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A TARTALOMBÓL

Szelektív gyűjtés
Zökkenőmentesen halad a sze-
lektív gyűjtőedények átadása 
Szekszárdon. A családi házas öve-
zetben élőknek adott a lehetőség: 
ingyenesen elvihetnek két „kukát”, 
amibe aztán válogatva gyűjthetik 
az újrahasznosítható hulladékot.
 → 2. oldal

Lisztharmat
Már április elején adottak voltak 
a szőlő ültetvényekben a liszthar-
mat, mint az egyik fő gombabe-
tegség aszkospórás fertőzésének 
feltételei. Úgy tűnik, idén a korábbi 
éveknél komolyabb támadást indít 
a borvidéken a szőlőbetegség.
 → 9. oldal

Sportoló gyerekek
Mintegy 800 szekszárdi általános 
iskolás diák ismerkedhetett 15 
sportág mozgásanyagával a váro-
si sportcsarnokban megrendezett 
„A Sport Legyen a Tied!” program 
során. Az országos esemény célja: 
közelebb vinni a sportot a gyere-
kekhez.  → 13. oldal
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Rezsicsökkentés
– távhő Paksról

TUDNIVALÓK
AZ ÓVODAI

BEIRATKOZÁSRÓL 
ÉS A SZEKSZÁRDI 

FELVÉTELI
KÖRZETEKRŐL

 → 14. – 15. oldal Cikkünk a 3. oldalon
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Ingyenesen jár a szelektív hulladékgyűjtő edény
Zökkenőmentesen halad a 
szelektív gyűjtőedények át-
adása Szekszárdon – tudtuk 
meg a város önkormányzata 
és a szolgáltató Alisca Terra 
Nkft. által kedden közösen 
tartott sajtótájékoztatón.

Ács Rezső polgármester, a Cikói 
Hulladékgazdálkodási Társulás 
elnöke a Damjanich utcai hulla-
dékudvarban tartott tájékozta-
tón elmondta: a sikeres pályázat 
eredményeként az Alisca Terra 
Nkft. 50 ezer szelektív gyűjtőe-
dényt oszthat szét szolgáltatási 
területén a települések lakosai 
között. A megyeszékhely tár-
sasházi övezeteinek döntő több-
ségén már kihelyezték a 1100 
literes gyűjtőedényeket, amelyek 
a fokozatosan felszámolásra ke-
rülő szelektív szigeteket váltják 
ki. A családi házban élőknek egy 
hónappal ezelőtt kezdték el átad-
ni a kukákat. Ingatlanonként két 
edény jár ingyenesen, melyeket a 
Damjanich utcai hulladékudvar-
ban lehet átvenni lakcímkártya és 
személyi igazolvány bemutatása, 
valamint egy szerződés aláírása 
után – az ügyfeleknek ugyanis tíz 
évig kell megőrizni azokat. Eddig 
mintegy 1200-an vették át a kék 
és sárga fedelű kukákat.

Ács Rezső hangsúlyozta, hogy 
nem kötelező a gyűjtőedények 
átvétele, mindenki maga dönthet, 
hogy él-e ezzel a lehetőséggel. A 
családi házas övezetben továbbra 
is elszállítják a fajtánként, zsák-
ban vagy kötegelve kihelyezett 
újrahasznosítható hulladékot. A 
polgármester kiemelte: az önkor-
mányzati tulajdonú Alisca Terra 
Nkft. az elmúlt 5 évben jelentős 
lépéseket tett ezen a területen: a 
szelektív gyűjtés népszerűsítésé-
re szervezett akciókkal, progra-
mokkal elsősorban a gyerekeket 
szólították meg, s rajtuk keresztül 
természetesen a szülőket is.

Artim Andrásné, az Alisca 
Terra Nkft. ügyvezetője el-
mondta: örömteli, hogy az in-
tézmények mellett már sok cég, 
vállalkozás is szelektíven gyűjti 
a szemetet, s ezzel példát mutat 
környezettudatosságból. 

Az Alisca Terra szolgáltatási 
területéhez tartozó 51 település 
valamennyi ügyfele, így a szek-
szárdiak is a legutóbbi számlához 
csatolt szórólapon értesülhettek 
az edények kiosztásának módjá-
ról, azok átvételének lehetőségé-
ről, valamint az ürítési napokról.

„Mindig is szelektíven gyűj-
töttem a hulladékot” – mondta 

el kérdésünkre az újvárosban 
élő Kovács Józsefné, aki a tájé-
koztató után érkezett átvenni az 
edényeket. Miután a gyermekei 
Budapesten élnek, ezért a szom-
szédja, Horváth János segített a 
nyugdíjas hölgynek az edények 
szállításában (képünkön).   - fl –
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SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Április 17.
(vasárnap)

Április 18.
(hétfő)

Április 19.
(kedd)

Április 20. 
(szerda)

Április 21.
(csütörtök)

Április 22.
(péntek)

Április 23.
(szombat)

közepesen felhős, szeles nap
max. 26º , min. 11º

zápor, hidegfront erős széllel
max. 20o , min. 13º

zápor
max. 21o , min. 8º

közepesen felhős
max. 22o , min. 9º

gyengén felhős
max. 22o , min. 7º

közepesen felhős
max. 23o , min. 9º

zápor
max. 21o , min. 11º

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

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

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

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

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

Április 22. (péntek) – Csilla, Noémi
Csilla: Vörösmarty Mihály névalkotása; jelentése: káka; nád hajtása; gyékénybél.
Noémi: héber eredetű; jelentése: gyönyörűségem.

Április 23. (szombat) – Béla
Béla: 1. magyar eredetű; jelentése: bél, belső rész. 2. török eredetű; jelentése: 
előkelő. 3. héber eredetű; jelentése: világot elnyelő.

Közös érdek a Paks-Szekszárd távhővezeték 
Szekszárd város önkor-
mányzata és az MVM Paksi 
Atomerőmű Zrt. csütörtökön 
együttműködési megállapo-
dást írt alá a két várost össze-
kötő távhővezeték építése 
tárgyában.

A Modern városok program 
keretében, állami támogatás-
sal megvalósuló, mintegy 10 
milliárd forintos beruházást 
előmozdító megállapodást 
Hamvas István vezérigazgató, 
Pekárik Géza műszaki igazgató 
és Ács Rezső polgármester látta 
el kézjegyével a paksi Erzsébet 
Nagy Szállodában. Az aláírást 
megelőző sajtótájékoztatón Ács 
Rezső hangsúlyozta: a február-
ban a kormányzattal megkötött, 
mintegy 33 milliárd forintos 
fejlesztési csomag legnagyobb 
„szelete” az erőművet a megye-
székhellyel összekötő távhőve-
zeték kiépítése.

– Nem csupán a beruházás 
értéke miatt, hanem mert mint-
egy 15 ezer, távfűtött lakásban 
élő szekszárdit érint közvetle-
nül azzal, hogy a fejlesztés után 
érezhetően csökken majd a hő-
díj – mondta a polgármester. 
Szekszárd első embere szerint 
az sem elhanyagolható, hogy 

az olcsóbb távhővel nem csak 
a Modern városok programban 
megfogalmazott célok között 
szintén szereplő új sportlétesít-
mények fűthetőek, de jó áron 
biztosítana energiát a tervezett 
új, 100 hektáros ipari parkba 
betelepülő vállalkozások szá-
mára is.

Hamvas István vezérigazga-
tó felhívta a figyelmet, hogy az 
erőmű tevékenysége kettős: az 
áramtermelés mellett a nukle-
áris energiából nyert távhővel 
látja Paks városát. „A régiós 
szerepvállalásra kész MVM 

Paksi Atomerőmű Zrt. céljaival 
és szándékaival egyezik a be-
ruházás megvalósítása” – tette 
hozzá Hamvas István.

Pekárik Géza műszaki igaz-
gatótól megtudtuk, hogy rész-
letes – műszaki, gazdasági és 
jogi kérdéseket is áttekintő – 
megvalósíthatósági tanulmány 
ugyan még nem készült, de 
műszaki akadálya nincs annak, 
hogy csővezeték épüljön Paks 
és Szekszárd között. A szakem-
ber szerint megtérülő beruhá-
zás a megyeszékhely távhővel 
való ellátása. Földalatti csőre-

ndszer kiépítése tűnik a leg-
megfelelőbbnek, mert az nem 
rombolja a környezetet, illeték-
telenek számára nem hozzáfér-
hető és megfelelő eszközökkel 
jól karbantartható.

Újságírói kérdésre válaszolva 
Ács Rezső elmondta: azt, hogy 
mennyivel lesz olcsóbb a hő-
díj a szekszárdiaknak, csak a 
beruházás költségeinek isme-
retében lehet megbecsülni. A 
polgármester hozzátette: sze-
retné, ha 2018-ra megvalósul-
na a fejlesztés.  

 - fl -
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A Szekszárdon 2015-ben 
begyűjtött szelektív hulla-
dékok mennyisége (fő/év):

Papír  12 kg
PET 1,63 kg
Üveg  2,3 kg
Fém 0,5 kg 

Önkormányzati segítség a kisgyermekes családoknak
A szülők helyett a város saját 
költségvetéséből állja ezután 
a szekszárdi lakhellyel ren-
delkező újszülöttek számára 
a hathetes korban ajánlott 
ultrahang-vizsgálatot.

„Nem lehet pénzkérdés, hogy 
a szülők nagyobb biztonság-
ban tudhassák gyermeküket” – 
konstatálta Ács Rezső, Szekszárd 
polgármestere a közgyűlés által 
március 31-én elfogadott ren-
deletet, amellyel évente két-há-
romszáz gyermek vizsgálata 
válik térítésmentessé. A jövőben 
a város ezt a forrást évente bizto-
sítja az újszülöttek számára. Az 
anyagi hozzájárulással az ön-

kormányzat ismét olyan lépést 
tett, amellyel a megyeszékhe-
lyen élők életminőségét igyek-
szik még jobbá tenni. „Akadtak 
olyan szülők, akik ezt a költséget 
nem engedhették meg maguk-
nak, vagy jelentős megterhelést 
okozott a családi kassza számá-
ra” – tette hozzá a polgármester. 
Az április 1-jétől hatályba lépett 
önkormányzati rendelet alapján 
egy kártya is jár a szülőknek: ezt 
a védőnői szolgálaton keresztül 
juttatják el a családokhoz.

