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A TARTALOMBÓL

Szakképzési program
Az országos kezdeményezéshez 
kapcsolódva április 15-én a Szek-
szárdi Szakképzési Centrum is 
megrendezi a Szakmák Éjszakája 
című programot, ahol az érdeklő-
dők interaktív módon ismerhetik 
meg a tanulható szakmákat.
 → 2. oldal

Négy nagy arany
A beküldött 209 tételből 56 ka-
pott aranyérmet az idei Szekszár-
di Borvidéki Borversenyen, ezek 
közül négy érdemelt nagy arany-
érmet. A borverseny eredmény-
hirdetését a hónap végén, a Szent 
György napi borünnepen tartják.
 → 4. oldal

Szűrés, ajándékba
A megyeszékhely közgyűlésének 
döntése értelmében az önkor-
mányzat a jövőben térítésmentesen 
biztosítja az életvitelszerűen Szek-
szárdon lakó, hat hetes kort betöltő 
gyermekek részére a komplex ultra-
hangos szűrővizsgálatot. 
 → 8. oldal

KSC: közel a bravúrhoz
A női kosárlabda NB I negyed-
döntőjében az Atomerőmű-KSC 
Szekszárd hazai pályán, emléke-
zetes mérkőzésen legyőzte az esé-
lyesebb a Diósgyőrt, s bár végül 
a DVTK ment tovább, az atomos 
lányok így is tapsot érdemelnek.
 → 12. oldal

FOTÓ: KISS ALBERT

Sárköz utca
– zöld jelzés

Cikkünk a 3. oldalon
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Négy hónap alatt végeznek a Sárköz utca felújításával
Elindult a Modern Városok 
program részeként meghir-
detett, Mérey Mihály nevét 
viselő program első üteme 
Szekszárdon.

A Sárköz utca felújításával 
kedden kezdetét vette a néhai 
városépítő apát-plébános nevét 
viselő, összesen három milliárd 
forint költségvetésű infrastruk-
túra-fejlesztő program. Ebben 
útépítés és felújítás – közte 
mintegy 11 km-nyi betonvá-
pás –, valamint a csapadékvíz 
elvezetését szolgáló beruházá-
sok valósulhatnak meg.

A hosszú évek óta csak fol-
tozgatott Sárköz utca most 
közel három kilométer hossz-
ban teljesen megújul. Az utca 
elejétől a Csötönyi-völgyön és 
Faluhelyen túl egészen a Ba-
ranya-völgyi buszfordulóig új 
aszfaltréteget kap – mondta 
el szerda reggel, a helyszíni 
tájékoztatón Ács Rezső. Szek-
szárd polgármestere szerint a 
rekonstrukcióval érintett út-
szakaszon található buszme-
gállókat ugyancsak felújítják, 
miközben az utcában lakók 
„lehajtását” is biztosítják.

„Csak az utca belterületi 
részén mintegy száz családot 

érint a felújítás, de a rekonst-
rukció után összességében 
mintegy ezer ingatlantulajdo-
nos juthat el jó minőségű úton 
külterületi birtokára” – mond-
ta el a polgármester.

A Duna Aszfalt Kft. által vég-
zett útfelújítás tervezett időtar-
tama négy hónap, a költsége pe-
dig mintegy 350 millió forint. A 
beruházásra rendelkezésre áll a 
pénz, hiszen a Modern Városok 
programban még februárban 
aláírt megállapodás Mérey Mi-
hály programra a kormányzat 
már átutalt 3 milliárd forintot. 

Ács Rezső hangsúlyozta: a 
Sárköz utca felújítása csak az 
első lépés. A 3 milliárdos ke-
retösszeg ugyan 2017 áprilisáig 
felhasználható, de még az idén 
megújul a Bartina utca, és szi-
lárd burkolatot kap Csengey 
Dénes, a Bor és a Kerékhegy-
re vezető utca is. Jelentősen 
nő a borvidék dűlőit beháló-
zó szurdokokban kiépítendő 
betonvápás úthálózat hossza, 
és megoldják a Parászta patak 
mederrendezését is.

Mint arról korábban beszá-
moltunk, a Modern Városok 

programban összesen mintegy 
33 milliárd forint fejlesztés 
valósulhat meg Szekszárdon 
2018-ig, ennek része a most el-
indult Mérey-program is.

 Forrás: kadarka.net
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Szakképzési program indul Szekszárdon
Az országos kezdeménye-
zéshez kapcsolódva április 
15-én a Szekszárdi Szakkép-
zési Centrum is megrendezi 
a Szakmák Éjszakája című 
programot, ahol az iskolaköz-
pont összes képzési helyén, 
interaktív módon ismerhetik 
meg az érdeklődők a tanul-
ható szakmákat. Mindemel-
lett Szekszárd szakképzési 
programot indít, amelyről Ács 
Rezső polgármester és Ábra-
hám Norbert, a Szekszárdi 
Szakképzési Centrum főigaz-
gatója csütörtök délelőtt saj-
tótájékoztatón számoltak be.

Biztosan előfordult már Önnel 
is, kedves olvasó, hogy ottho-
nában elromlott valami, ami-
nek megjavításához szakem-
berre volt szükség. Lássuk be, 
jó szakembert találni nagyon 
nehéz. Sőt, szakembert találni 
úgy általában is nehéz. Többek 
között ennek a problémának 
az orvoslását tűzte ki célul a 
városvezetés – együttműködve 
a szakképzési centrummal –, 
amikor szakképzési program 
indítását határozta el.

„Tavaly ősszel, az országban 
elsőként írtunk alá együtt-
működési megállapodást a 

szakképző centrummal. Felis-
mertük, hogy ezt a problémát 
kezelni kell, ezért született a 
megállapodás” – mondta Ács 
Rezső. A polgármester sze-
rint a cél az, hogy minél több 
gyermek tanuljon szakmát. A 
szakképzés vonzó és jó alterna-
tíva legyen. „Gondoljunk csak 
bele: érdemes szakmát tanulni, 
hiszen ma óriási hiány mutat-
kozik jó szakemberekből egyes 
szakterületeken. Egy-egy szak-
ma megszerzése után egzisz-
tenciálisan biztos jövő vár a jó 
szakemberre” – hangsúlyozta 
Ács Rezső.

„A Modern Városok prog-
ramban az említett együttmű-
ködés megvalósításhoz szük-
séges forrást meg is kaptuk. 
Szeretnénk általános iskolától 
egészen az elhelyezkedésig és a 
letelepedésig, egy olyan életpá-
lyamodellt kialakítani, amely 
reméljük, hogy példaértékű 
lesz az országban” – folytatta a 
polgármester. A program kere-
tében Szekszárd a szakképzési 
centrummal közösen vállalta, 
hogy a szakképzésben jelen-
leg részt vevő létszámon felül 
5 éves távlatban 500 főt képez 
ki a hiányszakmákban. „Re-

mélhetőleg a szekszárdi cégek 
továbbra is partnerek lesznek 
a szakképzés gyakorlati olda-
lának biztosításában. Emellett 
fontos, hogy egy itt letelepedő 
cégek tevékenységükhöz meg-
találják a megfelelő, jól képzett 
szakembereket” – emelte ki 
Ács Rezső.

