutyajó Kaland játszóház
08.21. – 08.25. Mozgás-és képességfejlesztő játszóház

(02257)

Játszóudvar, játszóterasz, népi játszóudvar,
tornaszoba, játszószobák, légvár várja a gyerekeket!

A foglalkozásokat és a gyermekek egész napos 
felügyeletét kizárólag szakemberek végzik.

Ára: 25.000,- Ft/hét/5 nap, mely az egész napi étkezést 
is tartalmazza. (lehetőség van napi részvételre is 5.000,- Ft/nap)

Részletes programok: 
www.csigabigaalapitvany.hu
www.terapiaskutya.hu

Helyszín:  Csiga-Biga Alapítvány
7100 Szekszárd, Bródy S. u. 21.

Érdeklődni, jelentkezni:  Töttősiné Törő Anita
+36–20/222–5485; 
csigabigaalapitvany@gmail.com

Június 19–23.  bentlakásos lovas tábor
Július 03–07. bejárós lovas tábor
Július 10–14. bejárós lovas tábor
Július 24–28. bentlakásos lovas tábor
Augusztus 07–11.  bentlakásos (családi) 
 lovas tábor

Bentlakásos tábor: vasárnap 15:00-tól péntek 16:30-ig
45.000-Ft/fő

Bejárós tábor: gyülekező: 07:30-tól hazautazás: 16:30-tól
24.000,-Ft/fő

Csoportlétszám: bejárós táborba: min. 15 – max. 20 fő
bentlakásos táborba: min. 10 – max. 20 fő

Alsó korhatár: bejárós táborba: 8 év
 bentlakásos táborba: 10 év

Program:
A gyerekek a fő program – a lovag-

lás – mellett elsajátíthatják a lóápolás-, 
szerszámismeret- és a lóismeret alapjait, de 
egyéb szabadidős tevékenységben is részt 
vehetnek: a kirándulástól a kocsikázásig, a 

kézműves foglalkozástól a szalonnasütésig.

Elérhetőség: Lovas Udvarház, Szedres – Apáti puszta
E-mail: info@lovasudvarhaz.hu • Telefon: +36–30/257–4612 • +36–74/534–030

LOVAS-
TÁ B O R

(02258)

Ajánlott felszerelés: zárt lapos cipő, 
szűkszárú nadrág és kobak (biciklis sisak).

A bentlakásos táborban a gyerekeket 
a kastélyépületekben szállásoljuk el. 

A szobáink kétágyasak, mindegyikhez 
tartozik WC-vel és zuhanyzóval felszerelt 

fürdőszoba. A gyerekek étkeztetését a 
Panzió konyhája biztosítja.

Borvidék Félmaraton: még több emelkedő várja a futókat
Szépen gyűlnek a nevezések 
az idei Borvidék Félmaraton-
ra, mely az eddigieknél is 
több szenvedést ígér a részt-
vevőknek.

A Borvidék Futóegyesület idén 
május 6-án, szombaton rende-
zi a 8. Borvidék Félmaratont, 
melyre keddig mintegy ezeröt-
százan neveztek. A beérkezett 
előnevezések száma – a ha-
táridő április 21-én lejár – az 
időszakot figyelembe véve eny-
he növekedést mutat – tudtuk 
meg Márkus István szervezőtől. 
Természetesen az idén is lehet 
majd nevezni a helyszínen, de 
már csak korlátozott számban. 
Tavaly 285 felnőtt és mintegy 
200 gyermek nevezett a verseny 
napján. A szervező elmondta: 
az öt távon (28 km, 21 km, 14 
km, 5 km és 1km) meghirdetett 
erőpróbán mindent együttvé-
ve mintegy kétezer résztvevőre 
számítanak.

A hosszabb távokon kije-
lölt pálya igazi kihívást jelent 
majd az indulóknak. Ezúttal is 
lesznek olyan szakaszok, me-
lyek teljesen újak a Borvidék 
Félmaratonok történetében. 
Ilyen a Baranya-völgy és a Gyű-
szű-völgy is, amerre még nem 
haladt a verseny. Utóbbi annak 
köszönhetően kerülhetett az út-

vonalba, hogy a Mérey Mihály 
infrastruktúra-fejlesztő prog-
ram keretében lebetonozták, 
így biztonságossá vált a futók 
számára.  A versenyközpont az 
idén újra a Béla király téren, il-
letve a Vármegyeházán lesz.

Még több emelkedő, még na-
gyobb szintkülönbség, vagyis 
még keményebb erőpróba vár a 

futókra – tudatta Márkus István 
a pályával kapcsolatban. Hoz-
zátette: a legtöbben hagyomá-
nyosan a legnagyobb kihívást 
keresve érkeznek a Borvidék 
Félmaratonra. Ezt nemcsak az 
előző évek tapasztalata, de az 
idei előnevezések száma is mu-
tatja, ugyanis keddig a legtöb-
ben, több mint ötszázötvenen a 
28 kilométeres távra neveztek.

