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Tudnivalók
az általános iskolai 

beiratkozásról 
és a szekszárdi

felvételi körzetekről
 → 10. oldal

A TARTALOMBÓL

Szeméthalom
Jókora szemétkupacok látvá-
nya tárul az 56-os úton Szek-
szárdra érkezők elé a Patak 
utca mögötti területen. A vá-
rosképet elcsúfító szeméthal-
mokat – az önkormányzat tájé-
koztatása szerint – hamarosan 
elszállítják.
 → 3. oldal

Toborzás
Mintegy ezer diák látogatott el 
a Magyar Honvédség (MH) lát-
ványos, haditechnikai bemuta-
tóval egybekötött Toborzó Nap-
jára, melyet szerdán tartottak 
meg a Luther téren. Az érdek-
lődők vadászgép-szimulátort is 
kipróbálhattak.
 → 5. oldal

Remek hajrá
Kétgólos hátrányból fordított 
az Agenta Girls Szekszárdi FC 
a női futsal NB I-es hétvégi der-
bijén, a rivális Hajdúböször-
mény ellen. A bajnoki címre is 
esélyes szekszárdiak az utolsó 4 
percben háromszor is a kapuba 
találtak.
 → 13. oldal
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SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Április 9.
(vasárnap)

Április 10.
(hétfő)

Április 11.
(kedd)

Április 12.
(szerda)

Április 13.
(csütörtök)

Április 14.
(péntek)

Április 15.
(szombat)

NÉVNAP–TÁR
Április 9. (vasárnap) – Erhard, Dusán
Erhard: germán eredetű; jelentése: becsület, erős.
Dusán: délszláv eredetű; jelentése: lélek.

Április 10. (hétfő) – Zsolt, Ezékiel
Zsolt: magyar eredetű; jelentése: méltóságnév.
Ezékiel: héber eredetű férfinév, jelentése: Isten teszi erőssé a gyermeket.

Április 11. (kedd) – Leó, Szaniszló
Leó: görög-latin eredetű; jelentése: oroszlán.
Szaniszló: szláv eredetű; jelentése: állandó dicsőség.

Április 12. (szerda) – Ida, Márton
Ida: germán eredetű; jelentése: tevékeny, serény.
Márton: a latin Martinus név rövidült, magyar alakja, a jelentése Marshoz 
tartozó és az istenség városvédelmező funkciójából következően harcos/
hadakozó.

Április 13. (csütörtök) – Gyula, Baldvin
Gyula: bolgár-török-magyar eredetű; jelentése: magyar méltóságnév.
Baldvin: germán eredetű név, jelentése: merész + barát.

Április 14. (péntek) – NAGYPÉNTEK, Tibor
Tibor: latin-magyar eredetű; jelentése: Tiburi.

Április 15. (szombat) – Anasztázia, Tas
Anasztázia: görög eredetű; jelentése: a feltámadott.
Tas: török-magyar eredetű; jelentése: kő; jóllakott, megtelt. Forrás: idokep.hu/szekszard
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Elszállítják a városképet csúfító szemetet
Jókora szemétkupacok látvá-
nya tárul az 56-os úton Szek-
szárdra érkezők elé a Patak 
utca mögötti területen. A 
városképet elcsúfító szemét-
halmokat  az önkormányzat 
tájékoztatása szerint hama-
rosan elszállítják.

A szeméthegyekre egy olvasónk 
hívta fel a figyelmet. Az elmúlt 
csütörtökön, a helyszínen tett 
látogatásunk alkalmával több 
kisebb és két nagy kupacra buk-
kantunk. A szeméthalmokban 
az elhasznált gumiabroncsoktól 
kezdve a gyermekjátékokon, 
műanyagvödrökön, hűtőszek-
rény-maradványokon át az 
építési törmelékig és állati sző-
rig sok minden megtalálható. 
A szemét nagy része a Parász-
ta-patak medrében, kisebb része 
gyakorlatilag a vízben hevert.

A terület a Közép-dunántúli 
Vízügyi Igazgatóság kezelésé-
ben áll. Fazekasné Tóth Andrea, 
az igazgatóság PR-munkatársa 
elmondta: a kezelésükben lévő 
vízfolyásokat és csatornákat a 
gát- és csatornaőreik rendsze-
resen bejárják és ellenőrzik. Az 
ellenőrök az ilyen jellegű prob-
lémákat azonnal jelentik a mun-
kájukat irányító felügyelőség 
vezető felé. Több esetben kaptak 
már lakossági bejelentést is, amit 
haladéktalanul kivizsgálnak.

Mint tudatta, ilyen esetekben 
az igazgatóság a hatósági jogkör-
rel rendelkező államigazgatási 

szervek – kormányhivatal, ön-
kormányzat, rendőrség – felé tud 
bejelentést tenni, a szemét elszál-
lítása azonban többnyire a terület 
tulajdonosának feladata marad. 
Fazekasné Tóth Andrea arról tá-
jékoztatott, hogy a kadarka.net 
portál múlt pénteken tett bejelen-
tését követően hétfőn szemlét és 
felmérést tartottak. Ezt követően 
felvették a kapcsolatot a megyei 
kormányhivatal Agrárügyi és 
Környezetvédelmi Főosztályával, 
illetve a polgármesteri hivatallal, 
hogy a nagy mennyiségű szemét 
eltávolítását érintő lehetséges 
együttműködésről tárgyaljanak. 
Az egyeztetés során derül ki, 
hogy az önkormányzat már ter-
vezte a szemét összegyűjtését.

A szekszárdi polgármesteri hi-
vatal tájékoztatása szerint ez már 
nem az első eset, hogy a szóban 
forgó területen szemétkupacok 
alakulnak ki. A helyszínen több-

ször is járt az önkormányzat 
munkatársa. A Patak utca mö-
götti területről 2015-ben mint-
egy 15 köbméter hulladékot vi-
tetett el saját költségén a város. 
Sajnos nemcsak a Patak utca 
mögötti részen, de Szekszárd 
egész területén visszatérő prob-
léma a közterületre kihelyezett 
szemét. Az önkormányzatnál 
elmondták, a szemetet a közel-
jövőben, várhatóan a jövő héten 
viszik el a vízügyi igazgatósággal 
közös akcióban.

A hivatal a Patak utca mögötti 
területen található szeméthal-
mok ügyében felvette kapcso-
latot a Szekszárdi Roma Nem-
zetiségi Önkormányzattal is, 
melynek elnökének, ifj. Kovács 
Györgynek az együttműködé-
sére is számítanak a probléma 
megoldásában.

Ifj. Kovács György felveté-
sünkre elmondta: elképzelhető, 

hogy a környéken élők közül is 
többen helyeztek el hulladékot a 
területen. Hozzátette, több lakó 
is jelezte neki, hogy alkalman-
ként, az esti órákban autókkal 
visznek oda hulladékot ismeret-
lenek. Mint tudatta, azon fárado-
zik, hogy önkénteseket toboroz-
zon a Patak utcában élők között, 
akik segítenének a szemét ösz-
szegyűjtésében. Úgy véli, hogy 
a szeméthalmok hamarosan el-
tűnhetnek az önkéntesek, illetve 
az önkormányzat közreműködé-
sével. Annak érdekében is meg-
próbál tenni, hogy a szemétku-
pacok ne keletkezzenek újra.

Huszti Gábor, a Tolna Megyei 
Rendőr-főkapitányság sajtószó-
vivője elmondta, az ügyben 
„Hulladékgazdálkodás rend-
jének megsértése”, vagy „kör-
nyezetkárosítás” miatt indulhat 
eljárás. A hulladékgazdálkodás 
rendjének megsértése legfeljebb 
3 évig terjedő szabadságvesztés-
sel büntethető, míg környezet-
károsításért súlyosabb esetben 
akár nyolc év szabadságvesztés 
is kiszabható! Kérdésünkre tu-
datta: tavaly Tolna megyében 
húsz esetben indult nyomozás 
hulladékgazdálkodás rendje 
megsértése miatt, ebből tizen-
egy eset történt a Szekszárdi 
Rendőrkapitányság területén.

Huszti Gábor arról tájé-
koztatott, hogy a Patak utcai 
szeméthalmok ügyében még 
nem indult eljárás. Jelzésün-
ket továbbították a Szekszárdi 
Rendőrkapitányság felé, mely 
nyomozást rendelt el az ügyben. 

