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A TARTALOMBÓL

Nekik álom
A korábbi években „csak” tudó-
sítottunk róla, idén a Szekszárdi 
Vasárnap is részt vett a fogyaté-
kos emberek és a munkáltatók kö-
tetlen találkozását segítő „Neked 
MUNKA, nekem ÁLOM!” címet 
viselő programban. → 2. oldal

Egyetemi fejlesztés
A szőlész-borász és a gépészmér-
nök képzés infrastrukturális hát-
terének kiépítése is megvalósul 
annak a 700 milliós beruházás-
nak a keretében, amely március 
26-án indul a Pécsi Tudomány-
egyetem szekszárdi karán.
 → 7. oldal

Óvodai beíratás

Egy hónap múlva, április 23-án 
(hétfőn) és 24-én (kedden) lesz 
a beíratás Szekszárd város óvo-
dáiba a 2018/2019. nevelési évre. 
A legfontosabb tudnivalókról és 
a beíratási körzetekről olvashat-
nak összeállítást lapunkban.
 → 14–15. oldal

Kezdődik
a nyári időszámítás

ÓRAÁTÁLLÍTÁS
március 25. (vasárnap)

hajnali
02:00 
óráról
03:00 
órára

Borvidéki
borverseny

→ 3. oldal
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FOTÓ: SZENT JÓZSEF ISKOLAKÖZPONT

NÉVNAP–TÁR
Március 25. (vasárnap) – Irén, Írisz
Irén: görög eredetű; jelentése: béke.
Írisz: görög eredetű; jelentése: szivárvány, nőszirom.
Március 26. (hétfő) – Emánuel, Larissza
Emánuel: héber eredetű (férfi név); jelentése: velünk az Isten.
Larissza: görög eredetű; jelentése: Larisszai.
Március 27. (kedd) – Hajnalka, Lídia
Hajnalka: magyar eredetű; 19. sz.-i alkotás a hajnal szóból, egyben vi-
rágnév is.
Lídia: görög eredetű; jelentése: az ókori kis-ázsiai Lüdiából származó nő.
Március 28. (szerda) – Gedeon, Johanna
Gedeon: héber eredetű; jelentése: harcos, vágó, romboló.
Johanna: héber-görög-latin eredetű; jelentése: Isten kegyelme, Isten 
kegyelmes.
Március 29. (csütörtök) – Auguszta, Bertold
Auguszta: latin eredetű; jelentése: fenséges, fennkölt.
Bertold: germán eredetű; jelentése: pompával uralkodó.
Március 30. (péntek) – Zalán
Zalán: török-magyar eredetű; jelentése: dobó, ütő.

Március 31. (szombat) – Árpád, Benő, Benjámin
Árpád: magyar eredetű; jelentése: árpa.
Benő: latin eredet; jelentése: áldott, szerencsés, boldog.
Benjámin: héber eredetű; jelentése: a szerencse fia.
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max. 12o , min. 0o
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eső
max. 12o , min. 5o

közepesen felhős
max. 15o , min. 5o

közepesen felhős
max. 17o , min. 7o

Loboda Izabella a fődíjas
A Garay János Gimnázium 
immár 11. alkalommal ren-
dezte meg az elmúlt héten 
„Az én Pannóniám” (Mészöly 
Miklós) középiskolások Kár-
pát-medencei vers- és próza-
mondó versenyét.

A Művészetek Házában meg-
tartott vetélkedésen 25 diák 
vett részt, a zsűri 10 arany-, 
4 ezüst- és 6 bronzminősítés 
mellett 5 elismerő oklevelet 
osztott ki.

Az idei verseny fődíját és kö-
zönségdíját – az arany minősí-
tés mellett – Loboda Izabella, 
a Garay János Gimnázium 
tanulója érdemelte ki. Nívódí-

jas lett Oláh Péter (Szekszárdi 
Garay János Gimnázium), míg 
a Talentum-díjat Fafka Borbá-
lánák (Bonyhádi Petőfi Sándor 
Evangélikus Gimnázium) ítél-
ték. Reménységdíjat kapott 
László Rebeka Éva (Pécsi Ja-
nus Pannonius Gimnázium), 
különdíjat pedig Ferenc Ádám 
(Márton Áron Főgimnázium, 
Csíkszereda). 

A legszebben beszélő ver-
senyző díját Horváth Norman 
(pécsi Művészeti Gimnázium) 
érdemelte ki. Ők hatan kaptak 
meghívást a Versünnep Ala-
pítvány által szervezett június 
9-i seregszemlére, a Pesti Vi-
gadóba.  SZV

Hazai „pályán” vetélkedtek a szekszárdi borok
A tavalyinál jóval több mintát 
neveztek a termelők az idei 
Szekszárdi Borvidéki Bor-
versenyre, melynek rangját 
jól mutatja, hogy a tételeket 
mustráló bírálóbizottságok 
tagjai az ország legnevesebb 
szakemberei közül kerültek ki.

Az idei Szekszárdi Borvidéki 
Borversenyre – a tavalyi 184 
mintával szemben – összesen 
232 tételt nevezett be 47 ter-
melő. A borok többsége (153) 
az idén is palackos tétel volt. 
A minták között 175 vörös- 
és 30 fehérbort, valamint 25 
cuvée-t, 25 rozét és 2 sillert 
találni.

A jellegzetes helyi fajtákat 41 
kékfrankos, 22 bikavér és 17 
kadarka képviseli. A világfajták 
száma ettől valamivel elmarad: 
cabernet sauvignon-ból 23, ca-
bernet franc-ból 14, merlot-ból 
17 minta érkezett.

A Szekszárd Város Bora 
megtisztelő címért 10 bikavér, 
8 kékfrankos és 2 kadarka szállt 
versenybe, míg a fiatal borá-
szok 11 mintát neveztek be, 
de ugyanennyi volt a muzeális 
tételek száma is – derült ki a 
szervező Szekszárdi Hegyköz-
ségtől kapott tájékoztatásból.

A kulturális központban 
március 22-én megtartott 
borversenyen a tételeket nyolc 
bizottság bírálta 100 pontos 
rendszerben. Külön bizottság 
mustrálta a fehérborokat, a ro-
zékat, a kadarkákat és a bika-
véreket, négy bizottság pedig 
a további vörösbor fajtákat és 
a cuvée-ket.

Heimann Zoltán, a Szek-
szárd Borvidék elnöke meg-
nyitó beszédében tudatta, 
hogy a Szekszárdi borvidéken 
is rengeteg változás történik. 
Nő a palackos borok aránya, 
ennek a minőségi zárkózásnak 
a jelei már jól kitapinthatók, 

akárcsak – a nagyáruházak 
piacát tekintve – a szekszárdi 
borok népszerűségének növe-
kedése. Emellett a csúcsgaszt-
ronómiában is egyre több 
szekszárdi borászat jelenik 
meg. 

Heimann Zoltán a bormust-
rával kapcsolatban úgy fogal-
mazott: a versenyen a magyar 
borászat színe-javának egy 
meghatározó szeletét lehet 
látni. A minőség szempontjá-
ból tudatta, a gyengébb 2014-
es és 2015-ös évjárat után a jó 
2016-os és a még jobb 2017-es 
évjáratnak köszönhetően jól 
áll a borvidék.

Horváth István államtitkár, 
országgyűlési képviselő kö-
szöntője elején úgy fogalma-
zott: a szekszárdi bor, a bor-
vidék pozícióját emeli, hogy a 
versenyen a borokat az ország 
legnevesebb szakemberei bí-
rálják. 

A versenyre nevezett minták 
száma jelentősen nőtt, és gya-
rapodott azon pincészetek szá-
ma is, melyek egy ilyen rangos 
borversenyen is meg tudják 
méretni magukat. „Szekszár-
don az elmúlt tíz évben meg-
duplázódott a palackos borok 
termelése és egyre nő a borvi-
dék presztízse” – mondta az 
államtitkár, aki mindezt elő-
remutatónak nevezte a jövő 
szempontjából.

A borbírálat pénteken (lap-
zártánk után) folytatódott: 
ekkor egy hét borászból álló 
csúcs zsűri döntött többek 
között a legjobb vörösbor és a 
Szekszárd Város Bora díjról is. 
Előbbi nyertesét még pénteken 
közölték, míg a további tíz kü-
löndíj nyertesének kiléte egy 
hónap múlva, a borverseny 
ünnepélyes eredményhirdeté-
sén, a Szent György-napi Bo-
rünnepen válik nyilvánossá. 
 S. V.

Szerkesztőségünk is valóra váltott egy álmot
A Neked MUNKA, nekem 
ÁLOM! program egy olyan 
egyedi magyar kezdemé-
nyezés, amely lehetőséget 
ad fogyatékos emberek és 
munkáltatók kötetlen talál-
kozására.

A programban a fogyatékos 
résztvevők fél napig együtt 
dolgozhatnak egy őket érdeklő 
munkakörben, egy számukra 
érdekes munkahely munka-
társával, és testközelből figyel-
hetik meg egy munkavállaló 
mindennapi tevékenységeit. 
E napon a munkáltatók és a 
munkahelyi közösség is meg-
ismerheti a hozzájuk érkező 
résztvevő személyiségét, egyéni 
adottságait.

