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A TARTALOMBÓL

Hajléktalanok
December elejétől gyakorlatilag 
telt házzal üzemel a Hajléktala-
nok Éjjeli Menedékhelye és Át-
meneti Szállása. Sokan nem él-
nek a szálló adta lehetőséggel, 
rajtuk takarókkal, hálózsákkal, 
bakanccsal és meleg ruhákkal 
segíthetünk.
 → 2. oldal

Magyar kávé
Egészen a közép-amerikai Cos-
ta Ricáig repült Tóth Sándor, 
a szekszárdi A Kávé Háza tu-
lajdonosa, hogy egy miskolci 
származású termelővel, Bányai 
Lászlóval együttműködve kivá-
ló magyar kávét főzhessen ven-
dégeinek.
 → 5. oldal

Fejlesztés
Újabb mérföldkőhöz érkezett a 
130 munkavállalót alkalmazó, 
tisztán magyar tulajdonú Fer-
ropatent cégcsoport, amelynek 
szekszárdi telephelyén 360 mil-
lió forintos beruházással szer-
dán adtak át egy új üzemcsar-
nokot.
 → 6. oldal

Terepfutás
Korábban a futókat marasztaló 
sárral, ezúttal havas-jeges sza-
kaszokkal kellett megküzde-
niük a hagyományos „Forralt 
Borvidék - Bodri Trail 2018” 
terepfutó verseny közel ötszáz 
indulójának a szekszárdi domb- 
vidéken. → 13. oldal 
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NÉVNAP–TÁR
Március 4. (vasárnap) – Kázmér, Lúciusz
Kázmér: lengyel eredetű; jelentése: békealapító; békebontó.
Lúciusz: latin eredetű; jelentése: fényes, ragyogó vagy hajnalban született.
Március 5. (hétfő) – Adorján, Adrián
Adorján: latin-magyar eredetű; jelentése: Hadria városából való férfi.
Adrián: latin eredetű; jelentése: Hadria városából való férfi, azaz hadriai.
Március 6. (kedd) – Leonóra, Inez
Leonóra: arab eredetű; jelentése: isten az én világosságom.
Inez: spanyol eredetű; jelentése: szent, tiszta, szemérmes, bárány.
Március 7. (szerda) – Tamás, Tomaj
Tamás: arameus-görög eredetű; jelentése: iker; csodálatos.
Tomaj: régi magyar személy- illetve nemzetségnév; jelentése: vitatott, 
talán hallgatag, mogorva.
Március 8. (csütörtök) – Zoltán
Zoltán: török-magyar eredetű; jelentése: fejedelem.
Március 9. (péntek) – Franciska, Fanni
Franciska: latin eredetű; jelentése: francia.
Fanni: latin-angol-német eredetű; a Franciska és a Stefánia magyar  
becenevéből önállósult.
Március 10. (szombat) – Ildikó, Emil
Ildikó: germán eredetű; jelentése: harcos.
Emil: latin eredetű; jelentése: versengő, vetélkedő.
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Meleg ruhákkal, takarókkal segíthetjük a hajléktalanokat
Sarkvidéki fagy köszöntött 
ránk az elmúlt napokban. 
A leghidegebbet csütörtök 
hajnalban mérhettük Szek-
szárdon, amikor egészen 
mínusz 19 fokig süllyedt a 
hőmérséklet.

Extrém hideg idővel búcsúzott 
a naptári tél: a sokéves átlag-
nál 10 fokkal hidegebb átlag-
hőmérsékletet mérhettünk 
február utolsó napjaiban. A 
hőmérő higanyszála még nap-
pal sem emelkedett 0 fok fölé, 
éjjel pedig mínusz 10-15 fokig 
süllyedt. A csütörtök hajnali 
mélypontot követően ugyan 
lassú enyhülés kezdődött, de 
éjszakai fagyokra még már-
ciusban is számítani kell. A 
szokatlanul hideg idő bizony 
megviseli az emberi szerveze-
tet, hát még azokét, akiknek 
nincs fedél a fejük felett…

A 20 férfi és 5 nő elhelyezésé-
re alkalmas szekszárdi Hajlék-
talanok Éjjeli Menedékhelye és 
Átmeneti Szállása – közismert 
nevén a hajléktalan szálló – 
december elejétől gyakorlati-
lag telt házzal üzemel – tudtuk 
meg Szűcs Lászlótól. Az intéz-
ményvezető szerint a nappali 
melegedőben naponta 6-10 fő 

húzza meg magát átmenetileg, 
e tekintetben a mostani nagy 
hidegben is csak minimális 
emelkedés tapasztalható. A 
múlt szombaton kiadott „Vörös 
kód” riasztást követően matra-
cokon további 12 fő számára 
biztosítottak elhelyezési lehe-
tőséget a Mátyás király és Sport 
utca sarkán működő intéz-
ményben. A szállón népkony-
ha is üzemel, ahol hétköznapo-
kon térítésmentesen kaphatnak 
meleg ételt a rászorulók.

Akadnak, akik mereven el-
zárkóznak a hajléktalan szál-
ló kínálta biztonságtól - még 
ebben az extrém hidegben is. 
Őket a tartózkodási helyüket 
jól ismerő utcai szolgálat tag-
jai keresik fel rendszeresen, 

és segítik őket meleg ruhával, 
takaróval, étellel. A zord kö-
rülményekhez kiválóan alkal-
mazkodó fedél nélküli emberek 
társakkal könnyebben vészelik 
át még a mostanihoz hasonló 
rendkívüli hideget is.

A szálló vezetője lapunk kér-
désére elmondta, hogy a magu-
kat a város különböző pontjain 
meghúzó hajléktalanoknak 
(2017-ben 65-85 főre volt te-
hető az egy adott pillanatban 
Szekszárdon tartózkodó fe-
dél nélküliek száma) a hideg 
mellett a csapadékos idő okoz 
gondot. Ezért elsősorban taka-
róval, hálózsákkal, bakanccsal, 
valamint télikabáttal, meleg 
nadrággal és pulóverrel segít-
hetnek mindazok, akik tudnak.

Ezekből hozott magával több 
zsákra valót Ács Rezső polgár-
mester, aki az önkormányzat 
dolgozói által gyűjtött meleg 
ruhákat szerda délután adta át 
Szűcs Lászlónak. 

 - fl -

Nőnapi Kavalkád – Programarzenál nőknek
2018. március 10. (szombat)

14:00 – 20:00 Termékbemuta-
tók és csajos termékek vására a 
Mozi előtérben.
14:30 – 20:00 Lélektani előadá-
sok és egészségügyi szűrések a 
Mentálhigiénés Műhely társz-
szervezésében.
16:30 – 18:15 Mozgás csajok! a 
Fitt Fitness edzőivel.
16:30 Zumba Sági Ildikóval 
17:30 Pilates Istvánovics Ildi-
kóval.

19:30 – 21:00 Dr. Hevesi Krisz-
tina „Mi a cél ma: Jó párkapcso-
lat, vagy jópár kapcsolat?” című 
előadása. Jegyár: 2000 Ft.
Továbbá: Koktélok és pohárk-
rémek az Amaryllis Étterem 
(Agóra Kávézó) kínálatában.

A Mentáhigiénés Műhely által 
szervezett előadások:
14:30: A nő és a lelki egészség 
(Csatár terem). Előadó: Török 
Iván pszichológus, a MAMESZ 
tiszteletbeli elnöke (Budapest)

15:30 Hangfürdő a női har-
móniáért. Hangrelaxáció tibeti 
hangtálakkal és Gonggal (Bödő 
terem). Vezeti: Holló Eszter ok-
leveles hangmasszőr, minősített 
jógaoktató. A hangrelaxációhoz 
polifomot, takarót mindenki 
hozzon magával!
16:30 Mesetükör – női sorsok 
a népmesékben (Csatár terem). 
Előadó: Tancz Tünde mesterok-
tató, mesekutató (PTE KPVK).
17:30 A XXI. század Évája-a 
nőiség dimenzióinak tükrében 

(Csatár terem). Előadó: Heil-
mann Ágnes pszichológus.
18:30-19:30 Az önkifejezés örö-
me női tánccal: Örömtánc-has-
tánc (Bödő terem). Vezeti: Hol-
ló Eszter orientális táncoktató.
14:00 – 20:00 Egészségügyi 
szűrések, mérések és életmód 
tanácsadások (Csatár terem).
19:30 – 21:00 Dr. Hevesi Krisz-
tina előadásán és a mozi vetíté-
seken kívül a programokon való 
részvétel ingyenes!

Március 8–10. között csajos 
mozifilmek az Agóra Moziban.

Nőnapi Programkavalkádra várják a hölgyeket, családokat
Egész hétre szóló program-
sorozattal várják a szekszárdi 
és város környéki hölgyeket, 
illetve családokat nőnap al-
kalmából a Babits Mihály 
Kulturális Központban. Már-
cius 10-én, szombaton tartják 
meg a Nőnapi Programkaval-
kádot, mely egész napos ki-
kapcsolódást kínál az érdek-
lődőknek. 

Szekszárd város önkormányza-
ta, a Babits Mihály Kulturális 
Központ és a Mentálhigiénés 
Műhely által hagyományterem-
tő szándékkal útjára indított Nő-
napi Kavalkád című program-
sorozat a városi rendezvények 
sorába illeszkedik – tudatta Ács 
Rezső polgármester a kulturá-
lis központban kedd délelőtt 
tartott sajtótájékoztatón. Emlé-
keztetett, a város kérése az volt 
a kulturális központ felé, hogy 
hozzanak olyan új rendezvénye-
ket Szekszárdra, mellyel külön-
leges programokat kínálnak. A 
nemzetközi nőnap alkalmából 
megrendezendő programsoro-
zat – mely az első az idei váro-
si rendezvények sorában –  egy 
újabb lépés ezen az úton.

Mint Ács Rezső fogalmazott, 
igyekeztek idősek és fiatalok 
számára egyaránt vonzó kínála-
tot összeállítani. A programok – 
az alkalom jellegéből fakadóan 
–  főként a hölgyeknek szólnak, 
ám ettől függetlenül minden 
érdeklődőt várnak. Gergely Ró-

bert március 8-i, vagyis nőnapi 
koncertjén az önkormányzat 
egy-egy szál virággal is kedves-
kedik az első száz hölgynek – 
tudatta a polgármester.

Pócs Margit, a társszervező 
Mentálhigiénés Műhely elnöke 
arról szólt, hogy a tavaly megtar-
tott Nőnapi Kavalkád után sok 
olyan visszajelzés érkezett, mely 
alapján nagy szükség van erre a 
jellegű programkínálatra. A nők 
számára rendkívül fontos, hogy 
mentálisan is tudjanak töltekez-
ni, a Mentálhigiénés Műhely 
által kínált programokat pedig 
ennek fényében állították össze, 
minden korosztályra gondolva – 
tájékoztatott az elnök.

