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együtt!
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Nagytakarítás – önre is szükség van
A Föld napja alkalmából a 
szekszárdi önkormányzat – ha-
gyományteremtő szándékkal 
– városi nagytakarítást szer-
vez április 17-én, pénteken 
délután, illetve április 18-án, 
szombaton délelőtt. Erről árult 
el részleteket április 8-án a Ba-
bits Mihály Általános Iskolában 
tartott sajtótájékoztatón Szek-
szárd polgármestere, Ács Re-
zső, hangsúlyozva: széleskörű 
összefogásban, Szekszárd köz-
terein raknának rendet. 

Az akcióban valamennyi, Szek-
szárdon működő általános és 
középiskola segítségét várják, 
de a civil szervezetek, illetve 
helyi vállalkozások, üzletek 
részvételére is számítanak – sőt, 
akár az óvodák is csatlakoz-
hatnak a kezdeményezéshez. 
„Amennyiben elég sokan le-
szünk, nem hárul mindenkire 
túl nagy teher” – jegyezte meg 
a polgármester. „Szeretnénk 
elérni, hogy mindenki egy em-

berként álljon a kezdeményezés 
mögé” – tette hozzá.

A polgármester az iskolákra 
vonatkozóan azt kérte, hogy áp-
rilis 17-én, a tanítás végeztével 
az intézmények körül körülbe-
lül 300 méteres környezetében 
járjanak körbe a gyerekek és 
gyűjtsék össze, takarítsák fel a 
szemetet. Ez a munka maximum 
egy órát vesz igénybe, miután 
egy-egy intézménybe körülbelül 
négyszáz diák jár – mondta Ács 
Rezső. A polgármester a város 
képviselőit is felkérte, hogy csat-
lakozzanak az akcióhoz. 

„Már több vállalkozás jelez-
te, hogy telephelye környékén 
szívesen segédkeznének a köz-
területek megszépítésében: mi 
ezt a megkeresést szeretnénk 
továbbítani, a kört kiszélesíteni” 
– tudatta a városvezető, egyúttal 
a belvárosi üzleteket is felkérve 
az akcióban való részvételre.

A várostakarításban köz-
munkások is közreműködnek, 
az Alisca Terra Kft. pedig ut-

caseprő és mosóautókkal vesz 
részt rajta: az akció idején a 
kijelölt helyekről folyamatosan 
szállítják el a begyűjtött hulla-
dékot. A katasztrófavédelem fő 
feladata az utak mosása lesz, 
de a munkán túl a gyerekekre 
is gondoltak: számukra habfür-
dőzést rendeznek a Prométhe- 
usz, illetve a Wesselényi utcai 
Energiaparkban, ahol a kicsik 
a tűzoltó- és kukásautókat is 
megszemlélhetik. 

Az Alisca Terra Kft. ügyve-
zető igazgatója, Artim And-
rásné közölte, hogy zsákokat 
is biztosítva, gyűjtőpontokat 
jelölő táblákkal várják a lakó-
telepi közösségeket az akcióra, 
amely – hangsúlyozta – nem a 
lomtalanításról és az ingatla-
nokon belül keletkezett egyéb 
hulladékok elszállításáról szól. 
A társaság munkatársai egyéb-
ként több helyszínen is jelen 
lesznek, az akció résztvevői 
bizalommal fordulhatnak hoz-
zájuk. Amennyiben a lakók 

jelentős számban jelentkeznek, 
úgy virágpalántákat is biztosí-
tanak majd számukra, környe-
zetük szebbé tétele érdekében. 
A programhoz a külterülete-
ken élők is jelezték csatlakozási 
szándékukat, azon a területen 
egy másik időpontban kerül 
majd sor a takarításra – derült 
ki a sajtótájékoztatón.

A takarítandó körzetek 
egyeztetésének érdekében va-
lamennyi helyi oktatási intéz-
ményt felkeresik a közeli idő-
szakban – erről már Gerzsei 
Péter, a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ helyi vezető-
je ejtett szót. A Városüzemelte-
tési Igazgatóság részéről Märcz 
László a tájékoztatón közölte: 
hatvan közmunkás mellett, ha 
szükséges, négy kisteherautó is 
bekapcsolódik a munkába. 

Az akcióról az Alisca Terra 
Kft. telefonszámán (06/74 528-
850/115-ös mellék) kapható bő-
vebb tájékoztatás.  

 – gyimóthy – 

Első neurológia esetbörze – komoly tanulságokkal
A neurológia, közismertebb 
nevén az ideggyógyászat 
elég nagy területet ölel fel az 
orvostudományon belül. Mé-
reténél fogva – a belgyógyá-
szathoz hasonlóan – megin-
dult benne a specializálódás, 
szűkebb profilok kezdtek 
kialakulni. Ez a tendencia a 
Balassa János Megyei Kór-
ház osztályvezető főorvosa, 
Kondákor István professzor 
szerint jó is meg rossz is: 
részben ehhez kapcsolódva a 
szakember hiánypótló szak-
mai összejövetelt szervezett 
Szekszárdon március elején. 

„Az egyetemi klinikákon a 
specializáció megvalósítható, 
nyilván hasznos is a betegek 
szempontjából, ám a megyei és 
a városi kórházakban már nem 
kivitelezhető: ott mindegyik 
neurológia-területhez érteniük 

kell az osztályon dolgozó orvo-
soknak” – jegyezte meg a szek-
szárdi főorvos, aki az országos, 
másfél napos szakmai összejö-
vetelt szervezte Szekszárdon. A 
Neurológiai Esetbörze az első 
ilyen „műfajú” esemény volt 
idehaza az ideggyógyászatban, 
ezért is volt Szekszárd, az itteni 
Balassa János Megyei Kórház 
illetékes osztálya a rendezvény 
házigazdája.

„Az eddigi hazai jelentő-
sebb szakmai rendezvényeket 
az jellemezte, hogy a szakma 
legnagyobbjai fejtették ki a vé-
leményüket konkrét témákban. 
Az egyes kórházak általában fi-
atal vagy éppen már középkorú 
orvosainak nem igazán volt le-
hetőségük egy-egy betegségcso-
porton belüli konkrét eseteket 
elmondani, nagyobb plénum 
előtt megosztani egymással. 
Az ilyen jellegű esetbörzét az 

erősen tematizált szokásos évi 
rendezvények programjába 
valahogy eddig nem sikerült 
beiktatni” – utalt az esemény 
hiánypótló szerepére Kondákor 
doktor.

Közel százötvenen regiszt-
ráltak a szekszárdi esetbörzére. 
Szerepet kaptak benne Sopron-
tól Budapesten át Miskolcig, 
Szegedet, Zalaegerszeget és Pé-
cset is képviselve a tanszékve-
zető egyetemi tanárok is, akik 
a legújabb hazai és nemzetközi 
kutatásokat érintették prezen-
tációjukban, de nyolcvan szá-
zalékban az egyes esetek bemu-
tatása szerepelt a programban, 
ami a professzorok számára is 
több esetben újdonságot jelen-
tett. „Például abban az esetben, 
amikor az is kiderült: szakla-
borban diagnosztizálható lenne 
az eset” – hangsúlyozta Kondá-
kor István.  B. Gy.

Igazán interaktív a 
vármegyeháza kiállítása
Töretlenül népszerű a kí-
vül-belül megújult várme-
gyeháza földszinti állandó 
kiállítása, amely „Tájak te-
lepülések, emberek a 19. 
században” címmel nyílott 
tavaly szeptemberben.

Az új kiállítóterem egyik „húzó-
neve” Liszt Ferenc, aki Augusz 
báró vendégeként többször is 
járt a városunkban, a másik pe-
dig Garay János, aki Szekszárd 
neves költőjeként emblemati-
kus irodalmi-történelmi figu-
rája a városnak. Az a zongora, 
amelyen Liszt ittjártakor ját-
szott, s amelyen a névjegyét is 
otthagyta, végleg ide került.

A neves elődök emlékein 
túl érdekes látványtár is várja a 
vármegyeházán szinte minden 
korosztály képviselőjét. A kiál-
lítótermek egyikében régi író-
gépek, fényképezőgépek, tele-
víziók, rádiókészülékek, tan- és 
szépítkezési eszközök sorakoz-
nak egymás mellett, és egyfajta 
kontrasztként láthatóak a mai 
digitális világ hasonló funkciójú 
berendezései is. 

A kiállított makettek megérint-
hetők, elmozdíthatók, az iskolai 
csoportok kellő fegyelemmel 
és odafigyeléssel játszhatnak is 
azokkal. A Wosinsky Mór Me-
gyei Múzeum ott dolgozó mun-
katársai az óvodai-iskolai cso-
portok mellett mindenkit várnak 
a kiállítótermekben, keddtől va-
sárnapig minden nap délelőtt tíz 
órától délután ötig.  B. Gy.

Németül, magyarul – előadások minden korosztálynak
Magyarország egyetlen német 
nyelvű kőszínháza Szekszárd 
belvárosában előbb a tolmács- 
gépek munkára fogásával 
bővítette a színházlátogatók 
körét, most pedig az újabb 
korosztályok megszólításával.

A Magyarországi Német Szín-
házban március 20-án tartották 
a legkisebbeknek szóló Tiritar-
ka (Rund um bunt) című előa-
dás premierjét, azóta már több 
tucat karon ülő és óvodáskorú 
gyermek vehetett részt a színpa-
don zajló „játékos időutazáson”. 
Lotz Kata és Melissa Herman 
előbb egy félórás dramatikus 
játékra hívja hallgatóságát, 
majd a színpadon berendezett 
játszóházban „merülhetnek el” 
a kicsik. A Boglári Tamás-ren-
dezte előadást német és magyar 
nyelven is játsszák.

A felnőtt(ebb) korosztálynak 
szól a jövő héten is műsorra 
kerülő Bányavirág (Minen- 
blumen). Székely Csaba művét 
Florin Gabriel Ionescu állította 
színpadra, és ő jegyzi a darab 

díszletét és a jelmezeket is. A 
Székelyföldön játszódó Bánya-
virág főhőse az egykori bányász, 
Vajda Iván, aki a bánya bezárása 
óta reményvesztett munkanél-
küliként éli mindennapjait, és 
gondozza beteg édesapját. A Bá-
nyavirág mégsem komor darab: 
a fekete humor erőteljes jelenléte 
a nézőnek megfelelő távolságból 
szemlélni azt, amiben élünk. 
Ivánt Andrei Hansel személyesíti 
meg, míg a további szerepekben 
Melissa Hermannt (Ilonka), Ki-
lian Klappert (Mihály), Frank 
Ildikót (Irma) és Boglári Tamást 
(Illés) láthatjuk.