A Salva Vita Alapítvány elő-
ször 2015 áprilisában hívta 
egy különleges nyílt napra az 
érdeklődő fogyatékos embe-
reket és a fogadásukra nyitott 
munkáltatókat Budapesten. 
Az akció 2016-ban a főváros 
mellett még öt vidéki helyszí-
nen, így Szekszárdon is meg-
rendezésre került. Tavaly már 
mind a 19 megyében voltak 
„álomnapok”, melynek révén 
260 fogyatékos, illetve meg-
változott munkaképességű 

ember próbálhatta ki magát 
egy-egy munkahelyen.

A Neked MUNKA, nekem 
ÁLOM! nap(ok) idén március 
19. és 23. között zajlott(ak). 
Tolna megyében a Kék Madár 
Alapítvány A Kávé Háza, a 
Szász Étterem, a Tolna Megyei 
Rendőr-főkapitányság, a Szek-
szárdi Rendőrkapitányság, az 
Sz+C Stúdió Kft., a Szekszár-
di TÉR Nonprofit Kft. (Ízlelő 
családbarát étterem), a Tün-
dérkert Virágüzlet, a Szekszár-
di UFC, a Hahn Tenisz Sport 
Egyesület, Tóbiás Györgyi 
egyéni vállalkozó és a Völgy-
ség Lovas Egyesület partner-

ségével valósította meg prog-
ramját, amelyben 10 ügyfelük 
álmát váltották valóra.

Az idei projektbe lapunk is 
bekapcsolódott: az alapítvány 
egyik ügyfele, az őcsényi To-
pánka József ugyanis az „új-
ságkészítés” kulissza titkaiba 
szeretett volna bepillantani. A 
líraszerető fiatalember – Petőfi, 
József Attila és Radnóti a ked-
venc szerzője, de maga is ír ver-
seket – március 20-án látogatott 
a Szekszárdi Vasárnap szerkesz-
tőségébe. A Nánai Máté men-
torral érkező vendégnek Fekete 
László főszerkesztő mesélt a he-
tilap készítéséhez szükséges új-

ságírói, szerkesztői, tördelői és 
nyomdai munkáról. Kiss Eszter 
tördelővel egy oldalt is szerkesz-
tettek közösen (balra), melybe a 
látogatásról készült fotó és To-
pánka József „Hol van a szere-
tet?” című versének – saját ke-
zűleg begépelt – részlete (keretes 
írásunk) is bekerült. A tájéko-
zott és érdeklődő „társszerkesz-
tő” aztán a kinyomtatott, egyedi 
újságoldallal távozott a Hunya-
di utcai szerkesztőségből, majd 
Kiss Albert fotóriporterrel részt 
vett az egyik anyaghoz készülő 
illusztrációs kép fotózásán is. 
 SZV
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„Régen többet ért a szeretet, 
így most feszültség van be-
lül, hogy lehet újra rátalálni 
a szeretetre és segíteni, ha 
elfogadjuk egymást. Amíg 
dobog a szívünk, addig ott 
él a szeretetünk is.

Néha elég egy apró jel, de 
jobb lenne észrevenni, hogy 
mindenki hallja ezt a szót, 
hogy szebb legyen a szeretet, 
de ne haljon ki soha sem.”

(Topánka József: Hol van 
 a szeretet? – részlet)

Apák napja. A 25 éves Szent József Katolikus Iskolaközpont a név-
adó napján, március 19-én tartotta a Szent József napot – idén ha-
gyományteremtő szándékkal az apákat is meghívták a különböző 
rendezvényekre. Az édesapák és nagyapák a délelőtt folyamán meg-
látogathatták iskolás, vagy óvodás csemetéjüket, míg délután a Béla 
király téri templomban műsor és Szentmise várta őket.  Gy. L.
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Ma is közösen kell kiállnunk a magyar szabadságért!
Ma is egy önrendelkezése 
mellett kiálló Magyarország 
küzd az igazáért, és ahogy 
eleinknek 1848-ban, úgy ne-
künk is meg kell harcolnunk 
szabadságunkért, mert sza-
badság nélkül nincs jövője 
Magyarországnak – mondta 
Horváth István az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharc 
170. évfordulója tiszteletére 
március 15-én megrendezett 
ünnepi megemlékezésen a 
Béla király téren.

Függetlenség és szabadság 
nélkül nincs jövője Magyar-
országnak. Eleink felismerték 
ezt 1848-ban és elég bátrak 
voltak, hogy szembemenjenek 
az árral és megküzdjenek az 
idegen elnyomással, az idegen 
érdekeket szolgáló elvárások-
kal. Történelmünkben először 
szembenálló felek fogtak össze: 
együtt harcolt iparos, diák, köl-
tő, magyar, szerb és lengyel. Az 
számított magyarnak, aki kiállt 
és küzdött a magyar szabadság 
mellett – fogalmazott ünnepi 
beszédében Horváth István, 
megyei jogú városok fejleszté-
sének koordinációjáért felelős 
államtitkár.

Eleink a szabadságért foly-
tatott küzdelem megvívásakor 
az egységet, a békét és az Eu-
rópához való felzárkózást ál-
lították példaképként maguk 
elé – hangsúlyozta a térség 
országgyűlési képviselője. Ki-
emelte, bár a küzdelem nagy 
áldozatokkal járt, 1848. márci-
us 15. és a forradalmat követő 
szabadságharc nemzeti identi-
tásunk alapköve, a magyarság 
önazonosságának alapja lett.

A harc és az általa követelt sok 
áldozat árán hazánk a nagy eu-
rópai forradalmak gyújtószik-
rájává vált, az ország elindult 
a polgárosodás, az önálló gaz-
dasági lét útján és Európa élvo-
nalába került, a változások, re-
formok és megújulás legifjabb, 
mégis legsikeresebb európai 
futáraként.

Nem feledhetjük el, hogy 
miként 170 évvel ezelőtt, ma 

is nagyhatalmak igyekeznek 
saját érdekeik és terveik sze-
rint rendezni Európa térképét. 
Nem lehet ezen a napon figyel-
men kívül hagyni a nyilvánvaló 
történelmi párhuzamokat. Ma 

is egy újjászerveződő, önren-
delkezése mellett kiálló Ma-
gyarország küzd az igazáért, és 
ahogy 1848-ban, úgy ma is meg 
kell harcolnunk a magyar sza-

badságért – nyomatékosította 
Horváth István. Hangsúlyozta, 
messze annak határain túlról ér-
keznek azok a hatások, melyek 
ma Európa jövőjét alakítják.

Vívjuk hát meg mi is most, 
2018-ban a jelenkor forradal-
mát, megvédve eddigi eredmé-
nyeinket és függetlenségünket, 
fenntartva a reformkor óta 
vágyott és védelmezett szabad-
ságunkat, kereszténységünket – 
szólított fel az államtitkár.

Vannak olyan időszakok, me-
lyek nagy és komoly döntések-
ről szólnak, időszakok, amikor 
választani kell. Ez is egy ilyen 
esztendő, hiszen 2018-ban ne-
künk is megvan a lehetőségünk, 
hogy megtegyük azt, amit a 
nemzet kíván és követel önma-
gáért, a keresztény Európáért – 
fogalmazott Horváth István.

Emlékezzünk és ünnepeljünk 
méltósággal, legyünk büszkék 
magyarságunkra, nemzetünk-
re, merjünk bátrak lenni és 

vívjuk meg csatánkat gyerme-
keink jövője érdekében. Véd-
jük meg eredményeinket és az 
ebből származó jövőt, melyre 
1848-ban elődeink is hittel te-
kintettek.

Nekünk Magyarország az elő, 
és most szükség van minden 
emberre, akinek szintén orszá-
gunk az első, mert azt meg kell 
őriznünk olyannak, amilyennek 
szeretjük – mondta zárásként 
Horváth István.

A szekszárdi keresztény egy-
házak képviseletében Gyurkó 
Donát metodista lelkész szin-
tén az egységesség fontosságát 
hangsúlyozta. Mint tudatta, szá-
mára 1848. március 15. legna-
gyobb üzenete az egység, mely-
ről Jézus Krisztus azt mondta: 
ha két ember egy akaraton 
van, azt meghallgatja az Isten. 
Hozzáfűzte, mi emberek is azt 
tapasztaljuk, hogy amennyiben 
egy akarat van egy közösségben, 
akkor azon az Úr áldása van.

A lelkész megköszönte Is-
tennek azt az egységet, ami 
170 évvel ezelőtt a szabadságot 
jelentette a magyarok számára, 
azt az egységet, mely az ünnep-
napon világnézettől függetle-
nül megvalósult, és amit nem 
lehet fegyverekkel legyőzni. 
Gyurkó Donát zárásként Isten 
áldását kérte Szekszárdra, Ma-
gyarországra.

Az ünnepségen a Szekszárdi 
Garay János Általános Iskola 
és AMI tanulói adtak irodalmi 
műsort, felidézve a szabadság-
harc és forradalom eseménye-
it. Az ünnepi megemlékezésen 
közreműködött az Alisca Brass 
Band fúvószenekar, a Szek-
szárdi Ifjúsági Fúvószenekar, 
Magyar Nemzetőrök Országos 
Szövetsége TM szervezete.