A Mentálhigiénés Műhely 
szervezésében megtartandó, 
ingyenesen látogatható prog-
ramok március 10-én délután 
fél kettőkor kezdődnek Török 
István pszichológus, A nő és a 
lelki egészség című előadásával, 
majd fél négytől hangfürdőt 

(hangrelaxáció tibeti hangtá-
lakkal és gonggal) tartanak. 
Délután fél ötkor kezdődik a 
Mesetükör-női sorsok a nép-
mesékben elnevezésű előadás, 
fél héttől pedig hastáncra várják 
a vállalkozó szellemű hölgyeket.

Pócs Margit elmondta, dél-
után kettőtől egészen este nyolc 
óráig szintén ingyenes egész-
ségügyi szűréseket tartanak: 
többek között vérnyomás-, 
vércukorszint és testzsírmérés-
re, életmód tanácsadásra, bio-
rezonanciális állapotfelmérésre 
várják az érdeklődőket.

A Babits Mihály Kulturális 
Központ azon túl, hogy immár 
minden ünnepnap nyitva tart, 
igyekszik tematikus napokat 
szervezni a jeles napok alkal-
mával – mondta Zsikó Zoltán. 
Az ügyvezető igazgató a nőna-
pi rendezvénnyel kapcsolatban 
úgy fogalmazott: nem pusztán 
ünnepnapra, hanem ünnepi 
hétre készülnek, melynek alkal-

mával olyan előadók lépnek fel, 
akik szakmájukban világhírűek 
és melyek családoknak kínálnak 
kikapcsolódási lehetőséget.

Március 5-én 19 órától a Bu-
dapest Klezmer Band ad kon-
certjére várják a hallgatóságot, 
míg március 6-án dr. Aknai 
Tamás művészettörténész tart 
előadást „Jó napot Miklós és 
Gusztáv Úr! Barabás Miklós 
és Gustave Courbet - Reáli-
dealizmus” címmel. Utóbbi-
ra a belépés díjtalan. Március 
7-én Arany János, a nép ajkán 
továbbélő verseit mutatja be a 
Hungarian FolkEmbassy, már-
cius 8-án, nőnapon pedig Ger-
gely Róbert ad koncertet Oda 
vagyok magáért…! címmel. Az 
est vendégművésze a szekszár-
di származású Vágó Bernadett 
lesz. Mindkét rendezvény belé-
pődíj ellenében látogatható.

Március 10-én, szombaton 
nyílik a Művészetek Házában a 
Dunaszerdahelyi Kortárs Ma-
gyar Galéria gyűjteményéből 
összeállított kiállítás, s még 
ugyanezen a napon, 16:30-tól 
„Mozgás csajok!” címmel ingye-
nes zumbára és pilatesre várják a 
hölgyeket. Este fél 8-tól dr. Heve-
si Krisztina „Mi a cél ma: jó pár-
kapcsolat, vagy jópár kapcsolat” 
címmel tart előadást – tájékoz-
tatott Zsikó Zoltán. Zárásként 
hozzátette, az Agóra Moziban 
március 8. és 10. között ugyan-
csak elsősorban nőknek szóló 
filmeket vetítenek. S. V.

Vörös kód

Az elmúlt egy hét extrém 
hideg időjárása miatt az 
Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumának szociális 
ügyekért és társadalmi 
felzárkózásért felelős ál-
lamtitkára február 24-én, 
szombat déltől vörös kód 
riasztást léptetett életbe.

Ez azt jelenti, hogy ha 
extrém hideg esetén kiad-
ják a „vörös kód” riasztást, 
akkor a bentlakásos szo-
ciális intézményeknek is 
ellátást kell biztosítaniuk 
hajléktalan embereknek, 
amennyiben a hajléktala-
nokat ellátó rendszer nem 
tud több fedél nélküli em-
bert fogadni.
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Costa Ricáig repít a magyar kávé igaz története
A hazai kávézás Mekkájának 
számító szekszárdi A Kávé Há-
zában ősz óta fogyasztható 
egy különleges közép-ame-
rikai tétel, amely magyar 
termelő és magyar pörkölő 
keze munkáját dicséri. Igazi 
magyar kávé.

A kávéház mellett egy kis pör-
kölő üzemet működtető Tóth 
Sándor a minőség terén nem 
ismer megalkuvást, kifinomult 
ízlését az ország távoli szegle-
teiből Szekszárdra zarándokoló 
kávérajongók igazolják vissza. 
A Lucky Cap stílusához illesz-
kedő zöldkávét keresve talált rá 
tavaly Tóth Sándor egy Costa 
Rica-i tételre, amely a pör-
kölést követően és lefőzve is 
elvarázsolta. Azonnal rendelt 
hát két raklappal a „Juyszi Mill 
Honey” kávéból, és jó szokása 
szerint igyekezett információt 
szerezni a termelőről. Ekkor 
jött az óriási meglepetés: a 
Kordillerák vulkáni kúpokkal 
tarkított láncaitól övezett Lour-
des településen működő farm 
gazdája ugyanis egy bizonyos 
Bányai László.

A levélváltás során aztán fel-
merült, hogy Tóth Sándor ki-
utazik a januárban kezdődött 
szüretre, és immár együtt dol-

goznak azért, hogy a jövőben 
még kiválóbb „magyar” kávé 
kerülhessen a hazai fogyasztók 
asztalára. . Közép-Amerikára 
jellemző az édes karakter, amit 
némi gyümölcsösség és kakaós 
jegyek egészítenek ki. A Bányai 
kávé ezen felül hatalmas komp-
lexitás jellemzi.

– Februárban tizenkét na-
pot töltöttem az 1460–1520 
méteren fekvő területen, ahol 
tökéletes az eső és a nap meny-
nyisége – meséli a népszerű 
barista. – Laci bácsi farmja 30 
hektár, amelynek ma jelenleg a 
harmadán termel kávét, ennek 
a legnagyobb részét ő ültette. A 
kávécseresznye feldolgozásánál 
leginkább az úgynevezett „ho-

ney” eljárást alkalmazza, amikor 
a kávészemek összeragadnak 
a mézszerű gyümölcsrétegtől. 
Utazásom célja – a termőterület 
és a szüret megtapasztalása mel-
lett – az volt, hogy a feldolgozás 
során különböző technológi-
ai kísérleteket végezzünk úgy, 
hogy közben igyekezzünk az ér-
tékes anyagokat bent tartani. A 
gyümölcs elválasztásakor a víz 
mennyiségét szabályozásával 
és pektinbontó enzim hozzá-
adásával is próbálkoztunk. Azt 
gondolom, jó úton járunk, de 
erről május környékén a hazai 
fogyasztók is megbizonyosod-
hatnak.

Bányai László – aki a tervek 
szerint a nyáron hazalátogat – a 

magyar kávéfogyasztóknak azt 
üzente: amikor kapcsolatba ke-
rült Tóth Sándorral, „rátett egy 
lapáttal”, mert szeretné, ha kü-
lönleges kávét fogyasztanának 
a magyarok. Különleges magyar 
kávét.  - fl -

Sommelier: bort kínálni, étellel párosítani egy szakma
Február 24-én, szombaton 
tartották meg a Magyar 
Sommelier Bajnokság elő-
döntőjét a szekszárdi Babits 
Mihály Kulturális Központ-
ban. A versenyen, melyen 
egy szekszárdi induló is 
megmérette magát, az ér-
deklődők élőben tekinthet-
ték meg, miként kell szaksze-
rűen borokat kínálni, ételhez 
ajánlani.

A rendezvényt megnyitó Ács 
Rezső polgármester óriási 
megtiszteltetésnek nevezte, 
hogy a Magyar Sommelier 
Bajnokság elődöntőjét Szek-
szárdon, a szőlő és a bor nem-
zetközi városában rendezi meg 
a hazai szövetség. Hozzátette, 
a szekszárdi az ország egyik 
legdinamikusabban fejlődő 
borvidéke, a szekszárdi borok 
minőségét pedig a borvidék 
borászatainak nemzetközi ver-
senyeken elért eredményei is 
bizonyítják.

Mint fogalmazott, a bo-
rok értékesítése, a marketing 
szempontjából is fontos, hogy 
jól képzett szakemberek mutas-
sák be a bor és a gasztronómia 
egymásra gyakorolt, erősítő 
hatását. Mint azt a polgármes-
ter mondta, lényeges, hogy 
tudjuk, hogy a különféle borok 
és ételek hogyan kapcsolódnak 
össze és ehhez kiváló szakem-
berek kellenek.

Ács Rezső emellett arról is 
szólt, hogy a verseny hatására 
talán többen gondolkodnak 

el azon, hogy sommeliernek 
tanuljanak, és ha így lesz, ak-
kor tovább erősödik a kulturált 
borfogyasztást preferálók köre.

Schneider Miklós, a Magyar 
Sommelier Szövetség korelnöke 
úgy fogalmazott, hogy a som-
melier hivatás – mely ma még 
távol áll a közgondolkodástól – 
teljességet és sok tanulást kíván 
mindenkitől, aki részese akar 
lenni. A verseny nehézségeit a 
jellegzetes szekszárdi fajtán, a 
kadarkán keresztül bemutatva 
elmondta: a kadarkában ben-
ne van a termesztés nehézsége, 
a rafinéria, a fűszeresség, ám 
annak, aki nem ismeri, nem 
könnyű eladni, mert nem egy 
megszokott „nagy bordói há-
zasítás”. Hozzátette, szerinte az 
igazi sommelier az, aki elláto-
gat Szekszárdra, végigkóstol 
harminchat kadarkát, majd ki-
választja azok felét, aztán pedig 
annak a felét és azon kezd el 
gondolkodni, hogy azt nemcsak 

a halászléhez, paprikás ételek-
hez, hanem sok más ételhez is 
lehet ajánlani.

Mint fogalmazott, ehhez kell 
a szakember, aki ránéz a ven-
dégre, tudja, hogy mit ajánlhat 
neki és nem rábeszélve eléri 
azt, hogy az megkóstolja a 
kadarkát, a vendég pedig visz-
szaigazolja, hogy jó választás 
volt az adott bor. Ez a szakma 
– mondta Schneider Miklós.

Az elődöntő első, nyilvános-
ság elől elzárt részében a ver-
senyzők írásbeli tesztet töltöt-
tek ki, majd ez után következett 
gyakorlati feladat, ami már a 
nagyközönség számára is kö-
vethetően zajlott a kulturális 
központ rendezvénytermében. 
A verseny során a sommeli-
er-ek az ötfős zsűri egy asztal-
nál helyet foglaló két tagjának 
kínálták a borokat, míg a zsűri 
másik három tagja figyelte az 
indulók minden rezdülését.