Az önkormányzat és a kór-
ház között létrejött megállapo-
dást méltatta dr. Németh Csaba 
főigazgató is. „Igyekeztünk a 
kötelezően ellátandó feladato-

kon túl plusz szolgáltatásokat 
is adni. Ennek egyike a TB által 
nem támogatott ultrahangos 
csecsemőszűrés” – közölte. A 
szűrés során csípő, hasi és ko-
ponya UH-vizsgálatot végeznek 
– mondta el dr. Tóth Gergely. A 
gyermekosztály vezetője szerint 
fontos, hogy a még tüneteket 
nem okozó fejlődési rendelle-
nességekre időben felfigyeljenek.

A röntgen- és diagnosztikai 
osztály főorvosa, dr. Gimes 
Tünde gyermekgyógyász ki-
emelte: az ultrahangos vizsgá-
latnak semmilyen káros hatása 
nincs. A módszerrel a koponya 
fejlődési rendellenessége, illet-
ve a méhen belül kialakult el-

változások is kimutathatóak. A 
radiológus felhívta a figyelmet: 
a kiszűrt esetek 26 százalékát a 
koponyában talált elváltozások 
jelentik. A hasi szervek esetében 
a vese fejlődési rendellenessége 
a leggyakoribb, amely az esetek 
több mint egy harmadát adja. 

A márciusi közgyűlésen el-
fogadott, a népegészségügyi 
támogatásokról szóló rendelet 
másik eleme, hogy az önkor-
mányzat saját költségén „hár-
mas- vagy többes ikergyerme-
kek részére térítésmentesen 
szakképzett gyermekápoló gon-
dozónőt biztosít, heti negyven 
óra időtartamban, legfeljebb 
egy éves időtartamra”.  Gy. L.

Hamvas István (balról), Ács Rezső és Pekárik Géza írta alá a megállapodást
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Dr. Gujás Erika, orvos és „tűzoltó” egy személyben
Ma már első kis betegeinek 
gyermekeit vizsgálja a Kan-
dó Kálmán utcai rendelőben 
dr. Gujás Erika, aki négy év-
tizednyi gyógyítás, a házi 
gyermekorvosi szolgálatban 
eltöltött 35 esztendő után 
nyáron felhagy a praxissal.

Nem esett messze az alma a 
fájától, hiszen dr. Gujás Erika 
édesapja megyei főorvosként 
dolgozott Tolnában 1954 és 
1976 között. Dr. Gujás János – 
nevéhez fűződik a megyei gyer-
mekorvosi és védőnői hálózat 
kiépítése – többször is magával 
vitte az akkor még óvodás korú 
lányát, aki így hamar a „tűz kö-
zelébe” került. A Garay gimnázi-
umban érettségizett, ahol olyan 
kiváló pedagógusok oktatták, 
mint Létay Menyhért, vagy a 
Pataki házaspár. Pécsen szerzett 
orvosi diplomát 1976-ban, majd 
a Balassa János megyei kór-
ház gyermekosztályán kezdett 
dolgozni. Négy évvel később, a 
szakvizsgát követően – az ak-
kori tendenciának megfelelően 
– mindjárt egy gyermekorvosi 
körzetben találta magát.

– A Béri Balogh Ádám utcai 
rendelőben kezdtem dolgozni, a 
II-es számú gyermekorvosi kör-
zetet 1986 óta viszem – mondja 
dr. Gujás Erika. – Az eltelt 30 
évben sok minden változott: 

például csökkent a gyermek-
létszám. Amikor kezdtem, még 
csak hat gyermekorvosi kör-
zet volt, aztán jöttek az „OTP-s 
gyerekek”, és mindjárt két újat 
kellett nyitni. Mára megválto-
zott a családmodell: a nők előbb 
önmagukat szeretnék megva-
lósítani, ezért viszonylag későn 
vállalnak gyereket. Így egyfelől 
kisebb a teherbe esés valószínű-
sége, másrészt egyre kevesebb a 
nagyszülő a családokban.

Dr. Gujás Erika az elmúlt év-
tizedekben több ezer gyermeket 
vizsgált és gyógyított. Nem csak 
a Kandó Kálmán utcában, de 
az ügyeleti rendelőben is helyt 
állt. Akadt olyan hónap, ami-
kor kilencszer is rá került a sor, 

s az ünnepnapok sem voltak 
kivételek. „Ez az állapot bizony 
a családi életet is megnehezí-
tette. Nagymamaként szeret-
ném bepótolni mindazt, amit 
a lányomnál elmulasztottam” 
– mondja a doktornő.

– Az elmúlt években jelen-
tősen megváltoztak a betegsé-
gek. Amikor dolgozni kezdtem, 
még rózsahimlő, mumpsz és 
kanyaró ellen adtunk védőol-
tást. A szigorú oltási rendnek 

köszönhetően ezek mára gya-
korlatilag eltűntek. A szülőknek 
ma a bárányhimlő és a rotavírus 
elleni védőoltást szoktam aján-
lani, de a lányok Hepatitis-ví-
rus elleni védettségét is nagyon 
fontosnak tartom – emeli ki 

dr. Gujás Erika. – Asztmatikus 
eredetű betegséggel a nyolcva-
nas években is találkoztam, de 
mára jelentősen nőtt az allergi-
ások száma, és egyre fiatalabbak 
is szenvednek tőle.

A doktornő szerint a gyógy-
szerek egyre hatékonyabbak, az 
antibiotikumok jók, de ő nem 
minden áron írja fel. A lázcsil-
lapítással kapcsolatban meg-
jegyzi: létezik egy protokoll, 
amit a szülők gyakran felül 
bírálnak. Bár a láz természete 
a betegséggel változik, azt java-
solja, hogy 38 fok felett kezd-
jük el a csillapítást. Dr. Gujás 
Erika szerint fontos, hogy egy 
gyermekorvosnak legyen gyer-
meke, így könnyebb megtalálni 
a hangot a kis betegekkel és a 
szülőkkel egyaránt, egyben 
arra kéri a szülőket: ne az or-
vossal ijesztgessék, zsarolják a 
gyereket.

– Csordás főorvos úr azt 
mondta a pályám elején: „Maga 
tűzoltó lesz. Két perc alatt kell 
döntenie, hogy egy lázas gye-
reket hazaenged-e a hétvégé-
re, vagy kórházba utalja.” Ez 
a szakma azonnali döntéseket 
igényel, ami fizikailag és szel-
lemileg is megterhelő. Én elfá-
radtam, elmegyek – mondja a 
doktornő, aztán gyorsan hoz-
záteszi: a körzet természetesen 
marad.   - fl -

Mi emberek az Isten balján

Szó szerint megtelt érdeklő-
dőkkel a piactéri Placc elő-
tere Tamási Gábor „Az Isten 
balján” című fotókiállításá-
nak megnyitóján.

Pedig a tárlat már a címe sze-
rint sem ígért önfeledt, vagy 
épp önámító szépelgést. Amit 
Tamási Gábor a maga drámaian 
távolságtartó módján esztétizál, 
nem más, mint a pusztulás; az 
emberi civilizáció idejétmúlt, 
elértéktelenedő elemeinek sem-
mibe, vagy ami még rosszabb, a 
haszontalanság szeméttengeré-
be merülése. A megnyitó felve-
zetéseként elmondott azonos 
című Ady-vers, Kis Pál István 
előadásában nyilvánvalóvá tet-
te a címválasztás üzenetértékét.

Csokonai-Illés Sándor iro-
dalomtörténész megnyitójában 
meg is fogalmazta annak mi-

benlétét: „A képek alkotója ezzel 
magát is, képeit is velünk együtt 
az Isten baljára helyezte. Tudjuk 
jól, a bal felől állítás nem a meg-
váltás oldala, hanem a bűnösöké, 
a tévelygőké, az üdvözítő távol-
ba tekinteni nem tudóké. Mi-
énk, embereké.” A korpuszokra 
egyenként is rámutató tallózását 
egy felszólítás értékű konklúzió-
val zárta: „Lábnyomunk túlontúl 
nagyra nőtt, a biológiai élet van 
már veszélyben, levegőnk fogy, 
bűneink számosak, embersé-
günk a tét. Hallgassunk hát a 
művészet intő szavára!” E drá-
mai végszóhoz a lírai lecsengést 
Kis Pál István „Számadás” című 
verse jelentette.

A kiállítás április 30-ig láto-
gatható, naponta 10-20 óráig. Jó 
szívvel ajánljuk a téma és a mű-
faj iránt érdeklődők figyelmébe.  
 SZV
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Versünnep az egyetemi karon
Nagyon sokan álltak ki a 
pódiumra, hogy elmondják 
kedvenc versüket a Magyar 
Költészet Napján a Pécsi Tu-
dományegyetem Kultúratu-
dományi, Pedagógusképző 
és Vidékfejlesztési Karán.

Az intézmény hatodik alkalom-
mal rendezte meg a versünnepet 
április 11-én. A KPVK oktatói 
és hallgatói mellett szekszárdi 
közéleti személyiségek, általá-
nos- és középiskolások, nyugdí-
jasok, a térség más települései-
ről érkezett költészetrajongók is 
verseltek. „A versmondók sorát 

dr. Ugodi Andrea, a kormány-
hivatal igazgatója nyitotta” – 
adta hírül az egyetem. 

A versmondók között ott volt 
Csillagné Szánthó Polixéna, 
az önkormányzat közgyűlése 
Humán Bizottságának elnöke, 
Ódor János, a Wosinsky Mór 
Megyei Múzeum igazgatója, 
valamint Kis Pál István költő 
és Gacsályi József író is, akik 
természetesen saját műveikkel 
álltak „színpadra”. Rajtuk kívül 
még sokan hozták el kedvenc 
soraikat: hetvenen szavaltak a 
Magyar Költészet Napján.

