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Döntős a KSC
→ 13. oldal

E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Szakmák Éjszakája
Április 13-án immár harmadik 
alkalommal rendeztek pályao-
rientációs napot a megyeszék-
helyen. A Szakmák Éjszakáján 
a Szekszárdi Szakképzési Cent-
rum négy tagintézménye várta 
a pályaválasztás előtt álló diá-
kokat.
 → 3. oldal

Majális
Az idén is a retro jegyében te-
lik majd a városi majális. A 
Prométheusz parkban a helyi 
fellépők mellett a 100 Folk Cel-
sius, a Kozmix és a Bonbon is 
koncertet ad, de fellép a Bagi–
Nacsa duó és persze játékban 
sem lesz hiány.
 → 5. oldal

Véradás
Közel 350 középiskolás diák 
és két általános iskola szülői 
gárdája vett részt abban a vé-
radó „versenyben” Szekszár-
don, amelyet az Országos Vé-
rellátó Szolgálat szekszárdi 
területi vérellátó központja 
szervezett.
 → 9. oldal

Sportfórum
„A sport az egyik legnagyobb 
nyertese az elmúlt nyolc év 
kormányzati politikájának” – 
mondta az országos sportfó-
rum közelmúltban megtartott 
szekszárdi rendezvényén Vári 
Attila, kétszeres olimpiai baj-
nok vízilabdázó.
 → 12. oldal
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NÉVNAP–TÁR
Április 22. (vasárnap) – Csilla, Noémi
Csilla: Vörösmarty Mihály névalkotása; jelentése: káka; nád hajtása; gyékénybél.
Noémi: héber eredetű; jelentése: gyönyörűségem.

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

Április 24. (kedd) – György, Debóra
György: görög-latin eredetű; jelentése: földműves, gazdálkodó.
Debóra: héber eredetű; jelentése: méh.

Április 25. (szerda) – Márk, Ányos
Márk: a Márkus név rövidüléséből, de lehet a német Mark név átvétele is, 
jelentése: a határerdőnek, a határvidéknek és a természetnek a védője.
Ányos: görög-latin eredetű; jelentése valószínűleg: bántó, zsarnoki.

Április 26. (csütörtök) – Ervin, Aida
Ervin: germán eredetű; jelentése: a hadsereg barátja; vadkan erejű jó barát.
Aida: Verdi Aida című operája nyomán.

Április 27. (péntek) – Zita, Mariann
Zita: latin-német eredetű; jelentése: sebes, gyors.
Mariann: latin eredetű; jelentése: Marius családjához tartozó; Szűz Máriához 
tartozó.

Április 28. (szombat) – Valéria, Nimród
Valéria: latin eredetű; jelentése: erős, egészséges.
Nimród: bibliai eredetű; jelentése: lázadó, lázító.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Április 22.
(vasárnap)

Április 23.
(hétfő)

Április 24.
(kedd)

Április 25.
(szerda)

Április 26.
(csütörtök)

Április 27.
(péntek)

Április 28.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard

derült
max. 26o , min. 7o

zápor | kb. 2 mm eső | elszórtan 
zivatarok lehetnek
max. 26o , min. 11o

zápor | kb. 2 mm eső | hidegfront 
erős széllel
max. 23o , min. 13o

zápor | kb. 1 mm eső | szeles nap
max. 24o , min. 11o

zivatar
max. 20o , min. 14o

zápor
max. 18o , min. 8o

gyengén felhős
max. 19o , min. 5o

Újra sikert aratott Szekszárdon is a Szakmák Éjszakája
Újra üzemelt a csokoládé 
szökőkút (kettő is!), búgott 
a számítógép vezérelte esz-
terga, gyerekek kalkuláltak 
gyógyszeradagokat vagy 
próbáltak bekötött szemmel 
megkülönböztetni hétköz-
napi anyagokat, magvakat – 
ismét sikert aratott Szekszár-
don is a Szakmák Éjszakája.

A Nemzetgazdasági Minisztéri-
um 2016-ban kezdte el országosan 
a Szakmák Éjszakája rendezését, 
mely Magyarország egyik leg-
nagyobb pályaorientációs prog-
ramja. Április 13-án, pénteken 18 
órától kezdődően immár harma-
dik alkalommal zajlott egy időben 
az ország valamennyi szakképzési 
centrumának tagintézményeiben 
az általános iskolák 6–7. osztályos, 
pályaválasztás előtt álló tanulóit 
és szüleiket, barátaikat, peda-
gógusaikat célzó rendezvény. A 
Szekszárdi Szakképzési Centrum 
a megye hat városában (Szek-
szárdon, Bonyhádon, Pakson, 
Dunaföldváron, Dombóváron, 
Tamásiban) közel száz interaktív, 
látványos, izgalmas programmal 
várta az érdeklődőket.

A megyeszékhely négy in-
tézménye nyitotta meg ezen az 
estén kapuit: az Ady, a Bezerédj, 
az Egészségügyi és a Vendéglátó 
szakképző iskolák már kora este 
fogadták a tizenegy településről 
buszokkal érkezett mintegy két-
százötven fiatalt.

– Az esti időpont azért szeren-
csés – mondja Ábrahám Norbert, 

a Centrum főigazgatója –, mert 
így a gyerekek mellett a szülők 
is el tudnak jönni. Ugyanakkor 
felnőtteknek is szólnak a progra-
mok, hiszen a tovább- és átkép-
zések kapcsán is fontos a pontos 
tájékozódás. Célunk, hogy min-
denki kötetlenebb, lazább körül-
mények között ismerje meg, mit 
jelent egy szakma, a cukrász, a 
szakács, a gépész, az ápoló és so-
rolhatnám, merjen őszintén kér-
dezni, érdeklődni, és arra kapjon 
olyan választ, amellyel előrébb jut 
a szakma választásában. 

A hivatalos megnyitó az Ady 
Endre Szakképző Iskola udva-
rán zajlott, Ács Rezső polgár-
mester indította útjára az éjsza-
kába nyúló rendezvényt:

– A gyerekek most állnak dön-
tés előtt: merre tovább. Szakmát 
tanuljak vagy gimnáziumba men-
jek? Jó döntést pedig akkor lehet 
hozni, ha minél több információ 

áll rendelkezésére gyereknek és 
szülőnek egyaránt. Nagyon kö-
szönöm azoknak a tanároknak, 

akik eljöttek a gyerekekkel, ori-
entálják őket, igyekeznek segíte-
ni, hogy minél szélesebb ismere-
tekre tegyenek szert. Nemcsak azt 
fontos tudni, hogy hol tart ma egy 
szakma, hanem azt is, mi várható 
az előttünk álló években, hiszen 
aki ma tanulni kezd, a legkevés-
bé sem biztos, hogy a mai tudása 
szerinti szakma lesz az, amely-
nek a tanulását majd befejezi. 
Az egyértelműen látszik, hogy 
nagyon sok szakterületet érint 
az informatika, ma már magas 
szintű informatika nélkül elkép-
zelhetetlen jó színvonalú szak-
képzés. A rendszer ugyanakkor 
olyan szempontból is átalakul, 
hogy sokkal mélyebb, alaposabb 
tudásra van szükség sok terüle-
ten, mint, mondjuk, néhány évvel 
ezelőtt – mondta Ács Rezső.

A városvezető jelenléte a meg-
nyitón koránt nem csupán pro-
tokolláris volt: a város mélyen 
elkötelezett a szakképzés fej-
lesztésében, hiszen hamarosan 
elindul a támogatás új rendsze-
re a Modern Városok Program 
keretében. Az itt tanuló fiatalok 
külön városi ösztöndíjat kap-
hatnak a képzés során, amely 
a kiegészítő támogatásokkal 
együtt komoly jövedelemfor-
rást, jelentős anyagi bevételt 
jelenthet a diákok számára. A 
város célja természetesen az 
is, hogy az itt szakmát szerzett 
szakemberek a tudásukat is a 
megyeszékhelyen kamatoztas-
sák, ezért letelepedési támoga-
tással kívánják segíteni nem-

csak a szekszárdiakat, hanem a 
megye más településeiről vagy a 
megyehatáron túlról ideérkező, 
itt szakmát tanult fiatalokat.

 - orbán -

Faültetés zárta a jubileumi évet
Negyven őshonos magyar 
fát ültettek el szerda délután 
Szekszárdon, a PTE KPVK 
udvarán, az intézmény fenn-
állásának 40 évfordulója al-
kalmából megtartott ünnep-
ségsorozat zárásaként.

A Pécsi Tudományegyetem 
szekszárdi kara az idén ünnepli 
fennállásának 40. évfordulóját, 
melynek alkalmából hosszú és 
szép ünnepségsorozattal tiszte-
legtek – emlékeztetett dr. Hor-
váth Béla dékán szerda délután 
a PTE KPVK udvarán megtar-
tott faültetésen. Mint mondta, a 
40 fát a jubileumi év zárásaként 
ültetik el. A dékán megjegyezte, 
április 22. a Föld napja, melynek 
idén egyik „jelszava” a faültetés. 
Hozzátette, a világnap alkalmá-
val nem csak ünnepelni kell, ha-
nem cselekedni is, hogy környe-
zetünk kizöldüljön. Ugyancsak 
hozzáfűzte, Szekszárd elsőként 
csatlakozott a Klímabarát Tele-
pülések Szövetségéhez, ezért is 
fontos, hogy tegyünk környe-
zetünkért.