A tíz versenyzőnek elsőként 
bort kellett dekantálnia, majd 
felkínálnia, kitöltenie, közben 
pedig szakszerűen kellett be-
szélniük az adott borról. Ezt kö-
vetően az indulóknak egy fehér, 
illetve egy vörösbort kellett egy-
egy ételhez párosítaniuk, végül 
a két bort kellett bemutatniuk.

Mészáros Péter borász, a ver-
seny zsűrijének szekszárdi tagja 
értékelésében elmondta: a ver-
senyzők felkészültek voltak, a 
megmérettetés magas szakmai 
színvonalon zajlott. Kiemelte 
továbbá, hogy az egyetlen szek-
szárdi induló, Kovács Péter – 

aki először vett részt ilyen verse-
nyen – nagyon ügyesen oldotta 
meg a gyakorlati feladatokat. A 
versenyen három másik szek-
szárdi is indult volna, de közü-
lük ketten visszaléptek,  míg a 
harmadik induló betegség miatt 
mondta le a részvételt.

A tíz versenyző közül végül 
három kerül be a Magyar Som-
melier Bajnokság döntőjébe, 
melyet március 4-én Budapes-
ten, a Gerbeaud Ház Átrium 
termében rendeznek meg. Az, 
hogy a szekszárdi elődöntő után 
melyik három versenyző vehet 
részt a döntőben, csak a döntő 
napján derül ki. Mészáros Péter 
kiemelte, köszönet illeti az ön-
kormányzatot, mely anyagilag 

is támogatta a rendezvény meg-
tartását, a Kávé Házát, mely in-
gyen kínálta kávéit a vendégek 
részére, a Brill Pálinkaházat, a 
Törley Pezsgőpincészetet, me-
lyek pezsgői, illetve pálinkái 
szintén szabadon kóstolhatók 
voltak, valamint a kulturális 
központot a remek szervezé-
sért. Köszönet jár a megjelent 
tizenegy borászatnak is – Bodri 
Pincészet, Dúzsi Tamás Pincéje, 
Eszterbauer Borház, Heimann 
Családi Birtok, Mészáros Bor-
ház, Sárosdi Pincészet, Schie-
ber Pincészet, Sebestyén Pince, 
Takler Borbirtok, Vesztergombi 
Pince, Vida Családi Borbirtok 
– melyek boraikkal kínálták a 
résztvevőket.  S. V. FO
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Helybe vitték az egészségügyi szűréseket
Első alkalommal járt Szek-
szárdon szűrőbusz kormány-
zati támogatást élvező prog-
ram keretében.

A „Helybe visszük a szűrővizs-
gálatokat” program keretében 
– melyet az Országos Közegész-
ségügyi Intézet, Népegész-
ségügyi Szolgáltatásfejlesztési 
Igazgatóság, Népegészségügyi 
Szakmai Koordinációs Főosz-
tályának Szűrési Koordinációs 
Osztálya szervez – járt egész-
ségügyi szűrőbusz Szekszár-
don. A Garay téren március 
elsején, csütörtökön lebonyolí-
tott „mobil” vizsgálatokon 21. 

századi körülmények között 
vehettek részt bőrgyógyászati 
vizsgálatokon az egészségü-
kért aggódók, de testtömegü-
ket, vérnyomásukat is meg-
mérethették, sőt az egészséges 
életmóddal kapcsolatos tanács-
adással is szolgáltak.

Utóbbira – nem is annyira 
meglepő módon – majd min-
den „páciens” igényt tartott 
– ecsetelte lapunknak a Tolna 
Megyei Balassa János Kórház 
ápolási osztályának igazga-
tó-helyettese, Pappné Kozma 
Krisztina. Tőle megtudhattuk, 
hogy a szűrőbusz szolgáltatásait 
összesen 34-en vették igénybe. 

Az anyajegyekkel, szemölcsök-
kel megvizsgáltak közül 9 főt 
szakrendelésekre irányítottak, 
míg 12 esetben a háziorvos fel-
keresését javasolták.

A szűrések célja a rejtett tüne-
teket és panaszokat nem okozó 
betegségek kimutatása volt, kü-
lönösen a daganatos betegségek 
terén. A vizsgálatokat dr. Bajor 
Klára, a megyei kórház bőr-
gyógyászatának osztályvezető 
főorvosa, dr. Hardicsay Klára, a 
kórház bőr- és nemibeteg-gon-
dozójának osztályvezető főor-
vosa végezte. Életmód-tanács-
adással Lafferthone Marianne 
dietetikus, egészségfejlesztő 

mentálhigiénikus szolgált, míg 
az asszisztensi teendőket Port-
heiserné Szabó Ildikó védőnő, 
egészségfejlesztő mentálhigié-
nikus látta el.  Gy. L.

A Bányai sztori
A most 60 éves Bányai 
László Miskolcról szárma-
zik. Édesapjának Sárospa-
takon és Tokaj-hegyen volt 
szőlője, innen származik 
földműves tudománya. 
Fiatalon felvonószerelő-
nek tanult, ebben a szak-
mában is helyezkedett el, 
de nem voltam az akkori 
rendszer „pártolója”, volt 
viszont elegendő pénze, 
így nekivágott a nagyvi-
lágnak. Előbb az Egyesült 
Államokba költözött, ahol 
a „tanulópénzt” megfizetve 
végül sikeres lett az üzleti 
életben. Később a fia be-
szélte rá, hogy váltsanak, 
és kezdjenek kávét term-
eszteni. Így került a család 
Costa Ricába.
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Fiatal klarinétos, szaxofonos tehetségek fújták
Tolna Megyei Klarinétos és 
Szaxofonos Találkozót rende-
zett a Szekszárdi Garay János 
Általános Iskola és AMI Liszt 
Ferenc Zeneiskolája és a szek-
szárdi Ifjúsági Fúvószenekari 
Alapítvány, február 21-én.

Tolna megye kiemelkedő, te-
hetséges növendékeinek kínál 
bemutatkozási lehetőséget a 
Tolna Megyei Klarinétos és 
Szaxofonos Találkozó. A ren-
dezvényre az alapfokú művé-
szeti iskolák tanulóit várták. A 
tehetséges diákok idén már nem 
csupán szólóprodukciókkal ve-
hettek részt a versenyen, hanem 
klarinét és szaxofon kamaracso-
port kategóriában is megmé-
rethették magukat. A program 
egyúttal lehetőség arra, hogy a 

tehetségek tanárai találkozza-
nak, szorosabbra fűzve ezzel az 
együttműködést. A találkozó 
tulajdonképpen egy verseny, 
ahol a növendékek két különbö-
ző stílusú és karakterű szabadon 
választott művet adnak elő, kot-

ta nélkül. Szólóprodukciókkal 
és kamaracsoport kategóriában 
is a zsűri elé állhattak a tanulók.

A megmérettetésre nagyon 
sokan érkeztek, szerte a me-
gyéből. Szólóprodukciókkal 22 
éves korig, négy korcsoportban 

nevezhettek a versenyre, míg 
kamaracsoportban nem volt 
korhatár. A rengeteg produk-
ció közül választotta kis a zsűri 
a legjobbakat. A szekszárdiak 
jól szerepeltek: az első korcso-
portban Kisvári Gréta arany, 
Báter Alíz és Görföl Domon-
kos ezüst minősítést érdemelt 
ki produkciójával. A harmadik 
csoportban Decsi Fruzsina, a 
negyedikben Török Ramóna és 
Görgei Botond előadását jutal-
mazta arany különdíjjal a zsűri. 
Kamaracsoportban Török Ra-
móna, Decsi Fruzsina, Orbán 
Réka Csilla és Görgei Botond 
négyese ért kiemelt arany kü-
löndíjat. A versenyre minden 
szekszárdi zeneiskolást Papp 
Máté készített fel. 

 - mwj -
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Fejlesztés: újabb mérföldkő a Ferropatent életében
„Egy sikeres városban egy 
sikeres vállalkozást ünnepe-
lünk” – fogalmazott Rákossy 
Balázs államtitkár a szekszár-
di Ferropatent Zrt. új csarno-
kának szerdai avatásán.

Az NGM európai uniós for-
rások felhasználásáért felelős 
államtitkára példaértékűnek 
nevezte az 1992-ben alapított 
családi vállalkozást. „A ma-
gyar gazdaságot ilyen cégekre 
szeretnénk alapozni” – hang-
súlyozta az avató ünnepséget 
megelőző sajtótájékoztatón 
Rákossy Balázs. Az államtit-
kár szerint a tavaly 14 milliárd 
forintos árbevételt elért szek-
szárdi cégcsoport tevékenysé-
ge azért is példamutató, mert 
a cég jó adófizetőként a város-
fejlesztésből is kiveszi a részét, 
s nem mellékesen mintegy 130 
embernek és még több csa-
ládnak biztosít megélhetést. 
Rákossy Balázs hozzátette: a 
minisztériumban is büszkék a 
Ferropatent sikerére, amely a 

fejlesztési források felhaszná-
lásban is jó példával jár elöl.

„Az elmúlt két évtizedben 
volt szerencsém végig követ-
ni a vállalkozás fejlődését” – 
vette át szót Horváth István. 
A megyei jogú városok fej-
lesztésének koordinációjáért 
felelős államtitkár felidézte, 
hogy 2000-ben avatták itt az 
első üzemcsarnokot, majd hat 
évenként újabb és újabb követ-
kezett, összesen 16 és félezer 
négyzetméter alapterülettel. 

Horváth István hozzátette: 
a Ferropatent, amely mára a 
legnagyobb tisztán hazai tu-
lajdonú acélipari vállalkozássá 
vált, a következő években há-
rommilliárd forint értékű fej-
lesztést készül megvalósítani, 
amiből 1,2 milliárd forint a tá-
mogatás. A körzet országgyű-
lési képviselője szerint a több 
innovációval egyre magasabb 
minőséget előállító cég a Paks 
II. beruházás egyik hazai be-
szállítója lehet.

Ács Rezső polgármester hoz-
zátette: a Ferropatent, amely jó 
példája annak, hogy Szekszár-
don is lehet sikeres egy vállal-
kozás akár az acéliparban is. A 
cég társadalmi szerepvállalása 
is jelentős, hiszen a városi ren-
dezvények mellett a TAO-tá-
mogatásoknak köszönhetően a 
sportfejlesztésekből is kiveszi a 
részét. A polgármester szerint a 
fiatalok helyben maradását segí-
ti a szakképzési reform, amely-
ben Szekszárdon országosan 
is elöl jár, s amelyben a város-
vezetés, a szakképző iskolák és 
gyakorlati helyszínt biztosító 
cégek – miként a Ferropatent 
is – együttműködnek.