A Szakmák Éjszakáján, áp-
rilis 15-én 18 órától érdemes 
felkeresni a Szekszárdi Szak-
képzési Centrumot, hiszen 
rengeteg hasznos, helyben ta-
nulható szakmából kaphatunk 
ízelítőt. A programban mind 
a 10 tagintézmény részt vesz. 
A célközönség elsősorban a 
pályaválasztás előtt álló 7. osz-
tályos általános iskolások és az 
érettségi előtt állók, de a prog-
ram mindenki számára nyitott 
– mondta el a sajtótájékoztatón 
Ábrahám Norbert, a centrum 
főigazgatója.

Szekszárdon az érdeklődők 
betekintést nyerhetnek többek 
között Gépész-ország vagy In-
formatika-ország rejtelmeibe, 
de megtudhatják azt is, hogy 
„Kik laknak a kezünkön?”, 
emellett Koktél-zsonglőrkö-
dés is lesz. Részletes program: 
http://szakmakejszakaja.szek-
szardiszc.hu/   -wj-

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Április 10.
(vasárnap)

Április 11.
(hétfő)

Április 12.
(kedd)

Április 13. 
(szerda)

Április 14.
(csütörtök)

Április 15.
(péntek)

Április 16.
(szombat)

zápor, szeles nap
max. 16º , min. 8º

közepesen felhős
max. 20o , min. 7º

gyengén felhős, szeles nap
max. 22o , min. 8º

közepesen felhős, szeles nap
max. 24o , min. 10º

zápor
max. 23o , min. 12º

zápor
max. 21o , min. 9º

gyengén felhős
max. 23o , min. 9º

NÉVNAP–TÁR
Április 10. (vasárnap) – Zsolt
Zsolt: magyar eredetű; jelentése: méltóságnév.

Április 11. (hétfő) – Leó, Szaniszló
Leó: görög-latin eredetű; jelentése: oroszlán.

Szaniszló: szláv eredetű; jelentése: állandó dicsőség.

Április 12. (kedd) – Gyula
Gyula: bolgár-török-magyar eredetű; jelentése: magyar méltóságnév.

Április 13. (szerda) – Ida
Ida: germán eredetű; jelentése: tevékeny, serény.

Április 14. (csütörtök) – Tibor
Tibor: latin-magyar eredetű; jelentése: Tiburi.

Április 15. (péntek) – Anasztázia, Tas
Anasztázia: görög eredetű; jelentése: a feltámadott.

Tas: török-magyar eredetű; jelentése: kő; jóllakott, megtelt.

Április 16. (szombat) – Csongor, Joachim
Csongor: török-magyar eredetű; jelentése: vadászmadár.

Joachim: héber eredetű; jelentése: Jahve felkelt.

FELHÍVÁS – helyi rendelet-tervezet véleményezésére

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának Közgyű-
lése 2016. március 31-ei ülé-
sén tárgyalta első fordulóban 
a közösségi együttélés alapvető 
szabályairól és ezek elmulasz-
tásának jogkövetkezményei-
ről szóló rendelet-tervezetet. 
A Közgyűlés a napirend kap-
csán elfogadott 71/2016. (III. 
31.) határozatában elrendel-
te az önkormányzati rende-
let-tervezet közzétételét és 
társadalmi vitára bocsátását. 
E határozat végrehajtásaként a 
Szekszárdi Vasárnapban felhí-
vást, az önkormányzat honlap-
ján (www.szekszard.hu „KÖZ-
ÜGYEK”) pedig közzé tesszük 

a közösségi együttélés alapvető 
szabályairól és ezek elmulasz-
tásának jogkövetkezményeiről 
szóló rendelet-tervezetet. A 
rendelet-tervezetet második 
fordulóban 2016. április 28-án 
tárgyalja a Közgyűlés.

A rendelet-tervezettel kap-
csolatos véleményeket szemé-
lyesen a Polgármesteri Hivatal 
jegyzői titkárságán (Szekszárd, 
Széchenyi u. 29-31.), vagy az 
alábbi e-mail címre tudják el-
juttatni: rendelet@szekszard.hu 
2016. április 20. napjáig. A véle-
ményező adatainak kezeléséhez 
szükséges hozzájárulásról az in-
formációs önrendelkezési jogról 
és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvény 
5. § (1) bekezdés a) pontja úgy 
rendelkezik, hogy személyes 
adat akkor kezelhető, ha az érin-
tett ahhoz hozzájárul. A vélemé-
nyező önkéntesen adott vélemé-
nyének, személyes adatainak és 
elektronikus levélcímének keze-
léséhez szükséges hozzájárulást 
megadottnak tekintjük. Sze-
mélyes adatait kizárólag ennek 
keretében kezeljük, hat hónap 
elteltével törlésre kerül.

Köszönjük, hogy észrevéte-
lével, véleményével, javaslatá-
val hozzájárul a megalapozott 
döntéshozatalhoz.
 Dr. Varga Katalin
 jegyző
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Természeti
értékek

Újabb kiállítás nyílt a Szek-
szárdi Szakképzési Centrum 
Bezerédj Szakképző Iskolá-
jának galériájában. A tárlat 
a Föld napjához kapcsoló-
dóan, április 6. óta látható. 
Összesen 22 Tolna megyei 
alkotó festményei és fotói 
mutatják be szűkebb és tá-
gabb környezetünk termé-
szeti értékeit.

A kiállítás hétköznapo-
kon 8-tól 16 óráig tekinthető 
meg a Bezerédj Galériában. 
Ebben a tanévben ez az utol-
só tárlat az intézményben, 
új kiállítással szeptemberen 
várják majd az érdeklődőket.  

 -wj-

Mérey Mihály,
az újjáépítő

A törökkor háborúi súlyos 
károkat okoztak a várrá ala-
kított szekszárdi apátság kö-
zépkori épületében. A török 
kiűzése után a apátságból 
már csak romok maradtak. 
Mérey Mihály 1693 nyerte 
el a szekszárdi apáti címet. 
Nyomban hozzálátott a 
monostor egykori birtoka-
inak visszaszerzéséhez és 
1696-ban már igazolhatóan 
építkezett is a monostoron. 
Rendbe hozatta a templo-
mot és emeletes apáti há-
zat emelt. 1703-ban csatla-
kozott II. Rákóczy Ferenc 
felkeléséhez, ezért a király 
elvette tőle az apátságot, 
amit csak 1711-ben tudott 
visszaszerezni. Mérey 1718-
ban hunyt el – olvasható az 
archeologia.hu oldalon.

Ács Rezső polgármester és Lőke Ákos főépítésvezető
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Szekszárd egykor – Garay tér

Úgy tartják, hogy „aki a 
múltját nem becsüli, annak 
jövője sincsen”. Nem sze-
retnénk ebbe a hibába esni, 
ezért új rovatot indítunk 
„Szekszárd egykor” címmel.

Az országosan is egyedülálló 
képeslap-gyűjteménnyel ren-
delkező – s az értékes anyagot 
már kötetekben is publikáló – 
Vitéz Attila nagylelkű segítsé-
gével, két hetente jelentkezünk 
majd a korabeli Szekszárd 
egyes városrészeit, köztereit, 
érdekes épületeit bemutató so-
rozatunkkal, amely reméljük, 

elnyeri majd olvasóink tetszé-
sét.  Időutazásunkat kezdjük a 
megyeszékhely emblematikus 
pontjával, a Garay térrel.

A tér 1881-ben vette fel Szek-
szárd neves szülötte, Garay János 
nevét. Előtte Zöldkút térként 
emlegették az ott álló kút után, 
aminek helyén 1898. június 5-én 
avatták fel a költő szobrát.