Frank Ildikótól, a teátrum igaz-
gatójától megtudtuk, hogy a társu-
lat szerdán kezdett próbálni egy új 
zenés darabot, melynek premier-
jét május első felében tartják. De 
addig is folyamatosan játszanak: 
repertoárjukon olyan darabokat 
tartanak, amelyek minden kor-
osztály számára tartalmas kikap-
csolódást nyújtanak. Ilyen a fel-
nőtteknek szóló, a Broadway-n is 
sikert aratott Equus, vagy a Beatles 
a fedélzeten (Beatles on Board), a 
kisiskolásokat megszólító Kócpeti 
(Struwwelpeter), vagy a csak vidé-
ki színhelyeken játszott Mesék a 
bőröndből című bábjáték.   - fl -
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HELYESBÍTÉS
Legutóbbi számunk 2. oldalán, 
a „Háborús helyzet: Szekszárd 
ötmillióval támogatja Nagybe-
reget” című írásunkban tévesen 
idéztük Ács Rezső polgármes-
tert, miszerint Ukrajnát „mo-
netáris katasztrófa” fenyegeti. 
A mondat így hangzott el: „Az 
országot humanitárius kataszt-
rófa fenyegeti (...)”. A félrehal-
lásból eredő pontatlanságért 
elnézést kérünk.  SZV
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A vasárnapi zárva tartásról – Csatártól Újvárosig
Alaposan felkavarta az amúgy 
sem a nyugalmáról híres hazai 
politikai és társadalmi életet 
a vasárnapi zárva tartás kor-
mányrendeletbe emelése. 
Vannak érvek és ellenérvek, 
ám annyi bizonyos: a kattogó 
pénztárgépek zajának heti 
egynapos szünete miatt az 
éhen halás veszélye egyelőre 
senkit sem fenyeget. 

Hogy az egyes multicégek, vagy 
kisebb-nagyobb bolthálózatok 
számára miként „csapódik le” 
ez a kereskedelmi szakma által 
is helyenként vitatott, március 
15-től érvényes intézkedés, és mi 
az emberek véleménye, tapaszta-
lata, hozzáállása, arra körkérdés-
ben próbáltunk rávilágítani. Úgy 
döntöttünk, „portyára” indulunk 
Béla király városában, hogy meg-
tudjuk, az üzletvezető, illetve a 
vásárló miként viszonyul az új 
rendhez. (Megjegyzendő, a ren-
delet alapján a 200 négyzetméter-
nél kisebb üzletek kinyithatnak 
a hét utolsó napján is, azonban 
csak a tulajdonos vagy családtag-
ja végezhet munkát.)

Körinterjúnk készítésekor a 
gond nem a témával, nem az 
utca emberével, de még csak 
nem is az üzletek helyi irányí-
tóival, sokkal inkább az üzlet-
láncok hivatalos hozzáállásával 
adódott. A Szekszárdon megte-
lepedett élelmiszerárudák dön-
tő többségénél kedvesen cégük 
országos kommunikációs rész-
legéhez irányítottak bennünket. 
Feltárcsáztuk egyik-másik cég 
budapesti, pécsi központját, 
ahol persze több hétre bizony-
talanul eltolták írásbeli válasza-
dásuk lehetséges időpontját.

Öröm a közértes ürömben, 
hogy akadt üdítő kivétel: példá-
ul Merkl Krisztina személyében, 
aki a CBA szekszárdi üzleteinek 
vezetőjeként készségesen reagált 
felvetett témánkra. Kérdésünk-
re, hogy miként érintette helyi 
üzleteiket a változás, elmondta: 
boltjaik egy része, főleg a kiseb-
bek, eddig sem tartottak nyitva 
vasárnap, a többi üzletnél pedig 
kisebb forgalomkiesés figyel-

hető meg csupán. A lakótelepi 
nagyobb boltoknál a pénteki, 
szombati, hétfői forgalomnöve-
kedés fedezi a vasárnapi kiesés 
nagyjából 70%-át. Foglalkozta-
tottság szempontjából sem kellett 
„beavatkozni”: csupán a reggeli 
pékáru kiszállításával kapcsolat-
ban kellett némi átszervezés, hi-
szen mindenhová egyszerre kell 
odaérni, mivel a kiskereskedelmi 
napokon (hétfőtől szombatig) a 
vasárnapi nyitva tartással össze-
függésben az üzletek reggel 6 óra 
előtt nem nyithatnak ki. 

Egy nagyobb élelmiszer-keres-
kedelmi cég boltja előtti parkoló-
ban kérdést szegeztünk egy ép-
pen a gépkocsijába pakoló harci 
lakosnak, Nagy Lajosnak: hogyan 
éli meg a vasárnapi zárva tartást. 
„Nem ismerek senkit, aki páni-
kolt volna emiatt… Régen szom-
baton délben bezártak a boltok, 
és hétfőig nem volt nyitva semmi, 
mégis megvolt mindenünk. Úgy 
érzem, a vasárnapi nyitva tartás 
a liberális világ hozadéka” – vá-
laszolta.

„Nem kellett átszerveznünk 
a bevásárlásunkat, nincs semmi 
probléma ezzel” – ezt már egy 

szekszárdi család tagjai, Katalin, 
Lajos és Gyula állították egybe-
hangzóan Csatáron. „Fölösleges 
ez a cirkusz!” – vélekedtek, hiszen 
szerintük a közéletben fújják fel 
az ügyet. „El lehet költeni hat nap 
alatt is azt a kis nyugdíjat, nem?” 
– tette fel a kérdést a családfő.

„Elég nagy baj ez!” – han-
goztatta már gyökeresen eltérő 
véleményét Mihály az Újváros-
ban. „Nyugdíjas vagyok, nem 
érdekel különösebben a zárva 
tartás, mert be szoktam vásárol-
ni szombaton is, de a vasárnap 
szerintem nagyon kellene!”

„Nem itt kéne a problémát ke-
resni... Gyakran pótlék nélkül, 
tizenkét órán át dolgoztatják az 
embereket: sokszor három napon 
egymás után, negyven órára beje-
lentve!” – szólt egy hölgy, Marika 
ugyanitt. „Én meg tudom oldani 
vasárnap is a bevásárlást, de fizes-
sék meg vasárnap is az alkalma-
zottakat és ne dolgoztassanak pót-
lék nélkül sehol sem!” – közelítette 
meg a kérdést a másik oldalról.

„Vasárnap nem jártam bolt-
ba régebben sem: a bevásárlást 
péntekre, vagy a hétköznapokra 
időzítettem” – erről már Gábor 
beszélt lapunknak, szintén Új-
városban. „Több ismerősömtől, 
akik bolti alkalmazottak, hal-
lottam, hogy nekik tetszik az 
intézkedés, mert így a vasárna-
pot együtt tudja tölteni a család” 
– tette hozzá. A fiatalember úgy 
véli, a vasárnapi nyitva tartás 
nélkül is fejlődik az ország, mi-
vel a szombatokra tevődött át a 
kiskereskedelmi forgalom. 

 – gyimóthy–

Lapzártánkkor érkezett

A COOP-csoport tagja, a 
Mecsek Füszért Zrt. részéről 
is válasz érkezett kérdése-
inkre az utolsó pillanatban: 
úgy látják, a vasárnapi ki-
eső forgalmat a hétvégék és 
a hétfői megnövekedett for-
galom részben talán pótolni 
fogja, viszont attól tartanak, 
az érdeklődők már a pénteki 
bevásárlásaikat is a nagyobb 
központokban és a diszkont 
üzletekben végzik, ami jelen-
tősebb forgalomcsökkenést 
eredményezhet. Miután a va-
sárnapi vásárlások egy része 
„impulz vásárlás” volt, egé-
szen biztosan „hiányozni fog 
a forgalomból” – teszik hozzá. 
Üzleteik nyitva tartási idejét 
változtatták/növelték, így csu-
pán a munkaidő beosztásban 
történt eltérés a munkatár-
saknál, egyéb átszervezést 
nem hajtottak végre. 

A Spar Magyarország 
üzlethálózattól szintén kap-
tunk érdemi információt: 
úgy tudjuk, összes forgalmuk 
átlagosan 8%-a bonyolódott 
a vasárnapi napokon 2014 
folyamán. Azt is közölték, 
jelentős költségmegtakarí-
tási intézkedéseket léptettek 
életbe, melynek eredménye-
képpen a munkaerő tobor-
zását ugyan lelassították, 
elbocsátásokat ettől függet-
lenül nem terveznek. Mint 
mondták, a törvényhez iga-
zodva újragondolták logisz-
tikai és értékesítési stratégi-
ájukat, így saját hálózatuk 
egészét érintően hosszabb 
nyitva tartási idővel folytat-
ták működésüket március 
15-e után, a hétfőtől szom-
batig tartó intervallumban. 
Az egész hálózatra érvényes, 
egységes nyitva tartás hosz-
szabbítást ugyanakkor nem 
terveznek: helyette a helyi 
igényekhez, sajátosságokhoz 
igazodva nyújtották a nyit-
vatartási időt, mely áruhá-
zanként eltér.
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Merfelsz Gábor, a provokátor
A közelmúltban a fővárosban 
megtartott fuxli-bemutatón 
részt vevő tíz szekszárdi bo-
rász között ott volt Merfelsz 
Gábor is, egyike annak a fél 
tucat termelőnek, aki néhány 
éve reformerként kezdte meg 
a brandépítést.

A 2014-es év nem volt kegyes a 
borászokhoz, a szekszárdi sil-
lerbe, a fuxliba szánt alapanyag-
ból a sok eső kimosta az aromá-
kat. Ennek ellenére a VinoPiano 
borbárban bemutatkozott 10 té-
tel egytől egyig a gondos gazda 
szeretetéről, szakmai tudásáról 
árulkodott – még ha a közeli 
palackozás miatt egyik-másik 
„nyúzott” is volt egy picit. Mer-
felszék fuxlija 70 százalék kék-
frankos és 30 százalék merlot 
ötvözete. Az átlagosnál talán 
némileg „súlyosabb”, mégis jól 
iható tételt kóstolhattak a jelen-
lévők, ami általában is jellemző 
a pincészet boraira.