Jelentős mérföldkőnek nevez-
te a 360 millió forintos beruhá-
zással elkészült csarnok átadását 
Szabó Sándor. A Ferropatent 
Zrt. tulajdonos-vezérigazgatója 
elmondta: itt korszerűbb gépek-
kel magas színvonalú munkára 
képesek, így vevőiket európai 
színvonalon tudják kiszolgálni. 
 - fl -

Elvtársi présben – könnyűzene 1956-tól a rendszerváltásig
„Az ész a fontos, nem a haj.” 
A beatkorszak emblemati-
kus zenekara, az Illés egyik 
számának címét kölcsönözte 
szekszárdi előadása címének 
dr. Csatári Bence, aki 1956-tól 
a rendszerváltásig tárgyalta 
a Kádár-éra könnyűzenéhez 
való viszonyát.

A Nemzeti Emlékezet Bizottsá-
ga Hivatala tudományos kuta-
tója, aki ezzel a címmel 2015-
ben könyvet is megjelentetett, 
február 22-én, a Vármegyehá-
zán világított rá a könnyűzene 
berkeinek akkori – s napjainkig 
kibeszéletlen maradt – történé-
seire. Csatári megjegyezte: az 
állampárt még az öltözködés-
be, frizuraviseletbe is beleszólt. 
Maga a főtitkár, Kádár János 
ugyan nem csinált (volna) nagy 
ügyet a hajviseletből: az erről 
szóló pártpolitikai kirohaná-
sokra reagálva a KISZ 1967-es 
kongresszusán le is szögezte: „a 
párt, az ifjúsági szövetség nem 
divattervező cég és nem fodrá-
szipari kátéesz, és nem is kell az 
ilyesmivel foglalkoznia.” Véle-
ményét később így összegezte: 

„Mindenki olyan hajat hord, 
amilyet akar. Csak mossák.”

Csatári Bence kiemelte: köny-
nyűzenén akkoriban a komoly-
zenén kívül eső valamennyi mű-
fajt értették. Ide kategorizálták 
az operettet, a sanzont, de még 
a magyar nótát is. A korabeli 
pártállam kultúrpolitikai vezérei 
nem nagyon értettek a műfajhoz, 
és ha találtak az eszméhez hű hi-
vatalnokot, akinek volt „lövése” 
a populáris zenéhez, máris pozí-
cióban landolt. Így kapott helyet 
például a Magyar Hanglemez-
gyártó Vállalatnál (MHV) „min-
denható” ura, Erdős Péter is.

A kommunista vezetők a Ká-
dár kormány támogatására a 
KISZ-t találták alkalmasnak a 
fiatalok körében. Ennek keretei 
között szervezték meg a köny-
nyűzenei szórakozást, elterelve 
a figyelmet a problémákról. 
Részlegesen engedélyezték a 
könnyűzene térhódítását, így 
váltak a KISZ rendezvényei-
nek mind gyakoribb fellépőivé 
a beat-, majd a pop/rock hazai 
képviselői.

Mint Csatári aláhúzta, a mo-
nopolhelyzetben lévő könny-
űzenei intézmények – így az 
MHV, vagy a koncertszervezé-

sért felelős Országos Rendező 
Iroda (ORI) – rettegett szerep-
lők voltak. Az ORI berkeiben 
abszurd szabályok uralkodtak: 
amennyiben ezer főnél többen 
voltak a koncerteken, megdup-
lázták a gázsit. Így esett, hogy 
egy Dolly Roll koncerten Dolly 
maga ment le és számolta meg 
a közönség tagjait. Miközben az 
államnak óriási hasznot hoztak 
a zenészek, átlag fix gázsijuk 
„bicskanyitogatóan” alacsony, 
150 forint volt.

A rendszer igazságtalan volt, 
hiszen sok társasutazáshoz, a 
Kulturális Alap befizetéshez 
a zenészek pénzét használták 
fel, vagy a hiányokat a népsze-
rű együttesek – mint amilyen 
a már említett Illés is volt – 
koncertbevételeiből pótolták. 
Mindeközben nyugdíjjárulékot 
nem fizettek utánuk, mivel csak 
engedélyt kaptak, fix gázsiért, 
állandó munkaviszony megál-
lapítására státuszuk alkalmatlan 
volt... Ezért tengődik ma nevet-
ségesen alacsony, 45 ezer forin-
tos nyugdíjon több hazai művész 
is – emelte ki szekszárdi előadá-
sán Csatári Bence.  Gy. L.
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Ringató: táncba vitték az egészen apró gyerekeket is
Családi Ringatóra várták az 
érdeklődőket február 24-én 
a Babits Mihály Kulturális 
Központba, ahol László Virág 
és Szabó-Beck Angéla fuvola-
tanárok vitték táncba az egé-
szen apró gyereksereget.

A Ringató egy zenei foglalkozás 
a legkisebbeknek. „Vedd öledbe, 
ringasd, énekelj!” – ez a mottója 
a programnak, amelynek célja, 
hogy már egészen kicsi babakor-
ban megszerettesse a zenét a gye-
rekekkel. A szekszárdi kötődésű 
dr. Gállné Gróh Ilona tulajdon-
képpen saját tapasztalati nyo-
mán alakította ki a foglalkozást. 
A „projekt” második gyermeke 
születése után kezdődött, még 
1987-ben. Az otthoni énekel-
getéseikről három és fél éven át 
rendszeresen felvételeket készí-
tett. Az anyaggyűjtés eredménye 
az lett, hogy az MTA Pszicholó-

giai Intézetében két oktatófilmet 
is elkészített a korai anya-gyerek 
kapcsolatban a kommunikáci-
óról és a zenei képességek fej-
lődéséről. Ezzel párhuzamosan 
kezdett tanítani kisgyermekes 
szülőket, és alakult ki az a spe-
ciális foglalkozásforma, ami ma 
már Ringatóként működik.

Szekszárdon minden csütör-
tökön László Virág tartja a zenés 
foglalkozást, havi egy alkalom-
mal pedig szombatonként is 
várja a város babáit Szabó-Beck 
Angéla fuvolatanárral közösen. 
A foglalkozásokon ismert és ke-
vésbé ismert népdalok, népi játé-
kok, hangutánzók kerülnek elő, 
amelyeket a babák hangos kacaj-
jal, örömteli tapssal jutalmaznak. 
A foglalkozásokon elhangzó da-
lok, játékok mindig kötődnek az 
aktuális ünnephez, időszakhoz, 
így februárban a farsangi mon-
dókák, dalok, játékok voltak 

terítéken. A babák és anyukáik, 
apukáik nem csupán nézői a 
programnak, hanem aktív részt-
vevői is, hiszen a lényeg az, hogy 
játszva ismerkedjenek a gyere-
kek a zenével, egyúttal fejlődjön 
kommunikációs képességük is. 
A Ringató megalkotója, dr. Gáll-

né Gróh Ilona 13 évig tanított a 
szekszárdi főiskolán óvónőket és 
tanítókat, így a szekszárdiak jó 
eséllyel nem csupán a Ringató 
foglalkozásokon találkozhatnak 
a Kodály módszer alapján létre-
jött zenei nevelési stílussal.  
 M. Wessely Judit
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ÁLLÁSHIRDETÉS
Építőiparban és
csőszerelésben

jártas szakembereket 
keresünk Szekszárdra.

Telefon:
+36–30/2888–458

(03118)

ANHUR TEMETKEZÉS
Szekszárd, Béri B. Ádám utca 78.

Telefon, fax: 74/411-912

www.anhurtemetkezes.hu

ÁLLANDÓ KÉSZENLÉT
0-24 ÓRÁIG: 06-30/936-32-55

(03107)

FELADATOK:
•  Az üzleti értékesítés napi munkájának 

támogatása.
• Ügyfélkapcsolatok ápolása.
•  Munkakörhöz tartozó adminisztratív 

feladatok ellátása.
• Árajánlatok és szerződések készítése.
 
ELVÁRÁSOK:
• Középfokú végzettség (érettségi).
• Pontos, precíz munkavégzés.
•  Kiemelkedő kapcsolatteremtő és problé-

mamegoldó képesség.
•  Felhasználói szintű számítástechnikai 

ismeretek.

•  Csapatjátékos hozzáállás.
•  Kiváló kommunikációs készség 

és helyesírás.
•  Stressz tűrő képesség.
•  Terhelhetőség.
•  Rendszerben való gondolkodás.

ELŐNY:
•  Egy idegen nyelv társalgási szintű ismerete.
•  Távközlési piac és szolgáltatások ismerete.
•  B kategóriás jogosítvány.
 
AMIT KÍNÁLUNK:
•  Alkalmazotti jogviszony.
•  Béren kívüli juttatások, cafetéria.

•  Folyamatos tanulási lehetőség.
•  Változatos feladatok.
•  Hosszú távú munkalehetőség.

MUNKAIDŐ: napi 8 óra.
MUNKAKEZDÉS: azonnal, megegyezés 
szerint.
A MUNKAVÉGZÉS HELYE: Szekszárd.

Fényképes önéletrajzokat az 
uzleti@tarr.hu e-mail címre várjuk 
„Asszisztens-Szekszárd” tárggyal.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:
2018. március 15. (csütörtök)

A TARR Kft. pályázatot hirdet
ÜZLETI ÉRTÉKESÍTÉSI ASSZISZTENS

munkakör betöltésére.

(03113)

A CPH Kft. 26 éve alapított, dinamikusan 
fejlődő cég, mely ipari vezérléstechnikai 
alkatrészek értékesítésével foglalkozik, 
országos lefedettséggel, budapesti és 

szekszárdi telephelyekkel.

Cégünk munkatársakat keres

MÉRNÖK-ÜZLETKÖTŐ munkakörbe.

FELADATOK: 
▶ kapcsolattartás ügyfelekkel,
▶  szakmai és kereskedelmi 

tanácsadás,
▶ termék marketing,
▶ árajánlat készítés,
▶ értékesítés,
▶ bizonylati rend betartása.

ELVÁRÁSOK:
▶ felsőfokú műszaki végzettség,
▶  pneumatika, elektronika 

szakismeret,
▶ jó kommunikációs készség,
▶ angol vagy német nyelvtudás,
▶ önálló munkavégzés,
▶ jogosítvány.