A dékán egyben megköszönte 
az önkormányzatnak, hogy egy 
pályázat keretében hozzájárult 
a faültetéshez, valamint szintén 
köszönetet mondott a Gemenc 

Zrt-nek, mely ingyen bocsátott 
a rendelkezésükre húsz fát. Dr. 
Horváth Béla hangsúlyozta, a 
Kárpát-medencében őshonos, 
valódi magyar gyümölcsfákat 
és szintén őshonos kocsányos 
tölgyeket, illetve kislevelű hárs-
fákat választottak. A hallgatók 
néhány év múlva a „kari gyü-
mölcsös” termését és a fák által 
adott hűsítő árnyékot is élvez-
hetik majd.

A rendezvényen közremű-
ködtek a PTE Gyakorló Iskola 
diákjai, akik nem csak kis ze-
nés-táncos műsort adtak, de a 
faültetésben is serényen segéd-
keztek.  S. V.

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/

Pénzügyekről hitelesen
Pénzügyi Tanácsadó Irodát 
hozott létre Szekszárdon a 
Magyar Nemzeti Bank Pénz-
ügyi Fogyasztóvédelmi Köz-
pontja.

A Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat által működtetett iroda 
személyre szabott tanácsadással, 
tájékoztatókkal és alkalmazások-
kal segíti a szekszárdi és környék-
beli lakosokat a tudatos pénzügyi 
döntéshozatalban. Ez egyaránt 
jelenti a különböző pénzügyi 
termékek és szolgáltatások össze-
hasonlítását, a kockázatok feltá-
rását, a szerződések értelmezését 
(az apró betűs részekét is).

Az április 19-i hivatalos 
megnyitón – ahol Csonka Pál, 
a Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat régiós vezetője és Szabó 

József, az MNB Pénzügyi Fo-
gyasztóvédelmi Központjának 
első embere is jelen volt – Ács 
Rezső, Szekszárd polgármeste-
re úgy fogalmazott: pénzügyi és 
jogi tanácsadás mellett az iroda 
munkatársai preventív munkát 
is végeznek, hiszen sok-sok 
probléma elkerülhető (lenne), 
ha az emberek egy pénzügyi 
döntés előtt kikérik a szakem-
berek véleményét.

Az Augusz Imre u. 9. (Szak-
szervezetek Háza) második 
emeletén működő iroda mun-
katársai szakszerű, független és 
hiteles tanácsadással segítik az 
ügyfeleket – s mindezt ingye-
nesen. Ügyfélfogadás kedden 
(09:00 – 15:00), csütörtökön 
(11:00 – 17:00) és pénteken 
(09:00 – 15:00).  SZV
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A 100 Folk Celsius és a Kozmix is fellép retro majálison
Az idén is a retro jegyében te-
lik majd a városi majális Szek-
szárdon: a Prométheusz park-
ban a helyi fellépők mellett a 
100 Folk Celsius, a Kozmix és 
a Bonbon is koncertet ad.

A május elsejei program fel-
vezetéseként reggel 8 órától a 
Szekszárdi Ifjúsági Zenekar egy 
teherautó platójáról ad zenés 
ébresztőt a város különböző 
pontjain – tájékoztatott Zsikó 
Zoltán a Babits Mihály Kultu-
rális Központ ügyvezetője.

A színpadi programok 9:00 
órától indulnak a Prométheusz 
parkban: 9:00 és 11:00 óra kö-
zött helyi mozgásművészeti 
csoportok mutatkoznak be, 
majd 11:00 órától gyermek-
színház kezdődik „Szabad Öt-

letek Színháza: Vízipók, csoda-
pók” címmel. Délután negyed 
egytől ismét helyi mozgásmű-
vészeti csoportok lépnek fel, 
amit 13:40-től a Tücsök Zenés 
Színpad műsora követ.

A retro hangulat jegyében lép 
színpadra 15:30-tól a 100 Folk 
Celsius, melynek koncertjét 
17:00 órai kezdettel Bagi Iván 
és Nacsa Olivér vidám műso-
ra követi. Kora este, 18 órától 

a Kozmix lép színpadra, a nap 
zárásaként pedig a Bonbon ad 
nagykoncertet 20:00 órától.

A retro majálison gyermek-
játszó, kézműves foglalkozá-
sok, kézműves- és kirakodó 
vásár, étkesek és egészségsátor, 
de céllövölde, sporthorgászat, 
gyermekkörhinta, ugrálóvár és 
játszókamion is várja a kiseb-
beket és nagyobbakat – közölte 
Zsikó Zoltán.

Zárásként arra is felhívta a 
figyelmet, hogy május 1-én és 
2-án nagytermi mozivetítés-
sel is készülnek. Elsején 16:00 
órától a Vad Balaton című fil-
met, másnap este 19:00 órakor 
a Szekszárdi retro című doku-
mentumfilmet vetítik az egykori 
mozi, ma rendezvényteremben. 

 S. V.

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

(03270)

ÁLLÁSHIRDETÉS
Építőiparban és
csőszerelésben

jártas szakembereket 
keresünk Szekszárdra.

Telefon:
+36–30/2888–458

(03282)

NŐI TAVASZI NYÁRI

CIPŐVÁSÁR!
Széles, problémás, fájós lábakra

Egyes termékek: 3.900,- Ft-tól

Bütykös, kalapácsujjas láb nem akadály
SZEKSZÁRD, Dominó Üzletház – bejárat a Mátyás király utca 

felől az Euronics Műszaki Áruház mellett.
2018. április 27., péntek 09:00 – 12:00 óráig

(03284)

135 Láncfűrész
• Lökettérfogat 40,9 cm³
• Teljesítmény 1.5 kW

69.900,- Ft

135R Fűkasza
• Lökettérfogat 34,6 cm³
• Teljesítmény 1.5 kW
• Standard dupla heveder
• Állítható fogantyú
• X-Torq® motor
• Üzemanyag-szivattyú
• 10 hó 0% THM

133.900,- Ft

128R Fűkasza
• Lökettérfogat 28 cm³
• Teljesítmény 0.75 kW

79.900,- Ft

LC 153 Fűnyíró
• Briggs & Stratton
• Fűgyűjtés/BioClip®
• Vágási szélesség 53 cm

99.900,- Ft

LC 356V Fűnyíró
• Honda AutoWalk™ 2
•  Fűgyűjtés/BioClip®/Oldalkidobás
• Vágási szélesség 56 cm
• 24 hó 0% THM

179.900,- Ft

TS 138 Traktor
• Briggs & Stratton
•  Vágási szélesség 97 cm

599.900,- Ft

Husqvarna PW 125
magasnyomású mosó
• Max nyomás 125 bar
• Vízátfolyás 320-460 l/h
• Teljesítmény 1500 W
• Tömlő hossza 7 m

39.900,- Ft

236 Láncfűrész
• Lökettérfogat 38,2 cm³
• Teljesítmény 1.5 kW

54.900,- Ft

Vásárlás esetén használt gépet beszámítunk!

TAVASZI AJÁNLAT
Cetelem áruhitel lehetőség, egyes gépeknél 0% THM

Akciós ajánlatunk április 2-től május 31-ig, illetve a készlet erejéig érvényes.
Jantner Erdő-Mező Kft. • 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 21. • Telefon: +36–74/510–026 (03287)

LOVASTÁBOR
2018-ban is 
Őcsényben!

A Rózsa Tanya Lovarda 2018-ban ismét lovas-
táborokat indít az alábbi időpontokban:

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

(bentlakásos),
6.)  Augusztus 6–11. (bejárós),
7.)  Augusztus 13–18. Élet a tanyán 

tábor (bentlakásos).
Mit nyújtanak a táborok: naponta gyerekenként 1 óra 

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

Bővebb információért kérjük 
érdeklődjön telefonon, vagy látogassa 

meg weblapunkat!
Telefon: +36–30/474–0090, 

+36–30/288–8437
www.rozsatanya.n4.hu

www.facebook.com/rozsatanyalovarda
(03290)

Van más – drog helyett válaszd az életet!
A „Z” generáció, azaz a mai 
tizenévesek számára valós 
veszély a drog. Már általános 
iskolában is előkerül a téma, 
középiskolában pedig aztán 
nem csak hallanak róla a gye-
rekek, de sokan ki is próbálják 
a szereket. A Prevenciós Palet-
ta című rendezvény tavalyi si-
kerén felbuzdulva Szekszárd 
Kábítószerügyi Egyeztető Fó-
ruma idén is megrendezte az 
eseményt április 18-án.

„Én még sohasem próbáltam 
semmit, de lehetőség szinte 
minden nap volna rá” – mond-
ta Anikó, az egyik szekszárdi 
középiskola diákja. Anikó és 
osztálytársai is részt vettek a 
Prevenciós Paletta 2018 című 
rendezvényen, április 18-án a 
Babits Mihály Kulturális Köz-
pontban. A csapat tavaly is ott 
volt az eseményen, amelynek 
célja, hogy megmutassa: az élet 
a szereken túl van.

Szekszárdon 2014-ben vé-
geztek egy felmérést az illegális 
szerhasználatról, 500 diák rész-
vételével. A megkérdezettek 
több, mint fele be tudna sze-

rezni marihuánát vagy hasist, 
a negyedük már ki is próbált 
valamilyen illegális szert. Pedig 
van más. A Prevenciós Paletta 
2018 című rendezvény erről 
szól. Idén 500 diák vett részt az 
eseményen, 8 középiskolából.