A városi ünnep koszorú-
zással zárult: önkormányza-
ti képviselők, tisztségviselők, 
intézmény- és hivatalvezetők, 
pártok, valamint iskolások, 
rendvédelmi és civil szervezetek 
képviselői helyezték el az emlé-
kezés virágait, koszorúit a '48-as 
emlékműnél. 

 S. V.

A Tolna Megyei Egyed An-
tal Honismereti Egyesület 
szervezésében diákok és 
tisztelgő polgárok helyezték 
el az emlékezés virágait az 
alsóvárosi és az újvárosi te-
metőben a szekszárdi ’48-
asok, Garay Antal, Hollós 
Alajos és Török Zsigmond 
sírjánál.

Több százan vettek részt a fáklyás felvonuláson
Mintegy háromszázötvenen 
vettek részt a hagyományte-
remtő szándékkal megren-
dezett fáklyás felvonuláson 
március 14-én este Szekszár-
don. A résztvevők, akik kö-
zött sok gyermek is volt, fele-
melő, közösségépítő élmény 
részesei lehettek.

Izgatottan várták a gyermekek 
szerda kora este a Babits Mihály 
Kulturális Központ bejárata előtt, 
hogy végre fáklya kerüljön a ke-
zükbe. A fáklyák meggyújtásában 
szüleik mellett a kulturális köz-
pont munkatársai is készségesen 
segítettek nekik. A felvonulók a 
meghirdetett időpontban, vagyis 
fél hétkor a Rády Huszárban-
dérium huszárainak felvezetése 
mellett, méltóságteljesen útnak 
indultak a Béla király téren álló 
48-as emlékműhöz.

A résztvevők annyian voltak, 
hogy a „menetoszlop” kis túlzás-
sal végigért a Garay téren. Felvo-
nulás közben a Muslinca Férfi-
kar egy-egy jó verbunkos nótára 
is rákezdett, az énekléshez pedig 
több résztvevő is csatlakozott.

A Béla király téren verses-ze-
nés műsor várta a megemléke-
zőket, akik elsőként Petőfi Sán-
dor költeményét, a Nemzeti dalt 

hallhatták Korsós Gergő előadá-
sában. Ezt követően a szabadság-
harc korából származó dalokat 
adott elő a Csurgó zenekar, mely-
hez egy rövid időre a Muslinca 
Férfikar tagjai is csatlakoztak. 
Nemcsak ők, de több résztvevő, 
közte sok gyermek dalolta együtt 
az ismerős nótákat a zenekarral.

Az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc 170. évforduló-
jára megrendezett ünnepi prog-
ramsorozat részeként megtartott 
felvonuláson és az azt követő 
műsoron mintegy háromszázöt-
venen vettek részt – tájékoztatott 
Zsikó Zoltán. A szervező Babits 
Mihály Kulturális Központ ügy-
vezető igazgatója szerint a fák-
lyás felvonulás közösséget ková-

csol és általa méltó módon lehet 
megemlékezni arra a történelmi 
eseményre, melyre joggal lehe-
tünk büszkék, valamint azokra 
az őseinkre, akik életüket adták 
a szabadságunkért.

A Csurgó zenekar előadásában 
pedig olyan, népi hagyományból 
merített értékes és gyönyörű hu-
szárnóták és dallamok hangzot-
tak el – például Kossuth Lajosról 
–, melyek minden magyar szívét 
megdobogtatják – mondta Zsikó 
Zoltán. Hozzáfűzte, ezek azok a 
pillanatok, amikor igazán jó meg-
élni, hogy magyarok vagyunk.

A felvonuláson és a Béla király 
téri műsoron rengeteg gyermek, 
fiatal vett részt, ami nagyon fon-
tos, mert lényeges, hogy az em-
ber már gyermekkorában ilyen 
élmények részese legyen. Egy-
szer majd ők is tovább adhatják, 
adják a hagyományokat. A nem-
zet lelke a közösség, ezt kell erő-
síteni – fogalmazott a kulturális 
központ igazgatója.  S. V.

Megyénk nemzetőreit 1848 legnagyobb hősei közt említik
A polgárság köreiből szerve-
zett, s eredetileg helyőrségi, 
nem reguláris feladatokra ki-
állított nemzetőr csapatok a 
huszárezredekkel és honvé-
dzászlóaljakkal együtt har-
coltak a szabadságért 170 
évvel ezelőtt.

A délvidéki Szenttamást a bony-
hádi Perczel Mór honvédtábor-
nok 1849. április 5-én sikeresen 
vette be az addigra újjászerve-
zett megyei nemzetőrséggel. 
Valódi sikereikről azonban 
nem itt, sokkal inkább a Pákoz-
di csatánál (1848. szeptember 
29.) beszélhetünk. A magyar 
sereg – közte két tolna megyei 

nemzetőr zászlóalj – ugyanis 
megfutamította a császárpárti 
Jellasics horvát bán alakulatait.

A történtekről dr. Dobos 
Gyula nyugalmazott levéltár 
igazgató beszélt általános és kö-
zépiskolás diákok előtt március 
14-én, a Babits Kulturális Köz-
pontban, az Új Nemzedék Szek-
szárdi Közösségi Tér szervezé-
sében. Az előadó emlékeztetett: 
később, Ozoránál a Jellasics által 
hátrahagyott 9000 fős hadtes-
tet is térdre kényszerítették a 
magyarok. A falut védő Csapó 
Vilmos őrnagy vezette tolna 
megyei nemzetőrök ügyes takti-
kával – hamis csapatmozgások, 
trombita, dobpergés, kiéhezte-

tés – rombolták a túlparton ál-
lomásozók morálját, amíg ok-
tóber 7-én megérkeztek Perczel 
Mór és Görgey Artúr csapatai. 
A csapdába került hadosztály 
fegyverletételre kényszerült, 
Csapó Vilmost ezredessé lép-
tették elő. A magyar haderő az 
ozorai ütközetnél ejtette a leg-
több hadifoglyot (7500 főt) a 
szabadságharc során.

A reformkorban 190 ez-
res, kétharmad részt magyar, 
egyharmad részt német ajkú, 
többségében zsellér lakosú Tol-
na megyében a mezőgazdaság 
mellett kétlaki – tehát földdel, 
szőlőműveléssel is foglalkozó – 
iparosok, kisiparosok tevékeny-

kedtek. A fejlődést akadályozó 
ősiség törvényét az 1848-as 
áprilisi törvényekkel eltörölték, 
hazánk a fejlődés útjára léphe-
tett. A jobbágymegváltási lehe-
tőséggel először a Tolna megyei 
Bezerédj István élt 1838-ban.

Dr. Dobos Gyula arról is szólt: 
Szekszárdra március 25-én ért a 
’48-as forradalom szele. Ekkor 
ejtette meg történelmi kézfogá-
sát a királypárti alispán, Augusz 
Antal és a megyei népgyűlésen a 
haladó erőket képviselő Bezerédj 
István, jelképezvén, hogy közös 
ügyért, a függetlenségért harcol-
nak. Ezért is viselte korábban a 
Béla király tér a „Március 25-e 
tér” elnevezést...  Gy. L.
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Táncház a Babitsban a Bartinával 
Zenétől és tánctól volt han-
gos a Babits Mihály Kulturá-
lis Központ március 17-én, 
ugyanis a Bartina Néptánc 
Egyesület és az agóra közös 
Táncház sorozatának első 
állomása rengeteg látogatót 
vonzott. Egészen nyárig min-
den hónapban lesz Táncház a 
Babits Mihály Kulturális Köz-
pontban, a sorozat várhatóan 
ősszel is folytatódik majd. 

A Tarsoly zenekar húzta a talp 
alá valót a Táncházban március 
17-én, a Babits Mihály Kulturá-
lis Központ Bödő teremében. A 
rendezvény délután kezdődött, 
egészen kicsiknek szóló prog-
rammal. A Babázóba 1,5–3 éves 
korú gyermekeket és szüleiket 
várták, nem hiába, ugyanis már 
itt is nagyon sokan voltak. Izga-
tott kacagás, örömteli kurjon-
gatás jellemezet a foglalkozást, 
amelyet a Bartina Néptánc-
együttes női kara vezette.

Ezt követte a Játszó című 
program, ahova a nagyobb 

gyerekeket hívták. A hat éves-
nél idősebbeket a Gyermekek 
táncházában vitte táncba a Bar-
tina, Tóth-Mihó Erika és Tóth 
Zoltán vezetésével. Este pedig 
– nyolc órától éjfélig – a felnőt-
teké volt a terep. A Táncházban 
bárki megtanulhatta a sárközi 
táncrendet Nyemcsokné Kár-
páti Katalinnak és Nyemcsok 
Pálnak köszönhetően. Az ese-
mény nagyon népszerű volt. 

A nap során mintegy négyszáz 
táncoslábú látogató vett részt a 
programokon.