  -wj-

Líra és zene a könyvtárban
Jelentős érdeklődés mellett zaj-
lott április 11-én, a Költészet 
Napján rendezett program az 
Illyés Gyula Megyei Könyvtár-
ban. A József Attila születésnap-
ján évente megtartott esemé-
nyen Kovács Gábor muzsikus 
„Ének, hajolj ki ajkamon” című 
műsorával a 20. század és nap-
jaink magyar líráját vonultatta 
fel egy órában. Egyebek mellett 
Pilinszky János, Csoóri Sándor, 
Kiss Benedek, Fodor András, 
Nagy Gáspár és természetesen 
József Attila megzenésített ver-
seit élvezhették az érdeklődők. 
 Gy. L.

FELHÍVÁS EBTARTÓKNAK
Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kí-
méletéről szóló 1998. évi XX-
VIII. tv. 42/B. §-a értelmében 
a tartás helye szerint illetékes 
települési önkormányzat – eb-
rendészeti feladatainak elvégzé-
se érdekében, illetve a veszett-
ség elleni oltás járványvédelmi 
vonatkozásaira való tekintettel 
– három évente legalább egy 
alkalommal ebösszeírást végez. 

Az ebösszeírás alapján az 
önkormányzat helyi elektroni-
kus nyilvántartást vezet, az ál-
lat tulajdonosa, tartója és más 
személyek jogainak, személyes 
biztonságának és tulajdonának 

védelme, valamint ebrendészeti 
és állatvédelmi feladatainak ha-
tékony ellátása céljából.

Az eb tulajdonosa és tartója 
az ebösszeíráskor köteles a tör-
vényben meghatározott adato-
kat a települési önkormányzat 
rendelkezésére bocsátani. 

A 2016. évi ebösszeírás céljából 
kérem a Szekszárd közigazgatási 
területén tartott ebek tulajdono-
sait/tartóit, hogy szíveskedjenek 
– ebenként – kitölteni az „Ebösz-
szeírási adatlap nyomtatványt”, 
és azt 2016. augusztus 31-ig el-
juttatni Szekszárd Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatalá-
hoz (levélcím: 7100 Szekszárd, 
Pf. 83.; személyesen leadható a 

hivatal ügyfélszolgálatán – Szé-
chenyi utca 29-31. (Garay tér – 
Széchenyi utca sarok).

Az „Ebösszeírás adatlap” 
letölthető a www.szekszard.
hu portál Közügyek oldaláról, 
ezen túl beszerezhető a Polgár-
mesteri Hivatal portáján, illetve 
ügyfélszolgálatán is. Az „Ebösz-
szeírás adatlap” megjelenik a 
2016. április 24-i Szekszárdi 
Vasárnapban is.

A letöltött adatlap elekt-
ronikus úton is továbbítható 
az ebosszeiras@szekszard.hu 
e-mail címre, vagy a www.szek-
szard.hu/kozugyek oldalon ta-
lálható link segítségével online 
űrlapon is beküldhető.

Az adatszolgáltatási kötele-
zettség teljesíthető a meghirde-
tett eboltások helyszínén közre-
működő munkatársunknál is.
A fentieken túl ismételten felhí-
vom a Tisztelt Ebtartók figyel-
mét arra is, hogy 2013. január 
1-én hatályba lépett a kedvtelés-
ből tartott állatok tartásáról és 
forgalmazásáról szóló 41/2010. 
(II.10.) Korm. rendelet 17/B. § 
(10) bekezdése, mely szerint a 
négy hónaposnál idősebb eb csak 
transzponderrel (bőr alá ültetett 
mikrochip) megjelölve tartható. 

Minden felelős ebtartó 
együttműködését és adatszol-
gáltatását köszönöm! 
 Dr. Varga Katalin, jegyző

Dr. Gujás Erikát Ács Rezső köszöntötte a közgyűlés előtt
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Jobbik: valós kérdések

A Jobbik Magyarországért 
elnöke, Vona Gábor a „Valódi 
Nemzeti Konzultáció” sorozat 
keretében tartott lakossági 
fórumot kedden este, Szek-
szárdon.

A fórum előtti sajtótájékoztatón 
Vona Gábor (képünkön Szabó 
Balázs városi elnökkel) elmond-
ta: a 2016 januárjában meghir-
detett program a parlamenti 
ülésszak után zárul le, szeptem-
berben pedig azokat a kérdé-
seket teszik fel a választóknak, 
amelyek ezeken a konzultáció-
kon megfogalmazódnak.

„A lakosság véleményét a 
parlamentben megjelenítjük, 

2018-ban pedig a konzultáció 
során szerzett tapasztalatokkal 
vágunk neki a választásnak" – 
közölte.

A pártelnök szerint az em-
bereket leginkább a szociális 
problémák érdeklik, így pél-
dául minden fórumon elhang-
zanak a devizahitelekkel vagy 
a nyugdíjjal kapcsolatos kér-
dések. Vona szerint az általuk 
indított nemzeti konzultáció 
azért valódi, mert valós, az 
embereket leginkább érdeklő 
témákban (egészségügy, okta-
tás, korrupció) fogalmaznak 
meg kérdéseket, és nem „evi-
denciákra keresik a választ”.

  MTI

Örömet szerezni – érthetően
Noha megjárta a Gulagot, 
hite, amely a mindig újra-
kezdés akaratában testesült 
meg, töretlen maradt.

A tíz éve, 80 esztendősen el-
hunyt Munkácsy-díjas fes-
tőművészre, Ujváry Lajosra 
(1925-2006) emlékeztek április 
9-én, Szekszárdon. A TolnaArt 
és a Babits Mihály Kulturális 
Központ közös szervezésű tár-
latán felelevenítették a művész 
pályájának állomásait, sőt egy 
felvételről ő maga is megszólalt.

A kaposvári születésű Ujvá-
ry 1944-ben nyert felvételt a 
Képzőművészeti Akadémiára, 
ám tehetsége kibontakoztatása 
a háború okán kettétört: 1945 
január elsején a Sachti munka-
táborba vitték. Jó másfél évvel 
később, egy beteg-vonattal tért 
haza – mondta el édesapja tör-
ténetét a kiállítás megnyitóján 
Ujváry Gábor. Kényszerűen 
félbehagyott munkásságának 
folytatását az 1949-es kommu-
nista fordulat pecsételte meg. 
Politikai okokból kétszer taná-
csolták el a képzőművészetiről, 
míg végül 1951-ben elvégez-

hette a főiskolát. Óraadó tanár 
lett a budapesti iparművészeti 
gimnáziumban – innen is ment 
nyugdíjba 60 éves korában.

Ujváry életét Erdély, Székely-
föld és a Gyimesek szeretete, 
a moldvai csángókért való ag-
gódás kísérte végig. Néprajzi 
gyűjtése mellett több festménye 
témáját is e tájról „kölcsönözte”. 
Tájképeiről a kemény paraszti 
lét lenyomata tükröződik visz-
sza. „Egyszerű eszközökkel, 
érthetően akart örömöt okoz-
ni” – hívta fel a figyelmet apja 
munkáira Ujváry Gábor.

A tárlat a kulturális központ 
Bakta galériájában, április 30-ig 
tekinthető meg.  Gy. L.
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Civil Fórum
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi 

Civil Kerekasztal – a városi Civil Koncepcióban foglaltak  
alapján – tisztelettel meghívja a városban működő  

civil szervezetek vezetőit és érdeklődő tagjait 
a 2016. évi Városi Civil Fórumra.

A fórum ideje: április 25. (hétfő), 17:00 óra.
Helyszíne: Placc Ifjúsági Közösségi Tér (Szekszárd, Piac tér 1.)

NAPIREND:
• Polgármesteri tájékoztató az aktuális városfejlesztési  

kérdésekről, a „Modern Városok” programról és  
az ÁRH-n gyűjtött színes cetliken szereplő témákról.
• Tájékoztató az önkormányzat és a civil kerekasztal  

2015. évi együttműködésének tapasztalatairól és  
az együttműködés továbbfejlesztéséről.

• Konzultáció (kérdések, aktualitások, válaszok).
Közös érdek az egyenrangú és kölcsönösen előnyös partnerség 
építése, ápolása. A szervezők számítanak a közös munkánkat 

segítő megtisztelő megjelenésükre!

Közcsatornára rákötés – pályázat
Tájékoztatjuk a tisztelt lakossá-
got, hogy Szekszárd MJV Ön-
kormányzata pályázatot hirdet 
„Közcsatornára történő rákötés 
támogatása 2016” 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 támogatást 
(ingatlanonként 150.000,- Ft, de 
maximum a bekerülési költség 
50%-a) a bekötővezeték műszaki 
megvalósítására (tisztítóidom el-
folyó oldaláig) lehet felhasználni. 

A pályázati tájékoztató és az 
adatlap letölthető Szekszárd 
Megyei Jogú Város honlapján, 

a www.szekszard.hu címen a 
Digitális ügyfélszolgálat / Kör-
nyezetvédelem menüpont alatt, 
valamint átvehető a Polgármes-
teri Hivatal Városigazgatási és 
Rendészeti Osztályán személye-
sen (7100 Szekszárd, Széchenyi 
u. 27–31.) hétfőn és szerdán, 
08:00 és 16:00 óra között.

A pályázattal kapcsolatban bő-
vebb felvilágosítás kérhető a Város- 
igazgatási és Rendészeti Osztá-
lyon, illetve az 504-159-es telefon- 
számon, valamint a varga.and-
ras@szekszard.hu e-mail címen.

A pályázatot 2016. május 31-
ig a Polgármesteri Hivatal Váro-
sigazgatási és Rendészeti Osztá-
lyán személyesen, vagy postai 
úton ajánlott küldeményként 
lehet benyújtani.