A program széleskörű össze-
fogás eredményeként jöhetett 
létre: az önkormányzat mellett 
a megvalósításhoz jelentős tá-
mogatást nyújtott többek között 
az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma. A program kiemelten 
fontos, hiszen a cél az, hogy 
Szekszárd továbbra is élhető, 
nyugodt, kiegyensúlyozott vá-
ros legyen, ahol a fiatalok meg-

találják azokat a programokat, 
amelyek alternatívát nyújtanak 
a drogokkal szemben.

A Prevenciós Paletta ilyen le-
hetőségek tárházát mutatja be. 
Kézműves foglalkozások, sport 
és szépségápolás – ezek mind-
egyikét kipróbálhatták a diákok 
az eseményen. Emellett azt is 
megtudhatták, hova, milyen 
prevenciós szolgáltatókhoz for-
dulhatnak, ha problémájuk van. 
Kiscsoportos foglalkozásokon 
pedig relaxációs technikákat 
sajátíthattak el, improvizáci-
ós játékokban vehettek részt. 
Többen voltak, akik már tavaly 
is részt vettek az eseményen, s 

annak nyomán kezdtek el inten-
zívebben sportolni. „A sport jó 
időtöltés, ráadásul a kockás has 
ma alap” – mondta nevetve 
Misi, aki már régóta sportol, ám 
idén – közeledve az érettségihez 
– még jobban „rákapcsolt”.

A Prevenciós Paletta a való 
életből merít és nyújt alterna-
tívát a drogokkal szemben a 
„Z” generáció tagjainak, akik 
minden eddiginél nagyobb ve-
szélynek vannak kitéve, hiszen 
a virtuális világban könnyebb – 
arc nélkül – szerhez jutni, mint 
eddig valaha. 

 - mwj -
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„Négyszögletű Kerek”: Lázár Ervin emlékkiállítás
Lázár Ervin emlékkiállítás 
nyílt a Gyermekkönyvtárban. 
A megnyitón átadták a bibli-
otéka levelezős versenyének 
díjait is. 

Lázár Ervin ezer szállal kötődött 
Szekszárdhoz. A Tolna Megyei 
Illyés Gyula Könyvtár ennek 
nyomán rendszeresen szervez 
az íróval kapcsolatos programo-
kat. Most a gyermekkönyvtárba 
várták a könyvszerető fiatalokat 
és szüleiket a „Négyszögletű 
Kerek” című vándorkiállításra. 
A Móra Könyvkiadó interaktív 
tárlata Lázár Ervin életútját és 
gyerekkönyveit mutatja be. Ne-
mes Rita, a gyermekkönyvtár 
vezetője kiemelte: fontos, hogy 
megértsük egymást, erre tanít a 
meséi által Lázár Ervin is. „Ha 
véletlenül bennünket is meg-
látogat a szomorúság, akkor 
arra Lázár Ervin meséi kiváló 
gyógyírt nyújtanak” – mondta 
Nemes Rita.

A jókedv garantált volt a meg-
nyitón, ugyanis a gyerekek Lázár 
Ervin Bikfi-bukfenc-bukferenc 
című meséjét láthatták a Wosins-

ky Mór Megyei Múzeum dráma-
játékos szakkörének előadásában 
(képünkön). Az igényes, színvo-
nalas, kacagtató játékot Rubányi 
Anita előadóművész és Szűcs 
Zsuzsanna múzeumpedagó-
gus tanította be a szereplőknek, 
Bodó Gabriellának, Kaltenecker 
Lilinek és Liebhauser Emmának. 
Az előadásban maguk a tanárok 
is szerepeltek. Az előadást köve-
tően a tárlatot Dicső Zsolt, költő 
nyitotta meg, aki személyesen is 
ismerte Lázár Ervint, sőt az író 

Dicső Zsolt egyik kötetéhez még 
előszót is írt.

A megnyitó után adták át a 
Könyvtárs – Irodalmi élmé-
nyek, értékek Tolna megyében 
című levelezős pályázat elisme-
réseit. A pályázatra száznál is 
több pályamű érkezett, értéke-
sebbnél értékesebbek. A leve-
lezős versenyen 1–5. osztályos 
gyermekek vehettek részt, s 
még a megyehatáron túlról is 
érkezett pályázat. A gyerekek 
teljesítményükért emléklapot 

és könyvjutalmat vehettek át, a 
legjobbak pedig részt vehetnek 
a gyermekkönyvtár igen nép-
szerű, nyári napközis táborában 
július 9–13-ig.  - mwj -

Versünnep: Fedorka-díjas szekszárdi szavalók
Fedorka és Sosevolt Orszá-
gos Verstalálkozót rendeztek 
szombaton, Szekszárdon. 
A szervező Csizmazia Ala-
pítvány vezetője, Csizmazia 
Ferencné elmondta: hét éve 
azzal a céllal hívták életre a 
versnapot, hogy lehetősé-
get nyújtsanak a találkozás-
ra azoknak a fiataloknak és 
tanáraiknak, akik szeretik az 
irodalmat, a verseket.

Az idei Fedorka és Sosevolt 
versnap első fordulójába több 
mint százhatvan nevezés ér-
kezett. Közülük 63 gyerek 
kapott meghívást a szombati 
döntőre. A szekszárdiak mel-
lett Soprontól Székesfehérvá-
ron át Szegedig 22 településről 
érkeztek versmondó fiatalok. 
Csillagné Szánthó Polixéna, 

a megyeszékhely Humán Bi-
zottsága elnökének megnyi-
tóját követően az elhangzott 
szavalatokat szakértő zsűri ér-
tékelte. Kiss László, a Magyar 
Versmondók Egyesületének 
elnöke, Wiegmann Alfréd al-
elnök, Borbély Sándor szín-
művész, az egyesület tagja és 

Csötönyi László előadó, tanár 
értékelte a versenyzőket.

A versnapon idén is kitűnő-
en szerepeltek a szekszárdi fia-
talok. Az I. korcsoportban (8–9 
évesek) az első helyet (Fedor-
ka-díj) megosztva kapta Halasi 
Lőrinc és Tornai József András. 
Ugyanitt Frei Márton külön-

díjat vehetett át, míg Andorka 
Zselyke és Ferger Nóra remény-
ség díjban részesült.

A II. korcsoportban (10–12 
évesek) huszonhárman induló 
közül Fedorka-díjas lett Varga 
Panna, míg a nívódíjat Dicső 
Botondnak ítélték oda. A III. 
korcsoportban (13–16 évesek) 
Sili Gergőé lett a Nívódíj, Főgle-
in Liza Kató pedig a különdíjat 
vehetett át. Ebben a korcsoport-
ban Ferger Viktória Hanna lett 
Reménység díjas.

A kiemelt díjban részesült di-
ákok meghívást kaptak a Regő-
sök Húrján Országos Gálára, 
amelyet novemberben rendez-
nek Budapesten, néhányan 
pedig a Versünnep Alapítvány 
júniusi versszemléjén is indul-
hatnak, amelynek a Nemzeti 
Színház ad otthont.  SZV

A szekszárdi díjazottak: 
Fődíj (táborozás): Bir-
ta Dávid, Fazekas Gerda, 
Szommer Luca, Végh Zoltán 
(mind Babits Mihály Általá-
nos Iskola), Rohn Bendegúz 
Péter, Kovács Kende, Mol-
nár Gergő, Bodrogi Panka, 
Rudolf Milla (mind PTE 
Gyakorló Általános Iskola). 
Emléklap: Jámbor Lotti, Ko-
zár Léna (mindkettő Babits 
iskola), Révész Dominika, 
Guld Hanka, Bertus Noé-
mi Málna, Vörös Nimród, 
Kleics Klára Róza, Mészáros 
Kada, Kilián Kincső, Deák-
vári Mihály, Szabó Máté, 
Ignácz Viktor Kornél, Deák 
Tamás, Schilling Lola Bodza, 
Bencze Martin, Zei-Horváth 
Zétény, Kajsza Lujza Anna, 
Papp Szabolcs (valamennyi 
Gyakorló Iskola).

Magyarországon a vadgesz-
tenyelevél-aknázómoly az 
1990-es évek közepén jelent 
meg. Azóta az egész ország 
területén elterjedt és súlyos 
korai lombhullást okoz a fe-
hér virágú vadgesztenyéken. 
Az aknázómoly több káro-
kozóhoz hasonlóan invazív 
fajként került hazánkba. Ro-
konai Észak-Amerikában és 
Ázsiában élnek, első leírása – 
1986-ban Macedóniában fe-
dezték fel – óta folyamatosan 
terjed nyugat és észak felé.

Felhívás a helyi kitüntetések adományozásának kezdeményezésére
Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzatának Közgyűlése a 
Szekszárd Város Napjának megál-
lapításáról és a helyi kitüntetések 
és elismerő címek alapításáról és 
adományozásának rendjéről szó-
ló 11/2016. (III. 31.) önkormány-
zati rendelete alapján Szekszárd 
város közösségéhez fordul, hogy 
a szekszárdiak tegyenek javasla-
tot az alábbi helyi kitüntetések 
adományozására.

1.) Pro Urbe Szekszárd emlékplakett
Pro Urbe Szekszárd emlékplakett 

adományozható annak a természetes 
személynek vagy azok közösségének, 
aki vagy amely a város fejlesztésében, 
a társadalmi, szociális, kulturális, gaz-
dasági élet bármely területén kiemel-
kedően hasznos munkát végez, és 
ennek révén a város értékeit növelő, 
maradandó eredményt ért el, öregbí-
tette a város jó hírét. Pro Urbe Szek-
szárd emlékplakett évente legfeljebb 
három adományozható.