Az útvonal mentén az idén 
több együttes biztatja majd ze-
néjével a futókat. Köztük lesz a 
The Stinky Rodders és a gyön-
ki általános iskola együttese, a 
Harmónia Rend Band Gyer-
mekkórus és zenekar is, akik 
nemrég nagy sikert arattak a 
közösségi oldalra feltöltött P. 
Mobil feldolgozásukkal.

Kuriózum, hogy a verseny 
résztvevői között egy több 
százezer forint értékű, ’80-as 
évekbeli Vespa robogót is kisor-
solnak. Infó: www.borvidekfel-
maraton.hu.  S. V.
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Kosárlabdaláz: az elődöntőben is számít szurkolóira a KSC 
Bejutott az élvonalbeli női 
kosárlabda bajnokság elő-
döntőjébe az Atomerőmű 
KSC Szekszárd együttese, 
amely a rájátszásban két ma-
gabiztos sikerrel tudta le a 
Vasas elleni párharcot.

Djokics Zseljko vezetőedző 
csapata már azzal beírta nevét a 
szekszárdi kosárlabda történe-
lemkönyvébe, hogy megnyerte 
az NB I-es bajnokság alapsza-
kaszát. A sikerszériát tovább 
folytatva a gárda a Vasas legyő-
zésével – idehaza 102–37-re, a 
„visszavágón” 85–51-re nyertek 
az atomosok – bejutottak a leg-
jobb négy közé. Korábban ez a 
2001/2002-es idényben sike-
rült, amikor Ujhelyi Gábor irá-
nyításával végül negyedikként 
zárt a KSC.

 A pasatéri összecsapás leg-
jobbjával, a 24 ponttal idénycsú-
csot jegyző Bálint Rékával (ké-
pünkön) kedden beszélgettünk, 

amikor még nem lehetett tudni, 
hogy az elődöntőben a Cegléd-
del vagy a PEAC csapatával ját-
szik szombat este a Szekszárd.

– Álomszerű ez az idény. Gon-
doltátok volna a rajt előtt?

– Akkor még nem, hiszen 
nem tudhattuk, mit is várha-

tunk a saját, alakuló csapatunk-
tól, az ellenfelektől, ki és hogyan 
erősít majd a szezon közben. 
Aztán ahogy hétről hétre, lépés-
ről lépésre haladtunk előre, már 
látható volt, hogy lehet keres-
nivalónk ebben a mezőnyben. 
Februárban érkeztünk el oda, 
hogy már a saját kezünkben 
volt a sorsunk, és végül élni is 
tudtunk a lehetőséggel: meg-
nyertük az alapszakaszt! Ti-
zenhét győzelem és csak három 
vereség – ez mindent elmond a 
teljesítményünkről.

– Mi a sikeretek titka?
– Elsősorban a kemény, kö-

vetkezetes munka – mind a 
játékosok, mind a szakmai stáb 
részéről. Talán közhely, de a csa-
pategység is nagyon fontos. Egy 
kis, összetartó család vagyunk, a 
pályán és azon kívül is. Hiszünk 
egymásban, mindenki tudja, 
mi a dolga, és a legjobb tudását 
nyújtva segíti a közösséget.

– Megérte hazatérni Miskolcról?
– Abszolút. A bizalom és a 

több játéklehetőség miatt váltot-
tam a nyáron, amit itt megkap-
tam, s talán élni is tudtam vele. 
Kiváló a csapat, remek idényünk 
van, és szeretnénk még tovább 
„álmodni”. Diósgyőrben meg-
tapasztaltam már, milyen sok 
ember előtt játszani. Örülök, 
hogy Szekszárdon is „kitört a 
kosárlabdaláz”, a szurkolók sok 
erőt adnak nekünk. Remélem, 
szombat este is megtöltik a vá-
rosi sportcsarnokot...  - fl -

Stefan Svitek, a magyar női 
kosárlabda-válogatott szö-
vetségi kapitánya kihirdette 
a júniusi csehországi Euró-
pa-bajnokságra készülő 16 
fős keretét, amelyben tar-
talékként helyet kapott az 
Atomerőmű KSC Szekszárd 
két játékosa, Theodoreán Ale-
xandra és Mansare Manty is.
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ÁCS REZSŐ polgármester
A következő időpontot később kö-
zöljük. Előzetes bejelentkezés alap-
ján tartja, tel.: +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
Április 25., kedd 16–17 óráig 
tartja. 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
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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  
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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.



2017. április 16.16

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

(02246)

Termelői Bio
Homoktövis termékek

(02247)

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

ibvier bt.

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

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,

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

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 10. • 74/512-453
7130 Tolna, Deák F. u. 82. • 74/540780  (02250)

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

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

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

GYORSSZERVÍZ!

Gázipari Műszaki Biztonsági Felülvizsgálat – azonnal!
(gázmérő leszerelése, valamint felülvizsgálat esetén)

Telefon: 06–30/26–80–777

Dugulás
elhárítás!

(02266)