A téren álló Szegzárd Szálló 
fontos szerepet játszott a város 
közéletében, nagytermében 
jelentős társasági események 
zajlottak. A néhai Nagyven-
déglőben, Európában elsőként, 
1877-ben mutatták be a telefont. 

Az épületet 1889 és 1893 között 
Lechner Ödön tervei szerint, 
szecessziós stílusban átalakítot-
ták. A Szegzárd Szálló emeletén 
nyílt meg 1893. július 6-án a vá-
ros első színháza, a megnyitón 
Jászai Mari lépett fel.

A szomszédban az oktatást 
szolgálta az 1878-79-ben fel-
épített polgári fiúiskola, ahol 
iparostanonc képzés is folyt. Az 
iskolával szemben, az 1900-as 
évek elején új épületeket emel-
tek, amelyek földszintjén boltok, 
üzletek kaptak helyet. Ezek egyi-
kében 1913-ban megnyílt a vá-
ros első mozija, a Világ Mozgó.

Pirnitzer József 1886-ban 
vásárolta meg a Garay tér és 
a Széchenyi utca sarkán álló 
földszintes házat, négy év-
vel később pedig felhúzták az 
emeletes épületet, a város – sőt 
a megye – legnagyobb kereske-
delmi egységét, ahol divat- és 
rőfösáru hatalmas választékával 
várták a vásárlókat. Az áruházat 
az 1926-os tűzvész után néhány 
hónap alatt újjáépítették.

A Garay tér közlekedési 
szempontból is a város központ-
ja volt, innen indultak a konfli-
sok, majd az autóbuszok és itt 
kapott helyet a taxiállomás is.
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Négy nagy arany talált gazdára a borversenyen
A beküldött 209 tételből hat-
vanhármat jutalmazott érem-
mel a Szekszárdi Borvidéki 
Borverseny zsűrije. Na, nem 
mintha ennél többen nem 
érdemelték volna meg…

A nagy presztízsű borverseny 
kiírása rögzíti ugyanis, hogy 
csak a nevezett minták 30 szá-
zaléka díjazható éremmel, il-
letve oklevéllel. A minőség 
tekintetében idén is magasra 
került a mérce, hiszen a hat-
vanhárom érmes borból 56 lett 
aranyérmes, azaz 87 vagy annál 
több pontot kapott a bíráktól. 
A legjobbak legjobbika – mint 
azt múlt heti számunkban már 
megírtuk – a Takler Borbirtok 
2012-es évjáratú Primarius bora 
lett. A merlot válogatás egészen 
kiemelkedő, 95 pontot kapott a 
százpontos bírálati rendszerben. 
A 94 pont felett járó nagy arany 
azonban nem csak ennek tétel-
nek járt, de Taklerék hasonlóan 
kiváló 2011-es Regnum Cuvée 
borának és a 2012-es Cabernet 
Sauvignon Reserve-jének is. 
A borverseny negyedik nagy 
aranyérmese a Bodri Pincészet 
2012-es Optimus Cuvée bora.

A hagyományosan kiemelke-
dően szereplő Takler Borbirtok 

ezúttal is kiválóan teljesített: 
a kilenc díjazott bora közül 
nyolc kapott (nagy) aranyat. A 
nagy borásztok mellett idén is 
találhattunk kis pincéket, ter-
melőket a díjazottak között. 
Aranyérmes lett Sümegi Ákos 
2015-ös Zenit fehér bora, a Ga-
rai Pince szintén friss cabernet 
sauvignon-Merlot rozéja, és 
Kehl János 2012-es Bikavére 
is. A nem szekszárdi központ-
tal rendelkező, de a borvidéken 
termelt szőlőből készült téte-
lekkel pályázó borászatok kö-
zül aranyérmet nyert a mecsek-
nádasdi WCSP Borkereskedés 
Kft. és a Hetényi Pincészet, 

valamint a bikavért palackozó 
akasztói Bognár-Vin Kft. is.

A hegyközségtől lapunkhoz 
eljuttatott eredménysorból az 
is kiolvasható, hogy a „szek-
szárdikumok” közül a legjobb 
kadarka a már említett Heté-
nyi pincéből (2015-ös évjárat), 
a legjobb kékfrankos a Takler 
Borbirtokról (2011) került ki, 
míg a legfinomabb bikavérnek 
az Eszterbauer Borászat 2013-as 
„Tüke” borát találták az ítészek. 
A verseny rangját egyébként jól 
mutatja, hogy a borokat bíráló 
nyolc bizottságban az ország 
megannyi borvidékéről érkez-
tek borászok, szakemberek, és 
természetesen idén sem hiá-
nyozhatott a zsűriből a méne-
si birtok gazdája, Balla Géza 
Aradról.

A borverseny eredmény-
hirdetését az április 30-i Szent 
György napi Borünnepen tart-
ják, itt derül ki az is, hogy idén 
melyik termelő palackjára kerül 
a „Szekszárd Város Bora 2016” 
feliratú pecsét. Ezen a napon 
hagyományosan kóstolót ren-
deznek az aranyérmes tételek-
ből is, melyek számát – és persze 
minőségét – tekintve már előre 
„ihatunk a medve bőrére”…

  - fl -

Futottak és jótékonykodtak
Az idegrendszer fejlődési 
rendellenességéből fakadó 
autizmus minden századik 
embert érint, vagyis mintegy 
százezer magyart. Nem me-
hetünk el szó nélkül mellet-
te, mint ahogy az Esőmanók 
Tolna Megyei Autistákért 
Egyesület által április 2-án, 
szombaton szervezett jóté-
konysági futásra és az azt kí-
sérő rendezvényekre érkező 
több száz ember sem tette.

Az „Esőmanók, Esőmenők” ne-
vet viselő futásra közel ötszázan 
neveztek.  A legtöbben az autiz-
mus kék színét viselve teljesítet-
ték az egy, illetve öt kilométeres 

távot, így fejezve ki szimpátiá-
jukat. A futóknak – közöttük 
örvendetesen sok volt a gyerek 
– Ács Rezső polgármester adta 
meg a startjelet, aki az egyesület 
munkáját méltatva arra kérte a 
résztvevőket, hogy adjanak meg 
minden segítséget az autisták-
nak, hogy teljes értékű tagjai 
lehessenek a társadalomnak.
A jótékonysági futás valamely 
távját teljesítőknek a szervezők 
egyedi érmet ajándékoztak, s a 
célban süteménnyel, pogácsá-
val, zsíros kenyérrel lehetett 
pótolni az elégetett kalóriákat. 
A nevezési díjakból befolyt ösz-
szeg az egyesület munkáját se-
gíti, miként a kezdeményezés-

hez csatlakozó Mézesmadzag 
cukrászda, A Kávé Háza és az 
Est Café különböző akcióiból 
befolyt adományok. Az Ízlelő 
Étteremben telt házzal meg-
tartott borvacsora bevétele is a 

terápiás foglalkozásokat tartó, a 
szülőknek és pedagógusoknak 
képzéseket szervező egyesüle-
tet, a működéshez szükséges 
pályázatok elnyerését segítik.  
 SZV
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Holub, a lefokozott
történész-tanár

131 éve, 1885. április 4-én 
született dr. Holub József 
történész, egyetemi tanár, a 
Magyar Tudományos Akadé-
mia (MTA) rendes tagja.