 S. V.
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Elkezdődött a kátyúzás

Április 3-án a szekszárdi ön-
kormányzat megkezdte a 
belterületi utak tavaszi javí-
tását, kátyúzását.

 
A munkálatok kétszáznál is 
több utcát érintenek, három 
ütemben, 15 millió forintos 
tervezett költséggel – mondta el 
Rohr Adrienn városüzemelteté-
si szóvivő hétfőn, a Szent László 
és Széchenyi utcai keresztező-
désnél tartott tájékoztatón.

A felújítást a KÉSZ Közúti 
Építő és Szolgáltató Kft. vég-
zi, akik a fő és buszútvonalak 
helyreállításával indították a 
kátyúzást. A munkások 300 út-
burkolati hibát javítanak ki 50 

tonna aszfalt felhasználásával, 
mintegy 5 millió forint érték-
ben,. Ezt követően a gyűjtő- és 
„lakó” utakat teszik rendbe to-
vábbi 10 milliós költséggel.

Az önkormányzat a kátyúzást 
a nyár végén, ősz elején megis-
métli azokon a részeken, ahol 
hiba keletkezik. Tavaly össze-
sen 1339 kátyút javítottak ki 209 
tonna aszfalt felhasználásával.

Április 3-án, már reggel a 
csatári körforgalomtól a belvá-
ros felé haladva kezdték meg a 
munkát a gépek. Az első ütemet 
két hét alatt kívánják befejezni – 
tette hozzá Kőműves Krisztián, 
a cég ügyvezető helyettese. 

 Gy. L.

Csúcs Vesztergombi merlot
A Vesztergombi Pince 2012-
es évjáratú Bodzás merlot 
válogatása lett a Szekszárdi 
Borvidéki borverseny leg-
jobb vörösbora.

A nyertes tételt egy nyolctagú 
„csúcszsűri” választotta ki a 
verseny 22 legjobb, 90 pont 
felett teljesített bora közül. 
A bírálók között volt az el-
múlt az „Év bortermelője” 
címet elnyert Vesztergom-
bi Ferenc, Takler Ferenc, 
Vida Péter, Dúzsi Ta-
más és Mészáros Pál, 
valamint a szekszárdi 
borvidék, a hegy-
község és a borászok 
céhének elnöke, Hei-
mann Zoltán, dr. Bod-
ri István és Eszterbauer 
János.

Vesztergombi Csa-
ba, a pince borásza 
elmondta: nagyon 
meleg, száraz nyarat 
követően kevés, de 
koncentrált alapanya-
got szüreteltek 2012-
ben a Bodzás-dűlői területről. 
A díjnyertes merlot – amely a 
pincészet emblematikus házasí-
tása, a Csaba cuvée alapanyaga 
is – közel két éven át érett első 

és másodtöltésű barrique hor-
dóban. Vesztergombiék ritkán 
készítenek merlot válogatást, 
2000 és 2006 után ez mindössze 
a harmadik évjárat.

Az eltelt évek alatt szépen ösz-
szeérett, kerek, komplex vörös-

borban a merlotra jellemző 
málnás ízeket remekül egé-
szítik ki a hordó adta csokis 
jegyek. A Bodzás merlot 
2015-ben nagyaranyat ka-
pott a Magyar Bormustrán, 

aranyérmet nyert a 2015-
ös és 2016-os Vinago-
rán, valamint a tavalyi 
országos borversenyen. 
Beválasztották a száz 
legjobb magyar bor 
közé, és ugyancsak 
2015-ben a Prestige 
Reserve gyémánt díjá-
ban részesült, vagyis az 
év legjobb vörösborá-
nak találtatott.

A Szekszárdi Borvi-
déki borverseny ered-
ményhirdetését ha-
gyományosan a Szent 
György napi borün-

nepen, idén április 22-én tart-
ják. A rendezvényen adják át 
a „Szekszárd város bora 2017” 
díjat is, és kóstolót tartanak az 
aranyérmes tételekből.  - fl -

Több mint száz tonna lom
Lomtalanítás volt Szekszárdon 
az elmúlt szombaton. A lakos-
ság a háztatásában keletkezett 
„nagydarabos” hulladékait he-
lyezhette ki a háza elé, reggel 6 
óráig. A lomtalanítást az Alisca 
Terra NKft. 44 munkatársa vé-
gezte összesen 16 gépkocsival: 2 
konténeres és 3 platós autó, va-
lamint 11 tömörítős gyűjtőautó 
szedte össze a kipakolt hulla-
dékot. A begyűjtött 108 tonna 
lomhulladék túlnyomó többsé-

ge ártalmatlanításra a szigetelt 
lerakóba kerül.

Az Alisca Terra NKft. jó kap-
csolatot ápol a közterület-fel-
ügyelőkkel, ám még velük együtt 
sem tudják minden esetben meg-
akadályozni, hogy az ilyenkor ak-
tív „guberáló bandák” – széttúrva 
a hulladék kupacokat – szemetes 
közterületet hagyjanak maguk 
után. Azért, hogy ezeknek a he-
lyenként áldatlan állapotoknak 
gátat szabjon, a szolgáltató azt 

tervezi, hogy átalakítja a lomtala-
nítás rendszerét. Az Alisca Terra 
Nkft. ezúton is felhívja a lakosság 
figyelmét, hogy a hulladékudvar-

ba egész évben beszállíthatóak a 
háztartásokban keletkező, felesle-
gessé váló lomok, műszaki cikkek 
vagy veszélyes hulladékok.   SZV
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Toborzónap – nagy az igény a katonákra
Mintegy ezer diák látogatott 
el a Magyar Honvédség (MH) 
látványos, haditechnikai be-
mutatóval egybekötött To-
borzó Napjára, melyet szerdán 
tartottak meg a Luther téren.

Katonai sátrak, teherjárművek, 
speciális terepjárók, fegyverek, 
rengeteg haditechnikai eszköz, 
no meg számos honvéd várta az 
általános- és középiskolásokat a 
Toborzó Napon. A tér szépen 
megtelt diákokkal, akik érdek-
lődve hallgatták a katonákat, 
és még nagyobb kíváncsisággal 
mustrálták a kiállított fegyvere-
ket. Kezükbe is vehették a pisz-
tolyokat, gépkarabélyokat, vagy 
a páncélöklöt. Az iskolások a 
páncéltörő-, illetve a vadászgép 
szimulátort, valamint a lézeres 
céllövészetet is kipróbálhatták, 
de nagy érdeklődés övezte a 
vegyi- és sugárveszély esetén 
használatos „mentesítő konté-
nert” is.

A diákokat a katonai toborzó 
sátornál a honvédséghez törté-
nő jelentkezéssel kapcsolatos 
tudnivalókkal látták el, és kar-
rier tanácsadással is várták, de 
a kadétképzésről is információt 
szerezhettek.

Kvanduk Tamás őrnagy, a 
Magyar Honvédség Szekszárdi 
Irodájának vezetője elmondta: a 
Toborzó Napon hat alakulat mu-
tatkozott be. A rendezvény célja, 

hogy növeljék a Magyar Honvéd-
ség társadalmi jelenlétét, hogy 
bemutassák a diákoknak, érdek-
lődő civileknek, mit is csinál egy 
katona. Remélik, hogy a honvé-
dekkel való szemtől szembeni ta-
lálkozás és a szerzett informáci-
ók hatására többen jelentkeznek 
majd katonának. A Luther téren 
megtartott rendezvényre össze-
sen végül mintegy ezer iskolás 
látogatott ki – tudtuk meg.

Az őrnagy kérdésünkre tu-
datta, az ideális honvéd-jelölt 
„kicsit csibész”, a jég hátán is 
feltalálja magát és nem árt, ha 
sportol, illetve szereti a kihívá-
sokat. Mindemellett azonban 
szabálykövetőnek kell lennie.

A katonákra nagy az igény: a 
honvédségnél kezdőként, általá-
nos iskolai végzettséggel is nettó 
122 ezer forintot lehet keresni 
és egyéb juttatások is vannak. A 
ranglétrán történő előrelépések 
nyomán és a plusz feladatok vál-
lalásával pedig tovább nő a fizetés 
– tudtuk meg Kvanduk Tamástól.