„Csak olyan bort készítek, 
amit magam is szívesen fo-
gyasztok” – mondja Merfelsz 
Gábor immár a Bor utcai, több 
mint 180 éves, felújított prés-
ház-pince kóstolótermében 
ülve. A szekszárdi származású 
Merfelsz – az apai nagyszü-
lők az egykor a siófoki elágazó 
közelében működött Mocfa 
Csárdát vezették, és művelték 
a hozzá tartozó néhány hektár-
nyi kadarkát, innen a kötődés – 
Budapesten szerzett közgazdász 
diplomát, és 30 évig a bankszek-
torban dolgozott. A pincészetet 
1999-ben alapította feleségével, 
Arató Krisztinával, és folyama-
tosan építgette, gyarapította bir-
tokát. A teljes mértékben saját 
telepítésű, vagy átoltott szőlőül-
tetvények nagysága ma 8 hektár. 
A Várdombon, a Decsi-hegyen, 
Szőlőhegyen és Balparásztán 
található területekről csupa vö-
rös szőlőt (kékfrankos, kadarka, 
zweigelt, merlot, cabernet sau-
vignon és franc, néró, hamburgi 
muskotály, turán) szüretelnek. 

A fajták sokszínűsége és a 
különböző mikroklímájú ültet-
vények széles teret engednek a 

tulajdonos házasítási kedvének. 
Merthogy borásza – korábban 
négy esztendeig Gódor Attila 
dolgozott a pincészetnél – segít-
ségével Merfelsz Gábor szívesen 
alkot küvéket, melyekkel évről 
évre meglepi, provokálja a bor-
fogyasztót. Ilyen tétel például az 
Agent Provocateur (a kifejezés 
olyan provokátorra, beépített 
ügynökre utal, aki bűnbe kény-
szeríti „áldozatát”), egy vörös há-
zasítás, amely illatában a musko-
tály édességét hozza, miközben a 
korty száraz. Alapja a hamburgi 
muskotály – az egyetlen cseme-
geszőlő, amiből hivatalosan is 
készíthető bor – és a turán. Két 
szőlőfajta, melyekkel kevesen 
foglalkoznak idehaza, Merfelsz 
Gábor viszont érdekes, sokszínű 
borokat komponál belőlük. Ebbe 
a sorba illik a néró is, amely egy 
magyar nemesítésű, korai érésű, 
rezisztens fajta. Bora több szem-
pontból is egyedülálló: egyfelől 
semmihez nem hasonlítható 
zamattal, ízzel bír, másfelől a 
magas antioxidáns-tartalom 
miatt – mértékkel fogyaszt-
va – kedvező élettani hatása is 
van. A különleges alapanyagból 
Merfelszék mindjárt két, külön-
böző erényekkel bíró tételt is pa-
lackoztak: az édes Nero mellett 
a Nero Nektár rosét. Mindkettő 
a pincészet Nectar Sexardique 
borcsaládjába tartozik. A magas 
minőséget garantáló védjegy 
Liszt Ferenctől származik, aki 
Augusz báró vendégeként életre 
szóló barátságot kötött a szek-

szárdi vörösborral, és amelyet 
leveleiben csak „nectar sexar-
dique”-ként emlegetett.

A Merfelsz pince 2002-ben 
érte el első sikerét, amikor a 
2000-es évjáratú kékfranko-
sa aranyérmes lett a borvidéki 
versenyen, s elnyerte a legjobb 
kékfrankosnak járó különdíjat 
is. Azóta idehaza és külföldön 
is – többek között a Vinalies 
Internationales versenyen – a 
pincészet több borát is arany- és 
ezüstéremmel jutalmazták, ám 
Merfelsz Gábor ma már nem 
méreti meg borait. „Néhány éve 
Párizsban nyertem ezüstérmet, 
de mire megérkezett a hivatalos 
értesítés, és felmatricázhattam 
volna a palackot, a nagykeres-
kedő már elvitte a teljes tételt. 
Idehaza bizalmi válság tapasz-
talható, és a fogyasztóimat nem 
érdekli a plecsni” – mondja a 
gazda, aki kóstolóihoz igazi 
gasztronómiai élményt kínál. 
Maga készítette, a borral har-
monizáló, egymást erősítő ét-
kek kerülnek az asztalra. „Faddi 
nagymámtól lestem el az alapo-
kat, aki egészen elképesztően 
főzött. Szegény családban éltek, 
de minden alapanyagból kihoz-
ta a maximumot. Pörköltje, töl-
tött kacsája ízét máig a számban 
érzem. Málnaszörpöt főzött, az 
őszibarack befőttje pedig még 
öt év múlva is ropogós volt” 
– emlékszik vissza Merfelsz 
Gábor, aki Agent Provocateur 
borához például libamáj créme 
brulée-t kínál.

Nem csak finom étkek, de 
gyakorta zeneszó is színesí-
ti a Merfelsz pincénél tartott 
rendezvényeket. A tulajdonos 
ilyenkor maga is gitárt ragad. 
„Nagyon szeretem a zenét, 
minden műfajra nyitott vagyok, 
ugyanakkor a bátyám hatására 
rockzenén nőttem fel” – mond-
ja Merfelsz Gábor. „A Jóisten 
megvert egy feltehetően rossz 
hallással, ám azt gondoltam, 
ezt fejleszthető. Teniszedzőm 
javaslatára kezdtem muzsikálni 
tanulni Légrády Péternél, a 100 
Folk Celsius legendás gitárosá-
nál, akit a ’90-es években Euró-
pa legjobb country-gitárosává 
is megválasztottak. Nem török 
zenész-babérokra, de néhány 
alkalommal muzsikáltunk már 
együtt.” 

Merfelsz kedveli a filmeket 
is, s a mozizás közben persze 
kinyit egy-egy palackot. „Min-
den filmhez más illik. A Lili-
omfihoz például egy jó fuxlit 
kortyolgatok, a Die Hard mellé 
viszont már valami testesebbet 
választok. A „Kelly hősei” kísé-
rője a Tsokolata lehet, ami tiszta 
merlot, és tavaly Lettországban 
az év meglepetésborának vá-
lasztották” – teszi hozzá a pin-
cészet tulajdonosa, aki arra iga-
zán büszke, hogy borai között 
nincsenek nagy minőségbeli 
különbségek.

„A boraim úgy szárazak, hogy 
közben édesek” – mondja Mer-
felsz Gábor, majd feloldva a lát-
szólagos ellentmondást hozzáte-
szi: „a hozamkorlátozás, a kései 
szüret miatt túlérett szőlő és a 
magas alkohol kelt édes érzetet.” 
A kijelentés fontosságát mindjárt 
egy történettel is érzékelteti. „Egy 
barátom állandó harcban állt a 
feleségével, ha borozásra került 
a sor. Az asszony az édeset, ő a 
szárazat szerette inkább. Egy al-
kalommal aztán azzal hívott fel, 
hogy Te elhoztad nekem a családi 
békét” – emlékszik vissza Mer-
felsz Gábor, aztán búcsúzóul még 
megjegyzi: a jól iható bort szere-
ti, szerinte ez a fontos, és nem az, 
hogy hány évig eltartható. 
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TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI KÖRZETEKRŐL 
ÉS A BEIRATKOZÁSRÓL

Az általános iskolákban az 
első osztályokba a 2015/2016. 
tanévre történő beiratkozásra 
2015. április 16-án (csütörtö-
kön), 8 órától 19 óráig és 2015. 
április 17-én (pénteken) 8 órá-
tól 18 óráig kerül sor.

A nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény értelmé-
ben Magyarországon minden 
gyermek köteles az intézményes 
nevelés-oktatásban részt venni, 
tankötelezettségét teljesíteni.

Az általános iskola köteles 
felvenni azt a tanköteles korú 
gyermeket, aki életvitelszerűen 

az általános iskola körzetében 
lakik (a kötelező felvételt biz-
tosító iskola) és a beiratkozás 
feltételeinek megfelel.

A tankötelessé váló, azaz a 
2009. augusztus 31-ig született 
gyermekét a szülő, az alábbi fel-
tételek szerint köteles beíratni a 
kötelező felvételt biztosító, vagy 
a más, választott iskola első évfo-
lyamára.A beiratkozás feltétele:
•  a gyermek iskolába lépéséhez 

szükséges fejlettségének az 
óvoda általi igazolása,

•  a gyermek nevére kiállított 
személyi azonosítót és lak-

címet igazoló hatósági bizo-
nyítvány bemutatása.
A jelentkezés elutasítása ese-

tén a szülő jogszabálysértésre 
vagy érdeksérelemre hivatko-
zással nyújthat be kérelmet az 
elutasítás tudomására jutásától 
számított 15 napon belül a Kle-
belsberg Intézményfenntartó 
Központ Szekszárdi Tankerü-
let igazgatójához, ha nem álla-
mi fenntartású az iskola, akkor 
annak fenntartójához.

Amennyiben a választott 
iskola a gyermek felvételét el-
utasító döntést hoz, a szülő a 

gyermekét a döntés jogerőre 
emelkedését követő öt napon 
belül köteles beíratni a kötele-
ző felvételt biztosító iskola első 
évfolyamára.

A Tolna Megyei Kormányhi-
vatal a jogszabályi előírások sze-
rint meghatározta és közzétette: 
•  a kötelező felvételt biztosí-

tó általános iskolák felvételi 
körzetét, 

•  a pedagógiai szakszolgálatot 
ellátó intézmények működési 
körzetét,

•  az általános iskolai beíratással 
kapcsolatos hirdetményt.

A KÖTELEZŐ FELVÉTELT BIZTOSÍTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK FELVÉTELI KÖRZETEI A SZEKSZÁRDI TANKERÜLETBEN

KÖTELEZŐ FELVÉTELT BIZTOSÍTÓ ISKOLA A TELEPÜLÉSEN FELVÉTELI KÖRZET
Bátai Hunyadi János Általános Iskola,
7149 Báta, Fő u. 174. Báta közigazgatási területe

Bíborvég Általános Iskola,
7144 Decs, Haladás u. 1. 