Holub József 1903-ban érett-
ségizett Szekszárdon, az állami 
főgimnáziumban, majd Buda-
pesten történelem-latin szakos 
tanári diplomát szerzett. Műve-
lődéstörténetből tett bölcsész-
doktorit, és 1909-től húsz éven 
át a Magyar Nemzeti Múzeum 
kézirattárának őreként alkal-
mazták. Államtudományi dok-
tori oklevelet 1920-ban szerzett, 
majd 1923-ban kinevezték a 
Nagyszombatról Pécsre költöz-
tetett Erzsébet Tudományegye-
tem magyar történeti tanszéke 
tanárának. Ugyanitt később a 
bölcsészettudományi kar, a há-
ború alatt pedig a jogi kar dé-
kánjaként is működött, majd 
1944–45-ig az egyetem rektora 
volt. A kommunista diktatúra 
1949-ben megfosztotta akadé-
miai tagságától, 1952-ben nyug-
díjazták. Pécsett hunyt el, 1962. 
március 28-án. Szekszárdon a 
rendszerváltást követően ne-
veztek el utcát Holub Józsefről, 
az MTA 1989-ben rehabilitálta. 
 Összeállította: Gy. L.
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Múlt nélkül nincsen jövő
Lakodalom címmel megje-
lent Szabadi Mihály legújabb 
könyve. A kötetet az író szü-
letésnapjának alkalmából, 
április 4-én mutatták be a 
Művészetek Házában.

Szabadi Mihály hetedik köte-
tének bemutatóján ülve azon 
gondolkozom, hogy mikor is 
találkoztam először Miska bácsi-
val. Aztán eszembe jut egy talán 
évtizeddel korábbi emlék, ahogy 
Sióagárdon beszélgettünk a falu-
ról, hagyományról, szokásokról. 
Azóta olykor-olykor ismét talál-
koztunk, legtöbbször kulturális 
programokon. Egy dolog nem 
változott: Szabadi Mihály ma is 
hűen képviseli és közvetíti azt a 
hagyományt, amelyet gyermek-
ként magába szívott.

Április 4-én ismét volt alkal-
mam találkozni a „régi idők 
krónikásával”. A népművelő, 
koreográfus hetedik könyvé-
nek bemutatóján jártam. A 
hét kötet mindegyike roppant 
fontos korrajz a múltról. A régi 
paraszti világról, Sióagárdról. A 
hetedik, az író születésnapján 
500 példányban megjelent La-
kodalom, borítóján Miska bácsi 
szüleinek fotójával.

A kötetnek a két világháború 
közötti paraszti élet a témája. 

Két család története bontakozik 
ki: az egyiknek fia, a másiknak 
lánya van – ismeretségükből pe-
dig házasság lesz. A kötet fiktív 
története valóságos emlékeken 
alapul. „Talán egyetlen szerep-
lője van a kötetnek, aki némi 
hasonlóságot mutat egy valós 
személlyel: a Juhász Misa nevű 
öregvőfély tulajdonképpen én 
magam vagyok” – mondja Sza-
badi Mihály.

A kötet bemutatóján meg-
jelenteknek az íróval beszél-
gető dr. Say István bevallotta, 
hogy bár ő maga nem kedveli 
a Valentin-napot, mégis úgy 
véli, kiváló olvasmány lehet 
ez a könyv a szerelmeseknek. 
„Fontos tudni, hogy akkoriban 
a házasság lényege nagyon rit-
kán volt maga a szerelem, és 
mégis leéltek együtt egy életet” 
– hangsúlyozta dr. Say István.
„A paraszti kultúra nélkül nem 
lenne nemzeti kultúra. Ez már 
elveszett, ezért kell dokumen-
tálni. Úgy gondoltam, hogy én 
a magam tehetségével ebből 
megmentek annyit, amennyit 
lehet” – mondta Szabadi Mi-
hály. „Arcok, sorsok, emberek” 
ezek pedig a következő könyv 
témái, lévén a szerző most egy 
elbeszélés köteten dolgozik.  
 Wessely Judit

Egy éve indult a tehetségkutató
Az igényes helyi élő zenének 
állandó fórumot biztosító 
Jam Session első évfordulója 
jegyében szerveződött idei 
első rendezvényük.

Az alapító főszervező-muzsi-
kus, Parrag Tibor felettébb örült 
annak, hogy ismét fiatalok fog-
lalták el legtöbbször a színpa-
dot. Fellépett a klasszikusról a 
jazz-zongorára áttért, nagyon 
tehetséges szekszárdi fiatalem-
ber, Ocsovai Damján, de szintén 

mély nyomokat hagyott a Rol-
ling Pub asztalait értő fülekkel 
körbeülő közönségben a bőgőn 
játszó dr. Gál Gábor és Maros 
Zoltán jazz-zongorista duettje.

Az örömzenélés jegyében lét-
rehozott „tehetségkutató” egyik 
legnagyobb hozadéka, az itt egy-

másra talált zenészekből álló Jam 
Juniors nevű formáció létrejötte 
(képünkön). Aradszky Lászlót 
idézve itt sem „csak a húszéve-
seké a világ”, hiszen a szólóban 
és közreműködőként is zenélő 
Varga Gyula a nyolcvan felé kö-
zelítő dobost, Vadas Pált bírta rá 
legutóbb a fellépésre.

Összeállt már az április 15-i 
program is: a fő attrakció Cseke 
Gábor jazz-trombitás önálló est-
je lesz, de bemutatkozik Mayer 
Gábor jazz zongorista is. Ezúttal 

is több amatőr fellépőt várnak, s 
ha nincs kísérőjük, azt est állan-
dó házi zenekara, a rutinos zené-
szekből álló Jam Session (Szűcs 
Gábor dob, Károlyi Kálmán 
basszus, Parrag Tibor szólógitár, 
ének, Parrag László zongora) ki-
segíti őket.   B. Gy.

Katasztrófavédelmi vetélkedő
Mit vihetünk magunkkal 
kitelepítés esetén? Többek 
között ezt is meg kellett mu-
tatniuk azoknak az általános 
és középiskolás diákoknak, 
akik részt vettek a szekszár-
di katasztrófavédelmi kiren-
deltség ifjúsági versenyén, 
április 1-jén.

A sportközpont területén meg-
tartott verseny célja volt, hogy 
a katasztrófavédelmi ismere-
teket elsajátító diákok részére 

lehetőséget biztosítson arra, 
hogy élményszerű versengés 
formájában adjanak számot 
az elsajátított veszélyhelyzeti 
ismeretekről, az ön- és mások 
mentésében szerzett jártassá-
gukról, ügyességükről és fizikai 
felkészültségükről.

A nap végére az is kiderült, 
hogyan kell segítséget kérni, 
és amíg a mentősök kiérkez-
nek, miként kell megtölteni és 
elhelyezni a homokzsákot úgy, 
hogy az be is töltse rendelte-
tését. A tűzoltás, tűzvédelem 
terén szerzett ismereteiket a vé-
dőruházat használatával, put-
tonyfecskendővel történő célba 
lövéssel bizonyíthatták, de egy 
sötét, színházi füsttel telített 
helyiségből egyik társukat is ki 
kellett menteniük.

Tizenhét általános és közép-
iskolás csapat mérte össze el-
méleti és gyakorlati tudását. Az 
első helyezést elért csapatok - a 
Baka István Általános Iskola és 
a Csapó Dániel Szakközépiskola 
együttese – a megyei versenyen 
folytathatja.   Forrás: TMKI

Obádovics prof. a Bélában
Nyugodtan kijelenthetjük, 
hogy Obádovics professzor 
fogalom a magyar oktatás-
ban. Az általa írt matematika 
tankönyvet 1959-ben adták 
ki, és azóta sem sikerült sen-
kinek jobbat készítenie.