Merkl Dániel, a Vendéglátó 
Szakközép Iskola diákja elmond-
ta, bár nem érdeklődik különös-
képpen a fegyverek iránt, mégis 
a géppuskák és a többi lőfegyver, 
valamint a lézeres célba lövés tet-
szett neki. A fiatalember tudatta, 
ő bizony visszaállítaná a sorkato-
nai szolgálatot, legalább az alap-
kiképzés erejéig. Számára fontos 
ugyanis, hogy megadja mások-
nak a tiszteletet és úgy véli, hogy 
a fiatalok a honvédségnél megta-
nulnák a tiszteletadást.   S. V.
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Obsitos és bor: a Felvidéken is sikert aratott
Különleges meghívást ka-
pott az Obsitos. A Szekszár-
don, közösségi gyártásban 
készült játékfilm – amelyet 
idehaza már közel tízezren 
látták – először mutatkozott 
be a határon túlon.

Március 31-én egy maroknyi 
csapat kelt útra a szlovákiai Fél 
(Tomásov) településre, a „fedél-
zeten” a film készítői és a Garay 
ÉlményPince képviselői.

– Nem volt tudatosan terve-
zett az első vetítés helyszíne, 
pedig lehetett volna – kezdte 
Kindl Gábor forgatókönyvíró, 
producer. – Tulajdonképpen 
sorsszerű, hogy végül arra a te-
lepülésre érkeztünk, ahonnan 
annak idején édesanyámékát 
kitelepítették. Talán ezért is volt 
sokak szemében könnycsepp, 
mert valahol megvalósult, amit 
mi is sugallni szerettünk volna 
az Obsitossal: a hazatérés érzé-
sét, a régi kötelék megőrzését.

A község első embere, Pomi-
chal István a filmvetítés után 
dicsérte a szekszárdi borokat, 
melyeket a Garay Élmény-
Pince kollégái mutattak be a 
résztvevőknek. Bartos Péter és 
Bogáncs Tamás humorral fű-
szerezett előadásában tíz bort 
kínáltak a főként „fehér boros” 
közönségnek. A sort a 2016-os 
Év bortermelője, Mészáros Pál 
vörösbora zárta.

– Kézzelfogható volt a szeretet 
és az összetartozás. Semmihez 
sem fogható érzés volt – idézte 
fel a programot Bartos Péter az 
élménypince üzletvezetője.

A közönség szinte egyként 
fogalmazta meg a viszontláto-
gatás igényét, így várhatóan a 
nyár végén részt vesznek a szek-
szárdi helyszíneket felvonultató 
„Obsitos Filmtúrán”. 

 SZV

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

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
április 10-től április 14-ig.

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

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

N
agypéntek

(02226)

MENÜ Április 10. Április 11. Április 12. Április 13. Április 14.

„A”
1050 Ft

Frankfurti 
leves

Paradicsom-
leves Csontleves Fahéjas

almaleves

Rizsfelfújt,
gyümölcs-

öntet

Zöldborsó-
főzelék,
rántott 

csirkecombfilé

Marhapörkölt,
tarhonya,

savanyúság

Rántott 
sertésborda, 

petrezselymes 
burgonya, 

savanyúság

„B”
1050 Ft

Frankfurti 
leves

Paradicsom-
leves Csontleves –

Chili con 
carne

Csirkés-
kéksajtos
lasagne

Rántott 
trappista sajt, 

párolt rizs, 
tartármártás

–

Napi
ajánlat
950 Ft

Csirkemellfilé
burgonyás 
bundában,
kukoricás 

rizzsel,
savanyúsággal

Csirkemellfilé
burgonyás 
bundában,
kukoricás 

rizzsel,
savanyúsággal

Csirkemellfilé
burgonyás 
bundában,
kukoricás 

rizzsel,
savanyúsággal

Csirkemellfilé
burgonyás 
bundában,
kukoricás 

rizzsel,
savanyúsággal

Fitness
ajánlat
1190 Ft

Roston
csirkecombfilé,

párolt 
ceruzababbal, 

bulgurral

Roston
csirkecombfilé,

párolt 
ceruzababbal, 

bulgurral

Roston
csirkecombfilé,

párolt 
ceruzababbal, 

bulgurral

Roston
csirkecombfilé,

párolt 
ceruzababbal, 

bulgurral

Segítség a hospice alapítványnak
Hagyomány, hogy a „Méltó-
sággal az út végén” Hospice 
Alapítvány a Tolna Megyei Ba-
lassa János Kórházzal karöltve 
évente kétszer is felhívja a 
figyelmet a végstádiumú be-
tegek körülményeire. A „Mél-
tóság mezeje” programban 
a remény szimbólumaként 
ismert nárcisz virághagymá-
inak őszi elültetésekor, majd 
tavaszi virágzásukkor hirdetik 
a haldoklókért vállalt cselekvő 
szolidaritás szükségességét.

Az április 4-én megtartott ren-
dezvény különleges volt, miu-
tán egy pályázat segítségével a 
kórház krónikus belgyógyászati 
osztálya két új hospice-betegágy-
gyal – közte egy elektromosan 
mozgathatóval – bővülhetett. A 
férőhelyeket azon szociálisan rá-
szorult, gyógyíthatatlan betegek 
számára tartják fenn, akik nem 
tehetik meg, hogy otthoni ápo-
lásban részesüljenek. Az ado-

mány a Szent György Lovagrend 
Tolna megyei primátusa közben-
járásával került a kórházba, akik 
éjjeliszekrényeket és gyógy- 
matracokat is beszereztek. A 
nagylelkű felajánlásért dr. Varga 
Éva osztályvezető főorvos, bel-
gyógyász mondott köszönetet a 
lovagrend képviseletében megje-
lent Kovács Jánosnak. Az osztá-
lyon úgy tervezik, egyesével-ket-
tesével szerzik be az ágyakat, kis 

lépésekben kiépítve az új ellátás 
alapvető feltételeit.

A főorvos beszélt azokról az 
ápolókról is, akik óriási lelki-
erővel gondozzák a betegeket a 
végső nehéz napok, hetekben. 
Évente tíz ápolót képeznek ki 
hospice munkára, de csak néhá-
nyuk bírja a lelki megterhelést 
éveken keresztül.

A program záróakkordjaként 
megtartott „Nárciszünnepen” a 

Garay és a Liszt Ferenc Zeneis-
kola növendékei adtak zenés 
műsort. A gyerekek sárga lufi-
kat engedtek a magasba, ezzel 
is szimbolizálva a segítség, az 
adományozás fontosságát, ün-
nepelve a bibliai jelentéssel bíró 
nárcisz virágzásának reményt 
fakasztó eljövetelét.

Simonné Vincze Mária, az 
alapítvány kuratóriumi tag-
ja úgy fogalmazott: a hospice 
szolgálat nem a gyógyulásról, 
hanem a reményről szól. Arról, 
hogy valaki a szobából kikerül-
jön egy kis időre a napfényes 
teraszra, újra egyen valamit 
anélkül, hogy rosszul lenne, 
avagy viszontlássa hozzátarto-
zóit – fejtette ki Simonné Vincze 
Mária.  Gy. L. 
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Helyreigazítás
Április 2-i számunkban írtunk 
a megyei könyvtár Internet Fi-
esta című rendezvénysorozatá-
nak egyik előadásáról. „Rejtői 
utazások részese volt” című 
cikkünkben tévesen állítottuk, 
hogy Danóczy Dániel fals meg-
hívólevelet igényelt volna, hogy 
„Grúzia, Örményország és Az-
erbajdzsán között utazgasson”. 

A kalandozásai során 82 
országba eljutott világutazó 
ugyanis a Tbiliszi nagykövet-
ségen szerezte be vízumát. Azt 
is helytelenül közöltük, hogy 
„sokszor és sokat spórolt hibá-
san kiállított repjegyekkel”. A 
földrajztanár ugyanis mindösz-
sze egyszer, egy Japán út alkal-
mával „nyert” néhány tízezer 
forintot egy – a reptéri illetékek 
hibás(?) kalkulációja miatt – a 
szokásosnál kedvezőbb árú re-
pülőjeggyel.

A hibákért az előadó és kedves 
olvasóink elnézését kérjük!
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Allergiaszezon: az orvost sem kímélik a pollenek
Nyakunkon a tavasz, s ezzel 
együtt az allergiaszezon is 
kezdetét vette, amely sok 
szekszárdinak jelent évről 
évre egészségügyi kihívást. 
A tüneti előfordulásokról, 
kezelési lehetőségekről dr. 
Harangi Ferenc gyermek-
gyógyásszal, allergológussal, 
a Balassa János Kórház gyer-
mekosztályának főorvosával 
beszélgettünk.