2.) Közjóért kitüntető díj
Közjóért kitüntető díj adomá-

nyozható annak a természetes sze-
mélynek vagy azok közösségének, 

aki vagy amely Szekszárd városért 
kiemelkedő jelentőségű tevékenysé-
get folytat, vagy folytatott, és ezzel 
hozzájárult a város országos vagy 
nemzetközi hírnevének növelésé-
hez. Közjóért kitüntető díjból évente 
legfeljebb hat adományozható.

3.) Szekszárd javáért kitüntető cím
A Szekszárd javáért kitüntető cím 

annak a szekszárdi székhelyű vagy 
telephelyű vállalkozásnak adomá-
nyozható, aki vagy amely Szekszárd 
gazdasági fejlődésének elősegítésé-
ben előmozdításában kiemelkedő 
jelentőségű tevékenységet folytat, 
vagy szociális területen a lakosság 
érdekében példaértékű teljesítményt 
nyújt, vagy egyediségével, újításával, 
vagy egész tevékenységével hozzájá-
rul a város országos vagy nemzet-
közi hírnevének elmélyítéséhez. 
Évente legfeljebb négy kitüntető cím 
adományozható.

4.) Hirling Ádám kitüntető díj
Hirling Ádám kitüntető díj an-

nak az önkormányzatnál, vagy az 
általa fenntartott vagy működtetett 
intézménynél, költségvetési szervnél 
foglalkoztatott közalkalmazottnak, 

munkavállalónak, köztisztviselőnek, 
ügykezelőnek, valamint az önkor-
mányzat kizárólagos vagy többségi 
tulajdonában álló gazdasági társaság-
nál foglalkoztatott munkavállalónak, 
adományozható. A kitüntető díjból 
évente legfeljebb 3 adományozható.

5.) Tormay Károly kitüntető cím
A Tormay Károly kitüntető cím 

alapításával Szekszárd Megyei Jogú 
Város Önkormányzata kifejezi elis-
merését Szekszárd város közigazga-
tási területén az egészségügyi ellá-
tásban tevékenykedő szakemberek 
iránt, akik hosszú időn keresztül 
végzett szakmai tevékenységük és 
elkötelezettségük révén kiemelkedő 
eredményeket értek el az egészség-
ügyi szakterületen, ezzel hozzájá-
rultak a városi egészségügyi ellátás 
magas szakmai színvonalú biztosí-
tásához.

6.) Triebler Irma kitüntető cím
A Triebler Irma kitüntető cím 

alapításával Szekszárd Megyei Jogú 
Város Önkormányzata kifejezi elis-
merését a Szekszárdon, szociális szak-
területen dolgozók iránt, akik hosszú 
időn keresztül végzett szakmai tevé-

kenységük és elkötelezettségük révén 
kiemelkedő eredményeket értek el, 
és munkájukkal jelentős mértékben 
hozzájárultak a szociális ellátás magas 
színvonalú biztosításához. 

A kitüntetésekre vonatkozó ja-
vaslatokat írásban, az űrlapok ki-
töltésével kell eljuttatni Szekszárd 
Megyei Jogú Város polgármesteré-
hez 2018. április 30-ig. Cím: 7100 
Szekszárd, Béla király tér 8.

A javaslattételben meg kell jelöl-
ni azokat a tényeket és adatokat is, 
amelyek a kitüntetés adományozá-
sát megalapozzák.

Természetes személyt érintő ado-
mányozásra vonatkozó minden ja-
vaslathoz mellékelni kell a javasolt 
személy 2. melléklet szerinti hozzá-
járuló nyilatkozatát személyes ada-
tai kezeléséhez.

A javaslattételhez az űrlap és 
a szükséges nyilatkozat letölthető 
Szekszárd Megyei Jogú Város hon-
lapjáról (www.szekszard.hu). Az űr-
lap és a nyilatkozat a rendelet 16-17. 
oldalán található.

Fagyógyítás: rendhagyó biológia óra a „Bélában”
A vadgesztenyelevél-akná-
zómoly elleni védekezés volt 
a témája annak a rendhagyó 
biológia órának, amelyet az 
I. Béla Gimnázium parkjában 
tartottak április 17-én, ked-
den délelőtt.

Hat vadgesztenyefa áll a ma-
dár- és növénybarát középisko-
la udvarán, ahol ezúttal a 10. B 
osztály tanulói ismerkedtek a 
faóriásokat károsító aknázómoly 
elleni védekezés egy új, hatékony 
megoldást nyújtó változatával, az 
injektálásos technológiával.

– Előszeretettel ültették eleink 
ezeket az impozáns, hatalmas-
ra növő, árnyékot adó, egykor 
igencsak ellenálló fajtát. Mára 
hazánk sok településén mutatnak 
szomorú képet a vadgesztenye-
fák, fasorok nyár végére, ami-
kor az aknázómoly kártételének 
köszönhetően a fák elveszítik 
lombkoronájuk jelentős részét. 
A kényszerérett növény ledobja 
virágzatát, így ősszel a gyerekek 

alig találnak gesztenyét alatta – 
mondta dr. Gutermuth Ádám 
növényorvos. – Az aknázómoly 
elleni védekezésnek két módja lé-
tezik: a permetezés és az injektálás. 
Előbbivel csak a lombkoronaszint 
alsó részét érik el, ráadásul a per-
metszert könnyen elsodorja a szél, 
ami csökkenti a hatékonyságot, és 
szennyezi a környezetet. Az utób-
bi esetében egy infúziós eljárással 

– egy 1.5–3 milliméteres lyukon 
keresztül – juttatják a törzsbe a 
tömény növényvédő szert, ame-
lyet aztán a gyökerek felől érkező 
a víz eljuttatja az utolsó levélig is. 
Az injektálással két éven keresztül 
biztosíthatjuk a védelmet, így – 
miután az aknázómoly háromszor 
rajzik egy évben – egy kezeléssel 
hat permetezést válthatunk ki – 
tette hozzá a növényorvos.

Szekszárd vadgesztenyefa ál-
lományában is okoz károkat az 
aknázómoly. Mint azt Katz Zol-
tánné főkertésztől megtudtuk, 
most kérik be az ajánlatokat a 
védekezésre, melynek egyik le-
hetséges alternatívája az I. Béla 
Gimnáziumban bemutatott fa-
injektálásos módszer. 

 SZV

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Széchenyi u. 23.
Telefon: +36–74/314–580,
web: www.diaketkeztetes.net

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
április 23-tól április 27-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

(03272)

MENÜ Április 23. Április 24. Április 25. Április 26. Április 27.

„A”
1050 Ft

Csirkegulyás Őszibarackkrém-
leves

Paradicsom-
leves

Májgombóc-
leves

Zellerkrém-
leves

Burgonyás 
nudli, 

baracklekvár

Lencsefőzelék,
sült

debreceni

Tavaszi
rizseshús,

savanyúság

Rántott
halrudacska,
majonézes
burgonya,

saláta

Bolognai 
penne,

sajt

„B”
1050 Ft

Csirkegulyás Őszibarackkrém-
leves

Paradicsom-
leves

Májgombóc-
leves

Zellerkrém-
leves

Kolbászos-
tarhonyás 

lecsó

Sült csirke-
comb, 1/2 

adag párolt 
rizs, 1/2 adag 

friss saláta

Sajttal-sonkával 
töltött csir-

kemell rántva,
fűszeres pa-

rázsburgonya, 
savanyúság

Arany
galuska, 

vaníliasodó

Cigány-
pecsenye, 

pirított 
burgonya, 

savanyúság

Napi
ajánlat
950 Ft

Rántott
csirkecomb

filé,
friss saláta 

öntettel

Rántott
csirkecomb

filé,
friss saláta 

öntettel

Rántott
csirkecomb

filé,
friss saláta 

öntettel

Rántott
csirkecomb

filé,
friss saláta 

öntettel

Rántott
csirkecomb

filé,
friss saláta 

öntettel

Fitness
ajánlat
1190 Ft

Paradicsomos-
cukkinis 

tilápiafilé,
mandulás 
barnarizs

Paradicsomos-
cukkinis 

tilápiafilé,
mandulás 
barnarizs

Paradicsomos-
cukkinis 

tilápiafilé,
mandulás 
barnarizs

Paradicsomos-
cukkinis 

tilápiafilé,
mandulás 
barnarizs

Paradicsomos-
cukkinis 

tilápiafilé,
mandulás 
barnarizs

A véradó verseny díjazottjai
Középiskolák: 1. Szekszárdi 
SZC Ady Endre Szakképző 
Iskola és Kollégium, 2. Szek-
szárdi SZC Egészségügyi és 
Szociális Szakképző Iskola, 3. 
Csapó Dániel Mezőgazdasági 
Szakgimnázium, Szakközépis-
kola és Kollégium és Szekszárdi 
Kolping Katolikus Szakképző 

Iskola és AMI, 4. Szekszárdi 
SZC Bezerédj István Szakképző 
Iskola, 5. Szekszárdi SZC Ven-
déglátó Szakképző Iskola, 6. I. 
Béla Gimnázium, Kollégium és 
Általános Iskola.

Általános iskolák: 1. Baka 
István Általános Iskola, 2. Ba-
bits Mihály Általános Iskola.

Véradás: közel 350 középiskolás „mentett életet”
Diákok mérették meg bátor-
ságukat, talpraesettségüket 
egy nemrég Szekszárdon le-
zajlott középiskolai véradó 
verseny keretében.

A programot – amelyhez két 
általános iskola szülői gárdája 
is csatlakozott – a 2017/18-as 
tanévben az Országos Vérellátó 
Szolgálat szekszárdi területi vé-
rellátó központja szervezte. A 
központ Ybl utcai épületében 
április 18-án hirdették ki a he-
lyezetteket.