A professzor úr kedden délután, 
a szekszárdi I. Béla Gimnázium 
Tudósklubjának vendége volt. 
Előadásában általánosságban 
beszélt a matematikáról, elma-
gyarázta mi az, hogyan épül fel, 
és számos példát mutatott arra 
is, hogyan lehet használni, hasz-
nosítani a mindennapi életben 
– mindezt személyes emlékek-
kel és élményekkel színesítve.

Dr. Obádovics J. Gyula, a ma-
tematika tudományok kandidá-
tusa, nyugdíjas egyetemi tanár és 
nem mellesleg igen színes egyé-
niség.  A most 89 éves profesz-
szor a magyar számítástechni-
ka-oktatás egyik megteremtője: 
15 könyv, 30 egyetemi jegyzet, 
52 tudományos publikáció szer-
zője. Nevezetes tankönyvének 
megírása idején, a miskolci 
egyetemen tanított alkalmazott 
matematikát. Arra kérték fel, 
hogy írjon egy olyan könyvet, 
amely egyszerűen, közérthetően 
megfogalmazza és összefoglalja 
a matematikai tudnivalókat a 

legelemibb dolgoktól a diffe-
renciálszámításig. A felkérésnek 
olyan nagy sikerrel tett eleget, 
hogy Matematika című könyve 
immár 18 kiadást ért meg, és 
eddig közel félmillió példány-
ban kelt el.

Az I. Béla Gimnázium Tudós-
klubjának Obádovics professzor 
volt a második előadója. Mint 
azt az ötletgazda, Lőrincz János 
tanár úr elmondta, a klub célja, 
hogy egyedi ismereteket adjon a 
diákoknak és olyan előadókkal 
ismertesse meg őket, akik saját 
területükön kiemelkedőt alkot-
tak. Az első előadó dr. Bölcsföldi 
József csillagász volt, a harmadik 
meghívott vendég pedig dr. Kap-
péter István nemzetközi hírű 
pszichiáter főorvos lesz.  B. Gy.
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Garay Ákos munkáiból rendeznek kiállítás-sorozatot
Kiállítás sorozattal tiszteleg-
nek a megye szülötte, a neves 
grafikus és festő, Garay Ákos 
emléke előtt – hangzott el a 
Wosinsky Mór Megyei Múze-
umban a közelmúltban meg-
tartott sajtótájékoztatón.

„Méltó módon szeretnénk be-
mutatni a ma már sajnos kevés-
bé ismert művész munkásságát” 
– jelezte Ódor János Gábor. A 
megyei múzeum igazgatója el-
mondta: az első szekszárdi tárlat-
megnyitót a Múzeumok Éjszaká-
ja programokhoz kapcsolták.

Garay Ákos legtöbb munká-
ját a megyei múzeum őrzi, de 

magángyűjteményekben is szép 
számmal akadnak festményei, 
grafikái. Utóbbiakból nyílik ki-
állítás szeptember 15-én a Vár-
megyeházán. Lovas Csilla mű-
vészettörténész elmondta: mivel 
Garay néprajzi fotós hírében is 
állt, a Múzeumok Éjszakáján, 
június 25-én a Tolnában, Ba-
ranyában, illetve Szlavóniában 
készített mintegy háromszáz ké-
péből nyílik tárlat. A művésznek 
számtalan kötetben, például egy 
Benedek Elek mesegyűjtemény-
ben is visszaköszönnek grafikái.

Az alkotó életművének bemu-
tatására Szedresben nyílik idén 
először tárlat, miután a település 

melletti Apáti pusztán született 
és nevelkedett. A Béndek-ház-
ban április 14-én nyíló kiállítá-
son az 1800-as évek népi életké-
peit, az emberek öltözködését, 
viseletüket megörökítő grafikái 
láthatóak majd. Szekszárdon, a 
Vármegyeházán június 25-én, 
szeptember 15-én és november 
16-án tekinthető majd meg Ga-
ray Ákos munkásságát bemutató 
tárlat.   Gy. L. 

Számtalan formában
alkotott… 

Garay Ákos a költő, Garay 
János unokaöccse és az 1848-
as honvéd hadnagy, Garay An-

tal fia volt. Apáti pusztán látta 
meg a napvilágot 1866. október 
3-án. A müncheni művészeti 
akadémián képezte magát, de 
sokat járt a bajor városban élő 
naturalista festőhöz, Hollósy 
Simonhoz is.

Országosan ismertté a lovak-
ról, ménesekről és a magyar 
huszárokról készített festmé-
nyeivel, rajzaival vált. A népélet 
témájából merített ábrázolásai 
is forrásértékűnek számítanak. 
A Nemzeti Szalonon 1909-ben 
volt kiállítása, míg Szekszár-
don 1924-ben mutatkozott be. 
Garay Ákos 1952. január 25-én 
hunyt el Budapesten.

Felhívás – a lakossághoz a rókák veszettség elleni védekezéséről
1.) A veszettség gyógyíthatatlan, 
embernél, állatnál egyaránt halá-
los kimenetelű betegség. A beteg-
ség legfőbb terjesztője a RÓKA.
2.) A védekezés leghatékonyabb, 
legkorszerűbb módszerét – a rókák 
veszettség elleni vakcinázását – Eu-
rópában évek óta sikerrel alkalmaz-
zák. 1992 októberében hazánkban is 
megkezdődött a rókák vakcinázása. 
Első alkalommal a nyugati határöve-
zetben, az osztrák határtól számított 
kb. 25-30 km-es sávban került kihe-
lyezésre a csalétek-vakcina.
3.) A vakcinát tartalmazó fólia 
kapszulát az ember számára bűzös, 
de a rókák által kedvelt ízű és szagú 
csalétekbe rejtik, amely gyufásdo-
boz alakú és nagyságú, szürkésbar-
na színű. A róka, miközben mege-

szi a csalétket, szétrágja a kapszulát 
is, így a vakcina bejut a szervezeté-
be. A csalétek kihelyezése kis ma-
gasságból, repülőgépről történik.
4.) A csalétekbe helyezett vakcina 
emberre, állatra ártalmatlan, VE-
SZÉLYT NEM JELENT. A kihe-
lyezett csalétekhez ennek ellenére 
NEM SZABAD HOZZÁNYÚL-
NI! Semmi esetre sem szabad fel-
vágni vagy széttörni, mert a vak-
cina vírus a bőrbe, szájba, szembe, 
orrba, sebbe kerülhet. Amennyiben 
ez mégis megtörténik, az alábbi biz-
tonsági előírásokat kell alkalmazni:

a) ha a vakcina ép bőrfelületre 
kerül, elegendő a jódtartalmú fertőt-
lenítőszerrel vagy ennek hiányában 
70 %-os alkohollal történő lemosás. 
Mindkettő beszerezhető a gyógy-

szertárakban. A jódtartalmú fertőt-
lenítőszer használata során keletke-
zett barnás folt szappanos lemosással 
eltávolítható. Ilyen jellegű érintkezés 
esetén védőoltásra nincs szükség;

b) ha az oltóanyag friss sebbe 
vagy nyálkahártyára kerül, hala-
déktalanul ORVOSHOZ KELL 
FORDULNI! 
5.) A helyi vakcinázási kampány 
megkezdésétől számított tizen-
négy napig az ebeket megkötve 
vagy zárva kell tartani és csak 
pórázon szabad közterületre vin-
ni. A jelzett időszak alatt a kezelt 
területen a járási fő-állatorvos EB-
ZÁRLATOT ÉS LEGELTETÉSI 
TILALMAT RENDELT EL!