 Szekszárd Megyei Jogú Város
 Polgármesteri Hivatala

Pályázati felhívás – 2016. évi Ifj úsági Keret
Pályázat megnevezése: 2016. évi Ifj úsági Keret
Pályázat témaköre: Szekszárdi székhelyű ifj úsági egyesületek, civil szervezetek 
számára vissza nem térítendő támogatás biztosítása.
Pályázat célja: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
Humán Bizottsága
Támogató: Jelen pályázati kiírás keretében támogatást kaphatnak olyan szekszárdi 
székhellyel rendelkező ifj úsági egyesületek, civil szervezetek, nevelési-oktatási intéz-
mények, melyek vállalják a jelen pályázati feltételekben foglalt elvárások teljesítését.
Pályázók köre: Jelen pályázati kiírás keretében támogatást kaphatnak olyan 
szekszárdi székhellyel rendelkező ifj úsági egyesületek, civil szervezetek, nevelé-
si-oktatási intézmények, melyek vállalják a jelen pályázati feltételekben foglalt 
elvárások teljesítését.
Keretösszeg: 2.700.000 -, Ft
Igényelhető minimum összeg: 50.000 -, Ft
Igényelhető maximum összeg: 200.000 -, Ft
Önrész aránya: 50% (Nem lehet kizárólagosan az önkéntes munka forintosított 
értéke; 5/2011. (II.1.) HB hat.)
Beadási határidő: 2016. április 29. (péntek) 14:00 óra
Pályázat közzétételének a helye: 
• Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
(7100 Szekszárd Széchenyi u. 27-31.) Ügyfélszolgálati irodáján,
• Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata hivatalos honlapján
(www.szekszard.hu)
Pályázat benyújtásának módja:
• a pályázatot 1 eredeti, aláírt példányban, 
• 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,Széchenyi u. 27-31.(Humán Osztály)
Postai úton: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Pályázati felhívás – 2016. évi Sportkeret
Pályázat megnevezése: 2016. évi Sportkeret (Szabadidő és diáksport keret)
Pályázat témaköre: Szekszárdi székhelyű sportegyesületek, civil szervezetek szá-
mára vissza nem térítendő támogatás biztosítása.
Pályázat célja: A pályázat kiírója az alábbiakban meghatározott célokra nyújt 
pénzügyi támogatást:
• a pályázó alapító okiratában meghatározott sportcélok végrehajtása érdekében, 

a pályázó által szervezett programokhoz, rendezvényekhez,
• a pályázó működési célú kiadásainak támogatásához
Támogató: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán 
Bizottsága
Pályázók köre: Jelen pályázati kiírás keretében támogatást kaphatnak olyan szek-
szárdi székhellyel rendelkező sportegyesületek, civil szervezetek, melyek vállalják 
a jelen pályázati feltételekben foglalt elvárások teljesítését.
Keretösszeg: 5.000.000 -, Ft
Igényelhető minimum összeg: 50.000 -, Ft
Igényelhető maximum összeg: 500.000 -, Ft
Önrész aránya: 50% (Nem lehet kizárólagosan az önkéntes munka forintosított 
értéke; 5/2011. (II.1.) HB hat.)
Beadási határidő: 2016. április 29. (péntek) 14:00 óra
Pályázat közzétételének a helye: 
• Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
(7100 Szekszárd Széchenyi u. 27-31.) Ügyfélszolgálati irodáján,
• Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata hivatalos honlapján
(www.szekszard.hu)
Pályázat benyújtásának módja:
• a pályázatot 1 eredeti, aláírt példányban, 
• 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,Széchenyi u. 27-31.(Humán Osztály)
Postai úton: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

EBEK VESZETTSÉG ELLENI ÖSSZEVEZETETT
OLTÁSA – 2016. SZEKSZÁRD

 HELYSZÍN IDŐPONT IDŐ
Böllérbolt, Alkotmány u. április 18. (hétfő) 07:00 – 08:00
Dr. Hirling Á. u. 1. április 19. (kedd) 07:00 – 07:55
Porkoláb-völgy április 19. (kedd) 08:00 – 08:30
Csötönyi-völgy április 19. (kedd) 08:35 – 09:00
Szőlőhegy, Presszó április 20. (szerda) 07:00 – 07:50
Tót-völgy, buszforduló április 20. (szerda) 08:00 – 08:30
Remete u. április 21. (csütörtök) 07:00 – 07:40
Kápolna tér április 21. (csütörtök) 07:50 – 08:20
Palánk kommunális április 22. (péntek) 07:00 – 07:15
Mocfa csárda április 22. (péntek) 07:30 – 08:00
Sió csárda április 22. (péntek) 08:30 – 09:00
Fehér csárda április 22. (péntek) 09:10 – 09:30
Józsefpuszta április 25. (hétfő) 07:00 – 07:10
Kendergyár április 25. (hétfő) 07:15 – 07:35
Ózsákpuszta április 25. (hétfő) 07:50 – 08:10
Keselyűs április 25. (hétfő) 08:30 – 09:00
Béke telep április 25. (hétfő) 09:10 – 09:45
Jobbparászta április 26. (kedd) 07:00 – 07:30
Dr. Hirling Á. u 1. (pótoltás) április 27. (szerda) 18:00 – 20:00

A veszettség elleni védőoltás díja 3.000.- 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.

CSERJEOSZTÁS
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

 cserje osztást tart a lakosság részére, közterületi kiültetésre.
A cserjeosztás időpontja és helye:

2016. április 22., péntek 07:00 – 15:30 óráig, Kisiparos udvar.

Verssel fizettek a kávéért

Egy napra fizetőeszközzé vált 
a vers az Agóra Kávézóban. A 
Magyar Költészet Napján, áp-
rilis 11-én minden vers egy 
kávét ért a Babits kulturális 
központban. Az akcióhoz so-
kan csatlakoztak.

Kis Pál István: Szögek a diófá-
ban, többek között szekszárdi 
költők írásai is ott voltak a több, 
mint 70 vers között, amelyet a 
Magyar Költészet Napján, ápri-
lis 11-én kávéra váltottak az ér-

deklődők az Agóra Kávézóban. 
„Fizess verssel a kávédért!” cím-
mel hívták játékra a látogatókat: 
aki leírta kedvenc verssorát a 
költészet napján, annak a kul-
turális központ állta a feketéjét! 
A verseket tartalmazó lapocs-
kák egy paravánra kerültek, s 
aznap bárki megnézhette őket 
az Agóra Kávézóban. A progra-
moz iskolások is csatlakoztak, 
esetükben természetesen a ta-
nárnők kortyolhatták el a kávét. 
 -wj-
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Június 19-24. bentlakásos
Június 26-Július1. bentlakásos
Július 11-15. bejárós
Július 17–22. bentlakásos
Július 25–29.  bejárós
Augusztus 1–5.  bejárós

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

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

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

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

Program:
A gyerekek a fő program – a lovaglás – mellett elsajátíthatják 

a lóápolás-, szerszámismeret- és a lóismeret alapjait, de egyéb
szabadidős tevékenységben is részt vehetnek: a kirándulástól 
a kocsikázásig, a kézműves foglalkozástól a szalonnasütésig.

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

A bentlakásos táborban a gyerekeket a kastélyépületekben
szállásoljuk el. A szobáink kétágyasak, mindegyikhez
tartozik WC-vel és zuhanyzóval felszerelt fürdőszoba.
A gyerekek étkeztetését a Panzió konyhája biztosítja.

Elérhetőség:
Lovas Udvarház, Szedres – Apáti puszta

E-mail: info@lovasudvarhaz.hu
Telefon: 06–30/257–4612 • 06–74/534–030

LOVASTÁBOR

(01362)

FÜL-ORR-GÉGÉSZETI
MAGÁNRENDELÉS

Dr. Elek László
fül-orr-gégész és audiológus szakorvos

7100 Szekszárd, Ybl M. u. 3. 
(Spirit Egészség Centrum)

Rendelési idő:
hétfő, szerda: 14:30 órától

7150 Bonyhád, Széchenyi tér 7.
Rendelési idő: kedd, csütörtök 16:00 – 18:00

Nincs várakozási idő!
Előjegyzés: +36-30/234-2572

(01359)

ISMÉT:
VÉRVÉTEL VÁRAKOZÁS NÉLKÜL 

SAJÁT OTTHONÁBAN!
+36-30/590-2404

Bíró Aranka
egészségügyi
szakasszisztens
*A szolgáltatás érvényes 
laboratóriumi beutalóval 
vehető igénybe! 
A szolgáltatásért térítési 
díjat kell � zetni!

(01357)

Planetáris tudat
A Föld Napja alkalmából, 
április 21-én 17 órakor, 

a PTE Kultúratudományi, 
Pedagógusképző és Vidékfejlesztési 
Karon nyílik kiállítás Balogh Jenő 

festőművész alkotásaiból. A „Plane-
táris tudat” címet viselő tárlaton 
Decs-Kiss János újságíró mond 

köszöntőt. A kiállítást  
dr. Horváthné Papp Ibolya nyitja 
meg, közreműködik Németh Judit 

és a Szekszárdi Gitárkvartett. 
A jótékony célt szolgáló tárlat  

április 29-ig tekinthető meg, az alko-
tások a helyszínen megvásárolhatók.

Túra a kilátóhoz
A Szekszárd-Újvárosi Római Kato-
likus Társaskör hagyományteremtő 
szándékkal Szent György napi túrát 
szervez április 23-án, szombaton a 
Bati-keresztnél található kilátóhoz, 
melyre szeretettel vár minden ér-

deklődőt. Gyülekező: április 23-án, 
10:30 órakor a Kápolna téren. A 

túra hossza megközelítőleg 6 km. A 
túra része egy közös ebéd (köcsögös 

bab) elfogyasztása a kilátónál.
Érdeklődni és jelentkezni ápri-
lis 21-ig lehet: Horváthné Edit 

(74/313-175, 20/524-6820), vagy 
Kiss Andrea (30/478-7182).

Idén korábban fenyeget a lisztharmat
Már április elején adottak vol-
tak a szőlő ültetvényekben a 
lisztharmat, mint az egyik fő 
gombabetegség aszkospórás 
fertőzésének feltételei – ösz-
szegez mostantól egészen a 
szüretig megjelenő, időará-
nyosan elemző, termelőknek 
szánt „dolgozatában” dr. Füzi 
István agrármérnök, növény-
védelmi szakember.

Volt ehhez megfelelő mennyi-
ségű csapadék – igaz, akár 1-2 
mm is elég –, a nedvesség-bo-
rítottság is elérte a 20 órát, és 
adott volt a spórák szóródásá-
hoz szükséges 10 Celsius fok 
fölötti hőmérséklet is. Szeren-
csére ugyanakkor április 9-én, 
nem sokkal éjfél után tíz fok alá 
csökkent a hőmérséklet, így egy 
nagyon fontos feltétel hiányzott 
a fertőzöttség terjedéséhez.