ELŐNYT JELENT:
▶  hasonló munkakörben szerzett 

szakmai tapasztalat

AMIT KÍNÁLUNK:
▶ stabil vállalati háttér,
▶ fiatalos csapat,
▶ szakmai fejlődési lehetőség,
▶  kihívásokkal teli, változatos 

feladatok,
▶ kulturált munkakörnyezet,
▶  kiemelt bérezés, versenyképes,

jövedelem,
▶ prémium rendszer,
▶ béren kívüli juttatás.

JELENTKEZÉS:
pályázati anyagát (motivációs levél, önéletrajz) a 

beke@cphautomat.hu e-mail címre várjuk.

(03103)

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

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
március 5-től március 9-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

(03111)

MENÜ Március 5. Március 6. Március 7. Március 8. Március 9.

„A”
1050 Ft

Szárnyas 
raguleves Karalábéleves Grízgaluska 

leves Tojásleves Paradicsom-
leves

Grízes metélt,
baracklekvár

Sólet,
főtt-füstölt 

tarja

Halfilé magvas 
bundában,
majonézes 
burgonya-

saláta

Budapestó
ragu,

párolt rizs

Toronói
csirkemell,

petrezselymes
burgonya

„B”
1050 Ft

Szárnyas 
raguleves Karalábéleves Grízgaluska 

leves Tojásleves Paradicsom-
leves

Gomba-
paprikás,

vajas galuska

Rántott
csirkemell,

cukkinis rizs

Pásztor-
tarhonya,

savanyúság

Rakott
burgonya,

savanyúság

Spagetti
carbonara,

sajt

Napi
ajánlat
950 Ft

Rántott csirke-
combfilé,

ecetes-
hagymás 

burgonya-
saláta

Rántott csirke-
combfilé,

ecetes-
hagymás 

burgonya-
saláta

Rántott csirke-
combfilé,

ecetes-
hagymás 

burgonya-
saláta

Rántott csirke-
combfilé,

ecetes-
hagymás 

burgonya-
saláta

Rántott csirke-
combfilé,

ecetes-
hagymás 

burgonya-
saláta

Fitness
ajánlat
1190 Ft

Sütőtökös- 
kacsamájas 

gersli rizottó,
pirított

gombákkal

Sütőtökös- 
kacsamájas 

gersli rizottó,
pirított

gombákkal

Sütőtökös- 
kacsamájas 

gersli rizottó,
pirított

gombákkal

Sütőtökös- 
kacsamájas 

gersli rizottó,
pirított

gombákkal

Sütőtökös- 
kacsamájas 

gersli rizottó,
pirított

gombákkal

Kiszebáb-égetéssel űzték a telet „Fősővárosban”

A hagyományőrzés jegyében, 
az ismerkedés, a barátkozás 
szándékával rendezte meg 
ismét télűző programját az 
elmúlt szombaton a Szekszár-
di Fősővárosi Kör.

A hóval borított Kápolna téren 
lassan gyülekeztek az emberek 
kora délutáni fagyos időben. A 
Kör férfi tagjai állították össze 

a közel 4 méter magas kiszebáb 
favázát, amelyre az asszonyok 
varrtak ruhát, s a helyszínen 
mintegy két tucatnyi gyermek 
tömött ki szalmával. A felállí-
tott kiszebáb alatt aztán a Mé-
rey óvoda gyerkőcei, szüleik és 
az óvónénik közös körtáncát és 
dalait követően – mintegy 200 
érdeklődő előtt –, a „Vesszen 
a tél, jöjjön a tavasz!” rigmus 

közepette gyújtottak tüzet. A 
telet, a sötétséget, a bánatot 
szimbolizáló kiszebáb gyorsan 
a tűz martalékává vált, lángjánál 
azonban nem csak a szív és lé-
lek, de a test is felmelegedhetett 
egy kicsit…

Szollár Zoltán, a Szekszárdi 
Fősővárosi Kör elnöke elmond-
ta: a kiszebáb ledöntését köve-
tően a télűzésben résztvevők a 

Kör tagjai által biztosított meleg 
tea vagy forralt bor, illetve egy-
egy szelet zsíros kenyér mellett 
beszélgethettek, ismerkedhet-
tek, a gyerekek pedig élvezték 
a hó adta játéklehetőségeket. 
Az elnök tájékoztatása szerint a 
délután során közel 300 pohár 
fogyott, míg a programon részt-
vevők számát félezer körülire 
becsülte.   SZV
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Február 25-ei rejtvényünk megfejtése: Jiri Menzel, Sörgyári capricco
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Kun Etelka. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.  

E heti rejtvényünk megfejtését március 8-án (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS: KÖRZETI ÁPOLÓ

Szent József Katolikus Általános 
Iskola Katholische Grundschu-
le és Szent Rita Katolikus Óvoda  
(OM 036 285) • 7100 SZEKSZÁRD,  
GARAY TÉR 9.
Felvételi körzet: Szekszárd közigaz-
gatási területe.

Pécsi Tudományegyetem Illyés 
Gyula Gyakorlóiskola, Alapfo-
kú Művészeti Iskola és Gyakor-
lóóvoda (OM 036 282) • 7100 
SZEKSZÁRD, MÁTYÁS KIRÁLY 
UTCA 5.
Felvételi körzet: Szekszárd közigaz-
gatási területe.

Szekszárdi Waldorf Óvoda, Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola (OM 200 770) • 7100 SZEK-
SZÁRD, RÁKÓCZI UTCA 132.
Felvételi körzet: Szekszárd közigaz-
gatási területe.

Tolna Megyei Egységes Gyógype-
dagógiai Módszertani Intézmény
Szivárvány Általános Iskolája (OM 
101 304) • 7100 SZEKSZÁRD, BE-
ZERÉDJ UTCA 11–15.
Felvételi körzet: Tolna megye köz-
igazgatási területe.

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. (03114)

Műanyag
ajtó-ablak

45% kedvezménnyel
Redőny, szúnyogháló,

reluxa, szalagfüggöny, ipari 
függöny, harmonikaajtó, roletta,

KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS

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

Az akció 2018. március 1–31-ig tart.
(03109)

HIRDETMÉNY AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁSRÓL
SZEKSZÁRDI JÁRÁS
Értesítem az érintett szülőket, 
hogy az általános iskolákban az 
első osztályokba a 2018/2019. 
tanévre történő beiratkozásra:

2018. április 12. napján (csütör-
tök) 08:00 órától 19:00 óráig és 
2017. április 13. napján (péntek) 
08:00 órától 19:00 óráig kerül sor.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény (a továbbiakban: 
Nkt.) 45. § (1) bekezdése értelmében 
Magyarországon – az e törvényben 
meghatározottak szerint – minden 
gyermek köteles az intézményes ne-
velés-oktatásban részt venni, tankö-
telezettségét teljesíteni.

A tankötelessé váló, azaz a 2012. 
augusztus 31-ig született gyerme-
két a szülő köteles beíratni a lakó-

helye, ennek hiányában tartózko-
dási helye szerint illetékes, vagy a 
választott iskola első évfolyamára.

A nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési in-
tézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 
(a továbbiakban: Rendelet) 21. § (1) 
bekezdése értelmében a tankötele-
zettség megkezdésének feltétele a 
gyermek iskolába lépéshez szükséges 
fejlettségének megléte, annak igazo-
lása. Az iskolába lépéshez szükséges 
fejlettséget az óvoda igazolja.

Az Nkt. 50. § (6) bekezdése 
alapján az általános iskola köte-
les felvenni azt a tanköteles korú 
tanulót, aki életvitelszerűen az ál-
talános iskola körzetében lakik. A 
kötelező felvételt biztosító általános 
iskolák körzeteit a Tolna Megyei 

Kormányhivatal Szekszárdi Járási 
Hivatala 2018. február 28. napján 
nyilvánosságra hozta.

A Rendelet 22. § (4) bekezdése 
szerint az általános iskola első évfo-
lyamára történő beiratkozáskor be 
kell mutatni a gyermek nevére kiál-
lított személyi azonosítót és lakcímet 
igazoló hatósági igazolványt, továb-
bá az iskolába lépéshez szükséges 
fejlettség elérését tanúsító igazolást.

A felvételről az intézmény ve-
zetője dönt a Rendeletben foglalt 
eljárásrend szerint. A felvételről 
szóló írásbeli tájékoztatót, vagy az 
elutasításról szóló határozatot az in-
tézmény vezetője 2018. április 20-ig 
küldi meg a szülő részére.

A felvétel elutasítása esetén a 
szülő, az Nkt. 37. § (2)–(3) bekez-
dése alapján jogszabálysértésre, il-

letve érdeksérelemre hivatkozással 
nyújthat be jogorvoslati kérelmet a 
közléstől számított 15 napon belül. 

A kérelmet a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ illetékes 
tankerületi igazgatójához, ha nem ál-
lami fenntartású az intézmény, akkor 
annak fenntartójához kell címezni.  

Felhívom a figyelmet arra, hogy 
a fenti rendelkezések szerinti kör-
zetmegállapítás nem érinti a szü-
lő szabad iskolaválasztáshoz való 
jogát. 

Kérem a Kedves Szülőket, hogy 
a jelzett napokon tegyenek eleget 
gyermekükre vonatkozó, általános 
iskolai beíratási kötelezettségnek a 
kötelező felvételt biztosító vagy vala-
mely választott általános iskolában.
 dr. Ugodi Andrea
 járási hivatalvezető