– Az első allergiás csúcs kora 
tavasszal tombol: ilyenkor a 
mogyoró és a korai virágzású 
fák, mint a nyír és az éger meg-
lehetősen agresszív polleneket 
juttatnak a levegőbe súlyos, fő-
leg szénanáthás tüneteket okoz-
va – kezdte a szakember. A kü-
lönböző tüneti megjelenésekről 
szólva elmondta: akad, aki egy-
szerre szénanáthás és asztmás 
is, de arra érzékeny gyer-
meknél a pollenek akár 
ekcémás tüneteket is 
kiválthatnak. Aki 
gyógyszeres keze-
lésben részesül, ér-
demes konzultálni 
az orvosával a dózis 
emeléséről...

– Milyen tünetekkel járnak az 
említett esetek és mivel orvosol-
juk a bajt?

– Ha csak szénanátháról beszé-
lünk, akkor orrfolyás, tüsszögés, 
szemviszketés, könnyezés, vagy 
orrdugulás lép fel, amelyhez to-
rokkaparás, köhögés is járulhat. 
Ezt egyrészt szájon át gyógyszer-
rel, másrészről gyulladáscsökken-
tő orrspray és szemcsepp haszná-
latával lehet enyhíteni. Lényeges 
azonban, hogy egyes gyógyszerek 
folyadék formájában csak 12 éves 
kor felett adagolható. Örömteli 
ugyanakkor, hogy a második ge-
nerációs antihisztaminoknál mel-
lékhatás alig-alig jelentkezik.

– Az előbb említett növények-
hez képest a parlagfű agresz-
szívebb pollent termel. Ez ellen 
sokáig álmosságot, szájszáradást 
okozó, étvágynövelő gyógysze-
reket írtak fel. Mivel jómagam is 

pollenallergiától szenve-
dek, előfordult, hogy 

a délutáni rendelé-
semen rám tört az 
álmosság... Ma 
már nem for-
dulnak elő ilyen 
mellékhatások, 
legfeljebb néhány 

orrspray szárítja a 
nyálkahártyát.

– Változott valami aller-
gia-fronton az évek során?

– Tolna megyében pár éve 
végeztünk felmérést, amelyből 
kiviláglott, hogy még növekvő 
tendenciával van dolgunk. Ál-
talánosan ismert, hogy minél ci-
vilizáltabb, iparilag fejlettebb or-
szágban élünk, annál gyakoribb 
az ilyen betegségek aránya. Kelet- 
és Nyugat-Németország között 
számottevő különbség volt al-
lergiás tünetekben az egyesítésig 
utóbbi „javára”. Aztán, alig 10 év 
alatt a volt szocialista blokkban 
élők „behozták a hátrányt”. A 
legfejlettebb országokban min-
den harmadik (!) ember széna-
náthás. A 2000-es évek elején te-
tőzött a betegek száma a nyugati 
országokban, s ott már csökkenés 
észlelhető. Ma a Föld fejletlenebb 
országaiban kevesebb a panasz, 
vagy azonos a szinten áll, mint 
amilyen nálunk volt még félszáz 
éve. Jó tudni viszont: az asztmá-
nak, a szénanáthának és az ekcé-
mának genetikai háttere van. Aki 
ugyanis nem örököl ilyen géne-
ket, nem is lesz allergiás.

 
– Korosztályfüggő, milyen tí-

pusú allergiában szenvedünk?
– Gyermekeknél leggyakoribb 

a vizes orrfolyás, esetleg orrdu-
gulás – főleg éjszakai alváskor za-
vart okozva. Ez náluk fáradtságot, 
bágyadtságot vált ki, vagy csök-
kenhet a figyelmük az iskolában. 
Érintheti a garat nyálkahártyát is, 
torokviszketést, köhögést okozva. 

Ha azonban „sakkban tartjuk” 
e tüneteket, az asztma kisebb 
arányban társul a későbbiekben 
mindehhez. A felnőtteknél is fá-
radtság, bágyadtság léphet fel. A 
szemgyulladás azonban mindkét 
korosztálynál megfigyelhető.

– Mire lehetünk még allergi-
ásak?

– Az ételtől például légúti tüne-
tek jelentkezhetnek. A kisebbek-
nél a tej, a tojás, a földimogyoró, a 
hal, bizonyos gyümölcsök – főleg 
citrusfélék jöhetnek szóba. Kide-
rült, a szója is allergizál, így aztán 
az ilyen alapú tápszerek „kimen-
tek a divatból”. Fűtési időszakban 
a lakáson belüli allergének, mint 
a házi poratka, lisztatka, penész-
gombák, állatszőrök is gondot 
okozhatnak. Az esetek 25–30 
százalékában azonban nem lehet 
kimutatni allergiát, mégis ilyen 
tünetek és panaszok lépnek fel. 
Szerencsére ilyenkor is hatékony-
nak bizonyulnak az allergia elleni 
gyógyszerek.

– Befolyásolhatják-e az im-
munitást a védőoltások?

– Jómagam oltáspárti va-
gyok, viszont az oltások miatt 
bizonyos gyulladásos reakciótí-
pusok nem erősödnek meg. A 
fertőzésekkel szemben kialakul 
ugyan a védettség a szervezet-
ben, de megmarad az allergi-
ás reakciótípus dominanciája, 
könnyebben kialakulhatnak az 
allergiás betegségek.  Gy. L.

dr. Harangi Ferenc
gyermekgyógyász, 
allergológus

Oktatófilm készült a megelőzés jegyében
Film készült az „Értetek” elneve-
zéssel tavaly útjára indított szi-
mulációs baleseti gyakorlatból.

Az elsőként tavaly áprilisban Szek-
szárdon prevenciós céllal megtar-
tott „Értetek” című rendezvény a 
megyei katasztrófavédelmi igaz-
gatóság, a rendőrség, a mentők, 
valamint a vöröskereszt és a me-
gyei kórház közreműködésével 
valósult meg. A rendezvény célja, 
hogy bemutassák a fiataloknak 

azt, hogy milyen könnyen tragé-
diát okozhat, ha valaki ittasan és/
vagy tudatmódosító szerek hatása 
alatt ül volánhoz. Emellett a stroke 
tüneteire is szerették volna ráirá-
nyítani a figyelmet. A nagyszabású 
bemutatót Dombóváron, Pakson 
és Tamásiban is megtartották. 
A négy városban megrendezett 
baleseti szimulációs gyakorlatot 
mintegy ötezren látták.

A gyakorlatból oktató-videó 
készült, melyet szerdán a Babits 

Mihály Kulturális Központ-
ban mutattak be. Bóta Gyula 
elmondta: Jantner Attilával és 
Fárbás Csabával azért készí-
tették el a filmet, hogy azok is 
megnézhessék, akik nem tudtak 
személyesen jelen lenni a bemu-
tatókon. A videót még a nyári 
szünet előtt szeretnénk eljuttat-
ni a megyei oktatási intézmé-
nyekbe – tudatta dr. Balázs Gá-
bor megyei katasztrófavédelmi 
igazgató.

A film valóban döbbenetes. 
Városvezetőként néztem, de 
szülőként láttam. Ha a videó a 
gyermekekre csak fele akkora 
hatással lesz, mint a szülőkre, 
már elérte célját – fogalma-
zott dr. Haag Éva, Szekszárd 
alpolgármestere, aki a Kábí-
tószerügyi Egyeztető Fórum 
(KEF) elnökeként a szervezet 
együttműködését is felajánlotta.
A rendezvényen a film egy-egy 
példányát is átnyújtották több 
megyei város polgármesterének 
és az együttműködő szervezetek 
képviselőinek.   S. V.

FOTÓ: KISS ALBERT

FOTÓ: SZV

Kovács Tibor kiállítása

„Új perspektívák” címmel 
nyílt meg Kovács Tibor kiállí-
tása a szolnoki kulturális köz-
pont galériájában.