Decs, Sárpilis közigazgatási területe
kivéve Decsi- Szőlőhegy közterület

Bíborvég Általános Iskola Bogár István Általános Iskolája,
7145 Sárpilis, Nyéki utca 2-4. Sárpilis közigazgatási területe

Cikádor Általános Iskola és Gimnázium Alapfokú Művészeti Iskolája, 
7140 Bátaszék, Budai utca 21. Bátaszék, Alsónyék, Pörböly közigazgatási területe

Cikádor Általános Iskola és Gimnázium Pörbölyi Általános Iskolája 
7142 Pörböly, Bajai út 69. Pörböly közigazgatási területe

Kölesdi Béri Balogh Ádám Általános Iskola,
7052 Kölesd, József A. u. 1. Kölesd, Kistormás közigazgatási területe

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola
7143 Őcsény, Perczel Mór u. 1. – 7143 Őcsény, Hősök tere 2. Őcsény közigazgatási területe

Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola, 7100 Szekszárd, Kadarka u. 17.
Szekszárd – Akácfa u., Babits M. u., Bakony u., Bálint köz, Balremete, Bartina köz, Bartina u., Bartók B. u., Béla király tér, Benedek apát u., 
Benedekvölgy, Bethlen G. u., Bocskai köz, Bocskai u., Bodza u., Borzsák E. u., Bükk u., Csapó D. u., Cserfa u., Cserhát u., Csonka u., Dicenty 
D. u., Diófa u., Dózsa Gy. u., Előhegy, Erkel F. u., Esze T. u., Ferenc szurdik, Flórián u., Fürdőház u., Fürt u., Garay tér, Hársfa u., Herman O. 
u., Hosszúvölgy, Hosszúvölgy u., Illyés Gy. u., Jelky A. u., Jobbremete, Kablár köz, Kadarka u. 68. számig, Kálvin tér, Kandó K. u., Kápolna tér, 
Katona J. u., Kerékhegy, Kerékhegy u., Kisbödő u., Kisbödő-hegy u., Kiskadarka u., Klapka Gy. ltp., Klapka Gy. u., Kodály Z. u., Kossuth L. u. 39. 
számig, Kőrösi Cs. S. u., Létai Menyhért u., Leopold L. u., Madách I. u. , Mecsek u., Mérey u., Nagybödő u., Nefelejcs köz, Nefelejcs u., Présház 
u., Puskás T. köz, Puskás T. u., Remete u., Rövidvölgy, Séd köz, Semmelweis u., Széchenyi u. páratlan oldala 1-37. számig, Szent L. u., Szűcsény- 
szurdik, Szüret u., Táncsics M. köz, Táncsics M. u., Tanya u., Újfalussy I. u., Vak Bottyán u., Vár köz, Vendel u., Vörösmarty u., Zöldkert u., 

Medina közigazgatási területe
Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola Medinai 
Tagintézménye, 7057 Medina, Rákóczi u. 15 Medina közigazgatási területe

Szekszárdi Baka István Általános Iskola, 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 89
Szekszárd – Alisca u., Alkony u., Allende u., Almás, Árnyas u., Árok u., Bakta, Bakta köz, Baranyavölgy, Barát J. u., Barátság u., Barázda u., Bá-
taszéki út, Bem u., Benczúr u., Bercsényi u., Béri B. Á. u. páratlan oldala 43. számtól végig, Béri B. Á. u. páros oldala 84. számtól végig, Bodzás, 
Bródy köz, Bródy S. u., Búzavirág u. páratlan oldala, Cinka, Cinka u., Csalogány u., Csap u., Csatár, Csatári u., Csend u., Cseri J. u., Csobolyó u., 
Csopak u., Csötönyivölgy, Domb u., Dr. Hirling Á. u., Dr. Nagy István u., Dr. Tóth Lajos u., Ebes u., Ebespuszta, Fagyöngy u., Faluhely, Fáy A. 
u., Gemenc u., Gesztenyés, Görögszó, Gurovica, Gyertyányos, Gyűszűvölgy, Harang u., Harmat u., Háry J. u., Hébér u., Hegyalja u., Holdfény 
u., Hollós L. u., Ibolya u., Istifán Gödre u., Ivánvölgy, Kacor u., Kalász u., Kálvária u., Kerámia u., Kertész u., Kilátó u., , Kurta u., Kuruc u., Lajos 
király u., Lehel u., Levendula u., Liget u.,  Lugas u., Magyar S. u., Major u., Május 1 u., Mester u., Móricz Zs. u., Munkácsy u. páratlan oldala 23. 
számtól végig, Muskátli u., Napfény köz, Napfény u., Obsitos u., Otthon u., Óvoda u., Porkolábvölgy, Puttonyos u., Rozsnyai M. u., Sárköz u., 
Szabó D. u., Szekér u., Szérű u., Szilas u., Szilfadűlő, Szőlő köz, Szőlő u., Szőlőhegy, Szőlőhegy u., Tóthvölgy, Tüske u., Tüzér u., Vadász u., Venyige 
u., Vessző u., Vincellér u., Vitéz u., Völgy u., Zengő u., Zöldfa;                                                                                                  Szálka közigazgatási területe
Szekszárdi Baka István Általános Iskola Tagintézménye 
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 11-15 Szekszárd, Szálka közigazgatási területe

Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola Valeria Dienes Grundschule, 7100 Szekszárd, Szent-Györgyi Albert u. 6. 
Szekszárd – Ady E .u., Alkotmány u., Arany J. u., Béri B. Á. u. páratlan oldala 41. számig, Béri B. Á. u. páros oldala 82. számig, Bezerédj u., 
Búzavirág u. páros oldala, Csengey Dénes u., Csokonai u., Dienes Valéria u., Dobó u., Dr. Hadnagy Albert. u., Dr. Szentgáli Gy. u., Epreskert 
u., Halas u., Holub u., Honvéd u., Hunyadi u., Jácint u., Jókai u., Kisfaludy u., Mattioni Eszter u., Mészöly Miklós u., Mikes u., Munkácsy u. 
páratlan oldala 21/b számig, Munkácsy u. páros oldala, Orgona u., Perczel M. u., Sárvíz u., Széchenyi u. 39. számtól mindkét oldal, Szent István 
tér, Szent-Györgyi Albert  u., Tartsay V. ltp., Tartsay V. u., Vasvári u., Viola. u., Wesselényi u., Ybl M. ltp., Ybl M. u.

Kétnyelvű nemzetiségi nevelés-oktatás esetén Szekszárd teljes közigazgatási területe
Szekszárdi Garay János Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, és Pedagógiai Intézet, 7100 Szekszárd, Zrínyi u. 78.
Szekszárd – Aranytó u., Árpád u., Augusz I. u., Bagóvölgy, Bajcsy-Zs. u., Baka u., Balassa u., Balparászta, Bárányfok, Batthyány u., Béketelep u., 
Berzsenyi u., Bikavér u., Bogyiszlói út, Bólyai J. u., Bor u., Borkút, Borostyán. u., Borrév, Bottyán hegy, Bottyán-hegyi lakótelep, Csaba u., Dam-
janich u., Dorogi köz, Dr. Berze N. J. u., Dr. Szakály Ferenc u., Dűlő u., Előhegyi u., Ezerjó köz, Ezerjó u., Faddivölgy, Fukszvölgy, Gárdonyi G. 
u., Halász B. u., Hidaspetre, Hirling-puszta, Horváth Károly u., Hrabovszky u., Jedlik Ányos u., Jobbparászta, József A. u., Józsefpuszta, Kadarka 
köz, Kadarka ltp., Kadarka u. 70. számtól végig, Kapisztrán u., Kendergyár, Keselyűs, Keselyűsi út, Kinizsi u., Kiskorzó tér, Kiss J. u., Korsófölde 
u., Kossuth L. u. 40. számtól végig, Kölcsey ltp., Liszt F. u., Liszt tér, Lisztes u., Lisztesvölgy, Lőtéri köz, Luther tér, Mátyás király u., Mészáros 
L. u., Mocfa, Muskotály u., Nyámándpuszta, Nyár u., Ózsák puszta, Palánk, Palánki hegy, Palánki út, Parászta u., Páskum u., Pásztor u., Patak 
u., Pázmány tér, Petőfi S. u., Pince u., Pollack M. ltp., Pollack M. u., Rákóczi u., Rizling u., Roboz Zoltán u., Rózsa u., Rózsamáj u., Saul-völgy, 
Selyem u., Sió u., Sipos Márton u., Sport u., Szalai völgy, Szászipuszta, Széchenyi u. páros oldala 2-38. számig, Székely B. u., Szentmiklósi út, 
Szluha Gy. u., Tavasz u., Tinódi u., Toldi u., Tolnai L. u., Tompa u., Tormay B. u., Wigand J. tér, Wosinsky Mór ltp., Zápor köz, Zápor u., Zrínyi u.

Sióagárd közigazgatási területe
Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
Sióagárdi Tagintézménye, 7171 Sióagárd, Kossuth L. u. 2. Sióagárd közigazgatási területe

Szekszárdi I. Béla Gimnázium Bezerédj István Általános Iskolája, 
7056 Szedres, Arany János u. 1.  Szedres közigazgatási területe

Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 
7100 Szekszárd, Bartina u. 21 Tolna megye közigazgatási területe

Várdomb-Alsónána Általános Iskola, 7146 Várdomb, Kossuth L. u. 121. Várdomb, Alsónána közigazgatási területe – Decsi- Szőlőhegy közterület
Várdomb-Alsónána Általános Iskola Tagiskolája, 
7147 Alsónána, Kossuth L. u. 35-37 Alsónána közigazgatási területe

A fenti körzetmegállapítás nem érinti a szülő szabad iskolaválasztáshoz való jogát. 
A fenti tájékoztatás részletes, Tolna megye egész területére vonatkozó változata elektronikusan elérhető 

a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna weboldalon.
(Ö00030)

BÖLCSŐDEKÓSTOLGATÓ
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS VÁROSI BÖLCSŐDÉJE (Szekszárd, Perczel Mór u.4.)

2015. április 27–én és 2015. április 28-án 
naponta 9.00-10.30 óra között ismer-
kedni hívja azokat a szülőket és gyerme-
keiket, akik a 2015-2016. nevelési-gon-
dozási évben gyermekük bölcsődei 
elhelyezéséről gondolkodnak.

Ezen a napon tájékoztatást kapnak a be-
szoktatásról. Lehetőségük nyílik betekinteni 
a bölcsődei életbe, beszélgetni a nevelőkkel.

A „kóstolgató”célja segítséget nyújtani 
a Szülőknek az első intézmény kiválasz-
tásában gyermekük számára. 

A beiratkozáshoz szükséges felvételi 
kérelmek ezeken a napokon is elvihetők.
Bejelentkezni az 74/512-061 telefonszá-
mon lehetséges.

Minden kedves családot szeretettel vá-
runk!

Bölcsődei beíratás a 2015-2016-os évre
Szekszárd Megyei Jogú Város Városi 
Bölcsődéje értesíti az érdekelt szülőket, 
hogy a 2015/2016-os nevelési - gondo-

zási évre a Városi Bölcsődébe (Szekszárd, 
Perczel Mór u.4.) a beíratás 
2015. május 26-27-én (kedd-szerda), 
8.00-16.00 között lesz.
• A beiratkozáshoz szükség van:
•  a gyermek születési anyakönyvi kivo-

natára, 
• TAJ kártyájára, 
• A gyermek lakcím kártyájára
• a szülő lakcímkártyájára.
• Orvosi igazolásra 

A felvétel elbírálásához szükséges egyéb 
információkat a szülőknek a helyszínen a 
„Felvételi kérelemben” kell megtenniük. 
A beiratkozásra a gyermeket nem kell a 
szülőknek magukkal hozniuk.

Bölcsődébe a gyermek húszhetes ko-
rától harmadik életévének, fogyatékos 
gyermek az ötödik életévének betölté-
séig, illetve annak az évnek a december 
31-éig vehető fel, amelyben a gyermek a 
harmadik életévét, a fogyatékos gyermek 

az ötödik életévét betölti. Ha a gyermek a 
harmadik életévét betöltötte, de testi vagy 
szellemi fejlettségi szintje alapján még 
nem érett az óvodai nevelésre és óvodai 
jelentkezését a bölcsőde orvosa, vagy házi 
orvosa nem javasolja, bölcsődében gon-
dozható negyedik életévének betöltését 
követő augusztus 31-ig.

Bölcsődébe azon gyermekek vehetők fel, 
akiknek szülei, nevelői, gondozói munka-
végzésük, munkaerő- piaci részvételt elősegí-
tő programban, képzésben való részvételük, 
betegségük vagy egyéb ok miatt napközbe-
ni ellátásukról nem tudnak gondoskodni 
és igazolni tudják, hogy ők és gyermekük 
(gyermekeik) szekszárdi lakhellyel, vagy 
tartózkodási hellyel rendelkeznek.

Az újonnan jelentkező gyermekek fo-
gadása a bölcsődei nevelési évben folya-
matosan történik.

A bölcsődei beíratással kapcsolatban 
felmerülő kérdésekkel a 74 512 062 tele-
fonon érdeklődhetnek.
Honlap cím: eszterlanc-bolcsode.hu
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Tisztelt Szekszárdi Lakos!
Az új atomerőművi blokkok létesítésére létrehozott MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt.

a környezetvédelmi engedélyezés keretében összesen 40 településen tart lakossági fórumot, köztük Szekszárdon.
A LAKOSSÁGI FÓRUM TÉMÁI:
–  Az új atomerőművi blokkok létesítését szolgáló beruházás aktuális 

állapota 
–  A környezetvédelmi engedélyezés és a Környezeti Hatástanul-

mány részletei

A lakossági fórum helyszíne és időpontja: 7100 Szekszárd, 
Piac tér 1. „F” épület (Közösségi Tér) 2015. április 15., 17:00
Az előadásokat követően felteheti kérdéseit és megoszthatja 
véleményét Társaságunk vezetőivel. Kérjük, vegyen részt a lakossági 
fórumon, hogy első kézből értesülhessen az évszázad legjelentő-
sebb ipari beruházásáról! 

Tisztelettel, Mittler István kommunikációs igazgató MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt.

7100 Szekszárd, Tartsay utca 30.
Tel: +36 74/511 833
Fax: +36 74/511 836

www.szpluszcstudio.hu
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Minőség kiváló áron!
Egyenes,

aszimmetrikus,
sarokkádak
már bruttó

29.900 Ft/db-tól

Szögletes, és íves 
zuhanykabinok

már bruttó
99.800 Ft/db-tól!

Csak a készlet erejéig!

Bruttó:

(Ö
00

02
8)

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

„Esőmanók Esőmenők” Jótékonysági Futás 2015
2015. április 18. Szekszárd, Garay tér

Futás kezdete: 16 óra
Nevezés a helyszínen 15 órától, a nevezési díj (adomány) 800.- Ft/fő

A program védnöke: Csillagné Szánthó Polixéna
Műsorvezető: Finta Viktor

PROGRAM:
15:30  Csillagrózsa Gyermektánc-

csoport
15:40 Megnyitó
15:50  Bemelegítés a futáshoz 

Huszár Krisztával
16:00 Rajt
16:05–16:40-ig beszélgetések:

–  AOSZ (Autisták Országos 
Szövetsége) képviselőjével

– Esőmanók Egyesület elnökével

– Autizmus tanácsadóval
– Asperger szindrómás érintettel

16:45 Eredményhirdetés
17:00 Csurgó Zenekar (gyerekműsor)
17:45 Mozgásművészeti Stúdió
17:55 Fitt Line SE (zumba)
18:05 Szöcskék (R’N’R bemutató)
18:15 Tücsök Zenés Színpad Egyesület
18:35 Nagy Móni & Ömböli Péter

Fuss az autistákkal az autistákért, 
és tölts el velünk egy kellemes családi délutánt!

(00368)

(Ö00029)

A szemléletváltásért flash-moboltak az Esőmanók
Az autizmus világnapjához 
kapcsolódva április elsején 
a szekszárdi Garay téren az 
Esőmanók Tolna Megyei Au-
tistákért Egyesület villámcső-
dülettel egybekötött szimpátia- 
programot szervezett azért, 
hogy felhívja a figyelmet erre 
a sokszor még mindig értetle-
nül fogadott és kezelt idegi- 
fejlődési rendellenességre.

A Ragyogj Kéken! elnevezé-
sű kampányra többek között a 
Gyermeklánc óvodából, a Co-
menius iskolából, a Babits- illet-
ve a Garay iskolából is érkeztek 
gyerekek kék zászlóval kezük-
ben a Garay-szoborhoz, ahol 
énekkel, süteménnyel várták 
őket a szervezők. A város részé-
ről dr. Haag Éva alpolgármester 
is ellátogatott a rendezvényre. 

„Tudományos tény, hogy ál-
talában minden századik ember 
autizmussal él. Ez a probléma 
már  társadalmi méreteket ölt” – 
közölte lapunkkal a helyszínen a 
megyei szervezet vezetője, Egléné 
Fekete Zsuzsa, hozzátéve: nagyon 
fontos lenne, ha az iskolai, mun-
kahelyi környezet is meg tudna 

felelni az ilyen rendellenességgel 
küzdő emberek befogadása fel-
tételeinek, hiszen ha az autista 
embereknek sikerélményük van, 
akkor „a csillagot is lehozzák az 
égről”. Newton, Napóleon, Le-
onardo Da Vinci, Mozart, Dar-
win: csak néhányan azon zsenik 
közül, akikről utólag feltételezi a 
tudomány, hogy autizmussal él-
tek – tette hozzá a megyei elnök. 

Az Esőmanók Egyesület áp-
rilis 18-án jótékonysági futást 
rendez a Garay téren, amire 
mindenkit szeretettel várnak, 
aki úgy érzi, hogy fontos szá-
mára egy fogyatékossági cso-
port segítése. 

Az egyesület a jövő héten olyan 
kötetet ad át több példányban az 

Illyés Gyula Megyei Könyvtárnak, 
melyben a témával kapcsolatos 
legújabb elméletek találhatóak, 
ezzel is segítve, hogy másképpen 
gondoljunk az autistákra. 

Április 2-án a Szekszárdi Pol-
gármesteri Hivatal ideiglenes 
épületének Garay térre néző ab-
lakait is kivilágították, ezzel csat-
lakozva az országos akcióhoz.

 – gyimóthy–

Gyermekkultúra – Szekszárd is kutat
A gyermekkultúra-kutató-
csoport még 2011-ben kezd-
te meg működését a Pécsi Tu-
dományegyetem Illyés Gyula 
Karán. Az eredmények már 
látszanak.

„Először kari szinten indult el 
a munka, majd pécsi, buda-
pesti és külföldi kollégákkal 
bővítettük a kört” – számolt 
be a Szekszárdi Vasárnapnak a 
kutatóközösség tevékenységé-
nek megalapozásához vezető 
állomásokról a csoport vezető-
je, dr. Bús Imre PhD főiskolai 
tanár. A kutatásban alapvetően 
a pedagógusképzésben dolgo-
zók vesznek részt. „Több úton 
jutottunk el a gyermekkultúrá-
hoz mint összefoglaló kategóri-
ához: az ének szakos kollégák 

az énekeken át, mások pedig a 
népi gyermekjátékokon, illetve 
a népi kultúrán, vagy éppen a 
vizuális nevelésen keresztül a 
gyermekjátékokig adták hoz-
zá saját szakterületükről, amit 
gondoltak” – tájékoztatott dr. 
Bús Imre, aki a projekt játékku-
tatás részében érdekelt.

A „szekszárdi iskolának” az in-
dulás óta már három konferenci-
át sikerült szerveznie: 2011-ben 
kari szinten, 2013-ban pedig a 
PTE és az ELTE közös rendezé-
sében. A legutóbbi összejövetel 
nemrégiben, március 10-én volt.

A pályázati forrásokból élet-
re hívott konferenciák mellett 
a publikálásra is gondolnak a 
szervezők. 2011-ben egy kari 
kiadványban láttak napvilágot 
írások a témában, legelső önálló 

kiadványuk pedig 2013-ban je-
lent meg, Tanulmányok a gyer-
mekkultúráról címmel. 

Az eredmények már látsza-
nak: a tantárgyi oktatásba is 
beépítették azokat, a kari tanács 
pedig elfogadott egy alapozó 
kurzust, mely a Bevezetés a 
gyermekkultúrába címet kapta, 
várhatóan őszi indítással. 