Ezek a korlátozó intézkedések 
elsősorban a vakcinázás haté-

konyságát segítik azzal, hogy a 
kóborló ebek vagy legelő állatok 
ne vehessék fel a rókák számára 
kihelyezett csalétkeket.
6.) Aki a vakcinázott területen el-
hullott vadon élő vagy háziállatot 
talál, a tetemet hagyja érintetlenül 
és haladéktalanul ÉRTESÍTSE 
A LEGKÖZELEBBI ÁLLAT-
ORVOST, A HELYI ÖNKOR-
MÁNYZATOT vagy VADÁSZ-
TÁRSASÁGOT.
7.) Kérjük, hogy a fentiekről gyer-
mekét is tájékoztassa.
8.) További felvilágosítással az 
Önök körzetében élő állatorvosok 
és orvosok szolgálnak.
9.) A HELYI VAKCINÁZÁSI 
KAMPÁNY IDŐPONTJA:
2016. április 09. – április 13.

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság
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Fűnyíró traktor
TS 138
 579.900,- Ft

Fűkasza 525 RX
 104.900,- FtSövény nyíró

122 HD 60
 99.900,- Ft

(01340)

Vásárlás esetén használt gépet beszámítunk!

Az akció április 1-től május 31-ig, illetve a készlet erejéig érvényes.

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

www.szpluszcstudio.hu
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Az Sz+C Stúdió Kft. 
építőanyag kereskedői 

sikercsapatába

ÉRTÉKESÍTŐ
kollégát keres.

Jelentkezési feltételek letölthetők:

www.szpluszcstudio.hu 
internetes oldalról.

A BHG-ASZ Kft. szekszárdi üzemébe 
munkatársakat keres az alábbi munkakörökbe:

• CO ÉS AWI HEGESZTŐ

• GÉPBEÁLLÍTÓ 

• MINŐSÉGELLENŐR

• SZERSZÁMKÉSZÍTŐ

Továbbá várjuk még jó képességű, szorgalmas 
� atalok jelentkezését gépbeállító és szerszámkészítő 

szakma betanulására. A betanulási idő alatt is 
versenyképes jövedelmet biztosítunk. Elvárás közép-
fokú vagy szakmunkás végzettség, jó kézügyesség.

Önéletrajzokat a munkakör megjelölésével a 
beatrix.wiezner@prettl.com email címre várjuk!

(01337)

A lakosság is tehet a még virágosabb városért
Hamarosan ingyenes cserje-
osztás, majd egy hónap múl-
va kedvezményes virágvásár 
lesz Szekszárdon. A városve-
zetés célja, hogy a megye-
székhely egyre szebb és kel-
lemesebb lakóhely legyen.

A városban sétálva talán vala-
mennyiünknek feltűnhet: minden 
zöldbe borult, a virágládákban 
előbújó növények ontják a szir-
mokat. A várva várt tavasz meg-
érkezett. Katz Zoltánné Meszlé-
nyi Erika főkertész irányításával, 
a Zöld Kommandó, azaz a város 
zöldterületeinek gondozásáért fe-
lelős csoport mellett közmunká-
sok dolgoznak azon, hogy Szek-
szárd évről-évre egyre virágosabb 
legyen. Egynyári növények össze-
sen csaknem 3000 négyzetméter 
területen díszítik a várost – tudtuk 
meg a főkertésztől. A héten a ró-
zsaágyak kialakításán dolgoztak, 
többek között a Széchenyi utcá-
ban és a palánki körforgalomnál.

A lakosság is évről-évre be-
kapcsolódik a virágosítási prog-
ramba, amelyet a városvezetés 
támogat. Rövidesen, a Föld 
napjához (április 22.) kötődve 
ingyenes cserjeosztást tartanak 
a kisiparos udvarban. „Kizá-
rólag közterületre vihető cser-
je” – hangsúlyozta a főkertész. 
A cél, hogy a városkép tovább 
szépüljön és ebben a lakosság 
is részt vegyen. Május 10. után 

pedig hagyományosan kedvez-
ményes virágvásárra várják a 
polgárokat, szintén a kisiparos 
udvarba. Az utóbbi években 
Szekszárd többször is jól szere-
pelt a Virágos Magyarországért 
környezetszépítő versenyben. 
„Többek között elnyertük már 
az Arany Rózsa-díjat is” – tud-
tam meg Katz Zoltánné Meszlé-
nyi Erikától.
  -wj-
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Elismerő oklevél
a legszorgalmasabbaknak

Április 15-én és 16-án immár 
második alkalommal rende-
zik meg Szekszárdon a Tava-
szi Nagytakarítás városszépítő 
közösségi programot. A tavaly 
hagyományteremtő szándék-
kal elindított akcióban 2500-
an vettek részt, idén ennél is 
több segítő kézre számítanak 
a szervezők. Azon túl, hogy 
minden résztvevő szervezet 
emléklapot kap, az önkor-
mányzat ebben az évben dí-
jazni is szeretné az akcióban 
résztvevőket. Három kategó-
riában kapnak elismerő okle-
veleket azok az oktatási intéz-
mények, gazdasági társaságok 
és civil szervezetek, amelyek a 
legnagyobb létszámban kép-
viseltették magukat a nagyta-
karításban, és erről legkésőbb 
április 19-ig (kedd) képet töl-
tenek fel a II. Tavaszi Nagy-
takarítás Szekszárdon face-
book-esemény oldalára.

FOTÓ: KISS ALBERT
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Tubán varázsoltak zenét. Elsősorban népszerű átiratokat játszott a 
négy kiváló tubaművész alkotta kvartett, amely önfeledt muzsikájá-
val, remek humorával mosolyt csalt a gyerekek arcára a „Varázsol-
junk zenét!” sorozat csütörtöki előadásán, a Művészetek Házában.

Ajándék az UH-vizsgálat

Szekszárd közgyűlése már-
cius végi ülésén fogadta el 
a népegészségügyi támo-
gatásokról szóló rendeletét, 
melyben az önkormányzat 
vállalja, hogy az életvitelsze-
rűen Szekszárdon lakó, a hat 
hetes kort betöltő gyerme-
kek részére térítésmentesen 
biztosítja a komplex ultra-
hang szűrővizsgálatot.

Az önkormányzat és a vizsgá-
latot immár több, mint 10 éve 
végző Tolna Megyei Balassa 
János Kórház közötti megál-
lapodást péntek reggel írta alá 
Ács Rezső polgármester és dr. 
Németh Csaba főigazgató (ké-
pünkön).

A támogatás április 1-től lé-
pett életbe, és évente 200-300 
gyermeket érint. A szűrés so-

rán komplex koponya, hasi, 
kismedencei és kétoldali csípő 
ultrahang vizsgálatot végez-
nek a hat hetes csecsemőkön. 
Jelentősége, hogy időben fel-
ismerhetőek olyan fejlődési 
rendellenességek, melyek most 
tünetmentesek, később azon-
ban egészségügyi problémát 
okoznak. A vizsgálatokat gyer-
mek radiológus szakorvosok 
és asszisztensek végzik, nagy 
tapasztalattal.