A szekszárdi származású fes-
tőművész-tanár tárlatát Verebes 
György Munkácsy-díjas fes-
tőművész, a Szolnoki Művészte-
lep művészeti vezetője nyitotta 
meg. Kiemelte és összefüggése-
iben mutatta be a látogatóknak 
az alkotások téri viszonyait, va-
lamint a perspektivikus dimen-

ziók és a színek kapcsolatát, 
tartalmi összefonódását. Kitért 
az archaikus görög szobrok és 
a képeken megjelenő alakok lé-
nyegi hasonlóságaira, az emberi 
test arányainak reduktív ábrá-
zolására, végül kiemelte, hogy 
az emberi test nem más, mint a 
Teremtő kéznyoma, amely ele-
mentáris erővel jelenik meg a 
festményeken.

Kovács Tibor kiállítása április 
végéig tekinthető meg a szolno-
ki Agóra-galériában. SZV

Neumann verseny
A Szekszárdi I. Béla Gimná-
zium idén 13. alkalommal 
rendezte meg a Neumann 
Nemzetközi Tehetségku-
tató Programtermék Ver-
senyt, melyen az informa-
tika különböző területein 
(animáció, grafika, alkal-
mazói programok, játék, 
számítógéppel támogatott 
tervezés) tehetséges általá-
nos és középiskolás tanulók 
mérették meg informatikai 
munkáikat.

Az évente megrendezett ver-
senyre idén közel 150 pálya-
munka érkezett az ország 
minden tájáról, továbbá Er-
délyből, a Vajdaságból és a 
Felvidékről. Az előzsűrizés, 
illetve egy vajdasági előver-
seny alapján 64 termék jutott 
a március végi döntőbe. A 
versenyművek bemutatását 
olyan, az informatika világá-

ban ismert nevek értékeltek, 
mint dr. Alföldi István, a Neu-
mann János Számítógép-tu-
dományi Társaság igazgató-
ja, Bíró István mérnök, az 
IDG Hungary egykori vezér-
igazgatója, vagy Képes Gábor 
költő, sci-fi író, az NJSZT fő-
munkatársa. Minden döntős 
pályamunkát a támogatók ál-
tal biztosított értékes díjakkal 
jutalmaztak.

A szekszárdi döntősök kö-
zül webes kategóriában első 
helyezett lett Bacsó Bence 
(Baka István Ált. Isk.), grafi-
ka kategóriában második-
ként zárt Szántó Mónika (I. 
Béla Gimnázium), míg Rado-
vics Balázs és Csákvári Dávid 
(I. Béla Gimn.) negyedik lett 
az animációs kategóriában. 
(Részletes eredmények a ver-
seny honlapján: http://ibela.
hu/neumann.)  

 SZV
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TE IS LEHETSZ NYELVZSENI!

Amikor Virág, Zsófi és Blanka néhány 
éve a Kreatív Nyelvtanulással elkezdtek 
nyelvet tanulni, ők sem gondolták, hogy 
ilyen sikeres nyelvtanulók lesznek. Virág 
és Blanka átlagos nyelvtanulónak tartotta 
magát, 27 évesen mindössze egy nyelvből 
volt bizonyítványuk. Életük nagy felfede-
zésének érzik a módszerrel való megis-
merkedést. Azóta ugyanis Virág kilenc, Blanka pedig 
tizenhárom nyelvből szerzett középfokú nyelvvizsgát. 
Zsófi  pedig 18 éves „kreatív nyelvtanuló”, negyedikes 
gimnazistaként már tíz nyelvből vizsgázott sikeresen, 

teljesítménye korosztályá-
ban egyedülálló.

Könnyedén, három-
négyhavonta tettek közép-
fokú nyelvvizsgát, a felké-
szüléshez kizárólag a Krea-
tív Tananyagot használták. 
Figyelem, manapság gya-
kori, hogy a középfokú 
nyelvvizsga hiánya miatt a 
végzősök fele nem veheti 
át diplomáját!

A tananyag kidolgozója Gaál 
Ottó 27 nyelvvizsgájával a nyelv-
tanulás egyéni bajnoka Magyar-
országon. Három dolog, amiért 
érdemes ezzel a tananyaggal 
tanulni:
1.) A könyvben szereplő 8000 

kétnyelvű mondatrész, mondat és a 
hanganyag megtanít beszélni – tanári segítség nélkül.
2.) A könyv tartalmazza a középfokú nyelvvizsga nyel-
vi anyagát – ezt a lányok eredményei is bizonyítják.
3.) Kiváló módszer újrakezdésre, szinten tartásra, sőt 
– újra elővéve – bármikor felfrissíthetjük vele nyelv-
tudásunkat anélkül, hogy be kellene iratkoznunk egy 
nyelvtanfolyamra.

www.kreativnyelv.hu

EGY MÓDSZER, HÁROM LÁNY – HARMINCKÉT NYELVVIZSGA!

További információ a www.kreativnyelv.hu 
honlapon található, illetve az előadáson, 

ahol elmondjuk a titkot, hogyan lehet 
minden olyan emberből sikeres nyelvtanuló, 

aki valóban komolyan gondolja, hogy 
elsajátít egy idegen nyelvet.

ANGOL DÁN ESZPERANTÓ FRANCIA HORVÁT HOLLAND NÉMET NORVÉG OLASZ OROSZ PORTUGÁL SPANYOL SVÉD

ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége az 

önálló beszédgyakorlás,
egyéni tanulási tempó!

ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ, SPA-
NYOL, SVÉD, DÁN, NORVÉG, 

OROSZ, PORTUGÁL, HOLLAND, 
ESZPERANTÓ, HORVÁT 

tananyagok megtekinthetők és 
21.990,- Ft-os egységáron 

megvásárolhatók:

KÖNYVBEMUTATÓK
BONYHÁD:

2017. április 19. (szerda) és 
2017. április 26. (szerda)

17:00 – 19:00 óráig
Vörösmarty Mihály Művelődési 

Központ 
(Széchenyi tér 2.)

SZEKSZÁRD:
2017. április 20. (csütörtök) és 

2017. április 27. (csütörtök)
17:00 – 19:00 óráig

Babits Mihály Kulturális Központ – 
Parászta terem (Szent István tér 10.)

PAKS:
2017. április 20. (csütörtök) és 

2017. április 27. (csütörtök)
17:00 – 19:00 óráig

Csengey Dénes Kulturális Központ
(Gagarin u. 2.)

(02239)

Tolni kell a kerékpárt a gyalogátkelőhelyen
Sok biciklis nem ismeri, vagy 
egyszerűen csak nem tartja 
be a kerékpáros közlekedés-
sel kapcsolatos szabályokat. 
Legalábbis az úttesten való 
átkelésre vonatkozó előírást 
– ez derült ki abból a meg-
figyelésből, melyet a téma 
kapcsán végeztünk.

A közelmúltban egy személy-
gépkocsi gázolt el egy kerékpá-
rost a csatári körforgalomnál 
található gyalogátkelőhelyen. 
A biciklis megsérült. Huszti 
Gábor, a Tolna Megyei Ren-
dőr-főkapitányság sajtószóvi-
vője kérdésünkre elmondta, a 
Szekszárdi Rendőrkapitányság 
területén tavaly 26 olyan baleset 
történt, melyben kerékpáros 
sérült meg, ebből négy történt 
Szekszárdon.

A sajtószóvivő tudatta: a ke-
rékpárosok és segédmotorosok 
közlekedését a KRESZ 54. pa-
ragrafusának cikkelyei szabá-

lyozzák.  Az ide vonatkozó jog-
szabály egyértelműen kimondja, 
hogy: „a kerékpárosnak a kerék-
párról le kell szállnia és azt tolva 
– a gyalogosok közlekedésére 
vonatkozó szabályok szerint – 
kell az úttesten áthaladnia”.

Ennek kapcsán úgy dön-
töttünk, hogy megfigyeljük, 
miként kelnek át a biciklisek 
a fent említett helyszínen ta-
lálható gyalogátkelőhelyeken. 