Mint arról dr. Pászthy Vera, 
a területi vérellátó vezető főor-
vosa beszélt, szolgálatuk célul 
tűzte ki a 18 év feletti fiatalok 
megszólítását – ettől az életkor-
tól adható ugyanis vér. A ren-
dezvény sikerét mutatja, hogy a 
város középiskoláiból mintegy 
350 fiatal nyújtotta a karját, akik 
közül csaknem háromszázan új 
véradónak számítanak.

A főorvos kiemelte: a közép-
iskolai véradó versenyek nagy 
múltra tekinthetnek vissza a 
megyeszékhelyen. „Fontos, 
hogy a középiskolai korosztályt 
megszólítsuk és népszerűsítsük 
számukra a véradás fontosságát” 

– hangsúlyozta. Ennek érdeké-
ben munkatársaik az intézmé-
nyekben tájékoztató előadásokat 
tartanak, amelyet – ideális eset-
ben – egy iskolában szervezett 
véradás is követ. Ez a módszer 
azért is hasznos, mert a „beavat-

kozást” osztálytársi közegben, 
iskolai helyszínen bonyolítják le, 
elősegítve egy-egy diáknál, hogy 
a véradás szokássá nemesedjen 
életük folyamán.

Érdekesség, hogy – külön ka-
tegóriaként – két általános isko-

lában is toboroztak véradókat. 
Igaz, itt a korosztályi határ miatt 
a tanulók szüleit vonták be. Az 
utóbbi két intézményből 42-en 
szánták rá magukat a mások 
életét segítő cselekedetre: közü-
lük minden második szülő új 
véradóként jelentkezett.

A közgyűlés humán bizottsági 
elnöke, Csillagné Szánthó Po-
lixéna is méltatta a különleges al-
kalom létrehívását. Mivel ő maga 
is gyakorta adott vért – sőt, ko-
rábban még rá is szorult –, köte-
lességének tekinti, hogy amikor 
csak lehet, a karját nyújtsa. „Kö-
szönet az itt dolgozóknak, hiszen 
nélkülük sokan nem lennének 
képesek meggyógyulni” – jelezte 
a bizottsági elnök, emlékeztetve 
egyúttal arra a komoly szerve-
zőmunkára, amelyet az állomás 
munkatársai Gyurkovics János-
né vezetésével végeznek. 

A díjakat a KLIK tankerületi 
igazgatója, Gerzsei Péter adta át 
az arra érdemes intézmények-
nek. Az első helyezettnek járó 
ötvenezer forintot a Szekszárdi 
Szakképző Centrum Ady Endre 
Szakképző Iskolája érdemelte ki 
– az ő diákjaik vettek részt leg-
többen a programban.   Gy. L.
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Nárciszünnep: a virág az újjászületést szimbolizálja
Nárciszünneppel emlékez-
nek meg tavasszal és ősszel 
a Tolna Megyei Balassa János 
Kórházban azokról a gyó-
gyíthatatlan betegekről, akik 
életük utolsó szakaszában 
az ápolás, gondozás mellett 
megértő szóra vágynak.

A „Méltóság mezeje” elnevezésű, 
április 17-i figyelemfelhívó ese-
ményen az intézmény A-épülete 
előtti, nárciszokkal teli virá-
gágyásnál a műsorban részt vevő 
Garay iskolás tanulók sárga lufi-
kat eresztettek a magasba.

A bibliai értelmezést is hor-
dozó nárciszvirágot a szerve-
zők azért választották szimbó-
lumként, mivel az képletesen a 
reményt hordozza. A virágok 

őszi elültetését követő tavaszi 
virágzásuk az újjászületést, az 
életigenlést jelképezik, rávilá-
gítva a haldoklókért vállalt 
cselekvő szolidaritás nélkülöz-
hetetlenségére.

A zenével, verssel kiegészült 
programot – a műsort a Garay 

János Általános Iskola és AMI, 
valamint a Liszt Ferenc Zeneis-
kola diákjai adták – a „Méltó-
sággal az út végén” Hospice 
Alapítvány szervezte a kórház-
zal közösen. A szervezet be-
teggondozói ellenszolgáltatás 
nélkül vállalkoznak arra, hogy 

segítik ápoltjaikat a nehéz idő-
szakban.

– Kötődés alakul ki beteg 
és ápoló között, így őket is 
megviseli egy-egy ember ha-
lála – hangsúlyozta Mozolai 
Márta, az alapítvány titkára 
hozzátette. Tavaly 662 órát töl-
töttek a betegek segítésével az 
önkéntesek, akiket kétévente 
„toboroznak”, hiszen a lelkileg 
megviselő feladat okán nagy a 
lemorzsolódás. Az alapítvány 
célja a folyamatos utánpótlás 
az ápolók tekintetében, akik 
lehet, hogy évekig is gondoz-
nak egy-egy végső stádiumú 
beteget. Mozolai Márta kö-
szönetet mondott azoknak is, 
akik anyagilag támogatják a 
Hospice Alapítványt.  Gy. L.

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/

Újra Bikavér Borongoló

A tavalyi sikeren felbuzdulva, 
április 28-án, szombaton 10 
és 19 óra között immár máso-
dik alkalommal rendezik meg 
a Bikavér Borongolót a város 
északi felében található pin-
cészetek összefogásával.

Tavaly 400 borturista kóstolta 
a bikavéreket, idén félezer főt 
várnak borokkal, házi finom-

ságokkal és nagy szeretettel a 
házigazda pincészetek: az Esz-
terbauer Borászat, a Merfelsz 
Pince, a Mészáros Pál Borház 
és Pince, a Prantner Pince, a 
Sárosdi Pince, a Schieber Pin-
cészet és a Vesztergombi Pince. 
A létszám három vendégpince 
(Dúzsi, Németh János, Sebes-
tyén) részvételével válik teljessé.

A belépő ára tartalmaz 2–2 bort 
pincészetenként – természetesen 
egy kóstoló poharat –, minden 
pincénél helyi alapanyagokból 
készített falatokat, valamint az in-
gyenes buszjáratot. További rész-
letek a www.bikaverborongolo.hu 
weboldalon.  SZV

Informatikus állás
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala  

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

a Polgármesteri Hivatal Szervezési Igazgatóságának  
Informatikai Osztályára informatikus munkakör betöltésére.

A részletes pályázati felhívás a www.szekszard.hu honlapon,  
a Közügyek/Állás menüpontban tekinthető meg.
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Pályázati felhívás – 2018. évi Sportkeret / Működési célú
Pályázat megnevezése: 2018. évi Sportkeret / Működési célú

Pályázat témaköre:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Humán Bizott-
sága a 35/2018. (III.26.) határozata értelmében pályázatot hir-
det a szekszárdi székhelyű sportegyesületek működési célú ki-
adásainak támogatására.

Pályázat célja:
A pályázat célja, hogy szekszárdi székhelyű sportegyesületek 
működését támogassa az utánpótlás-nevelés, a szabadidős és 
diáksport színterén.

Támogató: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
Humán Bizottsága

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

Keretösszeg: 5.000.000,- Ft

Igényelhető min. összeg: 50.000,- Ft

Igényelhető max. összeg: 500.000,- Ft

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

Beadási határidő: 2018. április 27. (péntek) 12:00 óra

Pályázat közzétételének 
a helye:

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

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

Pályázat benyújtásának 
módja:

•  a pályázatot 1 eredeti, aláírt példányban, elektronikusan 
kitöltött

•  Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
Humán Bizottsága részére címezve 

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

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

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

változtatható.

Pályázat benyújtásának 
helye:

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

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

Pályázati felhívás – 2018. évi Sportkeret / Sportrendezvények szervezése
Pályázat megnevezése: 2018. évi Sportkeret / Sportrendezvények szervezése

Pályázat témaköre:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Humán Bizott-
sága a 36/2018. (III.26.) határozata értelmében pályázatot hir-
det a szekszárdi székhelyű sportegyesületek és civil szerve-
zetek által szervezett sportprogramok, sportrendezvények 
szervezésére és lebonyolítására.

Pályázat célja:

A pályázat általános célja, hogy Szekszárd városában a he-
lyi igényekre alapozva olyan sportprogramok, sportrendez-
vények, sportkezdeményezések valósuljanak meg, amelyek 
elősegítik, hogy minél szélesebb körben sportoljon Szek-
szárd város lakossága, akár a versenysport- vagy szabadidős 
sport színterén. 2018. a családok éve, ennek megfelelően a 
Bizottság kiemelt figyelmet fordít a családok számára szerve-
zett sportprogramokra.

Támogató: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
Humán Bizottsága

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

Keretösszeg: 2.500.000,- Ft

Igényelhető min. összeg: 50.000,- Ft

Igényelhető max. összeg: 300.000,- Ft

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

Beadási határidő: 2018. április 27. (péntek) 12:00 óra

Pályázat közzétételének 
a helye:

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

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

Pályázat benyújtásának 
módja:

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

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

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

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

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

változtatható.

Pályázat benyújtásának 
helye:

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

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

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

Pályázat témaköre:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Humán Bizott-
sága a 34/2018. (III.26.) határozata értelmében pályázatot hir-
det az ifjúsági korosztály számára elérhető programok, ren-
dezvények szervezésére és lebonyolítására.

Pályázat célja:

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

Pályázati kategóriák:

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

programok szervezése.