Az OEP az ultrahangos komp-
lex szűrést nem finanszírozza, 
ezért az eddig csak szolgáltatási 
díj (5000 Ft) megfizetése mellett 
volt igénybe vehető. A szűrés 
során „kiemelt” kisgyermekek 
rendszeresen visszajárnak kont-
roll vizsgálatra, amelyek már a 
társadalombiztosítás terhére ve-
hetőek igénybe.  Gy. L.
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Április 3-ai rejtvényünk megfejtése: Csengey Dénes, Mezítlábas szabadság
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Illés Ferenc (Kakasd). Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.

E heti rejtvényünk megfejtését április 14-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

Akinek van füle
„Akinek van füle, hallja, mit 
mond a Lélek a gyülekezetek-
nek!” János mennyei jelenések-
ről írt könyvében, a 3. fejezettel 
bezárólag hétszer hangzik el ez a 
felszólítás. Mivel a hét a teljességet 
kifejező szám a Szentírásban, ér-
demes megvizsgálni ezt a refrén-
szerűen ismétlődő mondatot abból 
a szempontból, milyen evangéli-
ummal gazdagíthatja életünket. 
Több örömüzenetet is rejt ez a 
nyomatékosított felszólítás, ame-
lyek közül hármat szeretnék az 
Olvasó szívére helyezni (és ezzel 
továbbiak felkutatására bíztatni):

Első örömüzenetként kiemel-
hetjük, hogy a Lélek szól. A fel-

foghatatlan gazdagságú Isten 
nem marad önelégülten a maga 
Tökéletességében, nem hallgat, 
hanem Lelke által közeledik 
hozzánk, és kijelenti Önmagát. 
Üzen felénk már a természeten, 
a teremtett világon és annak 
eseményein keresztül is. Egészen 
különlegesen Fiában, Jézus Krisz-
tusban emberi testet öltve jelen-
tette ki magát, és ma sem néma: 
kész szólni, szólongatni bennün-
ket – annyira kész a szavát az 
életünkbe helyezni, hogy azt még 
nyomtatásban is kézbe vehetjük.

A második megszívlelendő 
örömüzenet az, hogy a Lélek 
szava hallható. Isten – szava 
nyomán létrejövő – teremtése 
látható. Az Ő kijelentett igéje 
olvasható. A közeledésben mégis 

tovább megy, és hallhatóvá is te-
szi kijelentését. Ez amiatt is fon-
tos, mert míg a szemlélődés és 
olvasás egyen-egyenként is meg-
valósítható, ahhoz, hogy egy szó 
a maga teljes erejében hallható 
legyen, valaki másnak a jelen-
létére van szükség. Közösségben 
hallható igazán a Lélek szava.

Ebben már fel is sejlik a har-
madik örömüzenet: a Lélek a 
gyülekezetekhez szól, kész kö-
zösségekben megnyilvánulni. A 
gyülekezetek azok a minősített 
helyek, ahol Isten szava hallha-
tó. Szabad tehát közösségben ke-
resni annak gazdagító értelmét, 
„mit mond a Lélek a gyülekeze-
teknek”! 

Urunk kegyelméből Szekszár-
don is lehet olyan közösséget 

találni, ahol a Lélek szava szól.  
Akinek van füle, használja hát 
bátran a Lélek szavának meg-
hallására a gyülekezetben, és 
valami istenivel gazdagodhat az 
élete! „Akinek van füle, hallja, 
mit mond a Lélek a gyülekeze-
teknek!”(Jel 3,22). Ámen!

 Dr. Kaszó Gyula
 református lelkipásztor

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

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

a pályázó nevét és címét,
• a pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon nyújtható be,
• a pályázati adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható.
Pályázat benyújtásának helye:
Személyesen: 7100 Szekszárd,Széchenyi u. 27-31.(Humán Osztály)
Postai úton: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

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

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

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

a pályázó nevét és címét,
• a pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon nyújtható be,
• a pályázati adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható.
Pályázat benyújtásának helye:
Személyesen: 7100 Szekszárd,Széchenyi u. 27-31.(Humán Osztály)
Postai úton: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

HIRDETMÉNY AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁSRÓL
Értesítem az érintett szülőket, 
hogy az általános iskolákban az 
első osztályokba a 2016/2017. 
tanévre történő beiratkozásra:

2016. április 14. napján (csü-
törtök), 8 órától 19 óráig és 2016. 
április 15. napján (péntek), 8 órá-
tól 19 óráig kerül sor.

A nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény (a további-
akban: Nkt.) 45. § (1) bekezdése ér-
telmében Magyarországon minden 
gyermek köteles az intézményes 
nevelés-oktatásban részt venni, 
tankötelezettségét teljesíteni.

A tankötelessé váló, azaz a 2010. 
augusztus 31-ig született gyerme-
két a szülő köteles beíratni a lakó-
helye, ennek hiányában tartózko-

dási helye szerint illetékes, vagy a 
választott iskola első évfolyamára.

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

Az Nkt. 50. § (6) bekezdése alap-
ján az általános iskola köteles fel-
venni azt a tanköteles korú tanulót, 
aki életvitelszerűen az általános is-
kola körzetében lakik. A kötelező 
felvételt biztosító általános iskolák 
körzeteit a Tolna Megyei Kormány-

hivatal 2016. február 26. napján 
nyilvánosságra hozta.

A Rendelet 22. § (4) bekezdése 
szerint beiratkozáskor be kell mu-
tatni a gyermek személyazonosí-
tására alkalmas, a gyermek nevére 
kiállított személyi azonosítót és 
lakcímet igazoló hatósági bizonyít-
ványt, továbbá az iskolába lépéshez 
szükséges fejlettség elérését tanúsí-
tó igazolást.

A felvételről az iskola igazgatója 
dönt a Rendeletben foglalt eljárás-
rend szerint.

A jelentkezés elutasítása esetén a 
szülő az Nkt. 37. § (2)-(3) bekezdé-
se alapján érdeksérelemre hivatko-
zással nyújthat be kérelmet az igaz-
gatói döntés közlésétől számított 15 
napon belül. A kérelmet a Klebels-

berg Intézményfenntartó Központ 
illetékes tankerületi igazgatójához, 
ha nem állami fenntartású az intéz-
mény, akkor annak fenntartójához 
kell címezni.  

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

Kérem a Kedves Szülőket, hogy 
a jelzett napokon tegyenek eleget 
gyermekükre vonatkozó, általános 
iskolai beíratási kötelezettségnek 
a kötelező felvételt biztosító vagy 
valamely választott általános isko-
lában!

 Dr. Horváth Kálmán,
 kormánymegbízott

KÖTELEZŐ FELVÉTELT BIZTOSÍTÓ SZEKSZÁRDI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK
1. Szekszárdi Babits Mihály

Általános Iskola
(OM 036 280) 

7100 Szekszárd,
Kadarka utca 17.

2. Szekszárdi Baka István
Általános Iskola
(OM 036 283) 

7100 Szekszárd,
Béri B. Ádám utca 89.

3. Szekszárdi Dienes Valéria
Általános Iskola
(OM 036 281) 

7100 Szekszárd,
Szent-Györgyi Albert utca 6. 

4. Szekszárdi Garay János 
Általános Iskola, Alapfokú 

Művészeti Iskola, és Pedagógiai 
Intézet (OM 200 487) 

7100 Szekszárd, Zrínyi utca 78.

A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 
1 fő gombavizsgáló

szakellenőr munkatársat
keres piaci gombavizsgáló 

feladat ellátására.
Feltétel: szakirányú végzettség.