A körforgalomnál lévő „dupla 
zebrán” mintegy fél óra alatt 
harminc kerékpáros haladt át. 
Közülük mindössze hárman – 
két nő és egy férfi – szálltak le 
kerékpárjukról, hogy áttolják 
azt a gyalogátkelőhelyen. A töb-
bi biciklis kisebb része az érkező 
autók miatt megállt ugyan, de 
azok elhaladását követően a ke-
rékpárt hajtva kelt át az úttesten. 
A legtöbben azonban lendület-

ből haladtak át, több esetben 
is megállásra, (vész)fékezésre 
kényszerítve az érkező járműve-
ket. Olyan pár is akadt, melynek 
tagjai éppen a fenti balesetről 
diskuráltak, miközben lendület-
ből haladtak át a zebrán, és volt, 
aki mobiltelefonált biciklizés 
közben! Vagyis mindösszesen 
a biciklisek tíz százaléka kelt 
át a kerékpárját tolva a gyalo-
gátkelőhelyen, ahol tábla jelzi 
a kerékpárút végét, egy másik 
pedig a szabályos áthaladás mi-
kéntjét. (Fotóriporterünket látva 
aztán már jóval többen szálltak 
le a nyeregből...)

A szabály ellenére persze nem 
árt, ha az úttesten közlekedő 
járművek vezetői arra számítva 
közelítik meg a gyalogátkelőhe-
lyet, hogy az érkező kerékpáros 
lendületből halad majd át az 
úttesten. Figyeljünk egymásra, 
s ezzel könnyebben elkerülhe-
tővé válnak az ilyen jellegű bal-
esetek!   S. V.
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Április 2-ai rejtvényünk megfejtése: 
Puskás Ferenc, Pancho.  

A helyes megfejtők közül könyvet nyert: 
Barteczka Zsófia. 

Nyereményét átveheti 
szerkesztőségünkben, munkaidőben. 
E heti rejtvényünk megfejtését április 

13-án (csütörtök) délig várjuk címünkre: 
7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

Szekszárdi (Virág-) Vasárnap
Az elmúlt napok szorgoskodása és 
a tavaszi nagytakarítás nyomán 
megtisztult a város, ezzel méltóbbá 
tette magát a nagyhét és a húsvéti 
örömhír fogadására. A megbecsü-
lendő közösségi nyüzsgés közepette 
szinte hangtalanul, mégis letagadha-
tatlanul észrevehetően, hihetetlenül 
gazdagon, mégis szerényen, aláha-
jolva, alázatosan adja Isten az igazi 
ékességet, a Szekszárdot is körülölelő 
természet szépségét, és a sok helyen 
már virágzásba lendülő növekedést.

Így, az emberi nyüzsgésbe alázato-
san belebocsátkozva adta Önmagát 
Krisztusban is – értünk. Ez elevene-
dik meg az emlékezés által is erősödő 
hitben, amikor a böjti időszak utolsó 

vasárnapján, a nagyhetet bevezető vi-
rágvasárnapon, ünnepelve gondolunk 
vissza arra, hogy a Megváltó engedel-
mesen, egy szamárcsikón ülve vonult 
be Jeruzsálembe. Tette ezt annak a sá-
táni fonákságnak a tudatában, hogy 
a főváros, ami a Mindenhatóval való 
kapcsolattartás minősített pontjának, 
a templomnak volt hivatott helyt 
adni, az Isten Fia meggyalázásának 
és halálra ítélésének helyszínéül fog 
szolgálni. Mégis belebocsátkozott az 
emberi forgatagba, a bevonuláskor 
hozsannát, néhány nap múlva pedig 
„feszítsd meg”-et kiabáló ember társa-
ságába, és vállalta a keresztet. Már ek-
kor is a kereszten foglalt helyet, hiszen 
a szamár hátán egy kereszt rajzolódik 

ki. A felvállalt keresztjével mutatta 
Jézus az irányt a feltámadás és az új 
élet felé a rossz irányból, a pusztulásba 
sodródásból.

Bárcsak minden nyüzsgésünk kö-
zepette észrevennénk az életünkhöz 
szelíden közeledő isteni kegyelmet! 
Bárcsak mindig szem előtt tarta-
nánk a krisztusi irányt! A rossz felé 
sodródás magától is érvényesül: a 
lelkes hozsánna rövid időn belül 
gyilkos indulattá tudott silányulni, 
mint ahogy a városi területek tisz-
tasága is gyors hanyatlás martaléka 
lesz magától, hogy ne mondjam: 
magunktól. Ha viszont felragyog 
előttünk Krisztus keresztje, a rosz-
szból való kiszabadulás jele és az új 
élet ígérete, akkor nem ismétlődik 
minden a régi forgatókönyv szerint, 

hanem lesz virágzás, lesz Jézus feltá-
madására emlékeztető vasárnap, és 
lehet Húsvétra vezető virágvasárnap 
Szekszárdon is.  

 Dr. Kaszó Gyula 
 református lelkipásztor

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: +36-30/957-5630
E-mail: ekhotours@ekhotours.hu
Honlap cím: www.ekhotours.hu

Utazzon velünk…
Közel 100 utazási iroda ajánlata egy helyen:

•  Tunézia repülővel, 4* szállodában, all 
inclusive ellátással már

88.900 Ft/fő-től + ill. 

•  Ünnepi városlátogatás Párizsban repülővel, 
3* hotelben reggelivel már

89.900 Ft/fő-től + ill.

•  Görögország, Zakynthos repülővel 
apartmanban, önellátással már

57.900 Ft/fő-től + ill.

Folyamatosan megújuló akcióinkról és további előfoglalási kedvezményekről 

érdeklődjön irodánkban vagy keresse  oldalunkon!
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Vegyes ajánlataink:

Irodánkban már elérhetőek a 2017-es nyári 
nyaraló és körutas katalógusok.

Az ajánlatokra még április 30-ig előfoglalási kedvezményt adunk!

REUMATOLÓGIAI MAGÁNRENDELÉS
Dr. NEMES ADRIENN

reumatológus főorvos

Szekszárd, Tartsay V. u. 16.
(ERGONOM)

Rendelési idő: szerda 16–19 óra
Bejelentkezés: tel.: 06-20/997-0376
E-mail: drnemesadr@hotmail.com

Nyak-, hát-, derékfájás, isiász,
gerincproblémák, kéz-, térd- és

vállízületi fájdalom, izületi
gyulladás, csontritkulás. (02227)

HIRDETMÉNY AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁSRÓL
SZEKSZÁRDI JÁRÁS
Értesítem az érintett szülőket, 
hogy az általános iskolákban az 
első osztályokba a 2017/2018. 
tanévre történő beiratkozásra:

2017. április 20. napján (csütör-
tök) 08:00 órától 19:00 óráig és 
2017. április 21. napján (péntek) 
08:00 órától 19:00 óráig kerül sor.

A nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény (a továb-
biakban: Nkt.) 45. § (1) bekezdése 
értelmében Magyarországon – az e 
törvényben meghatározottak szerint 
– minden gyermek köteles az intéz-
ményes nevelés-oktatásban részt 
venni, tankötelezettségét teljesíteni.

A tankötelessé váló, azaz a 2011. 
augusztus 31-ig született gyerme-
két a szülő köteles beíratni a lakó-

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

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

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

Kormányhivatal Szekszárdi Járási 
Hivatala 2017. február 28. napján 
nyilvánosságra hozta.

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

A felvételről az intézmény ve-
zetője dönt a Rendeletben foglalt 
eljárásrend szerint. A felvételről 
szóló írásbeli tájékoztatót, vagy az 
elutasításról szóló határozatot az in-
tézmény vezetője 2017. május 5-ig 
küldi meg a szülő részére.

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

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

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

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

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

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

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

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

MEGHÍVÓ
Virágvasárnap délutánján, 
április 9-én 17:00 órától, 

„Két fuvola. Egy koncert” 
címmel jótékonysági 

fuvolahangversenyre hívunk és 
várunk szeretettel minden ér-

deklődőt templomunkba. 
Az előadók Töttős-Erős Edina 

és Papp-Csővári Dóra Viktória. 
A belépés díjtalan, 

de a templom 1909-ben épült 
Angster orgonájának felújítását 

szolgáló adományaikat 
szeretettel fogadjuk.
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Rangadót nyert, élen maradt az Agenta Girls
Kétgólos hátrányból fordítot-
tak a szekszárdiak a női futsal 
NB I-es hétvégi derbijén, a ri-
vális Hajdúböszörmény ellen.

A bajnoki címre leginkább 
esélyes két együttes szekszárdi 
összecsapásán rögtön egymás-
nak estek a csapatok. Az első 
gólra sem kellett sokat várni: a 
kapitány, Horváth Katalin már 
a második percben vezetéshez 
juttatta a hazaiakat. A gyors gól 

nem fogta meg a vendégeket, 
akik a szünetig fordítottak is.