Támogató: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
Humán Bizottsága

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

Keretösszeg: 2.700.000,- Ft

Igényelhető min. összeg: 50.000,- Ft

Igényelhető max. összeg: 200.000,- Ft

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

Beadási határidő: 2018. április 27. (péntek) 12:00 óra

Pályázat közzétételének 
a helye:

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

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

Pályázat benyújtásának 
módja:

•  a pályázatot 1 eredeti, aláírt példányban, elektronikusan 
kitöltött

•  Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
Humán Bizottsága részére címezve 

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

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

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

változtatható.

Pályázat benyújtásának 
helye:

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

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

Április 8-ai rejtvényünk megfejtése: Zala György, Millenniumi emlékmű
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Rochi László. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.

E heti rejtvényünk megfejtését április 26-án (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

FELHÍVÁS
Az Állampolgári Részvétel Hete (ÁRH) szervezői

felhívják a civil szervezetek és intézmények figyelmét a
2018. május 15–17.

között a Szent István téren megrendezendő eseményre, melyre 
várják a szervezetek, intézmények jelentkezését, 

akik kitelepülhetnek, bemutatkozhatnak, felléphetnek, 
illetve önálló programelemmel is készülhetnek.

További információ kérhető: 
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referensétől 

(+36–30/632–3266; +36–74/504–119)
és FerencVilmostól a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnökétől

(+36–20/975–3814)
Jelentkezni lehet május 7-ig Gaálné Hoffercsik Dóránál 

telefonon: +36–74/511–721, mentalmuhely@gmail.com e-mail 
címen vagy személyesen: a Mentálhigiénés Műhely irodájában 

(Babits Mihály Kulturális Központ).

MEGHÍVÓ

Szeretettel hívjuk a sza-
badegyetem VI. évfolyamá-
nak 4. előadására és beszél-
getésére, melynek témája:
„Természetes gyógymó-

dok alkalmazása gyermek-
betegségek kezelésében”.
Előadó: Dr. Csomai Zita

orvos-természetgyógyász,
életmód-tanácsadó és
terapeuta (Budapest).

Időpont: 2018. április 25. 
(szerda) 17:00 óra

Helyszín: Babits Mihály 
Kulturális Központ,

Bödő terem 
(Szekszárd, Szent I. tér 10.).
Az est háziasszonya: Pócs 
Margit, a Mentálhigiénés 

Műhely elnöke.
Információ: +36–20/473–
0644, +36–74/511–721, 
www.mentalmuhely.hu.

EVANGÉLIUM

„Ha valaki Krisztusban van: 
új teremtés az, a régi elmúlt, 
íme, új jött létre.” (2Kor 5,17)

Ahogyan a természet megújul 
ilyenkor tavasszal, bennünk is 
van vágy a megújulásra? Re-
ménykedünk, hogy megújul-
hat az életünk? Egyáltalán 
van minek megújulnia, vagy 
minden jó így, ahogyan van? 
Krisztus halála és feltámadá-
sa nem csupán egy történelmi, 
rajtunk kívül álló tény, egy 
vallásos ünnep, amit minden 
tavasszal ünnepelünk.

Hit által a személyes életünk-
re és az egész társadalomra ha-
tással van. Krisztusban lenni 

azt jelenti, hogy életünkre te-
kintve egyedül benne bízunk. 
Bízunk abban az isteni erőben, 
amely megváltoztatta a meg-
változtathatatlant: legyőzte a 
halált. De hogyan működik ez? 
Amikor Isten bizalmat ébreszt 
bennünk és valamilyen módon 
odafordulunk Hozzá, az a meg-
térés. A megtérés megfordulást 
jelent: rádöbbenek, belátom 
rossz útjaimat és elfordulok 
azokról. Büszkeség, önzés, hűt-
lenség, gonoszság. Elfordulok 
ezektől és Jézushoz fordulok, 
Vele kezdek megbarátkozni 
imádságban, közösségben, a 
Biblia olvasásában, mert Ő 
minden jónak a forrása.

A megtérésre Isten úgy vála-
szol, hogy az őt követő embert 
átformálja: a régi elmúlt, új 
jött létre. Megtapasztalható, 
hogy az Isten melletti dön-
tés kézzel fogható változást 
hoz az ember életében: érzé-
sei, gondolkodása és döntései 
megváltoznak, elfordulnak a 
gonoszságtól. Ez nem azt je-
lenti, hogy az ember magát 
hirtelen jobbnak látja és fel-
menti magát ugyanúgy sora-
kozó gonoszságai alól egy kis 
vallásossággal. Új életről csak 
akkor beszélhetünk, ha valódi 
változás történik, amit Isten 
Szentlelke indít és működtet. 
Ez az új természet új maga-

tartást jelent: szeretet, öröm, 
türelem, békesség, szelídség, 
jóság, önmegtartóztatás. Sok-
szor pont azért nem hiteles 
a keresztények élete, mert a 
templomba járás mellett nem 
látják az életükön ezeket a 
gyümölcsöket a családtagjaik 
és a szomszédok.

Új teremtés vagyok-e? Mi-
lyen tanúságtétel az életem? 
Az élő feltámadott Jézusról 
tanúskodik vagy pedig üres 
vallásos erőfeszítésekről. Ha 
valaki Krisztusban van az új 
teremtés. 

 Gyurkó Donát
 metodista lelkész
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Titkos cél teljesítve: újra finalista a KSC Szekszárd
Nem mindennapi izgalmak 
közepette, drámai végjá-
tékban zárta le szerda este 
az elődöntős párharcot az 
Atomerőmű KSC Szekszárd, 
amely Mansaré utolsó má-
sodpercekben dobott kosa-
rával másodszor is legyőzte a 
ZTE gárdáját.

A találkozó az első, szekszárdi 
elődöntő „koreográfiáját” idéz-
te: a KSC agresszív védekezéssel 
és pontos támadás befejezések-
kel gyorsan jelentős előnyt szer-
zett (13. perc: 15–30). A zalaiak 
azonban ezúttal sem adták fel, 
és a nagyszünetig újra nyílttá 
tetté az összecsapást. Hiába ve-
zetett szinte végig Djokics Zselj-
ko vezetőedző együttese – a 32. 
percben tíz volt közte (45–55) –, 
a szívósan kapaszkodó házigaz-
da Parker és Jeffery vezérletével 
újra és újra visszakapaszkodott. 
Sőt, miután a dupla-duplával 
(21 pont és 12 lepattanó) záró 
Erica McCall kipontozódott 
az utolsó percben – támadó 
hibát ítéltek ellene a „sporik” 
–, Pavel kosarával – először a 
találkozó során – a vezetést is 
átvette a ZTE. Alig több, mint 8 
másodperc volt a lefújásig, ami-

kor Djokics mester időt kért. A 
folytatásban a 19 pontig jutó, öt 
hármast „bevágó” Studer Ágnes 
próbált kosárra törni, de szerel-
ték. Két szekundum maradt az 
órán, amikor Ágica alapvonali 
bedobását a Theodoreán helyé-
re éppen akkor beálló Mansaré 
Manty a levegőben „úszva” dob-
ta kosárra, a labda pedig a pa-
lánkról a gyűrűbe hullott! Vége!

Földöntúli boldogság, egy-
más nyakába ugró játékosok 
és stábtagok vendégoldalon. A 
kedvenceit Zalaegerszegre is el-
kísérő mintegy hatvan szekszár-
di szurkoló a csapatot, Mansarét 

és Djokicsot éltette. A lányok 
pedig fogadkoztak: „megyünk 
az aranyért!”.

Szabó Noémi, a KSC szak-
mai igazgatója szerint hatalmas 
bravúrt vitt véghez a csapat, 
hiszen bár a tavalyi döntő után 
volt némi szurkolói „elvárás” 
az együttessel szemben, az idei 
bajnokságban sokkal kiegyen-
lítettebbek voltak az erőviszo-
nyok. „Három 20 éven aluli já-
tékossal döntőbe jutni hatalmas 
teljesítmény” – emelte ki. Szabó 
Noémi szerint a Sopron elleni 
párharcban már nem lesznek 
olyan rutintalanok, mint tavaly, 

és az első mérkőzésnek különö-
sen nagy jelentősége lesz, hiszen 
a Magyar Kupa döntőjében már 
bizonyították: Sopronban is ké-
pesek nyerni.

A szakmai igazgató felhívta 
a figyelmet: finálé április 26-
án (csütörtökön) 18:00 órakor 
kezdődő első mérkőzésére ér-
demes elővételben megválta-
ni a jegyeket (KSC iroda, Séd 
Söröző), mert a nagy érdeklő-
dés miatt könnyen lehet, hogy a 
helyszínen már nem lehet majd 
belépőhöz jutni. (Aki személye-
sen nem lehet jelen, az az M4 
sportcsatorna jóvoltából élőben 
követheti az eseményeket.) - fl -
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Bevezetésre kerül a házhoz menő lomtalanítás
A házhoz menő lomtalanítást 
csak a közszolgáltatásban 
nyilvántartott ingatlanhasz-
náló veheti igénybe évente 
egy alkalommal – március 
15. és október 15. között – 
térítésmentesen.

A házhoz menő lomtalanítás 
bejelentését az Alisca Terra 
honlapján (www.aliscaterra.
hu) található megrendelő lap 
kitöltésével tudja igényelni, 
vagy hívhatja munkanapokon 
10:00 és 12:00 óra között a 
74/528–853-as telefonos ügyfél-
szolgálatunkat. A lom hulladék 
elszállításának feltétele, hogy az 
ingatlan használójának ne le-
gyen díjhátraléka.