A Táncházak sorának itt sze-
rencsére nincs vége, legközelebb 
április 21-én, szombaton 16:00- 
24:00 óra között várja a Barti-
na Néptánc Egyesület a Babits 
Mihály Kulturális Központban 
a táncolni vágyó sokadalmat. 
Ekkor a Csurgó Zenekar zenél 
majd.  - mwj -

Egyformák vagytok
Szécsi Noémi íróval beszélge-
tett Ágoston Zoltán, a Jelen-
kor folyóirat főszerkesztője 
a Babits Mihály Kulturális 
Központban megrendezett 
író-olvasó találkozón, márci-
us 21-én. A beszélgetés ap-
ropója a József Attila-díjas 
fiatal írónő új kötete volt.

Egyformák vagytok – ez a címe 
Szécsi Noémi legutóbb megje-
lent regényének. A kötet a kor-
társ nő életét mutatja be szar-
kasztikusan. A történet mai, ám 
a régmúltból ered.

„Féltem ettől a regénytől” – 
mondta Szécsi Noémi. „Mindig 
nagyon szerettem volna elke-
rülni, hogy azonosítható legyek. 
Velem egyidős nő bőrébe még so-
hasem mertem bújni” – mondta a 
regényről az írónő. Szécsi Noémi 
első könyve 2002-ben jelent meg, 
„Finnugor vámpír” címmel. Ezt 

sok másik követte, ám a kortárs 
problémákat ilyen módon még 
egyik sem feszegette. Fontos ele-
me a regénynek a termékenység 
és terméketlenség. A nő szerepe 
és helyzete a mai társadalomban. 
És habár a regény önálló kötet, 
mégis egy trilógia része: előzmé-
nye a Nyughatatlanok és a Gon-
dolatolvasó című művek. 

 - mwj -

Rockopera a kitelepítésről
A magyarok 20. századi tör-
ténelmének egyik legsú-
lyosabb eseményét bemu-
tató „Fehérlaposok” című 
rockoperát láthatta a közön-
ség Szekszárdon. A darab 
szerte a Kárpát-medencében 
nagy sikert aratott, március 
19-én a szekszárdiak is vas-
tapssal fogadták az előadást.

A hazai rockoperák reperto-
árjából egy újabb kiváló alko-
tást láthatott március 19-én a 
szekszárdi közönség a Babits 
Mihály Kulturális Központban. 
A „Fehérlaposok” című darab 
zenéje és szövege is meghatá-
rozó, feledhetetlen élményt ad 
a nézőnek. Az alkotást, amely a 
felvidéki magyarok kitelepítését 
dolgozza fel, 2011 júniusában 
mutatták be először, azóta pedig 
szerte a Kárpát-medencében 
nagy sikert aratott.

A darabban két család sorsát 
követhetjük nyomon. A szemé-
lyes drámák során ismerhetjük 
meg a kitelepítés okozta fájdal-
mas élethelyzeteket, amelyeket 
a két bemutatott család mellett 
számtalan másik élt át a máso-
dik világháború után. A Tolna 
megyeiek számára kiemelten 
fontos a téma, hiszen a kitele-
pítés során a Magyarországra 
érkező felvidékek nagy része a 
Dél-Dunántúlon talált új ott-
honra.

A „Fehérlaposok” című roc-
kopera zenéjét Másik Lehel 
szerezte, szövegét Vizeli Csaba 
írta. A szereplők között ott volt 
Varga Miklós, Csengeri Attila, 
Tar Gabriella és Tihanyi Dá-
niel is. A díszletet az Ybl-díjas 
Siklósi József építész tervezte, a 
darabban közreműködött a Ma-
gyarock Dalszínház társulata. 

 - mwj -

Meghívó

Szeretettel hívjuk a sza-
badegyetem VI.évfolyamá-
nak 3. előadására és beszél-
getésére, melynek témája:
Korunk civilizációs beteg-
ségeinek gyógyítása a népi 
gyógymódok eszközeivel.

Előadó: Kovács József,
természetgyógyász, szakíró 
metafizikai pszichoterape-

uta (Budapest).
Időpont: 2018. március 28. 

(szerda) 17:00 óra
Helyszín: Babits Mihály 

Kulturális Központ
(Szekszárd, Szent I. tér 10.) 

Csatár terem (I. emelet)
Az ingyenes est háziasszo-

nya: Pócs Margit, a Men-
tálhigiénés Műhely elnöke

Információ: 
+36–20/473–0644, 
+36–74/511–721

www.mentalmuhely.hu

Hétszáz milliós beruházás indul az egyetemi karon
A 2016 óta futó szőlész-bo-
rász és a szeptemberben in-
duló gépészmérnök képzés 
infrastrukturális hátterének 
kiépítése, valamint a kollé-
gium felújítása valósul meg 
annak a 700 milliós beruhá-
zásnak a keretében, amely 
március 26-án indul a Pécsi 
Tudományegyetem szekszár-
di karán.

A PTE Kultúratudományi, Pe-
dagógusképző és Vidékfejlesz-
tési Kar (KPVK) és Szekszárd 
város jövője szempontjából is 
fontos mérföldkőhöz érkezett 
az intézmény – mondta el Prof. 
Dr. Horváth Béla. Az alapításá-
nak 40. évfordulóját 2017-ben 
ünneplő felsőoktatási intéz-
mény dékánja emlékezetett: a 
március 26-án induló fejlesz-
tés „története” egészen 2012-ig 
nyúlik vissza.

Akkor merült fel ugyanis 
először az egyetemi karon a 
szőlész-borász mérnök képzés 
elindítása. A következő években 
pedig megszaporodtak a szek-
szárdi autóalkatrész beszállító 
cégektől érkező megkeresések, 
akik magasan képzett, nyelve-
ket beszélő mérnököket keres-
tek, illetve e szakemberek helyi 
képzését szorgalmazták, hogy a 
végzett mérnökök itt vállaljanak 
munkát.

Az egyetemi kar dékánja – a 
képzési szakirányok spektru-
mának szélesítését szem előtt 
tartva – törekedett a „kereslet 
és kínálat” összhangjának meg-
teremtésére is, ezért 2014 ápri-
lisában dr. Palkovics László fel-
sőoktatásért felelős államtitkár, 
egyetemi és önkormányzati 
vezetők, politikusok, valamint 
a megye jelentős vállalkozá-
sai képviselőinek részvételével 
egyeztetést tartottak. Ezen a 
tervezett gépészmérnök-kép-
zéshez kapcsolódó rendszer-
technológiai szakiránnyal 
kapcsolatos kérdések tisztázá-
sára is lehetőség volt. A me-
gyei vállalkozások – köztük 
az Automatizálási Klaszter 
tagjai – megerősítették, hogy 

számukra rendkívül fontos a 
fiatal képzett munkaerő biz-
tosítása, és ennek érdekében 
szakemberekkel, gyakorlati 
képzési helyszínekkel és ösz-
töndíj-programmal támogatják 
a képzési folyamatot.

A képzés infrastrukturális 
hátterének megteremtéséhez 
pénz kellett. Dr. Horváth Béla 
sikerrel lobbizott, hogy a pécsi 
Modern Városok Programban, 
a Pécsi Tudományegyetem 
fejlesztésére, a „nemzetközie-
sítési” programjához biztosí-
tott 24 milliárdos kormányzati 
csomagba a 700 milliós kere-
tösszegével a KPVK fejlesztése 
is bekerülhessen. Ez nem volt 
egyszerű, hisz az egyetem né-
hány vezetője, valamint pécsi 
politikusok folyamatosan azzal 
érveltek, hogy a szekszárdi fej-
lesztését miért nem a szekszárdi 
Modern Városok Program biz-
tosítja.

Március 26-án indul a beru-
házás, melynek keretében a kar 
főépületének harmadik emele-
tén 100 millió forintból alakít-
ják ki a szőlész-borász mérnök 
képzéshez szükséges laborokat 
és további 100 millióból a gépé-
szmérnök képzéshez szükséges 
infrastruktúrát. Utóbbi képzés 
egyébként hét féléves, Kato-
na Tamás professzor irányítja 
a programot, mely az első két 

évben a PTE Műszaki és Infor-
matikai Karának tanárai segít-
ségével zajlik. A hallgatók gé-
pészet és villamosságtan mellett 
rendszertechnikai ismereteket 
szereznek. Az intézményből ki-
kerülő mérnökök Szekszárdon, 
illetve Pakson, az atomerőmű 
új blokkjainak építésénél és 
üzemeltetésénél számíthatnak 
munkára.

A KPVK dékánja elmondta: 
a felújítás érinti a kar főépüle-
tének tetőszerkezetét, a hom-
lokzat Rákóczi utca felőli része 
pedig árnyékolást is kap – ösz-
szesen mintegy 140 millió fo-
rintból. A hallgatóknak helyet 
adó kollégiumot is fejlesztik: a 
vizesblokkok megújítása mel-
lett energetikai korszerűsítésre 
is sor kerül 130 millió forint ér-
tékben. A kivitelezési munkála-
tokat a közbeszerzésen győztes 
szekszárdi vállalkozás, az Sz+C 
Stúdió Kft. végzi majd.

A keretösszegből fennmaradó 
pénzzel a KPVK hozzájárul a 
Borászati Kutatóintézet fejlesz-
téséhez, hiszen a szőlész-borász 
mérnök hallgatók itt végzik a 
gyakorlatot az utolsó szemesz-
terben, valamint beszáll a pécsi 
műszaki kar infrastrukturális 
fejlesztésébe is. Erre azért van 
szükség, mert a hallgatók az 
alapozó képzést Pécsett kapják 
meg.  - fl -

Ifjú zongoristák vetélkedtek
Március 14-én megyei zon-
goraverseny helyszíne volt 
a szekszárdi Liszt Ferenc Ze-
neiskola.
 
A megye 8 iskolájából 11 zongo-
ratanár készítette fel a gyereke-
ket az idei megmérettetésre. Két 
különböző stílusú és karakterű 
darabbal lehetett nevezni egyéni-
ben, 7 korcsoportban és a kama-
ra csoportban. A produkciókat 
az Eckhardt Gábor és H. Becht 
Erika alkotta zsűri értékelte. Vé-
leményük szerint a verseny ma-
gas színvonalú volt, különösen a 

nagyobb korcsoportokban voltak 
kiemelkedő teljesítmények.

A nívódíjat a szekszárdi Hájas 
Kristóf érdemelte ki, aki előadá-
sáért – szólóban egy Chopin és 
egy Lhewine darabot játszott – a 
verseny legmagasabb pontszá-
mát kapta. Szabados Balázzsal 
előadott négykezesét – Grieg és 
Szelényi műveit – kiemelt első 
hellyel jutalmazta zsűri.

Szekszárdi eredmények:
I. korcsoport: 1. Karácsony Han-
na (felkészítő: Erősné Máté Éva), 
3. Chang Qin (Erősné Máté Éva).

II. korcsoport: Kiemelt 1. 
Lozsányi Julianna (Lozsányi 
Tamás), 1. Jaszenovics Szonja, 
2. Máté Ifeoma Mária és Töt-
tős Eszter (mindhárom Erősné 
Máté Éva).

III. korcsoport: 2. Bajusz Pan-
na (Erősné Máté Éva).

IV. korcsoport: Kiemelt 1. 
Müller Albert János, 1. Petrits 
Emma, 2. Sulyok Hanna (mind-
három Főglein Klára).

VI. korcsoport: 1. Sándor 
Zsigmond Áron (Erősné Máté 
Éva), 2. Rács Zsóka (Főglein 
Klára).

VII. korcsoport: Kiemelt 1. 
Hájas Kristóf és Köpenczei 
Csenge (mindkettő Erősné 

Máté Éva), 1. Rizner Dávid 
(Lozsányi Tamás) és Szabados 
Balázs (Erősné Máté Éva).

Kamara csoport: Kiemelt 1. 
Hájas Kristóf–Szabados Balázs 
(Erősné Máté Éva), 1. Jaszenovics 
Szonja–Bajusz Panna, Köpenczei 
Csenge–Loboda Izabella–Viola 
Nóra Virág (mindkettő Erősné 
Máté Éva) és Sándor Zsigmond 
Áron–Erősné Máté Éva, 2. Ba-
lás Csilla Tekla–Horváth Linda 
Cecília (Főglein Klára), Frie-
manszky Anilla–Aranyi Panna 
(Erősné Máté Éva), Birtalan Dá-
niel–Petrits Emma és Csontos 
Anna–Rács Zsóka (mindkettő 
Főglein Klára).  

 SZV
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Mi a webjogsi? 
A webjogsi egy olyan teljes körű szolgáltatás, amely 
a tanuló számára a jogosítványhoz vezető úton – mind 
a tanulásban, mind az ügyintézésben – a lehető legtöbb 
internetalapú megoldást és ezzel a legnagyobb 

rugalmasságot, gyorsaságot és kényelmet biztosítja.

Személyesen jelentkezz Szekszárdon Mészáros Lázár u. 7 sz. alatti Tankönyvboltban 
vagy telefonon hívd a +36–30/937–9204-es számot!

Keresd a www.mazsijogsi.hu weboldalt itt is jelentkezhetsz!
Balog István oktató (03192)

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

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
március 26-tól március 30-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

Zárva

(03178)

MENÜ Március 26. Március 27. Március 28. Március 29. Március 30.

„A”
1050 Ft

Sárgaborsó-
leves

gazdagon

Citromos 
halgaluska-

leves
Kertészleves Zöldborsó-

leves

Diós guba,
vanília öntet

Zöldbab-
főzelék, 

házi vagdalt

Csirkepörkölt, 
tészta,

savanyúság

Natúr
sertésborda,

párolt zöldség

„B”
1050 Ft

Sárgaborsó-
leves

gazdagon

Citromos 
halgaluska-

leves
Kertészleves Zöldborsó-

leves

Temesvári 
sertésragu,
párolt rizs

Keleti fűszeres 
csirkeszárny,

currys
burgonya

Rakott
kelkáposzta

Paradicsomos 
káposzta, 

sült oldalas

Napi
ajánlat
950 Ft

Csirecombfilé 
ropogós

bundában,
kukoricás 

jázmin rizs,
savanyúság

Csirecombfilé 
ropogós

bundában,
kukoricás 

jázmin rizs,
savanyúság

Csirecombfilé 
ropogós

bundában,
kukoricás 

jázmin rizs,
savanyúság

Csirecombfilé 
ropogós

bundában,
kukoricás 

jázmin rizs,
savanyúság

Fitness
ajánlat
1190 Ft

Spenóttal, 
fetasajttal 

töltött
sertésjava

zöldpesztós
szélesmetélt

Spenóttal, 
fetasajttal 

töltött
sertésjava

zöldpesztós
szélesmetélt

Spenóttal, 
fetasajttal 

töltött
sertésjava

zöldpesztós
szélesmetélt

Spenóttal, 
fetasajttal 

töltött
sertésjava

zöldpesztós
szélesmetélt

(03190)

TISZA CIPŐBOLT
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 13. 

Telelfon: +36–74/510–134

Húsvéti vásár
a Tisza Cipőboltban

Március 27-28-án
Női, férfi cipők

15%
Szamos gyermekcipők

30-50%
engedménnyel.

Bankkártyás � zetési lehetőség!

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

Csak hetek múlva lesznek mérhetőek a károk
Egyelőre csak óvatos becslé-
sek vannak arra, hogy az idei 
– reméljük végleg múlóban 
lévő tél – milyen károkat oko-
zott az agráriumban. Gyur-
kovics János mezőgazdász 
szerint jelentősebb termés-
kiesés a gyümölcsösökben 
fordulhat elő.

Az év első hónapjában még 
arról szóltak a hírek, hogy a 
szokatlanul enyhe és száraz téli 
idő komoly károkat okozhat 
a mezőgazdaságban. „A nö-
vények nem jutnak elegendő 
csapadékhoz, fagy híján pedig 
a kártevők túlélhetik a telet. Ha 
nem jön fagy, a kertészeknek 
kell kiirtaniuk őket, ez azonban 
nagyon sokba kerül” – hallhat-
tuk, olvashattuk.

A február aztán igazi téli 
időjárással búcsúzott: a he-
lyenként 15–20 centis hótaka-
ró mellé kemény, helyenként 
mínusz 15–20 fokos hidegek 
jöttek. A mélynyugalmi álla-
potban lévő kalászosoknak 
nem ártott a fagy, a vetések 
károk nélkül átteleltek, a kárt-
evőket viszont jelentősen gyé-
rítette a sarkvidéki hideg – fo-
galmazott Vancsura József. A 
Gabonatermesztők Országos 
Szövetségnek elnöke szerint 
a földek nagy részén már ko-
rábban befejezték az első fejt-

rágyázást, a gabonatermelők 
nincsenek késésben.

Az első fejtrágya hatása meg 
is látszott a határ képén, hiszen 
a vetések zöldelltek. Most ezt az 
üdítő képet zavarta meg a visz-
szatérő télies idő. A hét elején 
lehullott 5–15 centiméteres hó 
ismét betakarta a határt, meg-
védve a vetéseket a komolyabb 
éjszakai fagyoktól.

Gyurkovics János szekszárdi 
mezőgazdász szerint a szántó-
földi kultúrákban elsősorban a 
belvíz okoz problémát. A feb-
ruárban és márciusban orszá-
gos átlagban lehullott mintegy 
150 milliméter csapadék ugyan 
kedvező feltételeket teremt a 
növények tavaszi nedvesség el-

látásához, de sok helyen a bősé-
ges csapadékot a talaj már nem 
képes elnyelni. A belvíz egyre 
több térségben jelenik meg a 
mélyebb fekvésű területeken 
illetve a rossz vízgazdálkodású 
táblákon, késleltetve a tavaszi 
munkálatok elvégzését.

A gyümölcsösökben már sok-
kal vegyesebb a kép. A gazdasá-
gok jó része már végzett a fák 
metszésével, sőt sok helyen foly-
tak a tavaszi lemosó permetezés 
növényvédelmi munkálatai is. 
Ezt zavarta meg ideiglenesen 
a visszatért télies időjárás. Az 
éjszakai mínuszok miatt azok-
ban a gyümölcsfélékben, ahol 
már megindultak az életfolya-
matok, a duzzadó vagy fakadó 

rügyekben fagykárokkal lehet 
számolni. 

„Ennek mértéke most még 
nem becsülhető meg ponto-
san, majd virágzáskor dől el a 
fagykár nagysága. Legnagyobb 
kárral elsősorban a korán faka-
dó csonthéjas gyümölcsű nö-
vények esetében kell számolni” 
– mondta el kérdésünkre Gyur-
kovics János.

Szakemberek szerint való-
színűsíthető, hogy kajszi- és 
őszibarackból nem lesz kiugró-
an jó termés, mint ahogy a cse-
resznye, a meggy és a szilva korai 
fajtáinál is lesznek terméscsök-
kenések. Ugyanakkor az alma és 
körte esetében nem számolnak 
érdemi károsodással.   - fl -
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Március 18-ai rejtvényünk megfejtése: Puskás Tivadar, telefonhírmondó
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Udvardy Zsuzsanna. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.

E heti rejtvényünk megfejtését március 29-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

„A sokaság pedig ezt kiáltotta: 
Hozsánna a Dávid Fiának! Ál-
dott a király, aki az Úr nevében 
jön!” 
 (Lukács ev. 19:38)

Virágvasárnap ünnepi üzenete 
az, hogy megérkezett és bemu-
tatkozik a Messiás, a felkent 
mennyei Király. E nagy napon 
mindenki előtt nyilvánvaló le-
het, hogy Ő, a názáreti Jézus az 
a várva várt mennyei Király, 
akiről az ősi próféciák, jöven-
dölések sokasága szól. Például a 
Zakariás próféta könyve 9. feje-
zet 9. verse: „Örvendj nagyon, 
Sion leánya, ujjongj, Jeruzsá-
lem leánya! Királyod érkezik 
hozzád, aki igaz és diadalmas, 

alázatos, és szamáron ül, sza-
márcsikó hátán.”

Az első virágvasárnapon elin-
dult a Szabadító, a Megváltó a 
megváltás útjára, aki a Messiás 
pályáján halad a fő állomás, a 
kereszten való megáldoztatás 
felé. Földi szolgálata idején már 
többször járt erre Jézus, de most 
utoljára jön.

Ebben áll az evangélium, a 
jó hír, a virágvasárnapi ünnep 
üzenetének lényege: bár sokan 
sokszor elutasították a názáre-
ti Jézus szolgálatát, szeretetét, 
intését, tanítását, ő mégsem 
fordít hátat a bűn hatalmában 
vergődő embereknek! Újból jön 
– még utoljára –, hogy meg-
váltson, vagyis hogy kiváltson 

a bűn uralma alól azáltal, hogy 
engesztelő áldozatul adja ön-
magát Isten ítélete alá értünk, 
helyettünk és miattunk!

Jézus Krisztus, a mennyei Ki-
rály megsiratta ezen az ünnepen 
Jeruzsálem lakóit, mert nem is-
merték fel a békességre vezető 

utat, az Istennel való megbé-
kélés útját. Mivel nem értették 
meg a szamárcsikón ülő Király 
meglátogatásának idejét, ezért 
tagadták meg őt később a római 
helytartó, Pilátus előtt – saját 
vesztükre. Hetven évvel később 
ugyanis elpusztult a város Jézus 
szava szerint, mivel a Titus ve-
zette római sereg a földdel tette 
egyenlővé Jeruzsálemet.

Elutasítás helyett ma is bárki 
elfogadhatja a mennyei Király-
lyal való kapcsolatot, közössé-
get. Mert „mindazoknak, akik 
befogadták őt, lehetőséget adott 
arra, hogy Isten gyermekeivé 
legyenek” (János ev. 1:12).

 Fodor Péter
 baptista lelkipásztor

AGÓRA MOZI
Március 25., vasárnap

15:00 –  Nyúl Péter
17:00 –  Tomb Raider 3D
19:30 –  Bosszúvágy
Március 26., hétfő

15:00 –  Nyúl Péter
17:00 –  Tomb Raider 3D
19:30 –  Bosszúvágy
Március 27., kedd

15:00 –  Nyúl Péter
17:00 –  Tomb Raider 3D
19:30 –  Bosszúvágy
Március 28., szerda

15:00 –  Nyúl Péter

17:00 –  Tomb Raider 3D
19:30 –  Bosszúvágy
Március 29., csütörtök

15:00 –  Nyúl Péter
17:00 –  Nap nap után
19:30 –  Gringo
Március 30., péntek

15:00 –  Nyúl Péter
17:00 –  Nap nap után
19:30 –  Gringo
Március 31., szombat

15:00 –  Nyúl Péter
17:00 –  Nap nap után
19:30 –  Gringo

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
2018. március 25. (vasárnap) 
09:00–13:00 – Rendezvény-
terem
Húsvéti játszóház
09:30 Húsvéti tojáskeresés a 
Prométheusz parkban (2–12 
éves korig)
10:00 Nyáry Detti Nyúlkaland 
című bábelőadása
11:30 EleveN gyerekzenekar 
koncertje

Kézműves foglalkozások: 
nyuszik és tojások készítése 
textilből (WMMM Várme-
gyeházi Varródoboz program-
ja); húsvéti díszek csuhéból; 
pom-pom nyuszik; arcfestés; 
tojás decoupage; tojásfestés, 
kicázás (írókázás). Kifújt vagy 
főtt tojást mindenki hozzon 
magával!

A húsvét állatkái: készítsd el 
nyuszidat, baridat és meglásd, 
kibújik a csibe is a tojásból!

További programom: bab-
játszó és húsvéti vásár a Mozi 
előterében. 

Belépőjegy: 1.000,- Ft, 4 éves 
kor alatt 500,- Ft.

2018. március 27. (kedd) 
17:30 – Művészetek Háza
Szekszárdi Művészettörténeti 
Szabadegyetem

Magyar Művészek Európá-
ban – 3. előadás. Beszéljünk 
a szurokról: Munkácsy, a Bo-
naparték és a Fontenebleau-i 
erdő. Dr. Aknai Tamás művé-
szettörténész sorozata. 

A belépés díjtalan!

2018. március 29. (csütörtök) 
19:00 – Színházterem

Kellemes Húsvéti Ünnepeket
Múzsa bérlet IV. előadás. A 

Játékszín és a TG Production 
közös produkciója.

A történet húsvétkor ját-
szódik. A negyvenes francia 
üzletember felesége külföld-
re utazik. A szalmaözvegy 
férj, kihasználva a lehetősé-
get, megismerkedik egy fiatal 
pincérnővel és felviszi a laká-
sára. A bonyodalmak akkor 
kezdődnek, amikor a feleség 
váratlanul hazajön... Vinkó 
József fordítása alapján átdol-
gozta Búss Gábor Olivér.

Szereplők: Szabó Győző 
(Stéphane), Bata Éva (Sophie), 
Grisnik Petra (Julie), Kerekes 
József (Walter), Ábel Anita 
(Marlene), Baronits Gábor 
(Frederic). Rendező: Kapitány 
Iván. 

Jegyek korlátozott számban 
kaphatók: 3.800,- – 3.300,- Ft-
os áron.

2018. április 5. (csütörtök) 
17:00 – Bakta galéria
Művésztanárok Tolnában: „A 
Koffán-sejtés”

Ifj. Koffán Károly – fes-
tőművész, művésztanár kiál-
lítása. „A nagy mesterségbeli 
felkészültség, a képben való 
gondolkodás, a szerkeszte-
ni tudás, a tárgyias szemlélet 
Koffán művein poézissel pá-
rosult. Számára a művészet az, 
ami a reneszánszban is volt: a 
világ megismerésének sajátos 
eszköze.” (Dr. Németh Lajos, 
1991). A tárlat megtekinthető: 
április 26-ig.

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 

45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
a Polgármesteri Hivatal Jogi és Hatósági Igazgatóságának 

Önkormányzati Osztályára adminisztrátor munkakör betöltésére.
A részletes pályázati felhívás a www.szekszard.hu honlapon, a 

Közügyek/Állás menüpontban tekinthető meg.

Meghívó Léleképítőre

Prof. Dr. Csókay András 
világhírű agysebész

Prima Primissima-díjas, a  
Magyar Köztársasági Érdemrend 

Nagykeresztjével kitüntetett  
orvos-professzor

vetített-képes előadása:
IDEGSEBÉSZET ÉS MISSZIÓ 

címmel.
Időpont: 2018. március 26. 

(hétfő) 18:00 órakor
Helyszín: Garay János 

Gimnázium, Díszterem
(7100 Szekszárd,

Szent István tér 7–9.) 
Információ:

dr. Tóth Csaba Attila 
Tel.: +36–30/9319–428
BELÉPÉS DÍJTALAN
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Kiemelkedő eredmények a mezei magyar bajnokságon
Kecskeméten rendezték meg 
Magyarország 110. Mezei 
Futó Bajnokságát, amelyen 
rajthoz álltak a Szekszárdi 
Sportközpont legjobb at-
létái is. A versenyt nyugodt 
szívvel nevezhetjük az or-
szág egyik legrangosabb 
futórendezvényének, hiszen 
a 9-10 éves korosztálytól a 
felnőtt mezőnyig rendeznek 
itt futamokat.

A zord idő ellenére népes me-
zőny jött össze, több mint 400 
sportoló küzdött egymással és 
az elemekkel. Szembetűnő volt, 
hogy a Sportközpont Kölyök 
Atlétika programja milyen sike-
res, hiszen nemcsak az időseb-

bek között, hanem a legfiatalabb 
korosztályokban is rajthoz tud-
tak állítani versenyzőket.

Indult a szakosztály válogatott 
futója, Szemerei Levente (képün-
kön) is, aki kemény és kitartó 

edzésmunkájának köszönhetően 
remek második helyezést szer-
zett a juniorok között. Időered-
ménye a felnőtt mezőny abszolút 
harmadik helyére lett volna elég. 
A fiatal sportoló edzőjével, Szőke 

Gergővel a nyári junior világbaj-
nokságra készül, ahol 3000 mé-
ter akadályfutásban kell felven-
nie a versenyt a világ elitjével.

Kiemelkedő volt a Felkl fivé-
rek remek szereplése: Dominik 
az U11-es korosztályban arany-
érmet szerzett, Benjámin pedig 
az újoncok között lett ötödik 
egy roppan erős mezőnyben.

Szekszárdi eredmények: U11 
(1 km): 1. Felkl Dominik. U13 
(2 km): 10. Deli Bence, 31. Plesz 
Gábor, 32. Máté Zsombor (csa-
pat 5. helyezés). Újonc (3 km): 
5. Felkl Benjámin. Serdülő (4.5 
km): 17. Istlstekker Balázs. Juni-
or (8 km): 2. Szemerei Levente. 
Utánpótlás (8 km): 10. Deák 
Bálint.  - rp -
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Tovább nőtt a Szekszárdi Műjégpálya látogatottsága
Az egyik legsikeresebb szezon-
ján van túl a Szekszárdi Műjég-
pálya: a majdnem négy hóna-
pos szezon alatt több mint 21 
ezren húztak korcsolyát a me-
gyeszékhely pályáján. 

Az elmúlt évekhez hasonlóan a 
szekszárdi óvodáknak és általá-
nos iskoláknak ezúttal is lehe-
tőségük volt ingyen látogatni a 
Szekszárdi Műjégpályát, amit 
nagyon sok intézmény ki is hasz-
nált, majdnem 3500 fiatal szállt 
jégre. A Szekszárdi Sportközpont 
által indított korcsolyaiskolákban 
több mint hatvanan tanultak meg 
biztonsággal mozogni a jégen, mi 
több, közülük néhány tehetséges 
gyermek már részt is vett a Szek-
szárdi Jégmadarak edzésein.

A jégpálya március 18-án 
ugyan bezárt, de a tervek között 
szerepel egy „in-line” borítás, 
amin a jégkorong szakosztály 
sportolói görkorcsolyákon to-
vább folytathatják edzéseiket.

Az első érem
A szekszárdi jégkorongsport 

megszerezte első magyar bajno-
ki érmét, ami rögtön egy szépen 
csillogó ezüst lett. A Magyar Jég-
korong Szövetség az idei szezon-

ban írta ki először a kölyök (U14) 
korosztály számára a Kispályás 
Bajnokságot, aminek lényege, 
hogy a mérkőzéseket három a há-
rom ellen vívják meg a csapatok.

A tornán a Szekszárdi Sport-
központ jégkorong szakosztálya, 
a Szekszárdi Jégmadarak csapata 
a kiváló második helyet szerezte 
meg. Az aranyérmet a Szombat-
helyi Pingvinek vihették haza, a 
dobogó harmadik fokára pedig a 
Szabolcsi Sólymok állhattak fel. 

A szekszárdi csapat legeredmé-
nyesebb játékosa 19 góllal Ko-
vács Kornél lett.

Kiélezett bajnokság
Az elmúlt héten győztest 

avattak a 2017/2018-as Városi 
Amatőr Jégkorong Bajnokság-
ban, amelyet immár 10. alka-
lommal rendeztek meg. Idén 
rekordot jelentő nyolc csapat 
mérte össze tudását a Szek-
szárdi Műjégpályán, köztük hat 

szekszárdi és két bajai együttes. 
A városi bajnokságban egy-
aránt részt vettek tehetséges 
amatőrök, a Szekszárdi Jégma-
darak U14-es vagy U16-os csa-
patának tagjai, valamint lelkes 
„jégkorongos” szülők is. 

A döntőt az alapszakasz győz-
tes Totyogó Kacsák és a harmadik 
helyen végzett Jégmadarak csa-
pata vívta, az aranyéremhez két 
nyert meccs kellett. A finálé óriási 
küzdelmet hozott, s végül a min-
dent eldöntő harmadik összecsa-
páson 8–7-re a Csanády Ákos, 
ifj. Csanády Ákos, Falus András, 
Németh Kristóf, Pilisi Tibor és 
Sandi Tamás alkotta Jégmadarak 
csapata nyert. A bronzérem a Ba-
jai Jégtörők együttesének jutott.

Végeredmény: 1. Jégmada-
rak, 2. Totyogó Kacsák, 3. Bajai 
Jégtörők, 4. Balu-T Jéglovagok, 
5. Sápadtarcú Sasok, 6. Noném 
Keletném, 7. Vénmadarak, 8. 
Szekszádi JE.

Az alapszakasz gólkirálya ifj. 
Csanády Ákos (Jégmadarak) 
lett 49 góllal, az alapszakasz 
pontkirálya Moser Miklós (To-
tyogó Kacsák) 61 ponttal. A 
rájátszás legértékesebb játéko-
sának Németh Kristóf (Jégma-
darak) bizonyult.  - rip -

ÁLLÁSHIRDETÉS
Építőiparban és
csőszerelésben

jártas szakembereket 
keresünk Szekszárdra.

Telefon:
+36–30/2888–458

(03186)

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

(03175)

Aliscás érmek a teremből
Az Alisca Nyilai Íjász Egyesü-
let sportolói a hétvégén két 
országos bajnokságon is szép 
eredményeket értek el.

A március 17–18-án Budaör-
sön megrendezett WA Terem 
Országos Bajnokságon négy 
versenyző is képviselte a szek-
szárdi egyesületet. Bolvári Anna 
a kadet kategóriában országos 
bajnoki címet szerzett, Szeitl 
Milán ezüstérmes lett a serdü-
lők között. Bencze Gábor 3. he-

lyezett lett a kadet mezőnyben, 
Varga György pedig ötödikként 
zárt a Master kategóriában.

A vasárnap Kunszentmikló-
son megrendezett Történelmi 
Terem Országos Bajnokságon is 
négy aliscás íjász indult, és va-
lamennyien dobogón végeztek. 
Németh Réka a gyerek, Szed-
mák Fanni pedig az ifjúsági ka-
tegóriában lett aranyérmes, míg 
Barta Viktória a gyerek, Barta 
Nikolett pedig a kadet mezőny-
ben végzett a 3. helyen.  SZV

Az ezüstérmes csapat tagjai, elöl: Uszléber Máté (kapus). Tér-
delnek (balról): Sági Gergő, Simon Iván, Szegedi Levente, Aj-
tonyi Bence, Kiefer Máté, Szegedi Szabolcs. Állnak: Gergely 
Tibor és Kakas Krisztián edzők, Komáromi Bence, Szilovics 
Balázs, Dobai Gergő, Szuchovszky Barnabás, Kovács Kornél, 
Helmrich Ádám, Tokodi Illés és Szuchovszky Tamás. A képről 
hiányzik: Jáksó Benedek és Sandi Tamás edző.
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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
A következő időpontot később 
közöljük. Előzetes bejelentkezés 
alapján: +36–74/504–102. Polgár-
mesteri Hivatal, polgármesteri tár-
gyaló (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
A következő időpontot később kö-
zöljük. 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.)

FELHÍVÁS – ÓVODAI BEÍRATÁSRA
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének 
58/2018.(II.22.) számú határo-
zata alapján értesítjük a kedves 
Szülőket, hogy a 2018/2019. ne-
velési évre Szekszárd város óvo-
dáiba a beíratás
•  2018. április 23-án (hétfő) 

08:00 – 17:00 óráig
•  2018. április 24-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 nemzeti-
ségi 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 Óvo-
da-Bölcsőde, Egységes Óvo-
da-Bölcsőde
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
7100 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 
igazolványa, valamint

– a gyermek orvosi igazolása.

Lehetőség szerint a szülő vi-
gye magával beíratandó gyer-
mekét! 

2. Kötelező beíratni azt a gyer-
meket, aki 2018. 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 2018. 
április 20-ig a gyermek lakó-
helye, ennek hiányában tartóz-
kodási helye szerint illetékes 
jegyzőhöz, továbbá a kérelem 
másolatát a kötelező felvé-
telt biztosító óvoda vezetőjé-
hez 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 
gyermek felvétele (előjegyzése):

Az óvoda felveheti azt a 
gyermeket is, aki a harmadik 
életévét a felvételétől számí-
tott fél éven belül betölti, fel-
téve, hogy minden, a felvéte-
li körzetben lakóhellyel, ennek 
hiányában tartózkodási hellyel 
rendelkező hároméves és annál 
idősebb gyermek óvodai felvé-
teli kérelme 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, 2018. május 25-ig ér-
tesítik 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 Endre u., Aranytó u., Árpád 
u., Augusz I. u., Bajcsy-Zsilinsz-
ky u., Balassa u., Bárányfok, Béke-
telep, Berzsenyi u., Bogyiszlói út, 
Borrév, Csaba u., Damjanich u., dr. 
Szakály Ferenc u., Garay tér, Holub 
József u., Hunyadi u., Józsefpusz-
ta, Kapisztrán u., Kendergyár, Ke-
selyűs, Keselyűsi út, Kinizsi u., Kis-
korzó tér, Kiss János u., Korsófölde 
u., Kölcsey lakótelep, Liszt F. u., 
Liszt tér, Luther tér, Mátyás király 
u., Mészáros L. u., Nyámándpuszta, 
Ózsák puszta, Petőfi S. u., Pollack 
M. lakótelep, Pollack M. u., Rákó-
czi u. páratlan oldala 1–47. számig, 
Sipos M.  u., Sport u., Széchenyi u., 
páros oldala 2–38. számig, Szent I. 
tér, Szentmiklósi út, Szluha Gy. u., 
Tartsay V. lakótelep, Tavasz u., Ti-
nódi u., Toldi u., Tompa u., Tormay 
B. u., Wosinsky M. lakótelep, Zrí-
nyi u. páratlan oldala 1–47. számig, 
Zrínyi u. páros oldala 2–42. számig.

2. számú óvodai körzet
Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egysé-
ges Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és 
Napközbeni Gyermekfelügyelet – 
Mérey u., 37–39.
Akácfa u., Babits M. u., Bagóvölgy, 
Baka u., Bakony u., Bálint köz, Bal-
parászta, Balremete, Bartina köz, 

Bartina u., Bartók B. u., Battyány u., 
Béla király tér, Benedek apát u., Be-
nedekvölgy, Bethlen G. u., Bikavér 
u., Bocskai köz, Bocskai u., Bodza 
u., Bólyai János u., Bor u., Borkút, 
Borostyán u., Borzsák E. u., Boty-
tyán-hegy, Bottyán-hegyi lakóte-
lep, Bükk u., Csapó D. u., Cserfa u., 
Cserhát u., Csonka u., Dicenty D. u., 
Diófa u., Dorogi köz, Dózsa Gy. u., 
dr. Berze N. J. u., Dülő u., Előhegy, 
Előhegyi u., Erkel F. u., Esze T. u., 
Ezerjó köz, Ezerjó u., Faddivölgy, 
Ferenc szurdik, Flórián u., Fuksz-
völgy, Fürdőház u., Fürt u., Gárdo-
nyi G. u., Hársfa u., Herman O. u., 
Hidaspetre, Hirlingpuszta, Horváth 
K. u., Hosszúvölgy, Hosszúvölgy u., 
Hrabovszky u., Illyés Gy. u., Jed-
lik Á. u., Jelky A. u., Jobbparász-
ta, Jobbremet, József A. u., Kablár 
köz, Kadarka köz, Kadarka lakó-
telep, Kadarka u., Kálvin tér, Kan-
dó K. u., Kápolna tér, Katona J. u., 
Kerékhegy, Kerékhegy u., Kisbö-
dő, Kisbödő u., Kisbödő-hegy u., 
Kiskadarka u., Klapka Gy. lakó-
telep, Klapka Gy. u., Kodály Z. u., 
Kossuth L. u., Kőrösi Cs. S. u., Leo-
pold L. u., Létay M. u., Lisztesvölgy, 
Lőtéri köz, Madách I. u., Mecsek 
u., Mérey u., Mocfa, Muskotály u., 
Nagybödő, Nagybödő u., Nefelejcs 
köz, Nefelejcs u., Nyár u., Palánk, 
Palánki hegy, Palánki út, Parász-
ta u., Páskum u., Pásztor u., Patak 

u., Pázmány tér, Pince u., Présház 
u., Puskás T. köz, Puskás T. u., Rá-
kóczi u. páratlan oldala 49. szám-
tól végig, Rákóczi u. páros olda-
la, Remete u., Rizling u., Roboz Z. 
u., Rózsa u.,  Rózsamáj u., Rövid-
völgy, Saul-völgy, Séd köz, Selyem 
u., Semmelweis u., Sió u., Szalai 
völgy, Széchenyi u. páratlan oldala 
1–37. számig, Székely B. u., Szent L. 
u., Szücsény-szurdik, Szüret u., Tán-
csics M. köz, Táncsics M. u., Tanya 
u., Tolnai L. u., Ujfalussy I. u., Vak B. 
u., Vár köz, Vendel I. u., Vörösmarty 
u., Wigand J. tér, Zápor-köz, Zápor 
u., Zöldkert u., Zrínyi u. páratlan ol-
dala 49. számtól végig, Zrínyi u. pá-
ros oldala 44. számtól végig.

3. számú óvodai körzet
Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda – 
Perczel Mór u., 2.
Alisca u., Alkony u., Alkotmány u., 
Allende u., Almás, Arany J. u., Ár-
nyas u., Árok u., Bakta, Baranya-
völgy, Barát J. u., Barátság u., Baráz-
da u., Bátaszéki út, Bem u., Benczúr 
u., Bercsényi u., Béri B. Á. u., Be-
zerédj u., Bodzás, Bródy köz, Bródy 
S. u., Búzavirág u., Cinege u., Cin-
ka, Cinka u., Csalogány u., Csap u., 
Csatár, Csatári u., Csend u., Csen-
gey D. u., Cseri J. u., Csobolyó u., 
Csokonai u., Csopak u., Csötönyi-
völgy, Dienes V. u., Dobó u., Domb 
u., dr. Hadnagy A. u., dr. Hirling 

Á. u., dr. Nagy I. u., dr. Szentgáli 
Gy. u., dr. Tóth L. u., Ebes u., Ebe-
spuszta, Epreskert u., Fagyöngy 
u., Faluhely, Fáy A. u., Gemenc u., 
Gesztenyés, Görögszó, Gurovica, 
Gyertyányos, Gyüszüvölgy, Halas 
u., Harang u., Harmat u., Háry J. u., 
Hébér u., Hegyalja u., Holdfény u., 
Hollós L. u., Honvéd u., Ibolya u., 
Istifán gödre u., Ivánvölgy, Jácint u., 
Jókai u., Kacor u., Kalász u., Kálvá-
ria u., Kerámia u., Kertész u., Kilá-
tó u., Kisfaludy u., Kurta u., Kuruc 
u., Lajos király u., Lehel u., Leven-
dula u., Liget u., Lugas u., Magyar 
S. u., Major u., Május 1. u., Mattioni 
E. u., Mészöly M. u., Mikes u., Mó-
ricz Zs. u., Munkácsy u., Muskátli 
u., Napfény köz,  Napfény u., Obsi-
tos u., Orgona u., Otthon u., Óvo-
da u., Perczel M. u., Porkolábvölgy, 
Puttonyos u., Rozsnyay M. u., Sár-
köz u., Sárvíz u., Strázsahegy, Sza-
bó D. u., Széchenyi u. 39. szám-
tól mindkét oldal végig, Szekér u., 
Szent-Györgyi A. u., Szérü u., Szi-
las köz, Szilas u., Szilfadülő, Szőlő 
köz, Szőlő u., Szőlőhegy, Szőlőhegy 
u., Tartsay V. u., Tóthvölgy, Tüske 
u., Tüzér u., Vadász u., Vasvári u., 
Venyige u., Vessző u., Vincellér u., 
Viola u., Vitéz u., Völgy u., Wesse-
lényi u., Ybl M. lakótelep, Ybl M. u., 
Zengő u., Zöldfa.



2018. március 25.16

LOVASTÁBOR 2018-ban is Őcsényben!
A Rózsa Tanya Lovarda 2018-ban ismét lovastáborokat indít az alábbi időpontokban:

(03193)

1.)  Június 25–30. (bejárós),
2.)  Július 2–7. (bentlakásos),
3.)  Július 9–14. (bejárós),
4.)  Július 16–21. (bentlakásos),

5.)  Július 30. – augusztus 4. Edzőtábor (bentlakásos),
6.)  Augusztus 6–11. (bejárós),
7.)  Augusztus 13–18. Élet a tanyán tábor (bentlakásos).

Bővebb információért kérjük érdeklődjön telefonon, vagy látogassa meg weblapunkat!
Tel.: +36–30/474–0090, +36–30/288–8437 • www.rozsatanya.n4.hu •  www.facebook.com/rozsatanyalovarda

Mit nyújtanak a táborok:
naponta gyerekenként 1 óra lovaglás, 

játszótér használat, vetélkedők, 
fürdőzés a medencében, oklevél osztás, fotó készítés.

ÁPRILISTÓL   AZNAPI   CSOMAGSZÁLLÍTÁS   BUDAPESTRE   –   BUDAPESTRŐL

(03192)

Termelői Bio
Homoktövis termékek

(03174)

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

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  (03181)

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!

(03182)