KÖTELEZŐ FELVÉTELT BIZTOSÍTÓ SZEKSZÁRDI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK FELVÉTELI KÖRZET
1. Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola (OM 036 280) • 7100 SZEKSZÁRD, KADARKA U. 17.
Szekszárd – Akácfa u., Babits M. u., Bakony u., Bálint köz, Balremete, Bartina köz, Bartina u., Bartók B. u., Béla király tér, Benedek apát u., Bene-
dekvölgy, Bethlen G. u., Bocskai köz, Bocskai u., Bodza u., Borzsák E. u., Bükk u., Csapó D. u., Cserfa u., Cserhát u., Csonka u., Dicenty D. u., Diófa 
u., Dózsa Gy. u., Előhegy, Erkel F. u., Esze T. u., Ferenc szurdik, Flórián u., Fürdőház u., Fürt u., Garay tér, Hársfa u., Herman O. u., Hosszúvölgy, 
Hosszúvölgy u., Illyés Gy. u., Jelky A. u., Jobbremete, Kablár köz, Kadarka u. 68. számig, Kálvin tér, Kandó K. u., Kápolna tér, Katona J. u., Kerékhegy, 
Kerékhegy u., Kisbödő, Kisbödő u., Kisbödő-hegy u., Kiskadarka u., Klapka Gy. ltp., Klapka Gy. u., Kodály Z. u., Kossuth L. u. 39. számig, Kőrösi 
Cs. S. u., Leopold L. u., Létay M. u., Madách I. u., Mecsek u., Mérey u., Nagybödő, Nagybödő u., Nefelejcs köz, Nefelejcs u., Présház u., Puskás T. 
köz, Puskás T. u., Remete u., Rövidvölgy, Séd köz, Semmelweis u., Széchenyi u. páratlan oldala 1–37. számig, Szent L. u., Szücsény-szurdik, Szüret u., 
Táncsics M. köz, Táncsics M. u., Tanya u., Ujfalussy I. u., Vak Bottyán u., Vár köz, Vendel I. u., Vörösmarty u., Zöldkert u. 
2. Szekszárdi Baka István Általános Iskola (OM 036 283) • 7100 SZEKSZÁRD, BÉRI BALOGH ÁDÁM U. 89.
Szekszárd – Alisca u., Alkony u., Allende u., Almás u., Árnyas u., Árok u., Bakta, Baranyavölgy, Barát J. u., Barátság u., Barázda u., Bátaszéki út, Bem 
u., Benczúr u., Bercsényi u., Béri B. Á. u. páratlan oldala 43. számtól végig, Béri B. Á. u. páros oldala 84. számtól végig, Bodzás, Bródy köz, Bródy S. 
u., Búzavirág u. páratlan oldala, Cinege u., Cinka, Cinka u., Csalogány u., Csap u., Csatár, Csatári u., Csend u., Cseri J. u., Csobolyó u., Csopak u., 
Csötönyivölgy, Domb u., Dr. Hirling Á. u., Dr. Nagy I. u., Dr. Tóth L. u., Ebes u., Ebespuszta, Fagyöngy u., Faluhely, Fáy A. u., Gemenc u., Gesztenyés, 
Görögszó, Gurovica, Gyertyányos, Gyüszüvölgy, Harang u., Harmat u., Háry J. u., Hébér u., Hegyalja u., Holdfény u., Hollós L. u., Ibolya u., Istifán 
gödre u., Ivánvölgy, Kacor u., Kalász u., Kálvária u., Kerámia u., Kertész u., Kilátó u., Kurta u., Kuruc u., Lajos király u., Lehel u., Levendula u., Liget 
u., Lugas u., Magyar S. u., Major u., Május 1. u., Móricz Zs. u., Munkácsy u. páratlan oldala 23. számtól végig, Muskátli u., Napfény köz, Napfény u., 
Obsitos u., Otthon u., Óvoda u., Porkolábvölgy, Puttonyos u., Rozsnyay M. u., Sárköz u., Strázsahegy, Szabó D. u., Szekér u., Szérü u., Szilas köz, Szilas 
u., Szilfadülő, Szőlő köz, Szőlő u., Szőlőhegy, Szőlőhegy u., Tóthvölgy, Tüske u., Tüzér u., Vadász u., Venyige u., Vessző u., Vincellér u., Vitéz u., Völgy 
u., Zengő u., Zöldfa, Szálka közigazgatási területe.
3. Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola (OM 036 281) • 7100 SZEKSZÁRD, SZENT-GYÖRGYI ALBERT U. 6. 
Szekszárd – Ady E. u., Alkotmány u., Arany J. u., Béri B. Á. u. páratlan oldala 41. számig, Béri B. Á. u. páros oldala 82. számig, Bezerédj u., Búzavirág 
u. páros oldala, Csengey D. u., Csokonai u., Dienes V. u., Dobó u., Dr. Hadnagy A. u., Dr. Szentgáli Gy. u., Epreskert u., Halas u., Holub J. u., Honvéd u., 
Hunyadi u., Jácint u., Jókai u., Kisfaludy u., Mattioni E. u., Mészöly M. u., Mikes u., Munkácsy u. páratlan oldala 21/b. számig, Munkácsy u. páros oldala, 
Orgona u., Perczel M. u., Sárvíz u., Széchenyi u. 39. számtól mindkét oldal, Szent I. tér, Szent-Györgyi A. u., Tartsay V. ltp., Tartsay V. u., Vasvári u., 
Viola u., Wesselényi u., Ybl M. ltp., Ybl M. u. A kétnyelvű német nemzetiségi nevelés-oktatás esetén a felvételi körzet meghatározása folyamatban van.
4. Szekszárdi Garay János Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola (OM 200 487) • 7100 SZEKSZÁRD, ZRÍNYI U. 78.
Szekszárd – Aranytó u., Árpád u., Augusz I. u., Bagóvölgy, Bajcsy-Zs. u., Baka u., Balassa u., Balparászta, Bárányfok, Batthyány u., Béketelep, Berzsenyi 
u., Bikavér u., Bogyiszlói út, Bólyai J. u., Bor u., Borkút, Borostyán u., Borrév, Bottyán-hegy, Bottyán-hegyi ltp., Csaba u., Damjanich u., Dorogi köz, 
Dr. Berze Nagy J. u., Dr. Szakály F. u., Dülő u., Előhegyi u., Ezerjó köz, Ezerjó u., Faddivölgy, Fukszvölgy, Gárdonyi G. u., Hidaspetre, Hirlingpuszta, 
Horváth K. u., Hrabovszky u., Jedlik Á. u., Jobbparászta, József A. u., Józsefpuszta, Kadarka köz, Kadarka ltp., Kadarka u. 70. számtól végig, Kapisztrán 
u., Kendergyár, Keselyűs, Keselyűsi út, Kinizsi u., Kiskorzó tér, Kiss J. u., Korsófölde u., Kossuth L. u. 40. számtól végig, Kölcsey ltp., Liszt F. u., Liszt 
tér, Lisztesvölgy, Lőtéri köz, Luther tér, Mátyás király u., Mészáros L. u., Mocfa, Muskotály u., Nyámándpuszta, Nyár u., Ózsák puszta, Palánk, Palánki 
hegy, Palánki út, Parászta u., Páskum u., Pásztor u., Patak u., Pázmány tér, Petőfi S. u., Pince u., Pollack M. ltp., Pollack M. u., Rákóczi u., Rizling u., 
Roboz Z. u., Rózsa u., Rózsamáj u., Saul-völgy, Selyem u., Sió u., Sipos M. u., Sport u., Szalai völgy, Széchenyi u. páros oldala 2–38. számig, Székely 
B. u., Szentmiklósi út, Szluha Gy. u., Tavasz u., Tinódi u., Toldi u., Tolnai L. u., Tompa u., Tormay B. u., Wigand J. tér, Wosinsky M. ltp., Zápor-köz, 
Zápor u., Zrínyi u., Sióagárd közigazgatási területe. 

TÁJÉKOZTATÓ A KÖTELEZŐ FELVÉTELT BIZTOSÍTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK FELVÉTELI KÖRZETEIRŐL
A Tolna Megyei Kormányhivatal a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva az 

alábbiak szerint határozta meg a kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzetét Szekszárd városra vonatkozóan:

FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON!

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Egészség-
ügyi Gondnoksága a „Közal-
kalma-zottak jogállásáról szó-
ló” 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A. alapján pályázatot hirdet 
VII. számú felnőtt háziorvosi 
szolgálat körzeti ápoló mun-
kakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határozott 
idejű közalkalmazotti jogvi-
szony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
A munkavégzés helye: 7100 
Szekszárd, Hunyadi u. 2. 

A munkakörbe tartozó lé-
nyeges feladatok: Szekszárd 

VII. számú felnőtt háziorvosi 
körzet-ben a háziorvos melletti 
körzeti ápolói feladatok ellátása 
a 4/2000.(II.25.) EÜM rendelet 
szerint.

Illetmény és juttatások: a 
Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény ren-delkezései az irány-
adók, kiegészítve munkáltatói 
döntésen alapuló illetményki-
egészítéssel.

Pályázati feltételek:
•  Középiskola/gimnázium, 

4/2000.(II.25.) EÜM rende-
let 12. §. (1)-(2) bekezdése 
szerinti szakképesítés,

• B kategóriás jogosítvány.

A pályázat benyújtásának 
határideje: 2018. április 3. 

A munkakör betölthetőségé-
nek időpontja: 2018. június 1.

További információ: Lovrity 
Attiláné (+36–30/458–6344).

A pályázatok benyújtásá-
nak módja:
•  Postai úton, a pályázatnak a 

Szekszárd Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata Egész-
ség-ügyi Gondnoksága címére 
történő megküldésével (7100 
Szekszárd, Vörösmarty u. 5.)

vagy
•  Elektronikus úton Lovrity 

Attiláné intézményvezető ré-
szére az eugond01@tolna.net 
e-mail címen keresztül.
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Terepfutók lepték el a hófedte borvidék útjait
Korábban a futókat maraszta-
ló sárral, ezúttal havas-jeges 
szakaszokkal kellett meg-
küzdeniük a hagyományos 
Forralt Borvidék terepfutó 
verseny indulóinak.

Február 24-én, szombaton 
immár második alkalommal 
gyülekeztek az ország terep-
futói – szerencsére egyre több 
szekszárdit is felfedezhettünk 
a mezőnyökben – a télen is 
pazar látványt nyújtó Bodri 
Pincészetnél. A Bodri Trail 
2018 névre keresztelt viadal-
ra félezernél is több nevezést 
regisztrált a szervező Borvi-
dék Futóegyesület csapata, s 
végül mintegy 490 futó vágott 
neki az erőnlétének leginkább 
megfelelő távnak. Az utcai 
versenyekkel ellentétben a 
terepfutást nem könnyű „tö-
megesíteni”, ám a szekszárdi 
viadal szervezői nem panasz-
kodhatnak: a borvidéken zajló 

verseny az egyik leglátogatot-
tabb az országban.

Pontban 10 órakor rajtoltak 
a leghosszabb távot válasz-
tó futók. A rendezők idén is a 
sötétvölgyi turistautakat része-
sítették előnyben az útvonal 
kijelölésekor, de a 31 km-es táv 
mezőnye Grábóc érintésével 
egészen Szálkáig ereszkedett, s 
onnan tért vissza a Faluhelyen 

található célba. Az indulóknak 
a havas-jeges terep mellett az 
emelkedőkkel is meg kellett 
küzdeniük: a leghosszabb tá-
von 790 m, a középsőn (22 km) 
490, míg a legrövidebben (14 
km) mintegy 290 méter szint-
különbséget kellett legyőzni.