„A lisztharmat-járványok 
erejét az határozza meg, hogy 
milyen korán és milyen heves-

séggel indul meg a kórfolyamat” 
– hangsúlyozza kiindulópont-
ként a szakember. Nos, ebből az 
aspektusból nézve a fejleménye-
ket, van ok az aggodalomra, hogy 
erősebb lisztharmat-fertőzések, 
hovatovább járványok alakul-
nak ki, mint az elmúlt években. 
„Hogy valójában mekkora ve-
széllyel járhat az, ha április 20-21-
ére ténylegesen megjelennek a 
lisztharmat tünetei, nos, e tekin-
tetben árulkodóak a 2000-es évek 
nagy járvány-kitöréséinek tüne-
tészlelései. Ezek szerint 2004-ben 

május 18-án, 2008-ban május 11-
én, 2010-ben május 8-án, 2011-
ben május 6-án, míg két éve már 
április 30-án jelentkeztek az első 
tünetek. Az idén tehát minden 
eddiginél korábbi tünetmegjele-
nés várható, ami előrevetíti egy 
minden eddiginél szélesebb körű 
járványkitörés esélyét – olvasható 
Füzi doktor egész Tolna megyére 
– de kiemelten a szekszárdi bor-
vidékre fókuszálva – elkészített 
prognózisában.

A legnagyobb veszélyben azok 
a fogékony fajtájú ültetvények 
vannak (kékfrankos, kadarka, 
bíborkadarka, blauburger, por-
tugieser, rizlingszilváni), ame-
lyeken már megtörtént a rügyfa-
kadás. Ezek védelméről – mivel 
csapadékos időjárás várható – a 
lappangási idő alatt, vagyis a kö-
vetkező héten a megfelelő szerek-
kel feltétlenül gondoskodni kell 
– olvasható Füzi István további, 
mélyebb szakmai részletekre is 
kiterjedő elemzésében.  B. Gy.

Halász-borok
Jubileumi találkozóra gyűltek 
össze az Országos Evangélikus 
Borfesztivál résztvevői, hiszen 
tízedik alkalommal rendeztek 
Révfülöpön országos borver-
senyt. A szakmai körökben is 
elismertségnek örvendő ese-
ményen – melynek fővédnöke 
dr. Kállay Miklós, a Széchenyi 
Egyetem kertészeti karának 
borász professzora volt – idén 
is kitűnően szerepeltek a szek-
szárdi Halász János borai.

A népszerű borász idén (is) 
minden nevezett tételével dobo-
gós helyezést ért el, pedig ezúttal 
csak új borokat indított az 59 ter-
melő 112 mintáját felvonultató 
versenyen. A csapadék és a szü-
ret időpontjának megválasztása 
szempontjából nehéz 2015-ös év-
járatból rozéja, sillere és bikavére 
egyaránt ezüst-, míg a fajtából a 
legmagasabb pontszámot begyűj-
tött kékfrankosa természetesen 
aranyérmet érdemelt.  

 SZV
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Április 10-ei rejtvényünk megfejtése: Eötvös Károly, Utazás a Balaton körül
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Molnár Lászlóné. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.
E heti rejtvényünk megfejtését április 21-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

Zsoltár az ablak előtt
„Tollaival betakar téged, szár-
nyai alatt oltalmat találsz, 
pajzs és páncél a hűsége.” 
 (91. zsoltár, 4. vers)

Különös élmény, amikor Istenünk 
az általa alkotott természeten ke-
resztül szólít meg. Még különlege-
sebb, amikor a teremtett világ egy 
szentírási szakaszt elevenít meg a 
szemünk láttára. Valami ilyesmi 
történt velem, amikor a minap 
kinéztem a kerti ablakunkon.

Az ablaktól egy méterre a 
most még átlátszó bokor közepén 
egy rigópár helyezte el a fészkét. 

Lenyűgözve figyeltem - családom 
néhány tagjával együtt - a ma-
dárszülőket, ahogy kis, kopasz, 
remegő nyakú fiókáikat etetik, 
rendszeresen hordva számuk-
ra a tápláló falatokat.  Nagy 
ügybuzgósággal kinyitottuk az 
ablakot, hogy az üveg homálya 
nélkül, tisztán lássuk a jelenetet. 
Csakhogy ebben a pillanatban a 
célszemélyek is észrevették, hogy 
ott vagyunk a közelükben.

Két érdekes dolog történt: a 
hím rögtön odaugrott az ab-
lakhoz közel, közvetlenül elénk. 
Meglepő bátorság egy kis ma-

dártól! És persze lehet, hogy 
csak apai énem látta benne, de 
mintha ez lett volna tekinteté-
ben: „csak a testemet át!” A má-
sik érdekes dolog az anyamadár 
reakciója volt: „felfújta” magát, 
szinte kétszerese lett eredeti mé-
retének, ahogy tollait kimereví-
tette. És ezzel teljesen eltakarta 
a fészket! Tollaival betakarta a 
fiókáit, hogy senki se lássa, sen-
ki se bánthassa őket! Lenyűgöző 
volt látni az önfeláldozó gondos-
kodásnak ezt a formáját!

Eszembe jutott és most már 
jobban értem az eddig is oly 

kedves 91. zsoltár sorait: „Tollai-
val betakar téged, szárnyai alatt 
oltalmat találsz, pajzs és pán-
cél a hűsége.” Védelmezően áll 
elénk Krisztus: „életem árán is 
mentem őt” – mondja ránk néz-
ve. Mint a fészek tartja, öleli a 
Szentlélek azokat, akik befogad-
ják Őt. Ahogy a fióka oltalmat 
talált az önfeláldozásra is kész 
anyamadár tollai alatt, úgy von 
magához Istenünk bennünket 
gondoskodó irgalmával – biztos 
hely, oltalom van nála! 

 Sefcsik Zoltán
 evangélikus lelkész

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 iroda ajánlata egy helyen:

Városlátogatások áprilisban:
•  Párizs, London, Isztanbul, Lisszabon, 

Nizza  repülővel 49.900,- Ft/főtől + ill. 

•  Csoportos hajóút a Dunán 167.900,- Ft/fő

•  Túrázás Ausztria zöld szívében busszal 
3* szállodában reggelivel 68.400,- Ft/főtől

•  Pünkösd Horvátországban Solaris Resort & 
Aquapark Félpanzióval 28.960,- Ft/főtől

Folyamatosan megújuló akcióinkról és további előfoglalási kedvez-
ményekről érdeklődjön irodánkban vagy keresse  oldalunkon!
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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. (01353)

UROLÓGIAI
MAGÁNRENDELÉS:
Dr. PAPP FERENC

urológus főorvos

Szekszárd, Kossuth L. u. 14.
Rendelési idő:

csütörtök 17.00–19.00-ig

Bejelentkezés:
06-30/698-6490

(01352)

AGÓRA MOZI
Április 16., szombat
15:00 – A lovasíjász
17:00 – Jöttünk, láttunk

visszamennénk 3. –
A forradalom

19:00 – Hurok
Április 17., vasárnap
15:00 – A lovasíjász
17:00 – Jöttünk, láttunk

visszamennénk 3. –
A forradalom

19:00 – Hurok
Április 18., hétfő
17:00 – Jöttünk, láttunk

visszamennénk 3. –
A forradalom

19:00 – Hurok
Április 19., kedd
17:00 – Jöttünk, láttunk

visszamennénk 3. –
A forradalom

19:00 – Hurok
Április 20., szerda
17:00 – Jöttünk, láttunk

visszamennénk 3. –
A forradalom

19:00 – Hurok
Április 21., csütörtök
15:00 – Nyakas kakas
17:00 – A dzsungel könyve 3D
19:00 – A főnök
Április 22., péntek
15:00 – Nyakas kakas
17:00 – A dzsungel könyve 3D
19:00 – A főnök

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
Április 23., szombat 11:00 – Művészetek Háza
Végh András kiállításának megnyitója.

Végh András festő, grafikus Tolnán született 1940-ben. A budapes-
ti Képzőművészeti Főiskolán végezte tanulmányait, mesterei Kmety-
ty János és Bernáth Aurél voltak. Több tucat hazai és külföldi kiállí-
táson vett részt. Munkásságáért 1994-ben Munkácsy-díjat kapott. A 
kiállítást megnyitja Pataki Gábor művészettörténész. Közreműködik: 
Müller Beáta énekművész, Lozsányi Tamás orgonaművész.

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala

a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény 45. § (1) bekezdése 
alapján pályázatot hirdet
a Polgármesteri Hivatal 

Jogi Igazgatóságának 
Stratégiai Tervezési

Osztályára
kommunikációs- és
marketing referens

munkakör betöltésére.
A részletes pályázati felhívás 

a www.szekszard.hu  
honlapon, a Közügyek/Állás 

menüpontban tekinthető meg.

Gyermeklánc Óvoda
2016. április 19-én, kedden 
16:30 órai kezdettel rendezi 
„Óvodai csevegő” című so-

ron következő 
Ovi- váró programját.

Mottó: Hogyan segítsük 
gyermekeinket az óvodai 

élet megkezdésében?
Akikkel csevegni lehet és 

érdemes:
• Kalteneckerné Taba Viktória 

óvónő, fejlesztő-,  
gyógypedagógus
• Balogh Anita

óvónő, fejlesztőpedagógus
• Hájasné Szűcs Tímea 

óvónő, fejlesztőpedagógus
• Kocsis Erika óvónő, fejlesz-

tőpedagógus
• A leendő kiscsoportos óvó 

nénik és a szülőtársak
Helyszín: Perczel M. utcai 

Óvoda tornaterme
Minden kedves érdeklődőt 
szeretettel várunk egy jó 
hangulatú beszélgetésre.

MEGHÍVÓ LÉLEKÉPÍTŐRE
Dr. Papp Lajos

szívsebész
professzor

„Egészségesnek 
maradni nehéz 

időkben”
című előadására.

Helyszín: Garay János 
Gimnázium díszterme

(Szekszárd, Szent I. tér 7-9.)
Időpont: 2016. április 20., 

szerda 18:00 óra
Minden érdeklődőt szeretettel 

hív és vár a Léleképítő házigaz-
dája Dr. Tóth Csaba Attila. 