Az ügyfél az igény bejelenté-
sekor tájékoztatást kap a lom-
talanítás várható időpontjáról. 
Amennyiben az egyeztetett 
időpontban nem történik meg 
a hulladék kihelyezése, s ezért 
meghiúsul a lomtalanítás, a 
szolgáltatás ismételt teljesítését 
már csak térítés ellenében tudja 
elvégezni a Szolgáltató.

Lomtalanításra a háztartás-
ban feleslegessé vált nagyda-
rabos hulladék helyezhető ki, 
legfeljebb 3 köbméter mennyi-
ségben: kiselejtezett bútorok, 
ágybetétek, szőnyegek, kerti 
bútorok, ruhák (bezsákolva).

Amit NEM lehet kihelyezni: 
építési törmelék, elektronikai- és 
veszélyes hulladék, gumiabroncs, 

akkumulátor, festékes doboz, szi-
getelő anyag, pala, állati tetem, 
zöldhulladék, szelektíven gyűjtött 
hulladék, kommunális hulladék.

Az előre egyeztetett szállítási 
napon reggel 6 óráig szükséges 
kihelyezni a lom hulladékot. 
A lomtalanítás időpontjában a 
megrendelőnek vagy hozzátar-
tozójának otthon kell tartóz-
kodnia, és a szolgáltatás elvég-
zését aláírásával kell igazolni!

Társasházak, többlakásos 
ingatlanok is igénybe vehetik 
évente egy alkalommal a házhoz 
menő lomtalanítást. Társasházak 
esetén a házhoz menő lomtala-
nítás időpontját az ingatlan-
használók közösen határozzák 
meg, s az igénybejelentésre a kö-

zös képviselő jogosult. A közös 
képviselő feladata és kötelessége 
megszervezni a lomtalanítás fel-
tételeinek betartását.

Felhívjuk figyelmét, hogy a 
lomtalanítás kizárólag a fent 
leírtak alapján vehető igénybe, 
ettől eltérő módon és időben 
kihelyezett lomot nem áll mó-
dunkban elszállítani.

Együttműködését köszönjük!

A sport az elmúlt nyolc év egyik nyertese
A sport az egyik legnagyobb 
nyertese az elmúlt nyolc év 
kormányzati politikájának – 
mondta az országos sportfó-
rum szekszárdi rendezvényén 
Vári Attila, kétszeres olimpiai 
bajnok vízilabdázó.

Milliárdokban mérhetőek azok 
a plusz források, amelyek a 
többcsatornás finanszírozási 
rendszerben a területre érkeztek. 
A társasági adótörvény sportba-
ráttá tétele – a gazdaság szerep-
lői rendelkezhetnek taó-juk egy 
bizonyos százalékáról – pozitív 
hatást gyakorolt a hazai spor-
téletre, amely évtizedek óta ko-
moly forráshiánnyal küszködött 
– fejtette ki prezentációjában az 
Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma (EMMI) sportállamtit-
kárságának tanácsadója a sport 
különböző területein a kiemelt 
támogatások következtében az 
elmúlt nyolc évben bekövetke-
zett változásokat.

A teljesség igénye nélkül ér-
demes tudni, hogy ezen perió-
dusban 609 új, vagy megújuló 
sportlétesítmény jött létre az 
országban, és nem csak a váro-
sokban javul(t) az infrastruk-
túra, hanem sok kistelepülésen 

is – nyomatékosított a Pécsett 
sportvezetőként tevékenykedő 
egykori válogatott sportoló.

A kormányzat eltökélt szán-
déka, hogy „felhozza” az úgy-
nevezett látványsportokat (lab-
darúgás, kosárlabda, kézilabda, 
jégkorong, vízilabda), amelyek 
mellé időközben a röplabda is 
bekerült a programba. „Ezen 
a területen fontos, hogy növel-
jük a képzésbe bevont gyerekek 
számát, az edzők felkészítését, 
éppen ezért a legkülönbözőbb 
szakmai programok indultak 
meg az egyes sportágakban” – 
hangsúlyozta az előadó.

A tények makacs dolgok: az 
említett hat látványsportban 

két és félszeresére nőtt a játéko-
sok száma, és 155 ezerrel több 
az igazolt versenyzőt tartanak 
nyilván, mint 8 évvel ezelőtt.

Ma már a tradicionális magyar 
olimpiai sikersportágak sem te-
kintenek irigységgel rájuk. A 
kormány újabb 16 kiemelt sport-
ágat segített éppen tizenhatmil-
liárd forinttal, a közel hatszáz 
milliós felzárkóztatási alap jóvol-
tából pedig további húsz sportág 
jutott állami támogatáshoz.

Vári Attila a mindennapos 
testnevelés bevezetését egy-
szerűen vívmánynak nevezte, 
melynek eredményes tetten ér-
hető a tanulók fittségi mutatói-
nak javulásában.  B. Gy.

Az elmúlt hétvégén, Buda-
pesten rendezték a serdülő 
leány kosárlabda bajnokság 
utolsó csoportkörét, amelyen 
az Atomerőmű KSC Szekszárd 
együttese 2 győzelemmel és 
1 vereséggel másodikként 
jutott az ország legjobb 8 
csapata közé.

Harsányi Mária és Baki Sándor 
edzők csapatából Szőke Fanni 
csapatkapitány térd-, Németh 
Lili pedig ujjsérülés miatt ha-
gyott ki edzéseket, míg a boka-
sérülést szenvedett László Ber-
ni nem is tarthatott társaival. A 
fővárosi tornán egyik meccsen 
sem játszott igazán jól a KSC, 
de nagyon akarták a sikert a lá-

nyok, s végül összejött a bravúr. 
A szekszárdiak – akik a csepeli 
Duna-parton, a 10 éve elhunyt 
olimpia és világbajnok kenus, 
Kolonics Györgyről elnevezett 

vízi-sport központban laktak 
– a Kanizsát négy, a házigazda 
BEAC-ot két ponttal múlták fe-
lül, s jutottak be a májusi dön-
tőbe.

Eredmények: 
Vasas Akadémia–KSC Szek-

szárd 79–58. A KSC legjobb 
dobói: Holcz 20, Szőke 15/6, 
Sámóczi 13. A KSC három ne-
gyeden keresztül egyenrangú 
ellenfele volt a jó szerkezetű 
fővárosiaknak. Kitűnt: Holcz.

Kanizsa DKK–KSC Szekszárd 
74–78. Ld: Szőke 25, Holcz 
14, Sámóczi 11, Németh 9. A 
Kanizsa az első negyedben 12 
pontos előnyt szerzett, innen 
jött fel és fordított a Szekszárd. 
Kitűnt: Szőke, Németh.

KSC Szekszárd–BEAC 84–
82. Ld: Holcz 25, Szőke 24, 
Sámóczi 10, Horog 10. Egyen-
lő erők mérkőzésén izgalmas 
véghajrában biztosította be 
győzelmét a KSC. Kitűnt: 
Holcz, Szőke, Sámóczi. 
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Döntőbe jutott a KSC serdülő csapata

Útlezárások
A Sportélmény Közhasznú Alapít-
vány – Szekszárd Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzatával együttmű-
ködve – 12. alkalommal rendezi 
meg a Domaine Gróf Zichy utcai 
futóversenyt Szekszárdon, április 
22-én (vasárnap) 14:30 órától.

A szervezők ezúton tájé-
koztatják a lakosságot, hogy a 
futóverseny kijelölt útvonala 
(Garay tér – Bajcsy-Zsilinszky 
u. (Fasor) – Mészáros Lázár u./
Hunyadi u. sarok – Szent István 
tér) 13:30 és 18:30 óra között – a 
Véd-Pajzs Kft. közreműködésé-
vel – lezárásra kerül. A Széche-
nyi utcát a dr. Szentgáli Gyula 
utca és a Szent László utca kö-
zött zárják le a (gépjármű)for-
galom elől. A fenti útvonalon 
közlekedő, vagy azt érintő autó-
busz járatok a verseny ideje alatt 
terelő útvonalon közlekednek!

A szervezők kérik a lakosság 
megértését!
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Elődöntő, 2. mérkőzés. ZTE 
NKK–KSC Szekszárd 65–66 
(16–19, 16–17, 13–17, 20–
13). Zalaegerszeg, 550 néző. 
Szekszárd: Studer Á. 19/15, 
Costa, Theodoreán 3/3, 
Mansaré 4, McCall 21/3. 
Csere: Oblak 3/3, Bálint 6, 
Kiss V. 2, Gereben 8, Krn-
jics. Edző: Djokics Zseljko, 
Maljkovics Borisz.

A párharc végeredménye: 
2–0 a Szekszárd javára.
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A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

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

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

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

ÁCS REZSŐ polgármester
A következő időpontot később kö-
zöljük. Előzetes bejelentkezés alap-
ján: +36–74/504–102. Polgármes-
teri Hivatal, polgármesteri tárgyaló 
(Szekszárd, Béla király tér 8.).

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

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
A következő időpontot később kö-
zöljük. Garay J. Általános Iskola 
és AMI (Zrínyi u. 72.).

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

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

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

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

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

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

ZAJÁK RITA képviselő
VIII. sz. választókerület
A hónap utolsó csütörtökén 17:00 
– 18:00 óráig. Dienes Valéria Ált. 
Isk. (Szent-Györgyi Albert u. 6.).

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

GOMBÁS VIKTÓRIA RITA
képviselő
X. sz. választókerület 
A hónap második hétfőjén 17:00 
– 18:00 óráig. Babits Mihály Kul-
turális Központ, Remete terem. 
(Szekszárd, Szent I. tér 10.).

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

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

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

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

AGÓRA MOZI
Április 22., vasárnap
14:30 –  Jönnek a kacsák 3D
17:00 –  Éjjeli napfény
19:30 –  Rampage – Tombolás 3D
Április 23., hétfő
14:30 –  Vad balaton  

(rendezői változat)
17:00 –  Éjjeli napfény
19:30 –  Rampage – Tombolás 3D
Április 24., kedd
14:30 –  Vad balaton  

(rendezői változat)
17:00 –  Tűzgyűrű: lázadás 2D
19:30 –  Rampage – Tombolás 3D
Április 25., szerda
14:30 –  Vad balaton  

(rendezői változat)
17:00 –  Tűzgyűrű: lázadás 2D
19:30 –  Rampage – Tombolás 3D

Április 26., csütörtök
14:30 –  Bűbáj herceg és a  

nagy varázslat
16:30 –  Bosszúállók:  

Végtelen háború 2D
19:30 –  Bosszúállók:  

Végtelen háború 3D
Április 27., péntek
14:30 –  Bűbáj herceg és a  

nagy varázslat
16:03 –  Bosszúállók:  

Végtelen háború 2D
19:30 –  Bosszúállók:  

Végtelen háború 3D
Április 28., szombat
14:30 –  Bűbáj herceg és a  

nagy varázslat
16:30 –  Bosszúállók:  

Végtelen háború 2D
19:30 –  Bosszúállók:  

Végtelen háború 3D

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
2018. április 24. (kedd) 19:00  
– Színházterem
Veszek egy éjszakát

Orfeum bérlet, 3. előadás. 
Komédia dalokkal – a fővárosi 
József Attila Színház előadása. 

Jegyár: 3.300,- Ft – 3.800,- Ft.

2018. április 24–28. 
(kedd – szombat) 
– Rendezvény- és Csatár terem
Hangszert a kézbe

Országjáró zenei játéktér és 
ismeretterjesztő sorozat. Hang-
szerkiállítás, hangszersimogató 
és könnyűzenei, népzenei, klasz-
szikus zenei oktatási bemutató 
egyszerre, amely a zenélésre, a 
zenélés tanulásának lehetősége-
ire irányítja a fiatal korosztályok 
figyelmét.

Ingyenesen látogatható a 
zenei játszótér (hangszerkiál-
lítás), ahol minden érdeklő-
dő betekintést nyerhet a dob 
és ütőhangszeres, a gitáros és 
basszusgitáros, a billentyűs, a 
népi és klasszikus hangszerek, 
az elektronikus zenei, valamint 
a stúdiós szekciókba, hogy a 
hangszereket megszólaltatva 

nagyszerű és boldog pillanato-
kat élhessen át.

Emellett szintén ingyenesen 
lesz látogatható: 16 rendhagyó 
énekóra, 7 hangszeres és hang-
technikai kurzus. Csoportos 
regisztráció Kovács Zsuzsanná-
nál, a kovacs.zsuzsanna@szek-
szardagora.hu címen.

2018. április 24. (kedd) 17:30 
– Művészetek Háza
Magyar művészek Európában

Szekszárdi művészettörténe-
ti szabadegyetem, 5. előadás: 
Csontváry Kosztka Tivadar 
(1853–1919) és mágikus önarc-
képe. A belépés díjtalan!

2018. április 28. (szombat) 
18:00 - Művészetek Háza
Az új generáció virtuózai

Váradi László (zongora) és 
Környei Attila (gitár). Műsor-
közlő: Környei Miklós művész-
tanár. A belépés díjtalan!

2018. május 1. (kedd) 10:00–
22:00 – Prométheusz park
Városi Retro Majális 2018

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

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

Üzemeltetési Igazgatóság 
Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztályára

útügyi referens munkakör betöltésére.
A részletes pályázati felhívás a www.szekszard.hu honlapon, a 

Közügyek/Állás menüpontban tekinthető meg.

Meghívó Léleképítőre

Prof. dr. Dóczi Tamás
Széchenyi díjas idegsebész

Hivatásáról, értékrendszerének 
megfelelő életéről szóló 

előadására.
Időpont: 2018. április 23.  

(hétfő) 18:00 órakor
Helyszín: Garay János 

Gimnázium, Díszterem
(7100 Szekszárd, Szent I. tér 7–9.) 

Információ: dr. Tóth Csaba 
Attila, tel.: +36–30/9319–428

BELÉPÉS DÍJTALAN
Az előadást élőben közvetítjük 

itt: http://www.tolna.net/ 
~farkasj65/lelekepito/index.htm

EBEK VESZETTSÉG ELLENI
ÖSSZEVEZETETT OLTÁSA 2018. SZEKSZÁRD

Helyszín Időpont Idő
Böllérbolt, Alkotmány u. április 30. (hétfő) 07:00 – 08:00
Szőlőhegy presszó május 2. (szerda) 07:00 – 07:50
Tóth–völgy buszforduló május 2. (szerda) 08:00 – 08:30
Hirling u. 1. május 3. (csütörtök) 07:00 – 07:55
Porkoláb–völgy május 3. (csütörtök) 08:00 – 08:30
Csötönyi–völgy május 3. (csütörtök) 08:35 – 09:00
Remete u. május 4. (péntek) 07:00 – 07:40
Kápolna tér május 4. (péntek) 07:50 – 08:20
Palánk kommunális május 7. (hétfő) 07:00 – 07:15
Mocfacsárda május 7. (hétfő) 07:30 – 08:00
Sió csárda május 7. (hétfő) 08:30 – 09:00
Fehér csárda május 7. (hétfő) 09:10 – 09:30
Józsefpuszta május 8. (kedd) 07:00 – 07:10
Kendergyár május 8. (kedd) 07:15 – 07:35
Ózsákpuszta május 8. (kedd) 07:50 – 08:10
Keselyűs május 8. (kedd) 08:30 – 09:00
Béke telep május 8. (kedd) 09:10 – 09:45
Jobbparászta május 9. (szerda) 07:00 – 07:30
Hirling u 1. (pótoltás) május 11. (péntek) 18:00 – 20:00

A veszettség elleni védőoltás díja 4.000,- 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.

A Szekszárd-Újvárosi  
Római Katolikus  

Társaskör és a Német  
Nemzetiségi Egyesület

2018. április 29-én,  
vasárnap 15:00 órakor

BORVERSENYRE  
hívja az érdeklődőket  
a Szent István Házba

(Rákóczi u. 69.).
Akik boraikat a bíráló 
bizottság ítéletének alá 

kívánják vetni, tételenként 
2 db 7 dl-es palackkal  

jutassanak el április 27-én, 
pénteken délután 16:00 
és 19:00 óra között vagy 

április 28-án, szombaton  
09:00 és 12:00 óra  

között  
a Szent István Házba.

MEGHÍVÓ
Vakvezetőkutyák Világnapja 2018. április 27.

A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete színes,  
szórakoztató, vidám, figyelemfelkeltő egész napos program- 

sorozatot szervez a Vakvezetőkutyák Világnapján Szekszárdon 
2018. április 27-én pénteken a következő helyszíneken és idő-

pontokban: sajtótájékoztató, elnöki megnyitó 10:00 órától.
Helyszín: Szekszárd, Hunyadi u. 4. nagyterem

Mini konferenciasorozat
•  10:15 – 10:35 Szabó László előadása 

„Vakvezető kutya, mint a látássérült ember hű társa. Hogyan 
lesz egy kölyök kutyából vakvezető? Mit jelent négylábú hű 
társaink segítsége számunkra?” címmel.

•  10:35 – 10:50 Simonné Váradi Zsuzsanna előadása 
„Segítőkutya a hallássérültek szolgálatában” címmel.

•  10:50 – 11:05 Bálványossy Zoltán előadása 
„A vakvezető kutya történelme külföldön és hazánkban” címmel.

• 11:05 – 11:30 Rákóczi Szilvia énekesnő műsora
• 11:30 órától kötetlen beszélgetés az előadókkal.
• 12:00 Ebéd
•  13:30 PTE IGY Gyakorlóiskola, AMI és Gyakorlóóvoda 

Vakvezetőkutya bemutatót követően látássérült sorstársunk 
Rákóczi Szilvia énekesnő zenés, vidám koncerttel szórakoztatja 
az óvoda nagycsoportos növendékeit és a pedagógusokat.

Műsorközlő: Németh Judit előadóművész.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete • 7100 Szekszárd, 
Hunyadi u.4. • Tel.: +36–30/789–7480 • e-mail: szdvakok@gmail.com 

• honlap: www.tolnamegyeivakok.hu • facebook: Vakok és  
Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete Szekszárd



2018. április 22.16

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

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,

KULCSMÁSOLÁS
7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 54/a. • 74/413-004 

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 10. • 74/512-453
7130 Tolna, Deák F. u. 82. • 74/540780  (03274)

Szolgáltatásaink:
• Fürdőszoba, vizes blokk felújítás
• Ingatlanok komplett felújítása, átalakítása.
• Egyéb kőműves-, és lakatosmunkák.
• Új épületek, lakások teljes körű kivitelezése.

Víz-, gáz-, fűtés és villanyszerelés, burkolás!

GYORSSZERVÍZ!
Víz-, gáz-, fűtés és villanyszerelés, burkolás!

GYORSSZERVÍZ!

Új gázbekötések, mérőfelszerelések.
Egyszerűsített gázkészülék cserék.

Telefon: 06–30/26–80–777

Dugulás
elhárítás!

(03276)

Termelői Bio
Homoktövis termékek

(03269)

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