Csillag Balázs szervezőtől 
megtudtuk: a 14 km-es távon 
paksi és bölcskei (táj)futók vit-

ték a prímet. A középső távon 
komoly mezőnyök jött ösz-
sze. A férfiaknál a többszörös 
győztes Berec Lajost ezúttal 
sem tudták megszorítani, az 
érdi sportember öt percet vert 
üldözőire. Ennél is jobban 
szétrázódott a hölgyek élme-
zőnye, amelyben a szekszárdi 
Szerémi Anita a harmadik he-
lyen végzett. A leghosszabb tá-
von az uraknál Rudolf Tamás 
nyert, aki egyedüliként teljesí-
tette 3 órán belül a 31 km-t. A 
hölgyeknél az ultrafutó Lubics 
Szilvia győzött, akinek ideje az 
abszolút verseny 12. helyére 
volt elég...

A fáradt futókat a célban 
egyedi befutóérem és póló 
várta, no és a Bodri Pincészet 
jóvoltából forró ital és egy tál 
meleg étel is. A verseny sikeres 
megrendezéséhez elengedhetet-
len volt a mintegy 30 önkéntes 
áldozatos és embert próbáló 
munkája. - fl -
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Fiatal tehetségek a Művészetek Háza színpadán
Fiatal magyar tehetségek 
léptek fel a Művészetek Há-
zában a Szekszárdi Kama-
razenekarral, február 24-én.

A Földesi Lajos vezette Szek-
szárdi Kamarazenekar kon-
certjei mindig nagyon nép-
szerűek, különösen így volt 
ez most, hogy kiegészültek 
néhány igazán kiemelkedő 
tehetségű fiatal reménység-
gel. Az ország különböző 
pontjairól érkezett ifjú szólis-
ták között egészen fiatalok és 
már zeneakademisták is vol-

tak. Egy azonban közös volt 
a fellépőkben: mindannyiuk 
hangszere a hegedű és már 
nagyon fiatalon elkezdték ta-
nulni a hangszer használatát.

A Szekszárdi Kamaraze-
nekar, Tolna Megye egyet-
len vonós kamarazeneka-
raként kiemelt helyet foglal 
el a város művészetkedvelő 
közönségének szívében. Az 
együttes célja a muzsika 
színvonalas megszólaltatása 
mellett a zenei pályára készü-
lő fiatalok támogatás.  Nem 
véletlen tehát, hogy most ifjú 

tehetségeket hívott meg kon-
certjére a kamarazenekar. Itt 
volt Bognár Szonja, aki töb-
bek között Paganini „Canta-
bile” című művét adta elő a 
kamarazenekarral, Mákszem 
Fannitól Wieniawski egyik 
darabját hallhatta a közön-
ség, de Fodor Bonita is ettől 
a művésztől választott.  Jó-
zsa Dalma előadásában, aki 
egyébként Földesi Lajos ta-
nítványa a Zeneakadémián, 
két Paganinitől művet hall-
hatott a nagyérdemű. 

 - mwj -

A Szekszárdi 1. Számú 
Óvoda Kindergarten

ÓVODAHÍVOGATÓ 
programokat szervez. 
Szeretettel várjuk az 

óvodaválasztás előtt álló
szülőket és gyermekeiket!

A program időpontja
épületenként: 

Kölcsey épület:
2018. március 6., kedd

délelőtt 10:00 – 11:00 óráig 
Wosinsky épület:

2018. március 13., kedd
délelőtt 10:00 – 11:00 óráig 

Bajcsy épület:
2018. március 20., kedd

délelőtt 10:00 –11:00 óráig

Beiskolázási tájékoztató fórum 
SZÜLŐKNEK

a Baka István Általános Iskolában
2018. március 7-én, 

szerdán 17:00 órakor.
PROGRAM:
•  tájékoztató a kötelező 

etika/hit- és erkölcstan 
oktatásról az egyházak 
képviselőivel,

• az iskola bemutatás,
•  tájékoztató a 2018/2019. tanévben 

induló osztályokról,
• leendő 1. osztályos tanítók bemutatása,
•  beíratással kapcsolatos gyakorlati 

tudnivalók (szükséges okmányok, iratok).
A tájékoztatóra várjuk 
az érdeklödő szülőket.

(03102)

Légvárvilág
JátszóházMÁRCIUS 11. VASÁRNAP 

Szekszárd, Városi Sportcsarnok

NYERJ CSALÁDI
BELÉPŐT! RÉSZLETEK:

www.legvarvilag.hu

LÉGVÁRVILÁG
JÁTSZÓHÁZ

(03120)

Futsal. A női futsal NB I 18. 
fordulójában az Agenta Girls 
Szekszárd FC 3–1-es veresé-
get szenvedett Miskolcon, a 
Vénusz vendégeként. Mics-
kó Márk vezetőedző ezúttal 
nem számíthatott a gólerős 
Ganczer Hajnalka játékára, 
együttese pedig mélyen tudá-
sa alatt játszott. A szekszárdi-
ak egyetlen gólját a kapitány, 
Horváth Kata szerezte.

Kosárlabda. Győzelemmel 
folytatta szereplését a NB 
I-es női bajnokság alapsza-
kaszában az Atomerőmű 
KSC Szekszárd gárdája. 
Djokics Zseljko vezetőedző 
tanítványai két fiatal, a 20 
pontig jutó Gereben Lívia 
(képünkön) és a 2017-ben a 
megye legjobb kosárlabdá-
zójának választott Studer 
Ágnes (16/6) vezérletével 
nyertek 86–67-re a Vasas el-
len. A listavezető KSC már-

cius 3-án a bajnok és kupa-
győztes Sopron otthonában 
lép(ett) pályára.

Kézilabda. A tavaszi szezon 
harmadik hazai mérkőzését 
is magabiztosan nyerte meg 
a Szekszárdi FGKC NB I/B-s 
női kézilabda csapata. A Feke-
te Gólyák a két szélső, Grénus 
(4 gól) és Tauker Erika (7), va-
lamint Fehér (7) vezérletével 
37–22-re verték a korábban 

szebb napokat látott, idén a 
kiesés elkerüléséért küzdő 
Pilisvörösvárt. 

Labdarúgás. A nagy meny-
nyiségű hó és a hideg miatt 
elmarad az utolsó edzőmecs-
csén a Bonyhádnak hatot 
rúgó Szekszárdi UFC NB 
III-as csapatának első tavaszi 
bajnoki találkozója, a Rákos-
mente KSK pályája ugyanis 
alkalmatlan a játékra. A ta-
lálkozó pótlására várhatóan 
március 7-én, 14-én, vagy 
áprilisban kerülhet sor.

Torna. A megyei döntőn el-
ért első helyezése után a PTE 
Illyés Gyula Gyakorlóiskola 
két-két fiú és lány csapata 
a közelmúltban Szegeden, 
illetve Veszprémben mérte 
össze tudását a többi megye 
bajnokával az országos diá-
kolimpiai döntőbe jutásért. 
A budapesti fináléra végül 
a Győri Ádám, Smit Gergő, 
Fülöp György, Valkai Vajk, 
Schmeiszer Patrik összeál-
lítású 3–4. osztályos fiú csa-
patnak (képünkön) sikerült 
kvalifikálnia magát.

SPORTHÍREK
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Meghívó Léleképítőre
Prof. dr. ROSTA 

ISTVÁN
előadása „Világ-
hírű hívő termé-

szettudósok a 
tudománytörté-
nész szemével” 

címmel.
Helyszín: Garay János 

Gimnázium, díszterme
(Szekszárd, Szent I. tér 7–9.)

Időpont: 2018. március 5.
(hétfő) 18:00 óra

Minden érdeklődőt szeretettel 
hív és vár a Léleképítő házigaz-

dája dr. Tóth Csaba Attila.
Információ: +36–30/931–9428
Legközelebbi Léleképítő március 

26-án lesz dr. Csókay András 
agysebész professzorral.
BELÉPÉS DÍJTALAN
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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.

ÁCS REZSŐ polgármester
Március 19. (hétfő) 14:00 – 16:00 
óráig. Előzetes bejelentkezés alap-
ján: +36–74/504–102. Polgármes-
teri Hivatal, polgármesteri tárgya-
ló (Szekszárd, Béla király tér).

DR. MOLNÁR KATA jegyző
Minden szerdán 10:00 – 12:00 órá-
ig. Polgármesteri Hivatal (Szek-
szárd, Béla király tér).

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
Március 20. (kedd) 16:00 – 17:00 
óráig. Garay J. Általános Iskola és 
AMI (Zrínyi u. 72.).

FERENCZ ZOLTÁN képviselő
I. sz. választókerület
A hónap harmadik keddjén 16:00 
– 17:00 óráig. Garay J. Általános 
Iskola és AMI (Zrínyi u. 72.).

GYURKOVICS JÁNOS képviselő
III. sz. választókerület
A hónap harmadik szerdáján 17:00 
– 18:00 óráig. Szekszárdi I. Béla 
Gimnázium (Kadarka u. 25–27.).

DR. TÓTH GYULA képviselő
IV. sz. választókerület
A hónap harmadik hétfőjén 16:00 
– 17:00 óráig. Babits Mihály Álta-
lános Iskola (Kadarka u. 17.).

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
V. sz. választókerület
A hónap első hétfőjén 18:00 – 19:00 
óráig. Babits Mihály Kulturális Köz-
pont, Remete terem (Szent I. tér 10.).

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 
képviselő VI. sz. választókerület
A hónap második keddjén 16:00 
– 17:00 óráig. Szekszárd, Piac tér 
14. „F” épület.

DR. MÁTÉ ISTVÁN képviselő
VII. sz. választókerület
A hónap utolsó keddjén 17:00 – 
18:00 óráig. Országos Nyugdíjas 
Polgári Egyesület (Mészáros L. u. 7.).

ZAJÁK RITA képviselő
VIII. sz. választókerület
A hónap utolsó csütörtökén 17:00 
– 18:00 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 17:00 
– 18:00 óráig. Babits Mihály Kul-
turális Központ, Remete terem. 
(Szekszárd, Szent I. tér 10.).

RÁCZ ZOLTÁN képviselő
A hónap első szerdáján 17:00 – 
18:00 óráig. MSZP iroda (Szek-
szárd, Mikes u. 24.).

DR. MEZEI LÁSZLÓ képviselő
A hónap első szerdáján 17:00 – 
18:00 óráig. MSZP iroda (Szek-
szárd, Mikes u. 24.).

SZABÓ BALÁZS GYÖRGY
képviselő
Minden csütörtökön 16:00 – 
17:00 óráig. Jobbik Iroda (Szek-
szárd, Dózsa Gy. u. 4.).

KEREKES LÁSZLÓ képviselő
A hónap negyedik szerdáján 
17:00 – 18:00 óráig. Babits Mi-
hály Kulturális Központ, Remete 
terem. (Szekszárd, Szent I. tér 10.)