Információ: +36-30-9319428
BELÉPÉS DÍJTALAN

Az előadást élőben közvetítjük 
itt: http://www.tolna.net/~far-

kasj65/lelekepito/index.htm

FELHÍVÁS – RÉGI SZEKSZÁRDI 
MAJÁLISOK FOTÓKON 

Kedves Szekszárdiak!
Intézményünk, a Babits Mi-

hály Kulturális Központ az idei 
Majálist a „Régi idők Majálisai” 
jegyében rendezi. Ez alkalom-
ból fotókiállítást tervezünk, 
amelyre várjuk a szekszárdiak 
régi Majálisokról készült fotóit.

A fotókat digitalizáljuk, na-
gyítjuk, ezek a másolatok kerül-
nek a közönség elé. Az eredeti 
fotókat természetesen visszaad-
juk a tulajdonosának!

Kérjük, hogy akinek van régi 
Majálisokat idéző fotója és szí-
vesen megosztaná a közönséggel 
egy kiállítás keretében, küldje el 
nekünk, vagy hozza be névvel, 
címmel ellátott borítékban sze-
mélyesen intézményünkbe. A 
fotókon lehetőség szerint legyen 
rajta a készítés dátuma, esetleg 
egyéb, a közönség számára fon-
tos információ. 

A borítékon szerepeljen:
„Régi idők Majálisai”
Beküldési határidő:

2016. április 22. (péntek)
A fotókiállítás megtekinthető 

2016. május 1-én a Majális kere-
tében szabadtéren a Babits Mi-
hály Kulturális Központ árkádjai 
alatt, azt követően pedig az intéz-
mény folyosógalériájában 2016. 
május 18-ig nyitvatartási időben. 
Várjuk a fotókat!
Információ: 74/529-610, illetve 

e-mail: kovacs.eleonora@
szekszardagora.hu 
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Döntős a KSC tini csapata

Az elmúlt hétvégén Budapes-
ten rendezték a leány kosár-
labda országos bajnokság tini 
korosztályának elődöntő jét. 

Nem a legjobb előjellel utazott el 
az Atomerőmű-KSC Szekszárd 
csapata, hiszen a gárda alapem-
bere, Renczes Rebeka az egyik 
edzésen bokasérülést szenvedett. 
A csapatkapitány végül vállal-
ta a játékot, és Andi Hannához 
hasonlóan kitűnő teljesítmény-
nyel segítette Harsányi Mária 
együttesét, amely mindhárom 
ellenfelét legyőzve jutott a máju-
si országos döntőbe.

„Le a kalappal a lányok előtt! 
Az egész szezonban sokat és 
nagyon kemény dolgoztak. 
Folytatjuk a munkát a döntőig” 
– nyilatkozta Harsányi Mária.

A szekszárdiak eredményei:
AKSC Szekszárd–PVSK 76-29. 
A KSC legjobb dobói: Renczes 
(27/3), Andi (26).

AKSC Szekszárd–MTK Bu-
dapest 103–21. Ld: Andi (34), 
Miklós (22), Barta (16), Dér 
(10), Renczes (10).

AKSC SZEKSZÁRD–Török 
Flóris SE A 92–38. Ld: Andi 
(22), Renczes (21), Barta (13), 
Miklós (12). SZV

Pozitív fedett pályás mérleg
A Szekszárdi Sportközpont 
Nkft. atlétikai szakosztályá-
nak versenyzői reménykeltő 
eredményeket értek el a fe-
dett pályás idényben.

Erdélyi Zoltán távolugrásban el-
ért 720 cm-es eredményével má-
sodikként zárt a felnőtt országos 
bajnokságon. Ezzel mind saját, 
mind pedig a tavaly újjászerve-
ződött szakosztály első felnőtt 
bajnoki érmét nyerte. Edzője, 
Scherer Tamás reméli, hogy sza-
badtéren még jobb eredményre 
lesz majd képes.

Az ifjúságiak között Szemerei 
Levente két bajnoksági címet is 
szerzett: 1500 m-en 4:07.11-es 
idővel, míg 3000 m-en 9:00.29-
cel bizonyult a legjobbnak. Szőke 
Gergő tanítványa a Kecskeméten 
megrendezett Mezeifutó Orszá-
gos Bajnokságon sem talált le-
győzőre. Teljesítménye alapján 
várható, hogy Levente (képün-
kön elöl) az ifjúsági válogatott-
ban képviselheti hazánkat.

Máté Fanni a gerelyhajítás 
nagy ígérete, idén azonban meg 
kellett elégednie az országos baj-
nokság harmadik helyével (41,24 
m). Tőle sokkal jobb teljesítmény 
várható a nyári idényben, hiszen 
egyéni legjobbja 46 méter felett 
van. Nagyon szépen fejlődik 
a szintén ifjúsági korú Fekete 
Zsófia, aki az ob-n 200m síkfu-

tásban 27 mp alá került és 8. he-
lyezést ért el.

Scherer Tamás nagy létszámú, 
junior, ifjúsági és serdülőkorú 
atléták alkotta csoportjából az 
országos bajnokságokon a fel-
készülésüknek és tehetségüknek 
megfelelő helyezést ért el Ignácz 
D., Fekete G., Németh M., Dé-
kány R. és a Rittberger testvérek.

Újonc korosztályban jól telje-
sítettek Gaál László tanítványai: 
Dancsó Dorottya magasugrás-
ban (150 cm) holtversenyben 
lett második, Schilli Péter pedig 
négypróbában lett hatodik.

A szakosztály sportolói és 
edzői bizakodva várják a sza-
badtéri szezont, ami április 29-
én, egy szekszárdi rendezésű 
versennyel kezdődik.   SZV

Közelebb viszik a sportot a gyerekekhez
Közel 800 szekszárdi általános 
iskolás diák ismerkedhetett 
akár több sportág mozgá-
sanyagával a városi sportcsar-
nokban, kedden megrende-
zett „A Sport Legyen a Tied!” 
program során.

A látvány-csapatsportok és 
egyes kiemelt sportágak orszá-
gos és megyei szakszövetségei-
nek, valamint helyi egyesületek 
közreműködésével zajló sport-
ági bemutatót immár második 
alkalommal rendezték meg 
Szekszárdon. Az országos ro-
adshow idei negyedik állomá-
sán 13 sportág mutatkozott be. 
A két turnusban érkező közel 
800 általános iskolás diák az 
asztalitenisz, az atlétika, a csel-
gáncs, a kajak-kenu, a karate, a 
kézilabda, a kosárlabda, a kung-
fu, a röplabda, a sportlövészet, a 
tenisz, a tollaslabda, a torna és a 
vívás alapjaival, mozgásanyagá-
val ismerkedhettek meg a városi 
sportcsarnok küzdőterén, de az 
úszók is képviselték magukat.

– A rendezvény célja, hogy a
gyerekek minél több sportágat 
kipróbálhassanak, és ha úgy 
adódik, akkor valamelyikben 
kiteljesedhessenek – mond-
ta köszöntőjében Ács Rezső. 
A polgármester kiemelte: a 
megyeszékhely nagyszabású 

sportfejlesztési koncepciót va-
lósít meg a következő években: 
a jelenlegi városi sportcsarnok 
helyén egy új épül majd , s a kö-
vetkező két évben általános- és 
középiskolákban hajtanak vég-
re jelentős infrastruktúra-fej-
lesztéseket – együttműködve a 
város sportegyesületeivel.

Balogh Gábor, a Magyar 
Diáksport Szövetség elnöke 
elmondta, a szervező MDSZ 
azt várja a programtól, hogy a 
diákok megkedveljenek egyes 
mozgásformákat, ezt követően 
pedig keressék meg az klubokat, 
edzőket. Alakuljon ki kapcsolat 
az iskola és az egyesületek kö-
zött, a gyerekek pedig lehetőleg 
napi rendszerességgel sportol-

janak. Kozmann György, az 
Emmi Sportért Felelős Állam-
titkárságának helyettes állam-
titkára megjegyezte: a tavaly 
indított sorozattal szeretnék 
közelebb vinni a gyerekekhez a 
sportot. Az Emmi ezért térítés-
mentes sporteszközcsomagok-
kal is támogatja a megyeszékhe-
lyek intézményeit.

„A Sport Legyen a Tied!” 
programsorozat a Nemzeti 
Sportfejlesztés-program kere-
tében, az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma (Emmi) sportért 
felelős államtitkárságának finan-
szírozásával a Magyar Diáksport 
Szövetség (MDSZ) koordinálá-
sával valósul meg. 
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Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2. 
Telefon: 74/314-580,
web: www.diaketkeztetes.net

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap április 18-tól április 22-ig.
7100 Szekszárd Rákóczi u 1. (bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

MENÜ április 18. április 19. április 20. április 21. április 22.

„A”
950 Ft

Szárnyas 
raguleves Marhahúsleves Őszibarack-

krémleves Jókai bableves Grízgaluskaleves

Burgonyás tészta,
csemege 
uborka

Paradicsomos 
káposzta,

főtt marhaszelet

Hal� lé ropogós 
bundában,

1/2 rizs,
1/2 majonézes
kukoricasaláta

Császármorzsa,
gyümölcsíz

Torinói 
csirkemell,

petrezselymes 
burgonya,
friss saláta

„B”
950 Ft

Tojásleves Marhahúsleves Őszibarack-
krémleves Zöldbableves Grízgaluskaleves

Baconos 
csirkecomb � lé, 
rizs, savanyúság

Mustáros � ekken,
pirított burgonya,

savanyúság
Bakonyi pulyka,
paprikástészta

Fűszeres-
hagymás 
csirkemáj,

rizs, savanyúság

Töltött 
káposzta

Napi
ajánlat
890 Ft

Rántott 
csirkemellfi lé 

diós bundában,
majonézes 

burgonyasaláta

Rántott 
csirkemell� lé 

diós bundában,
majonézes 

burgonyasaláta

Rántott 
csirkemell� lé 

diós bundában,
majonézes 

burgonyasaláta

Rántott 
csirkemell� lé 

diós bundában,
majonézes 

burgonyasaláta

Rántott 
csirkemell� lé 

diós bundában,
majonézes 

burgonyasaláta

(01360)

SPORTHÍREK
AMERIKAI-FUTBALL. Az első 
félidőben még állta a sarat a 
Divízió I-ben szereplő Szek-
szárd Bad Bones együttese a 
Dunaújváros Gorillaz ellen 
(15-17), ám a szünet után 
már a bajnokaspiráns akarata 
érvényesült (15-38).
KÉZILABDA. Az utolsó 20 
percben biztosította be a 
Nagyatád elleni győzelmét a 
Fekete Gólyák KC együttese 
a női NB I/B hétvégi forduló-
jában. A szekszárdiak Reisch, 
Fauszt és Vasas vezérletével 
végül 37-24-re nyertek. 
KOSÁRLABDA. Két mérkő-
zés után 1-1-re állt az Atom-
erőmű-KSC Szekszárd-Ceg-
léd csata a női NB I 5-8. 
helyért zajló rájátszásában, 
miután mindkét csapat pá-
lyaválasztóként győzött. A 
párharcot eldöntő összecsa-
pást péntek este, lapzártánk 
után Cegléden rendezték.
ÖKÖLVÍVÁS. Az Unio Boksz 
Team ökölvívói a közelmúlt-
ban Nagyberkiben léptek 
kötelek közé, ahol Bogárdi 
Barbara, Tempfli Áron és Ta-
kács Bálint ezüst-, míg Bücs 
Károly bronzérmet szerzett. 
A hétvégi, dombóvári Mándy 
Imre emlékversenyen Tempfli 
és Takács is legyőzte riválisát.