Előny: Szakmai tapasztalat.
A pályázatokat személyesen a 
Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 

irodájába (7100 Szekszárd, 
Bezerédj u. 2.), vagy e-mailben 
az ugyfelszolgalat@vagyon.t-

-online.hu e-mail címre várjuk. 
Beküldési határidő:

2016. április 18. (hétfő)

FELHÍVÁS
(hozzátartozókat keresünk)

Keressük a hetven évvel ezelőtt 
Gulágra hurcolt szekszárdi 

honfitársaink rokonait, 
leszármazottait. Az áldozatok 

tiszteletére emléktáblát 
helyezünk el a vasútállomáson 

november 25-én, 
a Szovjetunióba hurcolt magyar 

politikai foglyok és 
kényszermunkások emléknapján.

Szeretnénk a családtagokkal 
együtt, közös főhajtással 

emlékezni.
Jelentkezésüket várjuk az 
alábbi elérhetőségeken:
Polgármesteri Titkárság

7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
vagy az 74/504–102 telefon-

számon vagy a lencses.ildiko@
szekszard.hu e-mail címen.

Szekszárd MJV Önkormányzata(Ö00118)
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Közel állt a bravúrhoz a KSC
A papírforma talán a borso-
di csapat mellett szólt a női 
kosárlabda NB I negyeddön-
tőjének Diósgyőr-Szekszárd 
párosításában. Djokics Zselj-
ko, az Atomerőmű-KSC tréne-
re azonban éppen az előzetes 
esélyekkel foglalkozik legke-
vésbé...

A fiatal szakembernek sikerült 
feltüzelnie tanítványait. Olyany-
nyira, hogy a párharc első mér-
kőzésén, Miskolcon elszenvedett 
6 pontos vereséget követően 
április 2-án, Szekszárdon egy 
sokáig emlékezetes összecsa-
páson, a KSC hosszabbításban 
megverte a friss kupagyőztes 
DVTK-t. Theodoreán Alexand-

ráék szívüket-lelküket „kitették a 
pályára”, határozottan védekez-
ve, nem mindennapi izgalmak 
után győztek 62-61-re, s ezzel a 
harmadik mérkőzésre maradt a 
döntést.

Az atomos lányok kedden 
ugyan nem tudták megismé-
telni három nappal korábbi 
teljesítményüket – főként az 
első és a harmadik negyedben 
játszottak visszafogottabban -, s 
így a Diósgyőr végül „behúzta” 
az elődöntőt érő győzelmet (76-
68), a KSC így is minden dicsé-
retet megérdemel a párharcban 
nyújtott teljesítményéért. A 
szekszárdiak az 5-8. helyért zaj-
ló rájátszásban a Cegléd együt-
tesével találkoznak.  SZV

Szekszárdi sikerek a Sajó Péter Emlékversenyen
Szombat délután Várdombon 
az időfutam versenyeket, va-
sárnap délelőtt pedig Bony-
hád környékén a mezőnyver-
senyeket rendezték a 13. Sajó 
Péter emlékviadalon. 

Utóbbi egyben országos sze-
zonnyitó verseny is volt, mely-
re a magyar klubok bringásai 
mellett Szlovákiából, Ausztri-
ából, Romániából, Szerbiából 
és Horvátországból is érkeztek 
kerekesek. A verőfényes nap-
sütésben szombaton közel szá-
zan, másnap pedig több mint 
25-en pattantak nyeregbe a 7, 
illetve 14 kategóriában értékelt 
viadalon.

A 64 külföldi bringást is fel-
vonultató, erős nemzetközi me-
zőnyökben a két szekszárdi ke-
rékpáros klub versenyzői szép 
sikereket könyvelhettek el.

13. Sajó Péter emlékverseny 
(a legjobb tízben végzett szek-
szárdiak):

Egyéni időfutam, U13 (5 
km): 2. Bán Benedek (Szekszár-
di Szabadidős KE), … 5. Szabó 
Csongor (SZSZKE). 

U15 (10 km): 4. Zádori Zalán 
(SZSZKE), 5. Mészáros Bence 
(Szekszárdi Kerékpáros SE). 

U17 (14 km): 5. Tóth Mar-
tin, … 8. Schneider Sebestyén, 
9. Fábián Csongor (mindhárom 
SZSZKE). 

U19 (14 km): 10. Istlstekker 
Zsolt (SZKSE). 

Amatőr férfi (14 km): 1. Ba-
lás Attila (SZSZKE), 2. Deák 
László (SZKSE), 3. Balázs Tibor 
(SZSZKE), … 10. Mármarosi 
Zoltán (SZSZKE).

Országúti mezőnyverseny, 
U13 (20 km): 1. Bán Benedek 
(Szekszárdi Szabadidős KE), … 
7. Szabó Csongor (SZSZKE). 

U15 (25 km): 2. Zádori Zalán 
(SZSZKE), … 7. Mészáros Ben-
ce (Szekszárdi KSE). 

U17 (50 km): 3. Fábián 
Csongor (SZSZKE), … 6. Sch-

neider Sebestyén (SZSZKE). 
Amatőr férfi (100 km): 3. Deák 
László (SZKSE), … 6. Steig 
Gábor (SZKSE), 7. Fónai Péter 
(SZSZKE). 

Szenior I. (40-44 év, 50 km): 
5. Bátai László (SZSZKE), … 9. 
Bíró Zoltán (SZSZKE). 

Szenior II. (45-49 év, 50 
km): 1. Balás Attila, … 8. Béda 
László, 9. Genzler Csaba (mind-
három SZSZKE). 

Szenior III. (50 év felett, 50 
km): 1. Balázs Tibor (SZSZKE), 
2. Szabó Lajos (SZKSE).

 SZV
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Bán Benedek (SZSZKE) nyerte az U13-as mezőnyversenyt

Kölyökatlétika
Április 2-án, szombaton máso-
dik alkalommal versenyeztek 
Szekszárdon a kölyök-atlétikai 
csoportot működtető iskolák.

A városi sportcsarnokban szép-
számú közönség előtt kezdődtek 
meg a versenyek. A szervezők 
8-10 fős, vegyes csapatokat al-
kottak a résztvevőkből, akik kü-
lönböző színű mezekben spor-
toltak. Az első osztályosok (46 
fő) kezdték el a kijelölt feladatok 
(gátváltó, keresztszökdelés, me-
dicinlabda dobást térdelésből, 
szivacsgerely hajítás, forma 1 
pálya) teljesítését. Amikor a má-
sodik osztályosok (56 fő) léptek 
pályára, már a szurkolók hangja 
is megjött. A diákok egy vál-
toztatással (helyből távolugrás) 
teljesítették a versenypályákat. 
Miután a harmadik osztályosok 
(42 fő) is teljesítették a számuk-
ra kijelölt feladatokat, a végén az 
évfolyamoknak 3, illetve 4 perc 
folyamatos futás volt a feladat. A 
résztvevő gyerekek jóleső fáradt-
sággal, a teljesítésért kiérdemelt 
oklevéllel és csokoládéval zárták 
a kölyökatlétikai versenyt.

Dicséret illeti a szervezőket, a 
felkészítő tanárokat. Köszönet 
a helyszínt biztosító Szekszárdi 
Sportközpont Nkft. csapatának, 
és Mozolai Annamáriának, aki 
versenybírók szervezésével se-
gítette a lebonyolítást.  SZV

Itt mindent megtanulhatsz,
amire szükséged lehet
a járművezetői
vizsgához!

www.mazsijogsi.hu

„Mindenhol jó, ...
de a legjobb OTTHONRÓL!”

(01336)

FÜL-ORR-GÉGÉSZETI
MAGