
VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

A SZEKSZÁRDI ÖNKORMÁNYZAT HETILAPJA

XXIX. évfolyam, 14. szám             Lapunk a www.szekszard.hu honlapon is olvasható                             2019. április 14.

FOTÓ: KISS ALBERT/ARCHÍV 2018.

E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Konferencia
A konferencia-turizmus lehe-
tőségei bővülésének köszön-
hetően, két rangos orvosi kon-
ferenciának is helyszíne volt 
Szekszárd az elmúlt hónapban. 
Előbb a neurológusok, majd a 
belgyógyászok tartottak „kon-
zíliumot” a megyeszékhelyen.
 → 2. oldal

Kórusmuzsika
Kilenc szekszárdi, illetve Tolna 
megyei kórus énekelt az elmúlt 
vasárnap a negyvenharmadik 
alkalommal megtartott Bár-
dos Lajos Zenei Hetek kereté-
ben, de kórusmuzsika csendült 
fel a belvárosi katolikus temp-
lomban is.
 → 3. oldal

Cinegemadár
Az elmúlt szombaton, a Babits 
Mihály Kulturális Központban 
rendezték a „Cinegemadár” 
Tolna Megyei Népzenei ver-
seny döntőjét, melyen – mások 
mellett – kiemelt arany minősí-
tést kapott a szekszárdi Muslin-
ca Férfikar is.
 → 5. oldal → 6., 14. oldal

Tudnivalók
A bölcsődei és

az óvodai
beiratkozásróL

A 2019/2020.
nevelési évre

Aranytorkúak
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Két nagy sikerű orvos konferenciát tartottak Szekszárdon
A konferencia-turizmus 
lehetőségei bővülésének 
köszönhetően, két rangos 
orvosi konferenciának is 
helyszíne volt Szekszárd az 
elmúlt hónapban.

Először  az ország neuroló-
gusai gyűltek össze a megye-
székhelyen, hogy a 2015-ben 
elindított Neurológiai Estbör-
zén tíz perces előadásokban 
számoljanak be sokszor kü-
lönleges esetekről. Ezek igen 
tanulságosak voltak a szakma 
számára, és közelebb hozták 
egymáshoz a szakorvosokat a 
különböző betegségek felisme-
rése, gyógyítása terén.

– Fontos hangsúlyozni, hogy 
összejövetelünk gerincét a 
spontán bejelentett előadások 
képezték, a neurológia beteg-
ségek (stroke, sclerosis mul-
tiplex, neuroimmunológia, 
epileptológia, Parkinson-kór, 
demenciával járó betegségek) 
szinte teljes spektrumát felö-
lelve – jegyezte meg elöljáró-
ban a főszervező dr. Kondákor 
István professzor. – Nagyon 
különleges esetek kerültek re-
flektorfénybe a két nap során, 
amelyekből évente legfeljebb 
egy-kettő fordul elő Magyaror-

szágon. Éppen ezért éles szemű 
diagnoszta kell hozzá, hogy a 
különböző, meglehetősen rit-
ka szindrómákat felismerje. 
Ehhez néha igen speciális la-
bor- és képalkotó vizsgálatok 
szükségesek, de mindenekelőtt 
az orvos ambíciója és tájéko-
zottsága, hogy utána nézzen 
érdekes tünetek együttállásá-
nak – érzékeltette a konferen-
cia küldetését a Balassa János 
kórház osztályvezető főorvosa.

Dr. Kondákor István hoz-
zátette, az informális, oldott 
hangulatú konferencián bárki 
kötöttségek nélkül kérdezhe-
tett, a válaszokból pedig ko-
moly tanulságok derültek ki.

Igazi konzílium volt
Március végén a dunántúli 

belgyógyászok randevúztak 
három napon át Szekszárdon. 
Legutóbb ilyen rangos ese-
ménynek 2004-ben volt házi-
gazdája a tolnai megyeszék-
hely. A Magyar Belgyógyász 
Társaság Dunántúli Szekciója 
IX. Vándorgyűlése keretében 
tartották meg a XX. Szekszárdi 
Kardiológia Napokat is a kul-
turális központban.

A belgyógyászat a legna-
gyobb terület az orvostudo-

mányon belül. Az egyes terü-
letek ismerete, a direkt vagy 
indirekt hatások vizsgálata, a 
helyes következtetések levoná-
sa elengedhetetlen a modern 
gyógyászatban.

– A dunántúli kórházak-
ból érkező orvosokkal kép-
letesen szólva „körülálltuk a 
betegágyat”, s ebben rejlik a 
szakmai találkozó hasznossá-
ga, építő jellege – mondta dr. 
Benczúr Béla, a megyei kórház 
belgyógyászati osztályának 
főorvosa, a rendezvény főszer-
vezője.

– Elhangzott egy előadás, s 
ahhoz hozzászólt a kardioló-
gus, a nefrológus vagy épp a 

gasztroenterológia területé-
ről érkezett szakember. Ilyen 
párbeszédekre a hétköznapok 
során nincs lehetőség. Ez a 
konferencia viszont sorra ge-
nerálta a konkrét – sokszor 
kényes – témákban az új, az 
elterjedt gyakorlatnál komp-
lexebb megközelítéseket a di-
agnosztizálás vagy a terápia 
területén. Izgalmas téma volt 
például a véralvadásgátlók 
alkalmazása, ahol bizony üt-
köztek a vélemények a bel-
gyógyászat egyes szakterüle-
teit képviselő orvosok között 
– avatott be a részletekbe a 
szekszárdi főorvos.

Mint azt dr. Benczúr Bélától 
megtudtuk, ezen a konferen-
cián is lehetőség volt konkrét 
esetek bemutatására: a „Fiatal 
Orvosok Fóruma” keretén be-
lül többen is éltek ezzel a le-
hetőséggel.

A két orvosi konferencia 
városmarketing szempontból 
is hoz(hat)ott a konyhára... A 
több száz vendég közül sokan 
már jelezték: az eddig csak 
felszínesen ismert Szekszárd 
felkeltette az érdeklődésüket, 
és a közeljövőben családostul 
szívesen visszatérnének.

  B. Gy.

Bárdos: zeneszerző és 
pedagógus
Bárdos Lajos, a kiemelkedő 
tehetségű zeneszerző és kar-
nagy, a Liszt Ferenc Zene-
művészeti Főiskola tanára 
1899-ben született Budapes-
ten. Számos jelentős népze-
nei, pedagógiai, prozódiai, 
zeneelméleti munkával já-
rult hozzá a zenei nevelés-
hez, mindemellett dalokat, 
színpadi műveket, hangjá-
tékokat, illetve egyházi és 
világi kórusműveket is írt. 
Vezetése alá tartozott a Ce-
cília és a Palestrina Kórus, 
majd a Budapesti Kórus és a 
Mátyás templom énekkara.
Az 1977-ben Solymári Ze-
nei Hetek néven indult, eu-
rópai szintű fesztivál elméle-
ti előadásoknak, karvezetők, 
zenepedagógusok tovább-
képzésének, zenei szimpó-
ziumoknak is helyet adott. 
A program Bárdos 1986-os 
halálát követően vette fel a 
zenetudós nevét.
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Kóruszene a templomban és a kulturális központban
Kilenc szekszárdi, illetve 
Tolna megyei kórus „adott 
hangot” zenei repertoárja 
sokrétűségének az elmúlt 
vasárnap a negyvenharma-
dik alkalommal megtartott 
Bárdos Lajos Zenei Hetek ke-
retében.

A szekszárdi program a Belvá-
rosi Római Katolikus Temp-
lomban indult, ahol a 120 éve 
született zeneszerző „Missa 
Tertia” című műve szólalt meg 
a Szentmise keretében a Liszt 
Ferenc Pedagógus Kórus, a 
Szekszárdi Madrigálkórus, va-
lamint a Váci Székesegyház 
Szent Cecília Egyházi Kórus 
tolmácsolásában, Koller Tamás 
karnagy vezényletével, Lozsányi 
Tamás orgonaművész közremű-
ködésével.

A Babits Mihály Kulturális 
Központban délután megtar-
tott kórustalálkozón Csillagné 
Szánthó Polixéna méltatta a 
rendezvény sikerét és az azt el-
indító Bárdos Lajos zeneszerzőt, 
karnagyot, zenepedagógust. A 
közgyűlés humán bizottságának 
elnöke arról beszélt, „milyen jó 
is adni”. Hiszen, aki hittel, sze-
retettel ad, tudja, cselekedete 
által maga is gazdagodik, és ta-

lán többet kap vissza. Csillagné 
reményét fejezte ki, hogy az idei 
találkozó méltó lesz elődeihez és 
általa mindenki gazdagabbá vá-
lik, emelkedett lélekkel tér haza.

A hazai énekkarok sereg-
szemléje több mint négy évti-
zede – egyéb zenei kiválóságok 
mellett – a szekszárdi Gerse 
József zenepedagógus, karnagy 
közreműködésében indult út-
jára. Az április 7-i eseményen 
Kempelen Tünde, a Bárdos La-
jos Zenei Hetek művészeti veze-
tője és fővédnöke emlékeztetett: 
a „Tanár úr” hívta Szekszárdra 
annak idején a programot, aki 
Kempelen férjével, Miskolczi 
Ottóval, a zenei hetek társ-szer-

vezőjével együtt dolgozott a 
rendezvény sikerén. A fővéd-
nök örömének adott hangot, 
hogy egy csendesebb időszakot 
követően a program most újra 
„csodálatosan kivirágzott”.

A délután során dunaföld-
vári, bölcskei, simontornyai és 
mözsi kórusok, illetve női karok 
mellett közönség elé lépett a dr. 
Szabó Szabolcs karnagy dirigál-
ta szekszárdi Gagliarda Kamara-
kórus, a Naszladi Judit karnagy 
irányította Szekszárdi Gárdonyi 
Zoltán Református Együttes 
és a Szekszárdi Madrigálkórus 
Jobbágy Valér karnagy vezény-
letével. A zenei élményt pécsi 
vendégfellépők, így a Pákolitz 

Kamarakórus, valamint a Peda-
gógusok Barátság Kórusa részvé-
tele emelte. A szekszárdi rendez-
vény az Éneklő Ifjúság Minősítő 
Hangversennyel zárult.  Gy. L.

NÉVNAP–TÁR
Április 14. (vasárnap) – Tibor
Tibor: latin-magyar eredetű; jelentése: Tiburi.

Április 15. (hétfő) – Anasztázia, Tas
Anasztázia: görög eredetű; jelentése: a feltámadott.
Tas: török-magyar eredetű; jelentése: kő; jóllakott, megtelt.

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

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

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

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

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

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Április 14.
(vasárnap)

Április 15.
(hétfő)

Április 16.
(kedd)

Április 17.
(szerda)

Április 18.
(csütörtök)

Április 19.
(péntek)

Április 20.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard

zápor | kb. 1 mm eső | szeles nap
max. 14o , min. 6o

zápor | kb. 1 mm eső | szeles nap
max. 16o , min. 6o

közepesen felhős
max. 17o , min. 6o

közepesen felhős | szeles nap
max. 18o , min. 6o

közepesen felhős
max. 17o , min. 6o

gyengén felhős
max. 18o , min. 7o

zápor 
max. 19o , min. 8o

Speciális matracokat vásároltak az adományból
Hét darab, prevenciós mat-
racot adományozott a 7100 
A Városod Egyesület a Tolna 
Megyei Balassa János Kórház 
Szülészeti Osztálya számára.

A 350 ezer forint értékű támo-
gatás – amelyet az intézmény 
részlege eszközbeszerzésére 
fordít –, az egyesület februári 
jótékonysági álarcosbáljának 
jegybevételéből és az est során 
tett felajánlásokból gyűlt össze.

A speciális, memória-habos 
matracok a veszélyeztetett vá-
randóságuk okán, tartós fek-
vésre kényszerülő kismamák 
kényelmét szolgálják. Előnyük, 
hogy csupán enyhe elleny-

nyomást fejtenek ki a csontos 
kiemelkedések körül, ilyen 
módon tehermentesítik a nyo-
másnak fokozottan kitett terü-

leteket, ennél fogva a kismamák 
komfortérzete is növekszik.

Az átadás sajtóeseményén 
dr. Répásy István osztályvezető 

főorvos és Taklerné Bräutigam 
Irén, a Szülészet-Nőgyógyászati 
osztályvezető ápolója köszöne-
tét fejezte ki az egyesület ado-
mányáért, hiszen azok nagyban 
segítik majd a részleg feladatai-
nak ellátását.

A szülészet osztályvezető 
ápolója lapunknak elmondta: 
a matracok az épület második 
szintjére kerülnek, ahol a vá-
randós kismamák fekszenek 
– néha akár két-három hetet, 
sőt olykor másfél hónapot is. A 
helyben fertőtleníthető matra-
cok bevonata elasztikus, így, az 
egyáltalán nem gyűrődik meg, 
emellett a kismama bőrén sem 
okoz semmiféle sérülést.  Gy. L.
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Kleopátrakezelés (75 perc)
A Kurland kecsketejes termékek ki-
válóan hatnak a száraz, akár ekcémás 
bőrre. Gyógyító hatású a psoriasisra.

A kezelés kecsketejes testradírral in-
dul, mely után a bőr puha és selymes 
lesz, az érett bőr visszanyeri fiatalságát, 
rugalmasságát. Azonnal hidratál, rege-
nerál, és védi a bőrt a környezet nem 
kívánatos hatásaival szemben.

A peelinget követő kecsketejes 
fürdőhöz használt csúcsminőségű 
kecsketej garantálja a relaxációt és a 
bőrápoló élményfürdőt. 

A kecskevajkrém-pakolás hidratáló, 
nyugtató, és kiegyensúlyozó. Termé-
szetes Q10 koenzimet, és rengeteg 
A-, B-, C-, D- és E-vitamint tartalmaz. 
Különösen ajánlott nagyon száraz-, 
érzékeny-, és irritált bőrre. Kiváló ke-
zelés neurodermatitiszes-, ekcémás-, 
és pikkelysömörös bőrre is.

A kezelés a kecsketejből készült 
kecskevajas masszázzsal ér véget, 
mely nem csak vitaminokban gazdag, 
de mangóvajjal, golgotavirágolajjal, 
aloe veraval, és avokádóolajjal meg-
erősítve táplálja, hidratálja és regene-
rálja a száraz, stresszes bőrt.

WELLNESS RITUÁLÉK

•  90 perces anyagcsere-fokozó, fris-
sítő alga testkezelés sós gyógyvizes 
medencefürdővel.

•  90 perces méregtelenítő zöldtea 
testkezelés sós gyógyvizes meden-
cefürdővel.

•  90 perces relaxáló csokoládé testkeze-
lés sós gyógyvizes medencefürdővel.

Teljeskörű kényeztetés, mely a 
peelingezéssel kezdődik (testradír), 
majd a kényeztető testpakoláson át 
egy 50 perces teljes test masszázzsal 
ér véget.

Algás pakolás: 
Ásványokban és nyomelemekben 
gazdag, erősen hidratáló, bőrkisimító 
és élénkítő, valamint cellulitellenes 
hatású. Atlanti-óceáni zöld alga és vö-
rös alga kivonattal helyreállítja a bőr 
anyagcseréjét, gyulladásgátló hatású, 
miközben finom bőrt eredményez.

Zöldtea pakolás: 
A zöldtea anyagcserefokozó, méreg-
telenítő, kisimító hatású, a bőr egye-
netlenségeit csökkentő, revitalizáló. 
Bársonyosan puha és sima bőrt ered-
ményez.

Csokoládé pakolás:
Bőrstruktúra javító, a száraz bőr 
egyensúlyát helyreállító, mikrokerin-
gést fokozó hatású. A testet és lelket 
egyaránt relaxáló, hidratáló, bőrfe-
szesítő hatás valódi kakaóval.

Nyitva tartás:
hétfő – péntek: 8:00 – 20:00 

 szombat – vasárnap: 9:00 – 20:00
7030 Paks, Táncsics M. u. 13.

Telefon:+36–75/830–830

(04192)

Májustól egészen új kezelésekkel várjuk Önt!
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Kiemelt arany minősítés a Muslinca férfikarnak
Az elmúlt szombaton, a Ba-
bits Mihály Kulturális Köz-
pontban rendezték a „Ci-
negemadár” Tolna Megyei 
Népzenei verseny döntőjét.

A ’90-es évek első felében, Bogár 
István emlékére útjára indított, 
majd Csipkerózsika álmából ta-
valy felébresztett megméretésre 
harmincegy egyéni és huszony-
nyolc csoportos előadó – össze-
sen 350-en – jelentkezett Tolna 
megye huszonhat településéről, 
illetve ketten a megyehatáron 
túlról.

A márciusi szekszárdi és 
tamási elődöntőt követően 
az április 6-i fináléban végül 
huszonhét oklevelet ítélt oda 
a zsűri. A legjobban szere-
pelt felnőtt énekesek, éneklő 
csoportok és hangszeresek a 

Szekszárdi Szüreti Napok „Ci-
negemadár” Népzenei Gáláján 
mutathatják be műsorukat a 
Vármegyeháza udvarán, míg 
a legkiválóbb 18 év alatti éne-
kes szólisták és énekegyüttesek 
a „Tiszán innen, Dunán túl” 

Népdaléneklési Versenyen kép-
viselhetik a megyét.

A döntő zsűrijének elnöke 
Vakler Anna, a Liszt Ferenc Ze-
neművészeti Egyetem tanára, a 
Népi Ének Tanszak szakirány 
vezetője volt. A bírák között 

foglalt helyet Birinyi József 
népzenész, a KÓTA társelnö-
ke, Matókné Kapási Julianna, a 
Bartina Néptánc Egyesület mű-
vészeti vezetője, Szabadi Mihály 
koreográfus, néprajzkutató és 
Zsikó Zsuzsanna népdalénekes, 
a „Felszállott a páva” döntőse. 
A közönség soraiban köszönt-
hették a legendás népművelő 
lányát, Bogár Évát is.

A zsűri három kiemelt arany 
minősítést adott ki: a Kakasdi 
Német Nemzetiségi Kórus és 
a Nagymányoki Székely Nép-
dalkör mellett a legmagasabb 
elismerést érdemelte ki a Szek-
szárdi Muslinca Férfikórus is. 
A bírák ezen felül 12 arany-, 
7 ezüst- és 5 bronz minősítést 
adtak át énekes szólistáknak, 
illetve kórusoknak, énekegyüt-
teseknek.   SZV

Függetlenebb életet élhetnek
Az értelmi sérült fiatalok ön-
álló életre való felkészítésé-
ért kíván tenni a kormányzat, 
az Értelmi Fogyatékossággal 
Élők és Segítőik Országos Ér-
dekvédelmi Szövetsége (ÉFO-
ÉSZ), valamint a szervezet 
keretein belül megyénkben 
is létrejött Önálló Életviteli 
Centrum (ÖÉSZ).

Úgy tudjuk, a kormány és a 
szervezet célul tűzte ki, hogy 
a nagy létszámú intézmények 
értelmi sérült lakóiból többen 
az önálló életkezdés útjára lép-
hessenek, és megkezdhessék 
támogatott lakhatásukat. En-
nek elősegítéséért – a támoga-
tott lakhatás, a párkapcsolat, a 
jogok és érdekvédelem, a bán-
talmazás az életvitel témájában, 
illetve az ÖÉSZ létrejöttének 
okán –szülői kérésre tartottak 
szakmai délutánt március vé-
gén, Szekszárdon, a Tolna Me-
gyei Civil Információs Cent-
rumban. 

A programon a főbb pontok 
mellett terítékre került az ápo-
lási díj témája, de az is, mit le-

het tenni, ha az örökös sérült 
személy. A témakörökben dr. 
Hartmann Mária és dr. Gajda 
Zoltán ügyvédek osztották meg 
tapasztalataikat, illetve mutat-
ták meg a lehetőségeket.

Az Önálló Életviteli Cent-
rumok létrejöttéről a Tolna 
megyei ÉFOÉSZ vezetője, dr. 
Garay Zoltánné elmondta, ál-
tala könnyebbé válik a sérült 
fiatalok beilleszkedése a több-
ségi társadalomba. Kiemelte: a 
felkészítés folyamán a külön-
böző témacsoportok segítenek 
az érintetteknél az önállóbb 
életvezetésben. A megyei veze-
tő bizakodó, hogy a változások 
eredményeit szélesebb körű tár-
sadalmi elfogadás is övezi majd. 
A sérültek ugyanis a képzések 
alkalmával önállóbbakká vál-
nak, önbizalmuk növekszik, sőt, 
a mindennapi életvezetés során 
felhasználható ismereteket is 
elsajátíthatnak, további moti-
vációkat adva ezzel számukra. A 
változások következményeként 
munkahelyek, nappali ellátók 
is létesülhetnek városi, megyei 
szinten.  Gy. L.

Idén is több százan futottak
Az autizmus világnapjához 
kapcsolódóan szombaton 
ötödik alkalommal szervezte 
meg „Esőmanók Esőmenők” 
elnevezésű jótékonysági fu-
tását az Esőmanók Tolna Me-
gyei Autistákért Egyesület.

A korábbi évekhez hasonlóan 
most is több száz résztvevője volt 
a rendezvénynek, amelyen három 
távon (1 km, 5 km, 11 km) futva, 
illetve a leghosszabbon kerékpá-
rozva indulhattak a szombat dél-
után a mozgást választó szekszár-
diak és környékbeliek. Az idén 
először virtuális otthoni futással 
is teljesíthették a távok.

Vizdár-Lőczi Gizella, az egye-
sület vezetőségi tagja elmondta, 
örömteli, hogy vannak a ren-
dezvénynek rendszeres vissza-
térői, de egyre több fogyatékkal 
élő embert is látni az indulók 
között.

A Borvidék Futó Egyesület 
még tavaly ajánlott fel egy Tri-
umph oldtimert, amelyet azóta 
rendbe hoztak és az idei Borvi-
dék Félmaratonon kisorsolnak 
azok között, akik támogató 
jegy vásárlásával segítik az Eső-
manókat. Az egyesület legfőbb 
célja egy fejlesztő központ lét-
rehozása. SZV
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Bölcsődei beíratás a 2019/2020-as
nevelési-gondozási évre

Szekszárd Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata Városi 
Bölcsődéje értesíti az érde-
kelt szülőket, hogy bölcső-
dei beiratkozást hirdet a 
2019/2020-as nevelési – gon-
dozási évre.

Bölcsődébe azon gyermekek 
vehetők fel, akiknek szülei, ne-
velői munkavégzésük, munka-
erő- piaci részvételt elősegítő 
programban, képzésben való 
részvételük, betegségük vagy 
egyéb ok miatt napközbeni el-
látásukról nem tudnak gondos-
kodni, és igazolni tudják, hogy 
ők és gyermekük (gyermekeik) 
szekszárdi lakhellyel, vagy tar-
tózkodási hellyel rendelkeznek, 
és életvitelszerűen Szekszárdon 
tartózkodnak.

Beiratkozás helye: Váro-
si Bölcsőde (7100 Szekszárd, 
Perczel Mór u. 4.) 

Ideje: 2019. április 29–30. 
(hétfő – kedd), 08:00 – 17:00
Tel.: 74/512–062, honlap: www.
eszterlanc-bolcsode.hu

A beiratkozáshoz szükséges 
dokumentumok:
•  a kitöltött felvételi kérelem,
•  a gyermek születési anyaköny-

vi kivonatának másolata,
•  a gyermek TAJ kártyájának 

másolata,
•  a gyermek lakcím kártyájának 

másolata,
•  a szülő lakcímkártyájának má-

solata,
•  gyermekorvosi igazolás.

A felvétel elbírálásához szüksé-
ges egyéb információkat a szü-
lőknek a helyszínen a „Felvételi 
kérelemben” kell megtenniük. 

A beiratkozásra a gyermeket 
nem kell a szülőknek magukkal 
hozniuk.

1997 évi XXXI.tv „42. § (1) A 
bölcsőde a családban nevelkedő 
3 éven aluli gyermekek napköz-
beni ellátását, szakszerűgondo-
zását és nevelését biztosító in-
tézmény. Ha a gyermek a 3. évét 
betöltötte, de testi vagy szellemi 
fejlettségi szintje alapján még 
nem érett az óvodai nevelésre, 
a 4. évének betöltését követőau-
gusztus 31-ig nevelhető és gon-
dozható a bölcsődében. 

(2) A bölcsőde az (1) bekez-
désben foglaltakon túl végezheti 
a fogyatékos gyermekek korai 
habilitációs és rehabilitációs célú 
nevelését és gondozását is. A 
bölcsődei ellátás keretében a Kt. 
szerinti szakértői és rehabilitációs 
bizottság szakvéleménye alapján 
a fogyatékos gyermek legfeljebb 
hatéves koráig fejlődését biztosító 
korai fejlesztésben és gondozás-
ban, vagy fejlesztő felkészítésben 
vehet részt.”

Pályázati felhívás – 2019. évi Sportkeret / Működési célú
Pályázat megnevezése: 2019. évi Sportkeret / Működési célú

Pályázat témaköre:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Humán Bi-
zottsága a 41/2019. (III.25.) határozata értelmében pályáza-
tot hirdet a szekszárdi székhelyű sportegyesületek működé-
si célú kiadásainak támogatására.

Pályázat célja:
A pályázat célja, hogy szekszárdi székhelyű sportegyesüle-
tek működését támogassa az utánpótlás-nevelés, a szaba-
didős és diáksport színterén.

Támogató:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
Humán Bizottsága

Pályázók köre:
Jelen pályázati kiírás keretében támogatást kaphatnak szek-
szárdi székhellyel rendelkező sportegyesületek, melyek vál-
lalják a jelen pályázati feltételekben foglalt elvárások telje-
sítését.

Keretösszeg: 5.000.000,- Ft

Igényelhető min. összeg: 50.000,- Ft

Igényelhető max. összeg: 500.000,- Ft

Önrész aránya: A pályázó által kötelezően biztosítandó önrész mértéke 10 %.

Beadási határidő: 2019. április 26. (péntek) 

Pályázat közzétételének 
a helye:

•  Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (7100 
Szekszárd,Béla király tér 8.) Ügyfélszolgálati irodáján,

•  Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata hivatalos 
honlapján (www.szekszard.hu)

Pályázat benyújtásának 
módja:

•  a pályázatot 1 eredeti, aláírt példányban, elektronikusan 
kitöltött

•  Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
Humán Bizottsága részére címezve 

• személyesen, vagy postai úton,
• zárt borítékban elhelyezve lehet benyújtani,
•  a borítékon jól láthatóan fel kell tüntetni a Pályázati Felhívás 

címét, a pályázó nevét és címét,
•  a pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon 

nyújtható be,
•  a pályázati adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem 

változtatható.

Pályázat benyújtásának 
helye:

• Személyesen:  7100 Szekszárd, Béla király tér 8. 
(Humán Osztály, 5. számú iroda)

• Postai úton: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Pályázati felhívás – 2019. évi Sportkeret / Sportrendezvények szervezése
Pályázat megnevezése: 2019. évi Sportkeret / Sportrendezvények szervezése

Pályázat témaköre:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Humán Bizott-
sága a 42/2019. (III.5.) határozata értelmében pályázatot hir-
det a szekszárdi székhelyű sportegyesületek és civil szerve-
zetek által szervezett sportprogramok, sportrendezvények 
szervezésére és lebonyolítására. 

Pályázat célja:

A pályázat általános célja, hogy Szekszárd városában a he-
lyi igényekre alapozva olyan sportprogramok, sportrendez-
vények, sportkezdeményezések valósuljanak meg, amelyek 
elősegítik, hogy minél szélesebb körben sportoljon Szek-
szárd város lakossága, akár a versenysport- vagy szabadidős 
sport színterén.

Támogató: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
Humán Bizottsága

Pályázók köre:
Jelen pályázati kiírás keretében támogatást kaphatnak szek-
szárdi székhellyel rendelkező sportegyesületek, civil szerve-
zetek, melyek vállalják a jelen pályázati feltételekben foglalt 
elvárások teljesítését.

Keretösszeg: 2.500.000,- Ft

Igényelhető min. összeg: 50.000,- Ft

Igényelhető max. összeg: 300.000,- Ft

Önrész aránya: A Pályázó által kötelezően biztosítandó önrész mértéke 10 %.

Beadási határidő: 2019. április 26. (péntek)

Pályázat közzétételének 
a helye:

•  Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (7100 
Szekszárd, Béla király tér 8.) Ügyfélszolgálati irodáján,

•  Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata hivatalos 
honlapján (www.szekszard.hu)

Pályázat benyújtásának 
módja:

•  a pályázatot 1 eredeti, aláírt példányban, elektronikusan kitöltött
•  Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

Humán Bizottsága részére címezve 
•  személyesen, vagy postai úton zárt borítékban elhelyezve le-

het benyújtani,
•  a borítékon jól láthatóan fel kell tüntetni a Pályázati Felhívás cí-

mét, a pályázó nevét és címét,
•  a pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon 

nyújtható be,
•  a pályázati adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem 

változtatható.

Pályázat benyújtásának 
helye:

• Személyesen:  7100 Szekszárd, Béla király tér 8.  
(Humán Osztály, 5. számú iroda)

• Postai úton: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Felhívása helyi kitüntetések adományozásának kezdeményezésére
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának Közgyűlé-
se a Szekszárd Város Napjának 
megállapításáról és a helyi ki-
tüntetések és elismerő címek 
alapításáról és adományozá-
sának rendjéről szóló 11/2016. 
(III. 31.) önkormányzati rende-
lete alapján Szekszárd város 
közösségéhez fordul, hogy a 
szekszárdiak tegyenek javasla-
tot az alábbi helyi kitüntetések 
adományozására.

1.) Pro Urbe Szekszárd emlék-
plakett
Pro Urbe Szekszárd emlékplakett 
adományozható annak a természetes 
személynek vagy azok közösségének, 
aki vagy amely a város fejlesztésében, 
a társadalmi, szociális, kulturális, 
gazdasági élet bármely területén ki-
emelkedően hasznos munkát végez, 
és ennek révén a város értékeit nö-
velő, maradandó eredményt ért el, 
öregbítette a város jó hírét.

Pro Urbe Szekszárd emlék-
plakett adományozását települési 
képviselő, szekszárdi székhelyű 
civil szervezet, érdekképviseleti 
szervezet, és bármely, szekszárdi 
állandó lakóhellyel rendelkező 
természetes személy kezdemé-
nyezheti. Pro Urbe Szekszárd 
emlékplakett évente legfeljebb 
három adományozható.
2.) Közjóért kitüntető díj
Közjóért kitüntető díj adomá-
nyozható annak a természetes 
személynek vagy azok közössé-
gének, aki vagy amely Szekszárd 
városért kiemelkedő jelentőségű 
tevékenységet folytat, vagy foly-
tatott, és ezzel hozzájárult a város 
országos vagy nemzetközi hírne-
vének növeléséhez.

A Közjóért kitüntető díjra bár-
mely szekszárdi állandó lakóhelyű 
személy, vagy szekszárdi székhe-
lyű jogi személy javaslatot tehet. 
Közjóért kitüntető díjból évente 
legfeljebb hat adományozható.

3.) Szekszárd javáért kitüntető cím
A Szekszárd javáért kitüntető 
cím annak a szekszárdi székhelyű 
vagy telephelyű vállalkozásnak 
adományozható, aki vagy amely  
a)  Szekszárd gazdasági fejlődésé-

nek elősegítésében, gazdasági 
érdekeinek előmozdításában 
kiemelkedő jelentőségű tevé-
kenységet folytat, vagy

b)  szociális területen a lakosság ér-
dekében – különösen életszín-
vonalának javításában, szociális 
jólétének növelésében – példa-
értékű teljesítményt nyújt, vagy 

c)  egyediségével, egyedülállóságá-
val, újításával, nagy jelentőségű 
díjjal, PR munkával, vagy egész 
tevékenységével hozzájárul a 
város országos vagy nemzetkö-
zi hírnevének elmélyítéséhez, 
öregbítéséhez.
A Szekszárd javáért kitüntető 

cím adományozására javaslatot 
tehet bármely szakmai szervezet, 
érdekképviseleti szerv, természe-
tes személy, civil szervezet. Évente 
legfeljebb négy kitüntető cím ado-
mányozható.
4.) Hirling Ádám kitüntető díj
Hirling Ádám kitüntető díj an-
nak az önkormányzatnál, vagy 
az általa fenntartott, működte-
tett intézménynél, költségvetési 
szervnél foglalkoztatott közal-
kalmazottnak, munkavállalónak, 
köztisztviselőnek, ügykezelőnek, 
valamint az önkormányzat ki-
zárólagos vagy többségi tulajdo-
nában álló gazdasági társaságnál 
foglalkoztatott munkavállalónak 
adományozható, aki
a)  munkaköréből fakadó felada-

tait legalább tíz éve tartósan 
magas színvonalon és eredmé-
nyességgel látja el; 

b)  jelentős érdemeket szerzett 
nagy munkaigényű szakmai 
feladat végrehajtásában;

c)  életpályája alapján példaképül 
állítható.
A Hirling Ádám kitüntető díj 

több személy, közösség, mun-
kacsoport között megosztva is 
adományozható közös tevékeny-
ség, együttesen elért kiemelkedő 
eredmény esetén. 

A Hirling Ádám kitüntető díj ado-
mányozására javaslatot tehet a mun-
káltatói jogkör gyakorlója, valamint 
a munkáltatói jogkör gyakorlójának 
egyetértésével a polgármester, az 
alpolgármester, az önkormányzati 
képviselők, a bizottságok külső tag-
jai, valamint a szekszárdi működési 

körű szakmai és civil szervezetek. A 
kitüntető díjból évente legfeljebb 3 
adományozható.
5.) Tormay Károly kitüntető cím
A Tormay Károly kitüntető cím 
alapításával Szekszárd Megyei 
Jogú Város Önkormányzata kife-
jezi elismerését Szekszárd város 
közigazgatási területén az egész-
ségügyi ellátásban tevékenykedő 
szakemberek iránt, akik hosszú 
időn keresztül végzett szakmai te-
vékenységük és elkötelezettségük 
révén kiemelkedő eredményeket 
értek el az egészségügyi szakterü-
leten, ezzel hozzájárultak a városi 
egészségügyi ellátás magas szakmai 
színvonalú biztosításához. 

A Tormay Károly kitüntető cím 
adományozására javaslatot tehet 
bármely szekszárdi lakóhelyű ter-
mészetes személy, szekszárdi szék-
helyű jogi személy, civil szervezet.
6.) Triebler Irma kitüntető cím
A Triebler Irma kitüntető cím ala-
pításával Szekszárd Megyei Jogú 
Város Önkormányzata kifejezi 
elismerését a Szekszárdon, szoci-
ális szakterületen dolgozók iránt, 
akik hosszú időn keresztül végzett 
szakmai tevékenységük és elkö-
telezettségük révén kiemelkedő 
eredményeket értek el, és munká-
jukkal jelentős mértékben hozzá-
járultak a szociális ellátás magas 
színvonalú biztosításához.  

A Triebler Irma kitüntető cím 
adományozására javaslatot tehet 
bármely szekszárdi lakóhelyű ter-
mészetes személy, szekszárdi szék-
helyű jogi személy, civil szervezet.

A kitüntetésekre vonatkozó 
javaslatokat írásban, az űrlapok 
kitöltésével kell eljuttatni Szek-
szárd Megyei Jogú Város polgár-
mesteréhez 2019. április 30-ig.

Cím: 7100 Szekszárd, Béla ki-
rály tér 8.

A javaslattételben meg kell je-
lölni azokat a tényeket és adatokat 
is, amelyek a kitüntetés adomá-
nyozását megalapozzák.

Természetes személyt érintő 
adományozásra vonatkozó min-
den javaslathoz mellékelni kell 
a javasolt személy hozzájáruló 
nyilatkozatát személyes adatai 
kezeléséhez.

A javaslattételhez az űrlap és 
a szükséges nyilatkozat letölthe-
tő Szekszárd Megyei Jogú Város 
honlapjáról: 

https://www.szekszard.hu/hu/
onkormanyzat/dijak-elismere-
sek/javaslatteteli-urlapok 

Pályázati felhívás – 2019. évi Ifjúsági Keret
Pályázat megnevezése: 2018. évi Ifjúsági Keret

Pályázat témaköre:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Humán Bi-
zottsága a 40/2019. (III.25.) határozata értelmében pályá-
zatot hirdet az ifjúsági korosztály számára elérhető progra-
mok, rendezvények szervezésére és lebonyolítására.

Pályázat célja:

A pályázat általános célja, hogy Szekszárd városában a helyi 
igényekre alapozva az ifjúsági korosztályt megcélzó prog-
ramok, rendezvények, kezdeményezések valósuljanak meg, 
amelyek elősegítik, hogy minél szélesebb körben a fiatalok 
kulturáltan, hasznosan tudják a szabadidejüket eltölteni.

Pályázati kategóriák:

• fiatalok egészséges életmódra nevelése;
• szünidei szabadidős programok;
• pályakezdés, beilleszkedés segítése;
• hátrányos helyzetű fiatalok segítése;
• önkormányzati munkába történő eredményes bekapcsolódás;
• nemzetközi kapcsolatok építése;
• Szekszárdra vonatkozó fontos ismeretek elsajátítása;

Támogató: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
Humán Bizottsága

Pályázók köre:
Jelen pályázati kiírás keretében támogatást kaphatnak olyan 
szekszárdi székhellyel rendelkező ifjúsági egyesületek, civil 
szervezetek, köznevelési intézmények, melyek vállalják a je-
len pályázati feltételekben foglalt elvárások teljesítését.

Keretösszeg: 2.700.000,- Ft

Igényelhető min. összeg: 50.000,- Ft

Igényelhető max. összeg: 200.000,- Ft

Önrész aránya: A pályázó által kötelezően biztosítandó önrész mértéke 10 %.

Beadási határidő: 2019. április 26. (péntek)

Pályázat közzétételének 
a helye:

•  Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (7100 
Szekszárd, Béla király tér 10.) Ügyfélszolgálati irodáján,

•  Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata hivatalos 
honlapján (www.szekszard.hu)

Pályázat benyújtásának 
módja:

•  a pályázatot 1 eredeti, aláírt példányban, elektronikusan 
kitöltött

•  Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
Humán Bizottsága részére címezve 

• személyesen, vagy postai úton,
• zárt borítékban elhelyezve lehet benyújtani,
•  a borítékon jól láthatóan fel kell tüntetni a Pályázati Felhívás 

címét, a pályázó nevét és címét,
•  a pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon 

nyújtható be,
•  a pályázati adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem 

változtatható.

Pályázat benyújtásának 
helye:

• Személyesen:  7100 Szekszárd, Béla király tér 8. 
(Humán Osztály, 5. számú iroda)

• Postai úton: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Húsvéti ovi-váró

A Szekszárdi Gyermeklánc 
Óvoda szeretettel meghívja az 
óvodába készülő kedves gye-
rekeket és szüleiket húsvéti 
ovi-váró játszóházába.

Az óvó nénik bábelőadás-
sal és apró ajándékkal várják a 
gyerekeket.
Időpontok:
•  Kertvárosi óvoda:  

április 17. (szerda) 10:30 óra
•  Perczel óvoda:  

április 17. (szerda) 11:00 óra
(Kérjük, váltócipőt hozzanak 
magukkal!) 
Elérhetőségek:
•  Perczel óvoda: Perczel M. u. 

2., tel: 06–74/512–251
•  Kertvárosi óvoda: Szent-Györ-

gyi A. u. 11., tel: 0674/312–168
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TAVASZI AKCIÓS AJÁNLAT
2019. Cetelem áruhitel lehetőség, egyes gépeknél 0% THM

Akciós ajánlatunk április 4-től május 29-ig,
illetve a készlet erejéig érvényes.

Jantner Erdő-Mező Kft. • 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 21. 
• Telefon: +36–74/510–026 • Mobil: +36–30/162–2002

0%
THM

Husqvarna LC140S benzinmotoros 
fűnyíró

ÚJ

Husqvarna
Láncfűrész 130
•  Teljesítmény

1.5 kW

59.900,- Ft

Husqvarna Fűkasza 135R
•  Teljesítmény:

1,4 kW
• 34,6 cm³
• 6,8 kg

134.900,- Ft (10 x 13.490,- Ft)

•  125 cm3

•  vágásszélesség:
40 cm

•  gyűjtés/hátsó 
kidobás

• önjáró

99.900,- Ft
Husqvarna TS138M traktor
•  Briggs&Stratton motor
•  mechanikus váltó
• vágásszélesség: 97 cm

549.900,- Ft

(04191)

Jelentkezni munkaidőben személyesen 
a Szekszárd, Piac téren lévő 

Kertészeti Szaküzletben lehet.

Kertészeti Szaküzlet
7100 Szekszárd, Piac tér • Tel.: 74/311–458

Szekszárdi Kertészeti Szaküzletünkbe
kisegítő bolti eladót

azonnali munkakezdéssel felveszünk.
Kereskedelmi, szakmai gyakorlattal,

szekszárdi vagy városkörnyéki
lakhellyel előnyben.

(04193)

Határtalanul: Garaysok jártak a Vajdasági Parlamentben
A Szekszárdi Garay János 
Gimnázium 11.b és 11.d osz-
tályos diákjai öt napot töltöt-
tek Szerbiában a Határtalanul 
program keretében.

A garaysok először Kosztolányi 
egykori otthonát, Szabadkát 
látogatták meg. A város sze-
cessziós csodái, mint amilyen 
a magyar állam támogatásával 
felújított zsinagóga, vagy a ná-
lunk már ritkaságnak számító 
mesterek üzletei – mint a szita-
készítő műhelye – egy időutazás 
élményével gazdagították a gye-
rekeket. 

Ezután Óbecsén, Szekszárd 
testvérvárosában a helyi gim-
názium tanulóival találkoztak, 
majd megismerkedtek a Bán-
ság és Bácska néhány települé-
sével, történelmi emlékhelyé-
vel. Vajdasági tartózkodásuk 

alatt eljutottak Újvidékre is, 
ahol meglátogatták a Vajdasá-
gi Parlamentet. A Tartományi 
Képviselőház egyik képviselő-
je fogadta is a diákokat, beszélt 
a tartomány színes etnikai és 
kulturális összetételéről, a hat 
(!) hivatalos nyelvről, a parla-
ment működéséről, és Pásztor 
Istvánról, a képviselőház je-
lenlegi elnökéről is. A diákok a 

képviselői padokból szinkron-
tolmácsolás segítségével hall-
gatták végig a prezentációt.

A kirándulás utolsó szaka-
szában a Duna partján álló 
Galambóc várát keresték fel 
a szekszárdiak. A Belgrádtól 
150 km-re fekvő, uniós tá-
mogatással felújított erődöt 
ez év márciusában adtak át a 
nagyközönségnek. Minden 

magyarnak felemelő élményt 
jelenthet, hogy hazánktól 
ilyen távol is történelmünk 
emlékeivel találkozhatunk: 
magyar hősökkel, lovagokkal, 
fővezérekkel, királyokkal. A 
vadregényes táj és az épület 
egyaránt maradandó élményt 
biztosított. 

A túra végén a garaysok a 
belgrádi Nándorfehérvár vár-
nál megkoszorúzták a Hunyadi 
Jánosnak és a vár hős védőinek 
emléket állító emlékkövet. 

A „Határtalanul” program 
kihagyhatatlan lehetőséget je-
lentett minden résztvevő diák 
számára.  Átlépve az országha-
tárokat a diákok megtapasztal-
hatták a nemzeti összetartozást 
és megismerhették legszebb, 
legértékesebb történelmi és ter-
mészeti kincseinket. 

 Fenyőházi-Vörös Judit
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Színházba vitték a diákokat

Középiskolás diákok nyel-
vgyakorlását, szellemi gya-
rapodását segítette legutób-
bi akciójával a Rotary Club 
Szekszárd.

A szervezet egyik kiemelt célja, 
hogy támogassa a tehetséges fi-
atalokat. Ennek megfelelően a 
Szekszárdi Garay János Gimná-
zium hetven, német nyelvet ta-
nuló diákját hívta meg a Rotary 
a Magyarországi Német Színház 
(DBU) előadására, a skót király, 
Macbeth a 400 éve íródott tra-
gédiájára.

A Rotary Club idei tervei kö-
zött szerepel, hogy a szekszárdi 
egyes számú gyermekotthon-
ban rendbe hozzák az udvar és a 
focipálya körül lévő védőhálót, 
illetve a látogató szülők számára 
asztalokkal, padokkal beszélge-
tésre alkalmas közösségi teret 
alakítanak ki.

A kilátóra vezető út mellett 
már tavaly fákat ültettek, most 
díszcserjék ültetésével tennék 
még harmonikusabbá a látké-
pet. A szedresi nemzetközi lo-
vas táborba idén tíz országból 
húsz fiatalt várnak.  SZV

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
(04178) Eboltás

Tájékoztatjuk a lakosságot, 
hogy a 2019. évi összeveze-
tett eboltásra 2019. április 23. 
és május 10. között kerül sor 
Szekszárdon.

Az oltások pontos helyszíneit 
és időpontjait a Szekszárdi Va-
sárnap következő, április 21-i 
lapszámában közöljük.

Friss hírekért,
képgalériáinkért

látogasson el
közösségi

oldalunkra:
https://www.facebook.com/

szekszardivasarnap/
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Április 7-ei rejtvényünk megfejtése: Gábor Miklós, Mágnás Miska, Hamlet
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Utasi-Péter Jánosné. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.  
E heti rejtvényünk megfejtését április 17-én (szerda) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

„Tanítványai először nem értet-
ték mindezt, de miután megdi-
csőült, visszaemlékeztek arra, 
hogy az történt vele, ami meg 
volt írva róla.”  (János 12,16)

Virágvasárnap, pálmavasárnap – a 
mai napon ünnepel a keresztyén vi-
lág: a böjti készülődés lassan a céljá-
hoz ér, a nagyhét eseményeit, majd 
a húsvéti öröm kiteljesülő ragyogását 
elővételezi ezen a napon. Hittanosa-
immal beszélgetve döbbenek rá újra 
és újra, hogy mennyire hasonlítunk 
egykori hit-társainkhoz, elődeinkhez, 
magukhoz a tanítványokhoz. Nem 
értjük igazán mindazt, ami akkor 
történt, ott Jeruzsálem utcáin. Nem 
értjük azokat az eseményeket sem, 

ami velünk történik. A tömeg – ak-
kor is, mint ma is – ünnepel, majd 
őrjöng, hisz eget ostromló akarattal, 
majd csalódásában őrlődik, vágya-
kozik és eltaszít, mindent lát, de sem-
mit sem ért, sokat akar, de oly keveset 
él meg igazán. 

Jézus csodálatos előrelátással 
beszélt erről a különösen egyszerű 
emberi valóságról: „most még nem 
értetek”. Soha nem változó valóság 
ez, ugyanúgy, mint soha nem válto-
zó valóság a Teremtő viszonyulása: 
„El nem múló szeretettel szerette-
lek!” S e két valóságnak találkozá-
sából születhet meg valami egészen 
rendkívüli, valami egészen szokat-
lan és valónktól idegen, mégis saját: 
az ember érteni kezd.

A virágvasárnapi beszámoló 
jánosi mondatában így olvassuk: 
„Tanítványai először nem értették 
mindezt, de miután megdicsőült, 
visszaemlékeztek arra, hogy az tör-
tént vele, ami meg volt írva róla.” 
A megdicsőült, vagyis feltámadott 
és isteni teljességében felragyogó 
Jézus nagyon is emberi találkozá-
saiban (együtt evett tanítványaival 
újra, Tamás akár meg is érinthette 
volna, beszélgettek Vele) minden 
emberi értelem felett lévő békes-
ségével ajándékozta meg övéit. Ez 
a békesség pedig felülírta – s újra 
és újra felülírja – a félelem, okos-
kodás, szűkös látásmód, felvilá-
gosult szkepticizmus valóságnak 
hitt feltételezéseit, s megnyitja az 

emberi értelmet a befogadhatat-
lan befogadására, az isteni valóság 
megsejtésére.

S micsoda gazdagság ez! Igazi 
ünnep mindenkor! Hiszen valós-
nak vélt köreinkben futva, szűkös 
életterünkben sínylődve mindig is 
a teljesség, az értés, a szabadság felé 
törtetünk, törekszünk. Ám messze 
Isten örök szeretetétől, a halott világ 
erőterében csillogunk. Megérintőd-
ve, rácsodálkozva, visszatekintve 
mindarra, ami „meg volt írva Róla” 
már réges-régen, észrevéve milliók 
életében a megdicsőült Jézus fényét, 
értővé válhatunk, s részesei lehetünk 
az élet teljességének. Ámen!  

 Kaszóné Kovács Karola 
 református lelkipásztor

Pályázat
A Szekszárdi Német Nemzeti-
ségi Önkormányzat pályázatot 
hirdet „Kulturális Pályázat” 
címmel Szekszárd Megyei Jogú 
Város területén működő német 
nemzetiségi kulturális tevé-
kenységet folytató, szekszárdi 
székhelyű civil szervezetek tá-
mogatására.

A támogatás a szekszárdi 
német nemzetiségek önazo-
nosságának megőrzését, anya-
nyelvének, zenei, tánc és egyéb 
hagyományainak, szellemi és 
tárgyi emlékeinek ápolását szol-
gáló, célokra nyújtható. 

A támogatásra rendelkezés-
re álló keretösszeg mértéke a 
2019. évben 2.500.000 forint.

A pályázat beadási határide-
je: 2019. április 30.

A pályázati kiírás és az adat-
lap letölthető Szekszárd Megyei 
Jogú Város (www.szekszard.hu) 
honlapjáról. 
 Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

AGÓRA MOZI
Április 14., vasárnap 

15:00 |  A hiányzó láncszem
17:00 |  Dumplin' – Így kerek 

az élet
19:30 |  Kedvencek temetője

Április 15., hétfő 

15:00 |  A hiányzó láncszem
17:00 |  Dumplin' – Így kerek 

az élet
19:30 |  Kedvencek temetője

Április 16., kedd 

15:00 |  A hiányzó láncszem
17:00 |  Dumplin' – Így kerek 

az élet
19:30 |  Kedvencek temetője

Április 17., szerda 

15:00 |  A hiányzó láncszem
17:00 |  Dumplin' – Így kerek 

az élet
19:30 |  Kedvencek temetője

Április 18., csütörtök 

15:00 |  Mia és a fehér  
oroszlán

17:00 |  Miután
19:30 |  Hellboy

Április 20., szombat  

15:00 |  Mia és a fehér  
oroszlán

17:00 |  Miután
19:30 |  Hellboy

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
2019. április 14. (vasárnap) 
09:00-13:00 - Rendezvényte-
rem
Húsvéti játszóház
•  09:00–13:00 Kézműves fog-

lalkozások, babajátszó, arc-
festés

•  09:30 Húsvéti tojáskeresés 
a Prométheusz parkban (10 
éves korig). A tojáskereséshez 
kosarat hozzatok magatokkal! 
(rossz idő esetén elmarad)

•  11:00 Húsvéti kaland Nyúlcsi 
Júlcsival az Óperenciás Báb-
színház előadásában.
Kifújt vagy főtt tojást min-

denki hozzon magával!
Jegyárak 1.000,- Ft, 4 éves kor 

alatt 500,- Ft.

2019. április 16. (kedd) 17:30 
– Digitális Jólét Program Pont
Digitális evangelizáció

Prezentáció arról, hogy a digi-
tális technológia, hogyan segít-
heti elő az evangélium terjedé-
sét. Tippek és módszerek arra 
vonatkozólag, hogy a digitális 
eszközök segítségével ebben a 
rohanó világban, hogyan telje-
sedhet ki a hitélet. 

A belépés díjtalan.

2019. április 18. (csütörtök) 
18:00 – Színházterem
Vujity Tvrtko: Túl minden ha-
táron
Egy lebilincselően izgalmas 
este a Föld körül Vujity Tvrtko-
val. Az év motivációs előadása 
rengeteg nevetéssel, még több 
kalanddal és a legyőzhetetlen 
erővel. Egy este, ami felemel, 
és erősebbé tesz. Egy este, amit 
soha nem fog elfelejteni! 

Jegyár: 2.500,- Ft.

Meghívó
Van-e illata a liliomnak?...
Honnan tudjuk? Láttuk?...
„Jézus erre azt mondta neki:
Mivel láttál engem, hittél.
Boldogok, akik nem láttak, és 
mégis hittek.”
 (János 20:29)

A Szekszárdi Baptista Gyüle-
kezet 2019. április 21-én (va-
sárnap) 10:00 órától húsvéti 
evangélizációs napot tart.

Vendég: Péter István ny. 
baptista lelkipásztor (Békés).

Helyszín: Szent István Ház 
(7100 Szekszárd, Rákóczi u. 
69–71.).

Minden kedves érdeklődőt 
szeretettel várunk.

Virágvasárnapi
újvárosi séta

A Szekszárd-Újvárosi Római 
Katolikus Társaskör vezetősége 
szeretettel hív mindenkit 2019. 
április 14-én, Virágvasárnap 
14:30 órakor a Szent István 
Házba (7100 Szekszárd, Rákó-
czi u. 69–71.), ahonnan közös 
sétát teszünk az Újvárosi teme-
tőbe.

A séta alkalmával megte-
kintjük a felújított keresztet az 
újvárosi templom előtt, majd 
felkeressük a régi újvárosi la-
kosok és az Újvárosi Plébánián 
szolgáló plébánosok sírjait a 
temetőben.

Szeretettel várjuk Önöket! 
 Gyurkovics János
 a Társaskör világi elnöke

Kiállítás
Juhász Ildikó grafikus „Ta-
vaszváró” című kiállítása a 
Tolna Megyei Illyés Gyula 
Könyvtárban (Szekszárd, Szé-
chenyi u. 51.)

Ideje: 2019. április 17. 
(szerda) 17:00

Megnyitja: Kovács Ferenc 
festőművész

Közreműködik: Hucker 
Ferenc és Szijjártó Istvánné

Húsvéti véradás
Az Országos Vérellátó Szolgálat 
Szekszárdi Területi Vérellátója 
2019. április 15-én (hétfőn) 
08:00 – 17:00 óráig húsvéti vé-
radást szervez.

Véradóinkat húsvéti csomag-
gal várjuk.

Szeretettel várjuk régi és új 
véradóinkat. Személyigazol-
ványt, lakcímkártyát, TAJ-kár-
tyát  hozzanak magukkal.

Kérjük minél többen jöjje-
nek el, hogy ezzel is bizton-
ságossá tudjuk tenni a hazai 
vérellátást.

Adományozás
A Tolna Megyei Vöröskereszt
HASZNÁLTRUHA ADOMÁ-
NYOZÁST TART.

Helye: Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1.
Ideje: 2019. április 15. (hétfő) 

08:00 – 09:00 óráig.
2019. évi tagdíj befizetésére is 

lehetőség van.
Szeretettel várjuk tagjainkat 

és minden rászorulót. EKHO TOURS TUI Partneriroda  Eng.szám: R-1188/95/97
Szekszárd, Arany J. u. 16. • Tel./fax: 74/511–099,
Tel./fax: 74/413–849 • Mobil: +36-30/9575630
E-mail: ekhotours@ekhotours.hu
Honlap cím: www.ekhotours.hu

Utazzon velünk…
Közel 100 utazási iroda ajánlata egy helyen...

Folyamatosan megújuló akcióinkról és további előfoglalási 
kedvezményekről érdeklődjön irodánkban vagy keresse    oldalunkon!

(04188)
•  Május 1-jei hosszú hétvége Máltán 

repülővel 99.900,- Ft/fő+ill.

•  Egyiptom repülővel, ALL. INC. ellátás 
4*-os szálloda 76.990,- Ft/fő+ill.

•  Húsvét Rómában repülővel 119.900,- Ft/fő+ill.

Irodánkban már elérhetőek a 2019-es nyári nyaraló és körutas 
katalógusok.

Ajánlataink:

Család
Akadémia

A Család Akadémia első szem-
eszterének negyedik alkalmát 
2019. április 17-én (szerda) 
15:00 órától tartják a PTE Kul-
túratudományi, Pedagógus-
képző és Vidékfejlesztési Kar 
(Szekszárd, Rákóczi út 1.), 52. 
sz. előadótermében.
Előadások:
•  15:00 – 15:45 Életünk lenyo-

mata gyermekeink lelkén – 
dr. Komlósi Ákos c. főiskolai 
docens, neveléslélektani szak-
tanácsadó

•  15:45 Beszélgetés a résztve-
vőkkel

•16:00 – 16:45 Játékoslét a 
családban – dr. habil Bús Imre 
tanszékvezető főiskolai tanár, 
dékánhelyettes (PTE KPVK)
•  16:45 Beszélgetés a résztve-

vőkkel
A Család Akadémia szakmai 
vezetője: dr. habil Kurucz Ró-
zsa főiskolai tanár, dékáni meg-
bízott (PTE KPVK).

Meghívó
Az Egész-ség Önképző Kör 
következő előadása Mihályi 
Mónika természetgyógyásszal: 
„Tavaszi megújulás az esszen-
ciális olajok használatával”.

Időpont: 2019. április 15. 
(hétfő) 17:00 óra

Helyszín: Babits Mihály Kul-
turális Központ, Csatár terem I. 
emelet (Szekszárd, Szent István 
tér 10.)

Info: +36–20/473–0644, 
+36–74/511–722; www.men-
talmuhely.hu
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Idén a KSC Szekszárd nélkül rendezik az elődöntőt
Bekövetkezett, amire csak 
kevesen gondoltak. Az élvo-
nalbeli női kosárlabda baj-
nokság alapszakaszát har-
madikként záró Atomerőmű 
KSC Szekszárd csapata két 
szezont követően idén nem 
jutott elődöntőbe.

A negyeddöntő első, 22 ponttal 
megnyert szekszárdi mérkőzé-
sét követően még joggal biza-
kodtak a KSC drukkerei, hogy 
ilyen játékkal kedvenceik már 
Győrben lezárják a párharcot, 
és Studerék 2017 és 2018 után 
ismét bejutnak a bajnoki elő-
döntőbe. A Rába-parti város-
ban azonban nem a szekszárdi 
forgatókönyv szerint alakultak 
az események: a játékvezetői 
hármas ténykedése nem ütötte 
meg az A-csoport nívóját (pl. a 
győriek háromszor annyi bün-
tetőt dobhattak), ráadásul az 
atomosok igen pontatlanul cé-
loztak távolról.

Sajnos, a KSC tripladobó szá-
zaléka a mindent eldöntő, szer-
dai harmadik mérkőzésen sem 
javult (16/2), így hiába küzdött 
oroszlánként a sérülések és be-
tegségek gyengítette Szekszárd, 

végig csak az eredmény után 
futott. A harmadik negyed-
ben már húsz ponttal tartott 
előbbre a vendégcsapat, aztán 
a záró felvonásban a kék-fehé-

rek megmutatták, helyén van a 
szívük. Egy 14–2-es rohammal 
újra nyílttá tették a csatát, ám 
a végjáték ezúttal is a Győrnek 
kedvezett, így ők jutottak az elő-

döntőbe. A KSC az 5-8. helyért 
– várhatóan szombaton – elő-
ször a Csatával mérkőzhet.

– Későn kezdtünk el játszani, 
de az egész mérkőzésen rosszul 
dobtuk a hárompontosokat. Ná-
lunk többen nem tudtak teljes 
értékű edzésmunkát végezni, a 
Győr keretét pedig tapasztal-
tabb játékosok alkotják – érté-
kelt Djokics Zseljko vezetőedző.

Női Kosárlabda NB I, ne-
gyeddöntő, 3. mérkőzés. 
Atomerőmű KSC Szekszárd 
– CMB Cargo UNI Győr 60–65 
(19–21, 11–16, 9–15, 21–13). 
Szekszárd, 1000 néző. V: Cziff-
ra, Győrffy, Tóth. Szekszárd: 
Studer Á. 8, DOJKIC 13/3, 
Theodoreán, Mansaré, BISHOP 
17. Csere: MCCALL 13, Eldeb-
rink 4, Gereben 5/3, Bálint, 
Kiss. Edző: Djokics Zseljko. A 
Győr legjobb dobói: Gray 24, 
Szpanu 14/6. 

Az eredmény alakulása. 3. 
perc: 4–6, 6. p.: 10–9, 13. p.: 21–
27, 17. p.: 24–33, 25. p.: 32–48, 
30. p.: 39–52, 33. p.: 51–52, 38. 
p.: 58–61.

Kipontozódott: Bishop (40. p.).
A párharc végeredménye: 

2–1 a Győr javára.  SZV
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Bezdánban szálltak vízre kajakosaink
Az elmúlt hétvégén a szer-
biai Bezdánban rendezett 
nemzetközi regattán szálltak 
vízre a Szekszárdi Kajak-Ke-
nu SE sportolói. Az öt nem-
zet (szerb, magyar, horvát, 
bolgár, bosnyák) versenyzőit 
felvonultató mezőnyben a 37 
fős szekszárdi volt a legerő-
sebb klub.

Először indult ezen a határhoz 
közeli viadalon Jámbor Attila 
vezetőedző csapata, miután 
a hazai tavaszi versenynaptár 
igen üres volt, így a bezdáni 
verseny jól szolgálta a felké-
szülést a győri maraton magyar 
bajnokság előtt.

Remek vízen, kiváló időben 
versenyezhettek és jól is telje-

sítettek a szekszárdi fiatalok a 
2000 méteres távon. Az időseb-
bek a május eleji Bécs Maraton-
ra, majd az Európa-bajnokságra 

is válogató győri bajnokságra 
készülnek, ezért április máso-
dik felében végig Domboriban 
edzőtáboroznak.   SZV

(04189)

FIGYELEM!
Az evangélium hallgatása

örömöt okozhat!
Tavaszi evangélizációs alkalmak 

a Gospel Centrumban!
Vasárnap délután 16:00 órakor!
Szekszárd, Rákóczi u. 26.

DIVAT
7100 SZEKSZÁRD, ARANY JÁNOS U. 6-8. 

A KC I Ó

Desigual női ruhák és kiegészítők

CR7 (Cristi ano Ronaldo)
férfi  fehérneműk

(04183)

Szekszárdi dobogósok:
Aranyérmesek: Jávor Ben-
ce (2005/2006, képünkön), 
Jámbor Lotti (2009), Acélos 
Hanna (2008), Bartos Zsófia 
(felnőtt és 2001/2002). 
Ezüstérmesek: Gyimóthy 
Márton (2009), Schein Dá-
niel (2008), Juhász Tama-
ra (2007). Bronzérmesek: 
Müller Bence (2003/2004), 
Mózes Bálint (2008), Bod-
nár Bálint (2007), Mercz 
Marcell (felnőtt).

Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Mátyás király u. 8.
Telefon: +36–74/314–580,
web: www.diaketkeztetes.net

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
Április 15-tól április 19-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

Zárva

(04177)

MENÜ Április 15. Április 16. Április 17. Április 18. Április 19.

„A”
1150 Ft

Palócleves Őszibarack 
krémleves

Paradicsom-
leves

Májgombóc-
leves

Burgonyás 
nudli,

házi barack-
lekvár

Lencsefőzelék, 
sült kolbász

Tavaszi
szárnyas 

rizseshús,
savanyúság

Rántott halfilé
ropogós

bundában,
majonézes
burgonya-
salátával

„B”
1150 Ft

Palócleves Őszibarack 
krémleves

Paradicsom-
leves

Májgombóc-
leves

Szezámmagos 
csirkeszárnyak,

zöldborsós 
burgonyapüré

Hawaii
jércemell,

petrezselymes 
rizs

Sajttal-sonkával
töltött sertés-
karaj rántva,

fűszeres
parázsburgonya

   Aranygaluska, 
vaníliasodó

Napi
ajánlat
1050 Ft

Falusi rántott 
szelet,
steak

burgonya ,
uborkasaláta

Falusi rántott 
szelet,
steak

burgonya ,
uborkasaláta

Falusi rántott 
szelet,
steak

burgonya ,
uborkasaláta

Falusi rántott 
szelet,
steak

burgonya ,
uborkasaláta

Fitness
ajánlat
1250 Ft

Tejszínes-
füstölt sajtos 

csirkecombfilé,               
párolt bulgur

Tejszínes-
füstölt sajtos 

csirkecombfilé,               
párolt bulgur

Tejszínes-
füstölt sajtos 

csirkecombfilé,               
párolt bulgur

Tejszínes-
füstölt sajtos 

csirkecombfilé,               
párolt bulgur

Sporthírek
Asztalitenisz. Ezüstérmet 
szerzett a szekszárdi Kizakisz 
Nikolaosz a MOATSZ Kupa 
országos újonc ranglista ver-
senyen. A Yorgos SE asztali-
teniszezője a döntőig mind-
össze egy játszmát veszített, a 
fináléban azonban nem bírt 
páros partnerével, Szántosi 
Dáviddal, így a dobogó má-
sodik fokára állhatott fel.
Futsal. Az utolsó forduló 
eredményétől függetlenül 
a második helyen zárta az 
alapszakaszt a Szekszárd 
FC NB I-es női futsal csa-
pata, amely az elmúlt hétvé-
gén 5–2-re győzött Gyulán. 
Micskó Márk edző gárdája a 
döntőbe jutásért a címvédő 
Hajdúböszörmény csapatá-
val találkozik majd.
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A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA
ÁCS REZSŐ polgármester
A következő időpontot később 
közöljük. Előzetes bejelentkezés 
alapján: +36–74/504–102. Pol-
gármesteri Hivatal, polgármesteri 
tárgyaló (Béla király tér 8.).

DR. MOLNÁR KATA jegyző
Minden szerdán 10:00 – 12:00 
óráig. Polgármesteri Hivatal 
(Béla király tér 8.).

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
A következő időpontot később 
közöljük. Garay J. Általános Is-
kola 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 Kul-
turális Központ, Remete terem 
(Szent I. tér 10.).

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 
képviselő
VI. sz. választókerület
A hónap második keddjén 16:00 – 
17:00 óráig. Polgármesteri Hivatal, 
001-es iroda (Béla király tér 8.).

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

ZAJÁK RITA képviselő
VIII. sz. választókerület
A hónap utolsó csütörtökén 
17:00 – 18:00 óráig. Dienes Va-
léria Ált. Isk. (Szent-Györgyi Al-
bert 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. 
(Szent I. tér 10.).

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

MURVAI ÁRPÁD képviselő
A hónap első szerdáján 17:00 – 
18:00 óráig. MSZP iroda (Mikes 
u. 24.).

SZABÓ BALÁZS GYÖRGY
képviselő
Minden csütörtökön 16:00 – 
17:00 óráig. Képviselői Iroda 
(Dózsa Gy. u. 4.).

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

VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

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

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

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

Felhívás óvodai beíratásra a 2019/2020. nevelési évre
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének 
50/2019.(II. 28.) számú határoza-
ta alapján értesítjük a kedves Szü-
lőket, hogy a 2019/2020. nevelési 
évre Szekszárd város óvodáiba a 
beíratás
•  2019. április 29-én (hétfő) 

08:00 – 17:00 óráig
•  2019. április 30-án (kedd) 

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

I. Szekszárdi 1. Számú Óvoda 
Kindergarten
7100 Szekszárd, Kölcsey ltp. 15.
(Telefon: 74/528–900)
Hozzá tartozó óvodaépületek: • 
Kölcsey ltp. 15., 
•  Wosinsky Mór ltp. 4. (választha-

tó német nemzetiségi nevelés is), 
• Bajcsy-Zsilinszky u. 6.
Működési (felvételi) körzete az 
1. számú óvodai körzet. 
(Német nemzetiségi nevelés igénye 
esetén a város egész lakóterületé-
ről fogadják a jelentkezőket.) 

II. Szekszárdi 2. Számú Óvo-
da-Bölcsőde 
7100 Szekszárd, Mérey u. 37-39.
(Telefon: 74/511–255)
Hozzá tartozó óvodaépületek: • 
Mérey u. 37–39., 
• Kadarka u. 100.
Működési (felvételi) körzete a 2. 
számú óvodai körzet.

III. Szekszárdi Gyermeklánc 
Óvoda
7100 Szekszárd, Perczel M. u. 2.
(Telefon: 74/512–251)
Hozzá tartozó óvodaépületek: • 
Perczel Mór u. 2., 
• Szent-Györgyi Albert u. 11.,
• Óvoda u. 5.
Működési (felvételi) körzete a 3. 
számú óvodai körzet.

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

V. Pécsi Tudományegyetem Ily-
lyés Gyula Gyakorlóiskola, Alap-
fokú Művészeti Iskola és Gyakor-
lóóvoda 

7100 Szekszárd, Mátyás király u. 5.
(Telefon: 74/528–338)
Hozzá tartozó óvodaépület:
• Mátyás király u. 1.

VI. Szent József Katoli-
kus Általános Iskola Kat-
holische Grundschule és 
Szent Rita Katolikus Óvoda
7100 Szekszárd, Garay tér 9.
(Telefon: 74/311–421)
Hozzá tartozó óvodaépület: 
• Szent-Györgyi Albert u. 9.

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

VIII. Szekszárdi Waldorf Óvoda, 
Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola 
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 132. 
(Telefon: 74/311–104) 
Hozzá tartozó óvodaépület: 
• Rákóczi u. 132.

TOVÁBBI TUDNIVALÓK:
1.  A beíratáshoz szükséges do-

kumentumok:
–  a gyermek személyazonosításá-

ra alkalmas, a gyermek nevére 
kiállított személyi azonosítót 
és lakcímet igazoló hatósági 
igazolvány, 

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

–  a gyermek orvosi igazolása.
Lehetőség szerint a szülő vigye 
magával beíratandó gyermekét! 

2.  Kötelező beíratni azt a gyer-
meket, aki 2019. augusztus 
31. napjáig a harmadik élet-
évét betölti: 

A gyermek abban az évben, 
amelynek augusztus 31. napjáig 
a harmadik életévét betölti, a ne-
velési év kezdő napjától legalább 
napi négy órában óvodai foglal-
kozáson vesz részt.

3.  Felmentés a kötelező óvodai 
nevelésben való részvétel 
alól:

A jegyző – az egyházi és magán 
fenntartású intézmények eseté-
ben a fenntartó – a szülő kérel-
mére és az óvodavezető, valamint 

a védőnő egyetértésével, a gyer-
mek jogos érdekét szem előtt tart-
va, annak az évnek az augusztus 
31. napjáig, amelyben a gyermek 
az ötödik életévét betölti, fel-
mentést adhat a kötelező óvodai 
nevelésben való részvétel alól, ha 
a gyermek családi körülményei, 
képességeinek kibontakoztatása, 
sajátos helyzete indokolja.

A felmentési kérelmet 2019. 
április 20-ig a gyermek lakó-
helye, ennek hiányában tartóz-
kodási helye szerint illetékes 
jegyzőhöz, továbbá a kérelem 
másolatát a kötelező felvételt biz-
tosító óvoda vezetőjéhez írásban 
kell benyújtani. Ha a szülő nem 
települési önkormányzati fenn-
tartású óvodába kívánja beírat-
ni gyermekét, akkor a kötelező 
óvodai nevelésben való részvétel 
alóli felmentési kérelmét az óvoda 
fenntartójához nyújtja be, továb-
bá a kérelem másolatát megküldi 
a gyermek lakóhelye, ennek hiá-
nyában tartózkodási helye szerint 
illetékes jegyzőhöz.

A kötelező óvodai nevelésben 
való részvétel alól felmentett 
gyermek szülője a nevelési év 
közben kérheti a gyermek óvodai 
felvételét.

4.  Teendő külföldön tartózkodás 
esetén:

Ha a gyermek óvodakötelezett-
ségét külföldön teljesíti, a szülő 
írásban köteles erről értesíteni a 
gyermek lakóhelye, annak hiá-
nyában tartózkodási helye szerint 
illetékes jegyzőt.

5.  Beíratási kötelezettség el-
mulasztásának és óvodakö-
telezettség megszegésének 
következményei:

Amennyiben a szülő beíratási kö-
telezettségének nem tesz eleget, 
szabálysértést követ el és eljárás 
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 jelzése 
alapján a gyámhatóság kezdemé-
nyezi a kincstárnál a családi pót-
lék ellátás szüneteltetését.

6.  Három évesnél fiatalabb gyer-
mek felvétele (előjegyzése):

Az óvoda felveheti azt a gyerme-
ket is, aki a harmadik életévét a 
felvételétől számított fél éven be-
lül betölti, feltéve, hogy minden, 
a felvételi körzetben lakóhellyel, 
ennek hiányában tartózkodási 
hellyel rendelkező hároméves és 
annál idősebb gyermek óvodai 
felvételi kérelme teljesíthető.

7.  Működési (felvételi) körzettel 
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 város 
egész lakóterületéről fogadja a 
gyermekeket.

8.  Értesítés óvodai felvételről, 
jogorvoslati lehetőség:

Az óvodai felvételről az óvodák a 
beíratást követő egyeztetés után, 
2019. május 28-ig értesítik a 
szülőket.

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

9.  Integráltan nevelhető sajátos 
nevelési igényű gyermek óvo-
dai felvétele:

A lehetőségekről érdeklődjenek 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. 

 Szekszárd, 2019. március 6. 
 Dr. Molnár Kata jegyző

Az egyes körzetekhez tartozó 
utcák, közterületek listája meg-
található a Szekszárdi Vasárnap 
2019. március 31-i számában, 
de elolvasható a város honlap-
ján (www.szekszard.hu) is.
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Szekszárdi céghez raktári kisegítő 
segédmunkást keresünk azonnali kezdéssel. 

Elvárások: B kategóriás jogosítvány,
targoncavezetői engedély előny.

ÉRDEKLŐDNI:
30/600–4525 vagy 20/2555–860(04196)

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!

Új gázbekötések, mérőfelszerelések.
Egyszerűsített gázkészülék cserék.

Telefon: 06–30/26–80–777

Dugulás
elhárítás!

(04186)

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

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,
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