Kammerer a Zichy sztárvendége
Kammerer Zoltán, háromszo-
ros olimpiai- és háromszoros 
világbajnok kajakozó lesz a 
jubileumi 10. Domaine Gróf 
Zichy futóverseny sztárven-
dége.

A magyar olimpiai csapat legru-
tinosabb tagja, „Kamera” a hato-
dik olimpiájára készülve látogat 
Szekszárdra április 23-án. Idén 
is a Garay térről indul majd a 
mezőny, korcsoportonkénti fu-
tamokban. A hagyományokhoz 
híven az adott távot teljesítők 
befutópólót, Twickel bort, Tolle 
roládot, Petrits mézeskalácsot, 
frissítőt és fürdőbelépőt kapnak.

A verseny zárásaként meg-
lepetés-koncerttel is készülnek 
a szervezők: Abaházi Csaba 
zenekara, a MégEgyKör szó-
rakoztatja majd a közönséget 
a Placc Közösségi térben, este 
20 órától. A belépés ingyenes. 
Abaházi Csaba és zenekara a 
fellépés előtt futni is fog: váltó-
ban neveztek a jubileumi ren-
dezvényre.
A verseny idejére a belváros-
ban részleges útlezárás vár-
ható, amely érint több helyi 
autóbuszjáratot is. Ezekről a 
Gemenc Volán tájékoztatja az 
utazó közönséget.

SZV

(Ö00119)

A döntőbe jutott csapat, álló sor (balról): Lipovszky Fanni, Holcz Re-
beka, Kovács Karina, Harsányi Mária edző, Dér Vanda, Andi Hanna, 
Tamás Nagy Eszter. Térdelnek: Barta Bianka, Bogos Inez, Miklós Me-
linda, Szőke Fanni, Bódis Noémi, Renczes Rebeka, Lipovszky Nóra.
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ÁCS REZSŐ polgármester
Május 2., hétfő 14 óra, előze-
tes bejelentkezés alapján. Tel.: 
74/504-102. Szekszárd, Piac tér 
1. „F” épület.

DR. VARGA KATALIN jegyző 
Minden szerdán 10–12 óráig,  
Szekszárd, Széchenyi u. 27–31.

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület 
Április 18., hétfő 16 óra. 
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 Iskola 
és AMI (Zrínyi u. 78.)

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

DR. TÓTH GYULA képviselő
IV. sz. választókerület A hónap 
harmadik hétfőjén 16–17 óráig. 
Babits M. Ált. Isk. (Kadarka u. 17.)

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

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 
képviselő VI. sz. választókerület 
A hónap második keddjén 16–17 
óráig. Szekszárd, Piac tér 1. „F” épület

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

ZAJÁK RITA képviselő
VIII. sz. választókerület 
A hónap utolsó szerdája 17 órától.  
Dienes Valéria Általános Iskola, 
(Szent-Györgyi Albert u. 6.)

PAP MÁTÉ képviselő
IX. sz. választókerület 
A hónap első hétfőjén 16–17 órá-
ig. 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 órá-
ig. MSZP iroda (Mikes u. 24.)

MEZEI LÁSZLÓ képviselő
A hónap első szerdáján 17–18 órá-
ig. MSZP iroda (Mikes u. 24.)

SZABÓ BALÁZS GYÖRGY
képviselő 
A hónap második keddje 17–18 
óráig. Szekszárd, Piac tér 1. „F” 
épület.

KEREKES LÁSZLÓ képviselő
A hónap negyedik szerdáján 
17–18 óráig tart. Szekszárd, Piac 
tér Oktató II. 

A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJAFELHÍVÁS – ÓVODAI BEÍRATÁSRA
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésé-
nek 46/2016. (II.25.) számú 
határozata alapján értesít-
jük a kedves szülőket, hogy a 
2016/2017. nevelési évre, Szek-
szárd város óvodáiba a beíratás
• 2016. április 25-én (hétfő) 
08:00 – 17:00 óráig
• 2016. április 26-án (kedd)
08:00 – 17:00 óráig
lesz a következő helyszíneken:

I. Szekszárdi 1. Számú Óvoda 
Kindergarten
Szekszárd, Kölcsey ltp. 15.
(Telefon: 74/528-900)
Hozzá tartozó óvodaépületek: 
• Kölcsey ltp. 15. 
• Wosinsky Mór ltp. 4. 
(választható német nemzetiségi 
nevelés is) 
• Bajcsy-Zsilinszky u. 6.
Működési (felvételi) körzete: 
a melléklet szerinti 1. számú 
óvodai körzet.
(Német nemzetiségi nevelés 
igénye esetén a város egész la-
kóterületéről fogadják a jelent-
kezőket.) 

II. Szekszárdi 2. Számú Óvoda, 
Egységes Óvoda-Bölcsőde, 
Bölcsőde és Családi Napközi
Szekszárd, Mérey u. 37-39.
(Telefon: 74/511-255)
Hozzá tartozó óvodaépületek: 
• Mérey u. 37-39.
• Kadarka u. 100.
Működési (felvételi) körzete: 
a melléklet szerinti 2. számú 
óvodai körzet.

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

IV. Wunderland Kindergarten 
a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat Óvodája

Szekszárd, Wesselényi u. 19.
(Telefon: 74/510-982)
Hozzá tartozó óvodaépület: 
• Wesselényi u. 19.
Német nemzetiségi nevelést 
folytat.

V. Pécsi Tudományegyetem 
Illyés Gyula Gyakorlóiskola, 
Alapfokú Művészeti Iskola és 
Gyakorlóóvoda
Szekszárd, Mátyás király u. 5.
(Telefon: 74/528-338)
Hozzá tartozó óvodaépület: 
• Mátyás király u. 1.

VI. Szent József Katolikus Ál-
talános Iskola Katholische 
Grundschule és Szent Rita Ka-
tolikus Óvoda
Szekszárd, Garay tér 9.
(Telefon: 74/311-421)
Hozzá tartozó óvodaépület:
• Szent-Györgyi Albert u. 9.

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

VIII. Szekszárdi Waldorf Óvo-
da, Általános Iskola és Alapfo-
kú Művészeti Iskola
Szekszárd, Rákóczi u. 132. 
(Telefon: 74/311-104) 
Hozzá tartozó óvodaépület:
Rákóczi u. 132.

További tudnivalók:
1. A beíratáshoz szükséges do-
kumentumok:
– a gyermek személyazonosítá-
sára alkalmas, a gyermek nevé-
re 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 2016. augusztus 31. 

napjáig a harmadik életévét 
betölti:

A gyermek abban az évben, 
amelynek augusztus 31. napjá-
ig a harmadik életévét betölti, a 
nevelési év kezdő napjától leg-
alább napi négy órában óvodai 
foglalkozáson vesz részt.

3. Teendő külföldön tartózko-
dás esetén:

Ha a gyermek óvodaköte-
lezettségét külföldön teljesíti, 
a szülő írásban köteles erről 
értesíteni a gyermek lakóhelye 
szerint illetékes jegyzőt.

4. Óvodakötelezettség teljesí-
tése családi napköziben:

A gyermek hároméves korá-
tól annak az évnek az augusztus 
31. napjáig, amikor az ötödik 
életévét betölti, az óvodába já-
rási kötelezettségét családi nap-
köziben is teljesítheti.

A jegyző – az egyházi és ma-
gán fenntartású intézmények 
esetében a fenntartó – a szülő 
kérelmére és az óvodavezető, 
valamint a védőnő egyetérté-
sével, a gyermek jogos érdekét 
szem előtt tartva, az ötödik 
életév betöltéséig felmentést 
adhat a kötelező óvodai neve-
lésben való részvétel alól, ha a 
gyermek családi körülményei, 
képességeinek kibontakoztatá-
sa, sajátos helyzete indokolja.

5. Beíratási kötelezettség el-
mulasztásának és óvodaköte-
lezettség megszegésének kö-
vetkezményei:

Amennyiben a szülő beíra-
tási kötelezettségének nem tesz 
eleget, szabálysértési eljárás in-
dítható ellene.

Ha az óvodai nevelésben való 
részvételre kötelezett az óvodai 
nevelésben való részvételi kö-
telezettségét megszegi, az adott 
évben igazolatlanul mulasztott 
huszadik óvodai nevelési nap 
után az óvoda vezetőjének jel-
zése alapján a gyámhatóság 
kezdeményezi a kincstárnál a 
családi pótlék ellátás szünetel-
tetését.

6. Három évesnél fiatalabb 
gyermek felvétele (előjegyzése):
Az óvoda felveheti azt a gyer-
meket is, aki a harmadik élet-
évét a felvételétől számított fél 
éven belül betölti, feltéve, hogy 
minden, a felvételi körzetben 
lakóhellyel, ennek hiányában 
tartózkodási hellyel rendelke-
ző hároméves és annál idősebb 
gyermek óvodai felvételi kérel-
me teljesíthető.