AGÓRA MOZI
Március 4., vasárnap

15:00 –  Ősember

17:00 –  A víz érintése

19:30 –  Éjszakai játék

Március 5., hétfő

15:00 –  

17:00 –  Éjszakai játék

19:30 –  A szabadság ötven 

árnyalata

Március 6., kedd

17:00 –  Szólíts a neveden

19:30 –  A szabadság ötven 

árnyalata

Március 7., szerda

17:00 –  Szólíts a neveden

19:30 –  A szabadság ötven 

árnyalata

Március 8., csütörtök

17:00 –  Hogyan veszítsünk el 

egy pasit 10 nap alatt?

19:30 –  Az ördög Pradát visel

Március 9., péntek

14:30 –  Időről időre

17:00 –  Női szervek

19:30 –  A szabadság ötven 

árnyalata

Március 10., szombat

14:30 –  Nász-ajánlat

17:00 –  Mielőtt megismertelek

19:30 –  Barátság extrákkal

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
2018. március 5. (hétfő) 19:00 
– Színházterem
Budapest Klezmer Band koncert

Az immár 1990 óta működő 
Budapest Klezmer Band előadá-
sai rendkívüli élménnyé teszik a 
tradicionális zsidó zenét. Zenei 
átiratokat játszanak, amelyeket 
az együttes alapítója és vezetője, 
a munkácsi származású Jávori 
Ferenc komponál. 

Jegyár: 3.000,- Ft.

2018. március 6. (kedd) 17:30 
– Művészetek Háza
Szekszárdi Művészettörténeti 
Szabadegyetem 2018

Magyar Művészek Európá-
ban, I. előadás. Jó napot Miklós 
és Gusztáv Úr! Barabás Miklós 
és Gustave Courbet – Reálidea-
lizmus. Dr. Aknai Tamás művé-
szettörténész előadása. 

A belépés díjtalan!

2018. március 7. (szerda) 
19:00 – Művészetek Háza
Népdalok a kornak

A Hungarian FolkEmbassy 
előadása irodalomtörténeti kuri-
ózum, amely Arany János, a nép 
ajkán továbbélő verseit mutatja 
be. Nem véletlen, hogy Arany 
János költészetére még a leg-
mélyebb és összetettebb témák-
nál is ugyanaz a letisztultság, és 
formai egyszerűség jellemző, 
mint a népdalokéra. Ennek is 
köszönhető, hogy nemcsak me-
rített belőlük, hanem számos 
költeménye folklorizálódott, 
termékenyen hatva a paraszti 
költészetre. Költői képei a 20. 
század végéig újra meg újra ak-
tualitásként fogalmazódnak meg 
a parasztság ajkán, bizonyítva, 
hogy Arany lírájának üzenete 
mindig kortárs. 

Jegyár: 1.500,- Ft, diák/
nyugdíjas: 750,- Ft.

2018. március 8. (csütörtök) 
19:00 – Színházterem
Oda vagyok magáért!

Gergely Róbert nőnapi kon-
cert-show. Sztárvendég: Vágó 
Bernadett.

Gergely Róbert, a tőle meg-
szokott eleganciával, jelleg-
zetes előadásmódjával ebben 
a műsorában is a líra, a szen-
vedély és a temperamentum 
hangján szól, mindamellett 
néhány népszerű, ikonikus 
melódiáját is előadja majd. 
Élő zenekari kíséret: a Stú-
dio11 Combo, Nagy Gyula és 
Rátonyi Róbert vezetésével, de 
egy négytagú tánckar is eme-
li a show hangulatát. Jegyár: 
2.700,- Ft.

2018. március 10–11. (szom-
bat – vasárnap) 10:00 – 18:00 
– Márványterem
Festmény-kiállítás és vásár

A Vándorfény Galéria kiál-
lítással egybekötött festmény 
vására. mintegy 150 neves kor-
társ magyar alkotó munkáiból. 

A belépés díjtalan.

2018. március 10. (szombat) 
11:00 – Művészetek Háza
Válogatás a Dunaszerdahelyi 
Kortárs Magyar Galéria gyűj-
teményéből

A Kortárs Magyar Galé-
ria minden éven megszervezi 
nemzetközi művésztelepét, 
melyre általában 10–12 magyar 
művész kap meghívást. Az elké-
szült alkotások a gyűjteményt 
gyarapítják, amelynek egy sze-
letét a mostani kiállítás során 
tekinthetik meg. A kiállítást 
megnyitja: Baky Péter festőmű-
vész, közreműködik Lozsányi 
Tamás orgonaművész. A tárlat 
megtekinthető: április 29-ig. 

Jegyár: 500,- Ft, diák/nyug-
díjas: 300,- Ft.

2018. március 10. (szombat) 
14:00 
Nőnapi Kavalkád

Programarzenál nőknek a 
Babits Mihály Kulturális Köz-
pontban.

METSZÉSI BEMUTATÓ
A „Dicenty Dezső” Kertbarát Kör szőlő- és gyümölcs metszé-
si bemutatót szervez 2018. március 10-én (szombat) 10:00 
órakor Csuka Ferenc szőlőjében (Sauli-völgy, Jobbparászta).

PROGRAM:
10:00  Ünnepi koccintás és nőnapi köszöntő  

– Ferenc Vilmos elnök.
10:30 Gyümölcsfák metszési módjai – Kulcsár László.
11:30 Szőlőmetszési módok: ifj. Márkvárt János.
12:30 Szent János pohár – búcsúkoccintás.

Szertettel várjuk és hívjuk mindazokat a szőlő- és 
gyümölcstermelőket, akik minden évben metszenek, hiszen 

„a pince kulcsa a metszőolló”

MEGHÍVÓ
A Magyar Rákellenes Liga 
Szekszárdi Alapszervezete 
szervezésében tisztelettel 

meghívja „Kik azok a rádió-
amatőrök” – Weisz László 

rádióamatőr világbajnok és 
„Mondd ki szépen” – Módos 
Anna gyógypedagógus-lo-

gopédus előadására.
Helyszín: Babits Mihály 

Kulturális Központ, Csatár 
terem (Szent I. tér 10.)

Időpont: 2018. március 12. 
(hétfő) 16:30 óra

Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!

FELHÍVÁS JAVASLATTÉTELRE 
– Szekszárd Város Aranykönyvébe történő bejegyzéshez

Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata a Szekszárd Város 
Aranykönyvéről szóló 14/2011.
(IV.12) önkormányzati rendeletére 
hivatkozva (olvasható a Polgármes-
teri Hivatal honlapján) a következő 
módon és az itt jelzett határidőre 
várja a város polgárainak, közössé-
geinek, valamint intézményeinek, 
gazdasági és társadalmi és egyéb 
szervezeteinek javaslatait a 2017-es 
naptári év megörökítésre érdemes 
eseményeiről.

Az Aranykönyvbe való bejegyzés 
indoka lehet, olyan
•  kiemelkedően fontos pozitív, 

Szekszárdot érintő esemény, 
amely méltó arra, hogy a város 
történetének részévé váljon,

•  kiemelkedő – szekszárdi személy-
hez, közösséghez, intézményhez 
kötődő – teljesítmény, 

•  neves személyiség látogatása,
•  természeti jelenség, amelynek je-

lentős kihatása volt a város életére,
•  események és teljesítmények – a 

reál és a humán szférában – ame-
lyek új értéket teremtettek, illetve 
a város hírnevét jelentősen emel-
ték, vagy a városban lakók életmi-
nőségét pozitívan befolyásolták,

•  kitüntetéseknél azok a szekszár-
di polgárok, közösségek java-
solhatók, akik a Tolna Megyei 
Önkormányzat Közgyűlése vagy 
Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzatának Közgyűlése által 
alapított, valamint a köztársasági 
elnök, illetve országos hatáskörű 
szervek kitüntetettjei, 

•  a rendszeresen ismétlődő esemé-
nyek, megemlékezések, nagyren-
dezvények esetén a javaslatban 
a jubileumi alkalmakon kívül 
felterjeszthető az adott évben kü-
lönösen kitűnt rendezvény (illetve 
annak eleme) is, 

•  az általános és a középiskolák 
diákjainak tanulmányi, sport, 
művészeti, kulturális verse-
nyein a nemzetközi, országos 
I.–III. helyezettek, ill. az Arany, 
Ezüst, Bronz éremmel, fokozat-
tal kitüntetettek, az OKTV és az 
OSZTV versenyeken az országos 
I.–III. helyezettek kerülhetnek az 
Aranykönyvbe.
A bejegyzésre javaslatot tehetnek 

szekszárdi polgárok, közösségek, 
intézmények, gazdasági, társadalmi 
és egyéb szervezetek.

A javaslathoz szükséges űrlap 
letölthető a Polgármesteri Hivatal 
honlapjáról, ill. hivatali időben át-
vehető az ügyfélszolgálati irodában.

Kérjük, éljenek javaslattételi le-
hetőségükkel, és az aranykönyvi 
rendelet követelményeinek megfe-
lelő eseményekről, teljesítmények-
ről, személyekről küldjenek kellően 
indokolt javaslatokat szerkeszthető 
(Word) formátumban 2018. már-
cius 23-i határidőig a következő 
címre:

Postai: Dr. Dobos Gyula nyugal-
mazott levéltár igazgató,7100 Szek-
szárd, Bródy köz 21. (A borítékon: 
Aranykönyvi javaslat) vagy e-mail: 
dob6612@mail.iif.hu

A Mecénás díjazottak és a Szek-
szárd Büszkesége eredményeit a 
bizottság már feldolgozta, ezért 
kéri, hogy újból ne történjen meg 
esetükben a felterjesztés.

A határidő után érkezett jelzése-
ket a bizottság nem tudja fogadni. 

A közgyűlés által jóváhagyott 
Aranykönyv a Szekszárdi Vasárnap 
2018. augusztusi számában jelenik 
meg.

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

Telefon: 74/511-808

Digitális olvasógép
gyengén látóknak!

(03110)



2018. március 4.16

(03104)

A CPH Kft. 26 éve alapított, dinamikusan fejlődő cég, mely ipari vezérléstechnikai alkatrészek
értékesítésével foglalkozik szekszárdi telephellyel.

Cégünk PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI ismeretekkel rendelkező munkatársat keres.
JELENTKEZÉS:

pályázati anyagát (motivációs levél, önéletrajz) a beke@cphautomat.hu e-mail címre várjuk.

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!

(03117)

PANTEON TEMETKEZÉS Teljes körű temetkezési szolgáltatás
7100 Szekszárd, Alkotmány u. 1. • +36–74/511–755 

• +36–20/440–0040 • Készenlét: 0–24 óráig, tel.: +36–20/941–3376
www.panteon-temetkezes.hu • www.panteonkft .eu

(03106)

Termelői Bio
Homoktövis termékek

(03105)

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