Micskó Márk csapatának kont-
rajátékában benne volt ugyan a 
gól, de az egyenlítés helyett ismét 
a látogatók találtak be (1–3). A 
szekszárdiak két gólos hátrány-
ban sem adták fel, és akarásukat 
végül siker koronázta: a 37. perc-
ben Horváth K. értékesített egy 
büntetőt. A csattanó még hátra 
volt: egy perccel a lefújás előtt 
előbb Ganczer Hajnalka, majd 

Buchmüller Petra volt eredmé-
nyes, így az Agenta Girls legyőzte 
riválisát.

Agenta Girls Szekszárd–Haj-
dúböszörményi TE 4–3 (1–2). 
Gól: Horváth K. (2., 37.), Ganczer 
(39.), Buchmüller (39.), illetve 
Vígh (3., 22.), Tell (18.).

Az állás: 1. AG Szekszárd FC 
16 pont (4 mérkőzés), 2. HTE 
13 (3), 3. Astra 6 (2), 4. Tol-
na-Mözs 5 (3), 5. DVTK 1 (2).  
 SZV

Bad Bones: bajnokesélyeshez méltó rajt
Kiütéses győzelemmel kezdte 
a szezont a Szekszárd Bad Bo-
nes amerikaifutball-csapat, 
amely a Divízió II nyitányán 
38–0-ra győzte le a Boda 
Troopers együttesét.

Miként arról lapunk is beszámolt 
korábban, jelentős változások tör-
téntek a Rosszcsontok háza táján. 
A legkevesebb a védelemben tör-
tént, így nem volt meglepő, hogy 
a baranyaiak elleni találkozón is 
szinte hiba nélkül működött a 
szekszárdi „defense”. A korábbi 
tréner, Sződy Ferenc helyét át-
vevő Vidák Szabolcs – munkáját 
Greiling Mihály és Szabó Ferenc 
segíti – az irányítóposztra is ta-
lált helyettest: Gyarmati Mátét 

a hasonlóan atletikus Vati Márk 
váltotta, s ő szerezte a Bad Bones 
első hatpontosát.

A támadóegység még nem 
elég összeszokott, s ez meg is 
látszott a Troopers ellen. Az sem 
segített, hogy Vati a TD-futást 

követően megsérült, és várható-
an hat hét pihenőre kényszerül. 
Pontatlan passzok, a támadófal 
büntetései ellenére szorgalma-
san gyűjtögették a pontokat a 
hazaiak. Ez elsősorban a két 
touchdownig jutó Novakov Dá-
vid (képünkön) futásainak volt 
köszönhető. Jól mutatkoztak be 
az újoncok is: az irányító Lukács 
Dániel, az egyaránt TD-ig jutó 
Leitner Norman, Matus Bence 
és Borza Bence. A védelem osz-
lopa Tóth Dávid és a Bad Bo-
nes amerikai légiósa, Richard 
Chungong volt.

A Szekszárd sikere egy percig 
sem forgott veszélyben. A Rossz-
csontok április 22-én Szombat-
helyre látogatnak.   SZV
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TISZA CIPŐBOLT
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 13. 

Telelfon: +36–74/510–134

33 évesek lettünk,
ünnepeljen velünk!

Április 10-11-én 
születésnapi cipővásár

a Tisza Cipőboltban.
A bolt teljes választékára 

10%
engedményt adunk.

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

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

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

ÁLLANDÓ KÉSZENLÉT
0-24 ÓRÁIG:

+36–30/936–32–55 (02222)

Hit, Tudás, Szeretet
ISKOLAI BEÍRATÁS

A Szent József Katolikus Általános Iskolába
(7100 Szekszárd, Garay tér 9.)

Szeretettel várjuk a leendő elsősöket!

2017. április 20. (csütörtök) 08:00 – 16:00 óráig
2017. április 21. (péntek) 08:00 – 16:00 óráig

(02234)

Fináléba jutottak a KSC fiataljai
Az elmúlt hétvégén Szek-
szárd volt a házigazdája az 
U13-as bajnokság soros for-
dulójának. Harsányi Mária 
csapata két győzelemmel és 
egy vereséggel biztosította 
helyét az április végi országos 
döntőre.

A szekszárdiak nagyon izgal-
mas mérkőzéseket vívtak mind-
három ellenfelükkel és óriási 
bravúrt végrehajtva – a Győr 
mögött másodikként – bejutot-
tak a döntőbe. Harsányi Mária 
tanítványainak sikerét növeli, 

hogy az elmúlt évben még a B 
döntőtől is messze voltak az ato-
mosok...

„Augusztus óta rengeteget 
dolgoztunk, hiszen nagyon 
sok a lemaradásunk a korosz-
tály elitjéhez viszonyítva. Már 
a tizenhatba jutás is szép ered-
ménynek számított, de a serdülő 
csapatban edződő Szőke Fanni 
és Holcz Rebeka vezérletével, a 
melléjük felnövő Sámóczi Zsófi 
és a mindhárom mérkőzésen 
dupla-duplát elérő Németh Lili 
pontjaival – és a nagy akarattal 
játszó többiekkel – elértük cé-

lunkat. Szeretnénk a döntőben 
is tisztességesen helyt állni” – 
mondta Harsányi Mária edző.

A szekszárdiak eredményei: 
KSC Szekszárd – Széchenyi 
KA Győr 66–80 (17–18, 17-20, 
16–17, 16–25). Legjobb dobók: 
Szőke 19/3, Németh 14, Holcz 
11/3, Sámóczi 10.

Szekszárd – Vasas Akadémia 
64–58 (25–10, 7–21, 22–7, 10–
20). Ld: Holcz 15, Németh 13, 
Szőke 13, Sámóczi 11.

Szekszárd – Ziccer Tigrisek 
Debrecen 70–63 (16–16, 21–
14, 18–16, 15–17). Szekszárd: 
Holcz 21, Szőke 20, Németh 12, 
Villányi 9/3.   SZV

Fejes döntött
Megyei rangadót rendeztek a 
labdarúgó NB III Közép-cso-
portjának 25. fordulójában. A 
nagy iramú mérkőzést végül 
Fejes Péter 35. percben szerzett 
góljával a szekszárdiak nyerték 
az előzetesen talán esélyesebb-
nek tűnő paksiak ellen.

„Az egységes csapatmunka, 
és a koncentrált játék hozta meg 
számunkra a sikert” – nyilatkoz-
ta Kvanduk János, a szekszárdiak 
mestere.  SZV

Előnyben a Linz
Kedden este játszották a női 
Klubcsapatok Szuperligájának 
első mérkőzését Szekszárdon, 
melyen a SZAC versegét szen-
vedett az osztrák Linz csapatától.

KSZL döntő, 1. mérkőzés: 
Szekszárd AC–Linz AG Frosch-
berg 2:6. Győztesek: Mihajlova, 
Lin Ye, illetve Zhang Mo 3, Pol-
canova 2 és Polcanova, Zhang 
Mo pár. A visszavágót május 
9-én rendezik.

A szekszárdiak pénteken (lap-
zártánk után) a Bajnokok Ligá-
ja elődöntőjének visszavágóján 
a Tarnobrzeg otthonában álltak 
asztalhoz. Az első meccset Szek-
szárdon a lengyelek nyerték 3:1-
re, ezért csoda kellene a SZAC 
továbbjutásához...   SZV
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ÁCS REZSŐ polgármester
A következő időpontot később kö-
zöljük. Előzetes bejelentkezés alap-
ján tartja, tel.: +36–74/504–102. 
Szekszárd, Piac tér 1. „F” épület.

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

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
Április 25., kedd 16–17 óráig 
tartja. Garay J. Általános Iskola 
és AMI (Zrínyi u. 78.).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

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.

AGÓRA MOZI
Április 9., vasárnap
15:00 –  Hupikék törpikék:  

Az elveszett falu 2D
16:45 –  Power Rangers
19:00 –  Páncélba zárt szellem 3D
Április 10., hétfő
16:45 –  Power Rangers
19:00 –  Páncélba zárt szellem 3D
Április 11., kedd
16:45 –  Power Rangers
19:00 –  Páncélba zárt szellem 3D

Április 12., szerda
16:45 –  Power Rangers
19:00 –  Páncélba zárt szellem 3D
Április 13., csütörtök
15:00 –  Nyuszi suli
17:00 –  Vén rókák
19:00 –  Brazilok
Április 15., szombat
15:00 –  Nyuszi suli
17:00 –  Vén rókák
19:00 –  Brazilok

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
Április 9., vasárnap 09:00 – 13:00 
– Rendezvényterem
Családi Matiné – Húsvéti Játszóház

Részletes program a lenti plakáton.

Április 11., kedd 10:00 
– Agóra Kávézó
Fizess verssel a kávédért a magyar 
költészet napján!

Április 11-én, kedden minden 
vers (legyen az ismert költő műve 
vagy saját alkotás) fizetőeszközzé 
válik az Agóra Kávézóban: a ven-
dégek egy verssel „fizethetik ki” 
kávéjukat. Írd le nekünk kedvenc 
versedet a magyar költészet nap-
ján, és a kávét mi álljuk! A verseket 
még aznap kiállítjuk a Kávézóban.

A kávézó 10:00-től 20:00 óráig 
tart nyitva. (Minden vendég egy 
verssel nevezhet és az ajánlat egy 
presszó kávéra vonatkozik.)

Április 11., kedd 18:00 
– Művészetek Háza
Versben bujdosó

Vers-est a magyar Költészet 
Napján – Csötönyi László és vers-
mondó barátai közreműködésével. 
„Ezen az estén kicsik és nagyok 
imádnak tücsök-hegedűt, fiúk és 
férfiak lehelnek lángot deres ágra, 
édesanyák és lányaik ölelnek szik-
lacsípőket lágy hantú mezővé...” 
Barátsággal várnak mindenkit a 
szekszárdi versünnepen. 

Belépő: 1.000,- Ft, nyugdíjas: 
500,- Ft, diákok számára (18 éves 
korig) a rendezvény ingyenesen lá-
togatható.

Április 13., csütörtök 19:00 
– Színházterem
Lara De Mare–Berkes Gábor: A 
férfiak a fejükre estek

Orfeum bérlet IV. előadás, a 
Turay Ida Színház előadása.

Az új zenés vígjátékban Szulák 
Andrea, Détár Enikő és Keresz-
tes Ildikó alakít három becsapott, 
kijátszott és megalázott, válófél-
ben lévő feleséget. Vajon tűri ezt a 
helyzetet a három nő, vagy a sar-
kukra állnak és visszavágnak? To-
vábbi szereplők: Sasvári Sándor, 
Seprenyi László.

Jegyárak: 3.300,- – 3.500,- Ft.

Április 19., szerda 10:00 
– Színházterem
A kis Hagymafiú története

Óvodás bérlet VI. előadás, a 
MASZK Bábszínház előadása.
Gyümölcsfalva lakóit az Üvegházy 
hatalmasok sanyargatják: a kövér 
Narancs báró, a pökhendi Citrom 
herceg, a kényeskedő Cseresznye 
grófnék és a gonosz Paradicsom 
lovag. Igazságtalanságaikat a fa-
lubeliek megelégelik. Senki más 
nem segíthet rajtuk, csak a fiatal és 
erős Hagymácska, aki el is indul, 
hogy megbüntesse a hatalmasko-
dókat. Vidám hangulatú mario-
nett előadás, nagyméretű bábok-
kal, látványos színpadképpel és 
paravánnal, sok zenével. Írta: ha-
vas Edina. 

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

„Nyuszi ül a fűben”
A Szekszárdi Klímakör és a Zöldtárs Alapítvány idén is megrendezi a 

„Nyuszi ül a fűben” húsvéti lösz-szurdik túrát. 
Indulás: április 15. (szombat) 09:00 órától a Béla király térről a 
Lösz-szurdik tanösvény táblától. Túravezető: Gyarmati László.

Útvonal: a Kálvária-kilátó felé vesszük az irányt, majd végighaladva a 
hegygerincen a Bati-kereszt kilátó érintésével a Kerékhegyen keresztül 
a Kápolna térre, végül a Béla király térre érünk vissza. A túra hossza: 

11 km. Várható visszaérkezés: 12:00 óra körül. Infó: www.zoldtars.hu.

EBEK VESZETTSÉG ELLENI ÖSSZEVEZETETT OLTÁSA
2017. SZEKSZÁRD

 HELYSZÍN IDŐPONT IDŐ
Palánk kommunális április 10. (hétfő) 07:00 – 07:15
Mocfacsárda április 10. (hétfő) 07:30 – 08:00
Sió csárda április 10. (hétfő) 08:30 – 09:00
Fehér csárda április 10. (hétfő) 09:10 – 09:30
Józsefpuszta április 11. (kedd) 07:00 – 07:10
Kendergyár április 11. (kedd) 07:15 – 07:35
Ózsákpuszta április 11. (kedd) 07:50 – 08:10
Keselyűs április 11. (kedd) 08:30 – 09:00
Béke telep április 11. (kedd) 09:10 – 09:45
Jobb parászta április 12. (szerda) 07:00 – 07:30
Hirling u 1. (Pótoltás) április 18. (kedd) 18:00 – 20:00

A veszettség elleni védőoltás díja 3.500,- Ft, valamint  
féreghajtó tablettánként 100 Ft (adag: 1 tabletta/10 kg),  

melyet az eb tulajdonosa köteles az állatorvosnak megfizetni.
Felhívjuk a tisztelt állattartók figyelmét, hogy a kötelező veszettség 

elleni oltás csak mikrochippel ellátott kutyának adható. 

A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör Vezetősége
szeretettel hív mindenkit

2017. április 9-én, Virágvasárnap 16:00 órára
a Szent István Házba

(7100 Szekszárd, Rákóczi u. 69–71.)
Kolbert Mátyás nyugalmazott lelkipásztor 

„Húsvét, a kereszténység legnagyobb ünnepe”
című előadására.

Szeretettel várjuk Önöket! 

Pályázat csatornarákötésre
Tájékoztatjuk a tisztelt lakossá-
got, hogy Szekszárd MJV Ön-
kormányzata pályázatot hirdet 
„Közcsatornára történő rákötés 
támogatása 2017” címmel.

A támogatás igénybevételére 
jogosultak köre azon Szekszárd 
Megyei Jogú Város közigazgatási 
területén élő magánszemélyek, 
akiknek a belterületi ingatlanuk 
előtt kiépített közcsatorna veze-
ték húzódik és ingatlanjuk mű-
szakilag ráköthető a hálózatra. 
A vissza nem térítendő támo-
gatást (ingatlanonként 150.000 
Ft, de legfeljebb a bekerülési 
költség 50%-a) a bekötővezeték 
műszaki megvalósítására (tisz-
títóidom elfolyó oldaláig) lehet 
felhasználni.

A pályázati tájékoztató és az 
adatlap letölthető Szekszárd 
Megyei Jogú Város honlapjáról 

(www.szekszard.hu) a Digitális 
ügyfélszolgálat / Környezetvé-
delem menüpont alatt, valamint 
átvehető a Polgármesteri Hivatal 
Városigazgatási és Rendészeti 
Osztályán (Szekszárd, Széchenyi 
u. 27–31.) hétfőn és szerdán, 
08:00 és 16:00 óra között.

A pályázattal kapcsolatban 
bővebb felvilágosítás kérhető a 
Városigazgatási és Rendésze-
ti Osztályon, illetve az +36–
74/504–107-es telefonszámon, 
valamint a kiss.anett@szekszard.
hu e-mail címen.

A pályázatot 2017. december 
31-ig Szekszárd Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatal Vá-
rosigazgatási és Rendészeti Osz-
tályán személyesen, vagy postai 
úton ajánlott küldeményként 
lehet benyújtani. 
 Szekszárd Megyei Jogú Város 
 Polgármesteri Hivatala
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7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 
Állandó elérhetőség: 74/317-632, 30/299-6445

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

(02231)

TAVASZI
AKCIÓ

a -nél
2017. március 10. és 

2017. június 17. között.

Akciós fogyasztói ár:

46 990 Ft
Akciós fogyasztói ár:

69 990 Ft

KÄRCHER VC 5
PORZSÁK
NÉLKÜLI 
PORSZÍVÓ

KÄRCHER FC 5
PADLÓTISZTÍTÓ 
ÉS PORSZÍVÓ
EGYBEN

(02224)

Termelői Bio
Homoktövis termékek

(02225)

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