7. Működési (felvételi) körzet-
tel rendelkező óvoda: 

A körzeti feladatot ellátó óvo-
da köteles felvenni a körzetéhez 
tartozó gyermeket (a gyermek 
a körzetben lakik vagy a szülő 
a körzetben dolgozik). A gyer-
mek felvétele csak helyhiány 
miatt utasítható el.

A működési (felvételi) kör-
zettel nem rendelkező óvoda a 
város egész lakóterületéről fo-
gadja a gyermekeket.

8. Értesítés óvodai felvételről, 
jogorvoslati lehetőség:

Az óvodai felvételről az óvo-
dák a beíratást követő egyez-
tetés után, 2016. május 25-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 sajá-
tos nevelési igényű gyermek 
óvodai felvétele:

A lehetőségekről érdeklődje-
nek a választott óvodában.

A beíratással kapcsolatos rész-
letes és egyéb sajátos tudnivaló-
kat, a beíratás általánostól eltérő 
időpontját, valamint az óvoda 
nyitvatartási idejét az óvodák a 
helyszínen közzéteszik. 

Kérjük a Kedves Szülőket, 
hogy gyermeküket a meghir-
detett napokon írassák be az 
óvodába, illetve kérjék az elő-
jegyzésbe vételt. 

 Dr. Varga Katalin s.k.
 jegyző 

1. számú óvodai körzet
Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kin-
dergarten – Kölcsey ltp. 15.
Ady Endre u., Aranytó u., Árpád 
u., Augusz Imre u., Bajcsy-Zsi-
linszky u., Balassa u., Bárányfok, 
Béketelep u., Berzsenyi u., Bogy-
iszlói út, Borrév, Csaba u., Damja-
nich u., Dr. Szakály Ferenc u., Ga-
ray tér, Holub József u., Hunyadi 
u., Józsefpuszta, Kapisztrán u., 
Kendergyár, Keselyűs, Keselyűsi 
út, Kinizsi u., Kiskorzó tér, Kiss 
János u., Korsófölde u., Kölcsey 
ltp., Liszt Ferenc u., Liszt tér, Lu-
ther tér, Mátyás király u., Mészáros 
Lázár u., Nyámándpuszta, Ózsák 
puszta, Petőfi Sándor u., Pollack 
Mihály ltp., Pollack Mihály u., 
Rákóczi u. páratlan oldala 1–47. 
számig, Sipos Márton u., Sport u., 
Széchenyi u. páros oldala 2–38. 
számig, Szent István tér, Szentmik-
lósi út, Szluha György u., Tartsay 
Vilmos ltp., Tavasz u., Tinódi u., 
Toldi u., Tompa u., Tormay Béla u., 
Wosinsky Mór ltp., Zrínyi u. párat-
lan oldala 1–47. számig, Zrínyi u. 
páros oldala 2–42. számig.
2. számú óvodai körzet
Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egy-
séges Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde 
és Családi Napközi 
Mérey u. 37–39., Akácfa u., Babits 
Mihály u., Bagóvölgy, Baka u., Ba-
kony u., Bálint köz, Balparászta, Bal-
remete, Bartina köz, Bartina u., Bar-

tók Béla u., Battyány u., Béla király 
tér, Benedek apát u., Benedekvölgy, 
Bethlen Gábor u., Bikavér u., Bocs-
kai köz, Bocskai u., Bodza u., Bólyai 
János u., Bor u., Borkút, Borostyán 
u., Borzsák Endre u., Bottyán-hegy, 
Bottyán-hegyi lakótelep, Bükk u., 
Csapó Dániel u., Cserfa u., Cserhát 
u., Csonka u., Dicenty Dezső u., 
Diófa u., Dorogi köz, Dózsa György 
u., Dr. Berze Nagy János u., Dűlő 
u., Előhegy, Előhegyi u., Erkel Fe-
renc u., Esze Tamás u., Ezerjó köz, 
Ezerjó u., Faddivölgy, Ferenc szur-
dik, Flórián u., Fukszvölgy, Für-
dőház u., Fürt u., Gárdonyi Géza 
u., Parászta u., Páskum u., Pásztor 
u., Patak u., Pázmány tér, Pince u., 
Présház u., Puskás Tivadar köz, Pus-
kás Tivadar u., Rákóczi u. páratlan 
oldala 49. számtól végig, Rákóczi 
u. páros oldala, Remete u., Rizling 
u., Roboz Zoltán u., Rózsa u., Ró-
zsamáj u., Rövidvölgy, Saul-völgy, 
Séd köz, Selyem u., Semmelweis u., 
Sió u., Hársfa u., Herman Ottó u., 
Hidaspetre, Hirlingpuszta, Horváth 
Károly u., Hosszúvölgy, Hosszú-
völgy u., Hrabovszky u., Illyés Gyu-
la u., Jedlik Ányos u., Jelky András 
u., Jobbparászta, Jobbremete, József 
Attila u., Kablár köz, Kadarka köz, 
Kadarka ltp., Kadarka u., Kálvin 
tér, Kandó Kálmán u., Kápolna tér, 
Katona József u., Kerékhegy, Kerék-
hegy u., Kisbödő, Kisbödő u., Kis-
bödő-hegy u., Kiskadarka u.,í Klap-

ka György ltp., Klapka György u., 
Kodály Zoltán u., Kossuth Lajos u., 
Kőrösi Csoma Sándor u., Leopold 
Lajos u., Létay Menyhért u., Lisztes 
u., Lisztesvölgy, Lőtéri köz, Madách 
Imre u., Mecsek u., Mérey u., Mocfa, 
Muskotály u., Nagybödő, Nagybödő 
u., Nefelejcs köz, Nefelejcs u., Nyár 
u., Palánk, Palánki hegy, Palánki út, 
Szalai völgy, Szászipuszta, Széche-
nyi u. páratlan oldala 1–37. számig, 
Székely Bertalan u., Szent László u., 
Szücsény-szurdik, Szüret u., Tán-
csics Mihály köz, Táncsics Mihály 
u., Tanya u., Tolnai Lajos u., Ujfa-
lussy Imre u., Vak Bottyán u., Vár 
köz, Vendel István u., Vörösmarty 
u., Wigand János tér, Zápor köz, 
Zápor u., Zöldkert u., Zrínyi u. pá-
ratlan oldala 49. számtól végig, Zrí-
nyi u. páros oldala 44. számtól végig.
3. számú óvodai körzet
Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda
Perczel Mór u. 2.
Alisca u., Alkony u., Alkotmány u., 
Allende u., Almás, Arany János u., 
Árnyas u., Árok u., Bakta, Bakta 
köz, Baranyavölgy, Barát János u., 
Barátság u., Barázda u., Bátaszéki 
út, Bem u., Benczúr u., Bercsényi u., 
Béri Balogh Ádám u., Bezerédj u., 
Bodzás, Bródy köz, Bródy Sándor u., 
Búzavirág u., Cinege u., Cinka, Cin-
ka u., Csalogány u., Csap u., Csatár, 
Csatári u., Csend u., Csengey Dénes 
u., Cseri János u., Csobolyó u., Cso-
konai u., Csopak u., Csötönyivölgy, 

Dienes Valéria u., Dobó u., Domb 
u., Dr. Hadnagy Albert u., Dr. Hir-
ling Ádám u., Dr. Nagy István u., Dr. 
Szentgáli Gyula u., Dr. Tóth Lajos 
u., Ebes u., Ebespuszta, Epreskert 
u., Fagyöngy u., Faluhely, Perczel 
Mór u., Porkolábvölgy, Puttonyos 
u., Rozsnyai Mátyás u., Sárköz u., 
Sárvíz u., Strázsahegy, Szabó Dezső 
u., Széchenyi u. 39. számtól mindkét 
oldal végig, Szekér u., Szent-Györgyi 
Albert u., Szérű u., Szilas köz, Szilas 
u., Szilfadűlő, Szőlő köz, Szőlő u., 
Szőlőhegy, Fáy András u., Gemenc 
u., Gesztenyés, Görögszó, Gurovica, 
Gyertyányos, Gyűszűvölgy, Halas u., 
Harang u., Harmat u., Háry János 
u., Hébér utca, Hegyalja u., Hold-
fény u., Hollós László u., Honvéd u., 
Ibolya u., Istifán gödre u., Ivánvölgy, 
Jácint u., Jókai u., Kacor utca, Kalász 
u., Kálvária u., Kerámia u., Kertész 
u., Kilátó u., Kisfaludy u., Kurta 
u., Kuruc u., Lajos király u., Lehel 
u., Levendula u., Liget u., Lugas u., 
Magyar Sándor u., Major u., Május 
1 u., Mattioni Eszter u., Mester u., 
Mészöly Miklós u., Mikes u., Móricz 
Zsigmond u., Munkácsy u., Muskát-
li u., Napfény köz, Napfény u., Obsi-
tos u., Orgona u., Otthon u., Óvoda 
u., Szőlőhegy u., Tartsay Vilmos u., 
Tóthvölgy, Tüske u., Tüzér u., Va-
dász u., Vasvári u., Venyige u., Vesz-
sző u., Vincellér u., Viola u., Vitéz u., 
Völgy u., Wesselényi u., Ybl Miklós 
ltp., Ybl Miklós u., Zengő u., Zöldfa.
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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!

(01364)

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

(01347)

Egy megunt öltönyét, kabátját, kosztümjét

most 10.000 Ft-ért
beszámítjuk, ha újat vásárol!

( 01344)

ÓRIÁSI KOSZTÜM,
ÖLTÖNY, KABÁT CSEREAKCIÓ!

ÓRIÁSI FAZON- ÉS MÉRETVÁLASZTÉK!
– Öltönyök normál, telt és EXTRA, méretben is!
–  Hétköznapi és alkalmi kosztümök a fi ata-

lostól az idősebb korosztályig mindenkinek 
(EXTRA méret is)!

–  Kord- és sportzakók, szövetnadrágok!
SZÖVETKABÁTOK

VÉGKIÁRUSÍTÁSA!!!

SZEKSZÁRD, DOMINÓ ÜZLETHÁZ
(Mátyás király u. 4/c. Euronics mellett)

Április 18. (hétfő), 09:00 – 16:00-ig.

ibvier bt.

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

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,

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

Szekszárd, Rákóczi u. 10. • 74/512-453
Tolna, Deák F. u. 82. • 74/540780  (01350)