A csoport kiváló visszhangra 
talált, tekintve, hogy eredménye-
ik más főiskolákon, egyeteme-
ken is szerepelnek az oktatásban, 
de könyveiket is használják a 
téma vizsgálói a PTE Bölcsészet-
tudományi Karától az ELTE Pe-
dagógiai és Pszichológiai Karáig. 

A közösség szeretné a kuta-
tást továbbvinni és a résztvevők 
körét is bővítenék – már több 
jelentkező is van. 

A szekszárdi „műhely” az 
elszigeteltebb kutatócsopor-
tok bekapcsolására is fókuszál, 
hiszen például Kecskeméten 
is munkálkodik egy gyermek-
kultúra-csoport, Kaposváron a 
gyermekirodalomra építenek, 
de az ELTÉ-n is foglalkoznak 
a témával. A kutatók kulturális 
intézetekkel, művelődési köz-
pontokkal is összehangolnák te-
vékenységüket és a határon túl-
ról is érkeznek a megkeresések. 
„Amióta felvettük a kapcsolatot 
a külhoni magyar iskolák kép-
viselőivel, megértettük, hogy a 
magyar kultúrának akár a pol-
gári, akár a népi részét tekintve 
érdemes Kárpát-medencében 
gondolkodni!” – véli Bús Imre. 

 – gyimóthy – 
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KÉRJÜK KEDVES OLVASÓINKAT, A MEGFEJTÉST NE KÜLDJÉK BE! KERESZTREJTVÉNYÜNK PUSZTÁN SZÓRAKOZTATÁSUKAT SZOLGÁLJA!
Április 5-ei rejtvényünk megfejtése: Cseres Tibor, Hideg napok

Április 13. 14:30 és 
április 14-15. 19:00
HALÁLOS IRAMBAN 7.
Színes szinkronizált amerikai 
akciófilm. Korhatár: 16 éven 
felülieknek! Hossz: 134 perc

Április 13. 19:00 
FÁCÁNGYILKOSOK Színes 
szinkron+feliratos dán thril-
ler. Korhatár: 18 éven felüli-
eknek! Hossz: 119 perc.

Április 13-15. 17:00 
FOCUS A LÁTSZAT CSAL
Színes szinkronizált amerikai 
krimi vígjáték. Korhatár: 16 éven 
felülieknek! Hossz: 104 perc.

Április 16-19. 16:30
KELETI NYUGALOM A MÁ-
SODIK MARIGOLD HOTEL
Színes feliratos angol amerikai 
vígjáték. Korhatár: 12 év alatt 
szülői kísérettel! Hossz: 122 perc.

Április 16-19. 19:00
A 44. GYERMEK
Színes szinkron+feliratos cseh 
filmdráma. Korhatár: 16 éven 
felülieknek! Hossz: 137 perc.

Április 17-19. 15:00
A 7. TÖRPE
Színes szinkronizált német ani-
mációs film. Korhatár: 6 éven 
felülieknek! Hossz: 87 perc.

AGÓRA MOZI A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
Április 17., péntek 19 óra – Agóra 
Színházterem
Szeressük egymást, gyerekek – 
Kovács Gergő 20 éves jubileumi 
koncertje
Kovács Gergő 1995-ben kezdett 
énekelni a Szekszárdi Tücsök Zenés 
Színpad csapatában. Már gyermek-
korában kitűnt tehetsége, sokszor 
kapott szólistaszerepet. Azóta töret-
lenül képzi magát, rengeteget hívják 
fellépni a régióban mindenfelé. Ezt 
az első 20 évet szeretné zenész bará-
taival, kollégáival megünnepelni és 
mindezt a nagyközönséggel is meg-
osztani. A műsorban felcsendülnek 
ismert operett- és musicalslágerek, 
valamint a magyar és külföldi dal-
irodalom legnépszerűbb slágerei.
Közreműködnek: Málinger Ani-
ta (ének), Lányi Péter (zongora), 
Pecze István (trombita), a Barti-
na Néptánc Egyesület és a Ritmo 
Sporttánc Egyesület táncosai. 
Jegyár: 1200 Ft.

Április 18., szombat 11 óra 
– Bakta terem
A Juhos család kiállítása
A szekszárdi képzőművészcsalád 
összes tagja valamely művésze-

ti ág jeles képviselője. Szatmári 
Juhos László kísérletező, újszerű 
és egyéni formai és strukturális 
kísérleteket folytató szobrász-
művész, több szekszárdi köz-
területi alkotás, így például a 
Holokauszt-emlékmű, a Borkút, 
vagy az ugyancsak Vármegyeháza 
mellett felállított Gyűrűkert. Fe-
lesége, Csuhaj Tünde tojásdíszítő 
iparművész, aki a Pécsi Művészeti 
Szakközépiskolában kerámia sza-
kon végezte tanulmányait. Liba-, 
hattyú-, emu-, nandu- és strucc-
tojásokat díszít maratott, fúrt, 
festett technikával. Gyermekeik 
közül Markó ételszobrászként, 
Lehel formatervezőként, Janka 
ékszertervezőként mutatkozik 
be a nagyközönség előtt. A kiál-
lítás az intézmény nyitva tartási 
idejében április 18-tól május 3-ig 
tekinthető meg.

Április 18., szombat 16 óra
 – Agóra Rendezvényterem
Alisca Brass Band-koncert
Az 1993-ban alakult népszerű, 
Kovács Zsolt karnagy irányításával 
működő szekszárdi fúvószenekar 
hangversenye. A belépés ingyenes.

SZEKSZÁRDI
VAGYONKEZELŐ 
KFT.

A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 
nyílt, egyfordulós verseny-

tárgyalásokat hirdet az alábbi 
ingatlanok bérleti jogainak 

megszerzésére: 
–  Szekszárd, Széchenyi u. 26. üzlet-

helyiség (46 m²)
–  Szekszárd, Széchenyi u. 38. 

(Augusz-ház) üzlethelyiség 
(16 m²)

–  Szekszárd, Széchenyi u. 40. üzlet-
helyiség (20 m²)

–  Szekszárd, Piactér 1. üzlethelyiség 
(13 m²)

A versenytárgyalások
időpontjai:

2015. április 16. (csütörtök) 
9.00 órától

A versenytárgyalási részvétel 
feltételeiről érdeklődni lehet:

Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2.

Tel: 74/510-422
www.vagyonkezelokft.hu

(Ö00031)

A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör
és a Német Nemzetiségi Egyesület 

2015. április 19-én, vasárnap
15.00 órára hívja az érdeklődőket

a Szent István Házba (7100 Szekszárd, Rákóczi u. 69.),
Akik kiváló boraikat a bíráló bizottság ítéletének alá kívánják vetni,  

mintánként 2 db 7 dl-es palackkal jutassanak el 
április 17-én, pénteken 15.00 és 19.00 óra között vagy 

április 18-án, szombaton 9.00 és 12.00 óra között a Szent István Házba.

45 éves jubileum
A Babits Mihály Kulturális Központ szeretettel meghívja minden  

egykori dolgozóját, 2015. április 16-án 11 órára,  
intézményünk átadásának 45 éves jubileumi gálaműsorára,  

az Agóra Színházterembe.
Az ünnepi műsorban közreműködnek: Szekszárd Jazz Quartet, Liszt 

Ferenc Pedagógus Kórus, Bartina Néptánc Egyesület.  
Műsorközlő: Orbán György.

Beszédet mond: Ács Rezső, Szekszárd polgármestere, Halmai-Nagy 
Róbert igazgató és Kaczián János helytörténész, nyugalmazott igazgató. 

Részvételi szándékát kérjük április 10-ig jelezze Süle Viktóriának 
(74/529-610, sule.viki@szekszardagora.hu).

EVANGÉLIUM

A kevés ereje
„De van sok egyéb is, amit Jézus 
tett, és ha azt mind megírnánk 
egytől egyig, úgy vélem: maga a 
világ sem tudná befogadni a meg-
írt könyveket.”  (János ev. 21,25)

Manapság hatalmas kínálat van 
mindenből: csak ha a húsvéti cso-
ki-nyuszikra gondolunk, szinte 
meg sem számlálhatjuk sokfélesé-
gét, mennyiségét pedig még kevés-
bé. De így van ez elméletekkel, vé-
leményekkel, politikai vagy éppen 
vallásos nézetekkel is. Mindenből 
van elég, sőt még több is, mint 
elegendő. Mindenhonnan árad a 
szó, a meggyőzés, a propaganda, 
vagy más néven reklám. S e sok-
színűségben, sokféleségben egyre 
nehezebb megtalálni az igazit, a 
minőségit, a valódit, amiből me-
ríthetünk, amihez tartozhatunk, 
vagy éppen amiben hihetünk és 
bízhatunk. Különös, hogy János 

apostol evangéliumának utolsó 
mondatai is arra utalnak, hogy 
Jézus dolgairól, tetteiről és sza-
vairól is oly sokat lehetne írni, 
hogy a világ összes könyvtára sem 
fogadhatná be (s írtak is róla ele-
get!). János, a kedves tanítvány, 
mégis megelégszik azzal a „ke-
véssel”, amit leírt, s nem kerekíti, 
színezi, festi tovább a történetet 
egyébbel. Megelégszik azzal, hogy 
Jézus személyét, életének lényegét 
így írja le evangéliumában: „Az 
Ige testté lett, s lakozott miközöt-
tünk…”. S ez a közöttünk lakozó 
Isten egyetlen szava a biztosíté-
ka annak, hogy a világ valósága 
ítélet alá került. S ugyanabban a 
szóban elevenen csendül fel a vég-
ső igazság is: Isten győzött, s az 
ember a győztes oldalán áll(hat).
„Elvégeztetett”. Egy szó – s benne 
van minden. Nem attól válik ha-
talmassá, hogy tömegek beszélik 
el, vagy mert sokszor a legfon-
tosabb helyeken tűnik fel (mint 

egy jól irányzott reklám). Hatal-
ma és ereje abban van, hogy aki 
mondta, akiről szól, az maga az 
Igazság, maga az Élet. S aki ezzel 
a Hatalmassal találkozik, abból 
már ömlenek a szavak, mert élete 
minden pillanatát áthatja, átjárja 
a meggyőződés: tudom, miben és 
kinek hiszek, tudom, hol a helyem, 
tudom, ki vagyok és mivégre, tu-
dom, ki tart tenyerén és kinek tar-
tozom elszámolással. S aki ezzel 
a Hatalmassal találkozik, az már 
tud elhallgatni, meghallgatni, s az 
erőszakos hangokon túl felfigyelni 
a csendre, s a csenden megszólaló 
igazi értékre.

„Köztünk élt … Elvégeztetett … 
Feltámadt” – egyszerű szavak. 
Megmagyarázni lehet, meghal-
lani szabad, elhinni ajándék, élni 
benne csoda. A húsvéti ember 
pedig a csendes csoda embere – 
minden napon.  Ámen
 Kaszóné Kovács Karola
 református lelkipásztor

VÁSÁROZÓK
FIGYELEM!

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata megbízásából a 
Babits Mihály Kulturális Központ

2015. május 1-jén
VÁROSI MAJÁLIST
rendez Szekszárdon, 

a Prométheusz park környékén. 
A vásárba árusok jelentkezését 
várjuk, jelentkezési határidő: 

2015. április 8.
A vásáron való részvétel  

feltételeiről, a rendezvénnyel 
kapcsolatos egyéb tudnivalókról 

az érdeklődőknek vásári  
rendtartást küldenek.

Információkérés: 
Péter Judit 74/ 529-610 vagy  

peter.judit@szekszardagora.hu.

Léleképítő
Tóth Gy. László politológus:
Esélyek és veszélyek!
Helyszín: Garay János Gimnázium dísz-
terme, Szekszárd, Szent István tér 7-9. 
Időpont: 2015. április 20., hétfő 18 óra.
Minden érdeklődőt szeretettel hív és vár 
a Léleképítő házigazdája: dr. Tóth Csaba 
Attila.

BELÉPÉS DÍJTALAN 

Prof. Dr. Horváth István, az MTA kutató 
orvos-biológusa: Az érelmeszesedés gyó-
gyítása immunizálással első kézből a világ-
szenzációs gyógymódról. 
Helyszín: Garay János Gimnázium dísz-
terme, Szekszárd, Szent István tér 7-9. 
Időpont: 2015. április 25., szombat 14 óra. 
Minden érdeklődőt szeretettel hív és vár: 
dr. Tóth Csaba Attila 06-30/9319-428 BELÉPÉS DÍJTALAN

* * *
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ELEKTRONIKAI
HULLADÉK

INGYENES átvétele
„Védje környezetét, 

teremtsen munkahelyet!”
SZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!

ÁTVEVŐHELY:
Szekszárd, Rákóczi u. 19.

KT-Dinamic Nonprofi t Kft.
Rahabilitációs Foglalkoztató

Tel.: 74/315-103
(00356)

Műanyag
ajtó-ablak

45% kedvezménnyel
Redőny, szúnyogháló,
reluxa, szalagfüggöny,
harmonikaajtó, roletta,

KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS

ZSOLT Árnyékolás
Tel.: 06–74/314–443, 06–30/505–52–49

Az akció 2015. április 1-30-ig tart.
(00358)

Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2. 
Telefon: 74/314-580,
web: www.diaketkeztetes.net

PTE Illyés Gyula Kari Étterem étlap április 13-tól április 17-ig.
7100 Szekszárd Rákóczi u 1. (bejárat a Mátyás K. utca felől)

A menü ára: 880 Ft. Törzsvásárlói kártyával 10% kedvezmény.
Jó étvágyat kívánunk! Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk!

(00355)

április 13. április 14. április 15. április 16. április 17.

„A”

Kolbászos 
burgonyaleves Csontleves Zöldbableves Karalábéleves Hideg meggyleves

Nudli, lekvár,
gyümölcs

Finomfőzelék, 
sertés sült

Pulykapaprikás, 
galuska, savanyúság, 

gyümölcs

Spagetti 
carbonara, 
gyümölcs

Provancei sült 
csirkecomb, 

burgonyapüré, 
savanyúság

„B”

Rántott leves 
zsemlekockával Csontleves Zöldbableves Karalábéleves Hideg meggyleves

Pulykabrassói, 
pirított burgonya, 

savanyúság

Paradicsomos
penne,  bazsaliko-
mos húsgombóc

Rakott kar� ol Rántott karaj, 
görög saláta

Csikóstokány, 
tészta,

gyümölcs

„C”

Rántott leves 
zsemlekockával Csontleves Palócos 

csirkegulyás Karalábéleves Hideg meggyleves

Zöldborsófőzelék, 
natúr szelet, 

gyümölcs
Tavaszi rizseshús, 

savanyúság
Diós guba,

vanília sodó
Pusztapörkölt,
savanyúság, 

gyümölcs

Rántott hal� lé, 
párolt rizs,

tartármártás

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: 30/9575-630
E-mail: ekhotours@ekhotours.hu
Honlap cím: www.ekhotours.hu

Utazzon velünk…
Közel 100 utazási iroda kínálata egy helyen…

Előfoglalási kedvezmények:

•  Törökország repülővel már 69.990 ,- Ft/főtől+ill. 
•  Dél-Ciprus, 3* szálloda, reggelis ellátás, 

1 hét repülővel most 99.990 ,- Ft/főtől + ill.
•  Görögország autóbusszal, 10 nap/7 éj, 2 fős 

apartmanban, önellátással 25.990 ,- Ft/ főtől

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

(0
03

69
)

•  Isztanbul hétvégi városlátogatás 4 nap / 3 éj 
repülővel már 84.900 ,- Ft/fő + ill.

•  Róma 4 nap/ 3 éj, repülővel, 89.900 ,-Ft /főtől + ill.
•  Pünkösd Párizsban 5 nap/4 éj, repülővel, 

2-3* szálloda, reggelis ellátás 89.900 ,-Ft /főtől + ill.

Repülős Városlátogatások:

Fantasztikus tengeri hajóutak és folyami hajóutak a Dunán teljes ellátással meg� zethető áron!!!

Vágja ki ezt a hirdetést, 
hozza be hozzánk,

és mi cserébe az eddigi 
50%-os kedvezménnyel 

csökkentett árból még 
elengedünk 1.000 Ft-ot 

az alábbi Standard méretű 
Gealan nyílászárók 

vásárlásakor.

Most mi állunk 1000 Ft-ot!

600x600 bukó-nyíló 13.430,- helyett 12.430,- Ft
900x1200 bukó-nyíló 22.900,- helyett 21.900,- Ft
900x1500 bukó-nyíló 26.500,- helyett 25.500,- Ft
1200x1200 bukó-nyíló 27.500,- helyett 26.500,- Ft
1200x1500 bukó-nyíló 29.925,- helyett 28.925,- Ft
900x2100 bukó-nyíló EA 34.500,- helyett 33.500,- Ft

Szekszárd, Bátaszéki út. 74.
Tel./fax: 74/510-397, 74/510-398

Mobil: 70/501-9778 
E-mail: 

ajanlatkeres@aliscaablak.t-online.hu
aliscaablak.5mp.eu

(00374)
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 Nyomdai előkészítés – tördelés: Kiss Eszter.

ÁCS REZSŐ polgármester
Az időpontot később közöljük

DR. GÖTTLINGER ISTVÁN
aljegyző 
Minden szerdán 10–12 óráig, 
Szekszárd, Széchenyi u. 27-31.

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület 
Április 14. (kedd) 16–17 óráig. Ga-
ray 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 Infor-
matikai Szakközépiskola (Kadarka 
u. 25-27.)

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

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

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 
képviselő
VI. sz. választókerület
A hónap második keddjén 

16–17 óráig. Szekszárd, Piac tér 1. 
„F” épület (Közösségi Tér)

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 hétfőjén 17–18 
óráig. Dienes Valéria Ált. Isk., Szek-
szárd, Szent-Györgyi Albert u. 6.

PAP MÁTÉ képviselő
IX. sz. választókerület 
A hónap első hétfőjén 16–17 óráig. 
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” épü-
let (Közösségi Tér)

KEREKES LÁSZLÓ képviselő
A hónap negyedik szerdáján 17–18 
óráig. Szekszárd, Piac tér 1. „F” épü-
let (Közösségi Tér)

A POLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

EBEK VESZETTSÉG ELLENI
ÖSSZEVEZETETT OLTÁSA

2015. SZEKSZÁRD

HELYSZÍN IDŐPONT IDŐ
Böllérbolt, Alkotmány u. április 13. 07.00 – 08.00
Hirling u. 1. április 14. 07.00 – 07.55
Porkoláb völgy április 14. 08.00 – 08.30
Csötönyi-völgy április 14. 08.35 – 09.00
Remete u. április 16. 07.00 – 07.40
Kápolna tér április 16. 07.50 – 08.20
Szőlőhegy Presszó április 15. 07.00 – 07.50
Tóth völgy buszforduló április 15. 08.00 – 08.30
Palánk kommunális április 17. 07.00 – 07.15
Mocfacsárda április 17. 07.15 – 07.30
Sió csárda április 17. 07.35 – 07.50
Fehér csárda április 17. 08.15 – 08.30
Józsefpuszta április 20. 07.00 – 07.10
Kendergyár április 20. 07.15 – 07.35
Ózsákpuszta április 20. 07.40 – 08.00
Keselyűs út április 20. 08.00 – 08.30
Béke telep április 20. 08.35 – 08.50
Jobb parászta április 21. 07.00 – 07.30
Hirling u. 1. (Pótoltás) április 22. 18.00 – 20.00

A veszettség elleni védőoltás díja 3.200 Ft, valamint 
féreghajtó tablettánként 100 Ft (adag. 1 tabletta / 10 kg), 

melyet az eb tulajdonosa köteles az állatorvosnak megfi zetni.
Felhívjuk a tisztelt állattartók fi gyelmét, hogy a kötelező 

veszettség elleni oltás csak mikrochippel ellátott kutyának adható.
(00364)

„Közcsatornára történő rákötés támogatása
2015” pályázat 

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Szekszárd MJV Ön-
kormányzata pályázatot hirdet „Közcsatornára történő rákötés 

támogatása 2015” címmel.
A támogatás igénybevételére jogosultak köre azon Szekszárd Me-

gyei Jogú Város közigazgatási területén élő magánszemélyek, akiknek 
a belterületi ingatlanuk előtt kiépített közcsatorna vezeték húzódik és 
ingatlanjuk műszakilag ráköthető a hálózatra. A vissza nem térítendő 
támogatást (ingatlanonként 150.000.- Ft, de maximum a bekerülési 
költség 50%-a) a bekötővezeték műszaki megvalósítására (tisztítóidom 
elfolyó oldaláig) lehet felhasználni. 

A pályázati tájékoztató és az adatlap letölthető Szekszárd Megyei Jogú 
Város honlapján, a www.szekszard.hu címen a Digitális ügyfélszolgálat 
/ Környezetvédelem menüpont alatt, valamint átvehető a Polgármes-
teri Hivatal Városigazgatási és Városrendészeti Osztályán személyesen 
(7100 Szekszárd, Széchenyi u. 27-31.) az alábbi időpontokban:

Hétfő, szerda, 8.00 – 16.00 óra között.
A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető a Városigaz-

gatási és –Rendészeti Osztályon, illetve az 504-107-es telefonszámon, 
valamint a bango.viktoria@szekszard.hu e-mail címen Bangó Viktória 
környezetvédelmi referenstől.

A pályázatot 2015. május 31-ig Szekszárd Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatal Városigazgatási és- Rendészeti Osztályán szemé-
lyesen, vagy postai úton ajánlott küldeményként lehet benyújtani. 
A beérkező pályázatokat a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2015. 
júliusában bírálja el.
 Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatala

Rekordnevezés várható a Borvidék félmaratonra
Május 9-én hatodik alkalom-
mal rendezik meg Szekszárd 
utcáin és dűlői között a Bor-
vidék félmaratont. A minden 
évben új útvonalon zajló, 
hazánk leghosszabb félma-
ratoni versenyén idén újra 
nevezési rekord várható.

A Borvidék félmaraton a szó 
szoros értelmében véve sem 
nem verseny, sem nem félma-
raton, sokkal inkább hasonlít 
egy össznépi futófesztiválra. Ez 
a verseny nem egyéni csúcsok-
ról, vagy helyezésekről szól. Ez 
az a rendezvény, ahol garantált 
a jó hangulat, a megpróbálta-
tás, az örömkönny és persze 
a szekszárdi bor, akár tisztán, 
akár fröccsben fogyasztva. Itt 
– a hangulatot fokozandó – a 
verseny közben is kortyolható 
a hegy leve. No meg utána is, a 
Bodri Pincészetben rendezett af-
ter party-n, annak a szerencsés 
négyszáznak, aki már lefoglal-
ta helyét valamelyik asztalnál, 
mert a táblát már akár most 
kitehetik: telt ház!

Telt ház lesz idén a Béla ki-
rály téri rajt–cél területen és a 
Vármegyeháza udvarán kijelölt 
versenyközpontban is, hiszen 
amíg tavaly mintegy 1200 futó 
választotta május második he-
tében a szekszárdi borvidéket 
bejáró megmérettetést, addig 
most, egy hónappal a rajt előtt 
az indulók száma már megha-
ladja ezt, és helyszínen nevező 

mintegy 200-250 főt még nem 
is számoltuk... 

A tavaly november óta zajló 
nevezésen csak az egyéni fél-
maratonisták száma eléri a 900 
főt, pedig a 6. Tolle Borvidék 
Félmaraton teljes, 23,6 km-es 
távja teljesíthető párban, vagy 
háromfős váltóban is. Mint 
Csillag Balázstól, a verseny 
egyik főszervezőjétől meg-
tudtuk, ezen a rendezvényen 
minden futó talál az edzettségi 
szintjének megfelelő távot. A 
gyerekeknek 1 km-es futamot 
rendeznek, a kezdő hosszútáv-
futók választhatják a 4,5 km-es 
kis kört, míg a haladók 13,4 
km-rel hangolhatnak a teljes táv 
2016-os teljesítésére.

A verseny útvonala minden 
évben módosul egy kicsit, s 

nem lesz ez másként idén sem. 
A mezőny ezúttal végigfut a 
Kisbödő utcán, de az útvonal 
érinti a felújított Kápolna teret 
is. Persze az igazi próbatételt 
jelentő emelkedők ezúttal sem 
maradhatnak el: a Csacska- és 
a Cinka-szurdok után a Por-
kolábvölgy lassítja le az elszánt 
„harcosokat”, és akkor még fel 
kell futni a verseny legmagasabb 
pontját jelentő Cserhát-tetőre... 
A leghosszabb távot választók-
nak idén 600 méternyi szint-
különbséget kell legyőzniük. 
Ebben segít a várhatóan remek 
hangulat, az útvonal mellett 
szurkoló szekszárdiak, no és a 
frissítő állomások, ahol a víz, 
izotóniás ital és gyümölcs mel-
lett hagyományosan fröccs is 
várja az elcsigázott futókat.

A nevezők mintegy 80 száza-
léka vidéki, rájuk is gondoltak 
a szervezők, amikor a verseny 
előestéjére tészta partit hirdet-
tek, ahol feltölthetőek szénhid-
rátraktárak. A versenyiroda 
május 9-én, 8 és 13 óra között 
várja – korlátozott számban – a 
helyszíni nevezéseket, és a rajt-
csomagok is ekkor vehetők át. 
Ebben a rajtszám és a műsor-
füzet mellett többek között egy 
emblémázott pólót is találnak 
a futók, no és egy palack szek-
szárdi bort.

Az anyagi feltételeket bizto-
sító kiemelt támogatók között 
ott találjuk Szekszárd város ön-
kormányzatát is, amely egyre 
inkább magáénak érzi a rendez-
vényt. A mentőszolgálat, a ren-
dőrség és a polgárőrség mellett 
mintegy 200 önkéntes segíti a 
zökkenőmentes lebonyolítást.
Hogy az útvonal is a „szebbik 
arcát” mutassa, ezért Barocsai 
Zoltán, az I. Béla Gimnázium 
tanára – maga is lelkes amatőr 
futó – kollégáival és diákjaikkal 
„kitakarították” a Cinka-szur-
dokot és a Porkolábvölgyet...

Aki részese kíván lenni ennek 
a remek hangulatú futófeszti-
válnak, még most sem késő el-
kezdeni az edzéseket, és bene-
vezni – elsőre mondjuk – a 4,5 
km-es városi körre. Rajt május 
9-én, szombaton 14 órakor a 
Béla király téren. 
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SPORTHÍREK
AMERIKAI FUTBALL. Győze-
lemmel kezdte a Divízió II-es 
bajnokságot a Szekszárdi Bad 
Bones együttese. A Rosszcson-
tok az egyik legfőbb rivális, a 
Fehérvár Enthroners otthoná-
ban tudtak győzni 28:21-re egy 
kiélezett mérkőzésen. A szek-
szárdiak TD-it Greiling (2), 
Ancsin és Novakov szerezték. A 
Bad Bones április 19-én a Zala 
Predators gárdáját fogadja.
ASZTALITENISZ. Hazai pályán 
szenvedett 6:3-as vereséget a 

Szekszárd AC a Postástól a női 
Extra Liga 18. fordulójában. 
Pedig Szvitacs és Lovas egyéni 
sikerével 2:2-nél még együtt 
haladtak a felek, ám ezt köve-
tően már csak Szvitacs nyert 
meccset a Li Jiao vezérelte fő-
városiak ellen. A SZAC csütör-
tök este – lapzártánk után – a 
Budaörs ellen állt asztalhoz a 
Klubcsapatok Szuper Ligája 
5-6. helyéért.
LABDARÚGÁS. Második győ-
zelmét aratta a tavaszi idény-

ben a Szekszárdi UFC NB III-
as labdarúgó-csapata. Kvanduk 
János edző tanítványai a közép-
csoport 21. fordulójában hazai 
környezetben múlták felül 3-0-
ra az Orosházát. Az UFC góljait 
Deli D., Fejes és Kvanduk J. sze-
rezte, míg a vendégektől két já-
tékost is kiállított a játékvezető. 
A Szekszárd 29 pontjával 10. a 
tabellán, hátránya mindössze 3 
pont az ötödik Monor mögött.
ÖKÖLVÍVÁS. Kitűnően sze-
repeltek az Unio Box Team 

fiatal öklözői a közelmúltban 
Mohácson megrendezett Busó 
Kupán. Tilinger Enikő az 54 
kilósok között bizonyult a leg-
jobbnak, de a kupa legeredmé-
nyesebb versenyzője címet is 
elnyerte. Az országos bajnok-
ságra készülő szekszárdiak kö-
zül Aranyi Katalin 60 kg-ban 
győzött, míg Oláh Márk pon-
tozással kapott ki. A Busó Ku-
pán Hetthéssy Zsófia, Nyerges 
Enikő és Budai Márk bemutató 
mérkőzést vívott.
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Szekszárd, Béri B. Á. u. 
Központi irodavezető: Nyiresi Roland

Állandó elérhetőség: 74/317-632, 30/299-6445
Ügyelet 0-24-ig: 30/929-5609

Teljes körű ügyintézéssel állunk az Önök rendelkezésére!
(00359)

EBOLTÁSI AKCIÓ! Szekszárd, Rákóczi u. 92. (újvárosi buszmegállónál) • www.feheragyar.hu 
Rendelőnkben április hónapban a szokásos tavaszi tömegoltással azonos, kedvezményes áron adjuk a kötelező veszettség 
elleni oltást. Előzetes időpont-egyeztetéssel elkerülhető a sorbanállás, várakozás. (Csak chippel rendelkező kutyát oltunk).

Fehér Agyar Állatorvosi Rendelő                                       Dr. Jakab Ferenc, magánállatorvos

Bejelentkezés: 06-30/937-19-06 • Rendelés: H: 17-19; K: 9-11, 17-19; Sze:12-13; Cs: 9-11, 17-19; P: 16-18. (00367)

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

(00353)

Személygépjármű
műszaki vizsgáztatás:

19.900 Ft*
*Az ajánlat négykerék hajtású
járművekre nem vonatkozik.

Részletes információ a honlapunkon.

Szekszárd, Szluha Gy. u. 4-6.
Tel.: 74/410-540 

www.bodofekcenter.hu
(00372)

Hit, Tudás, Szeretet
ISKOLAI BEÍRATÁS

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

Szeretettel várjuk a leendő elsősöket!

2015. április 16. (csütörtök) 8-17 óráig
2015. április 17. (péntek) 8-17 óráig

(00360)


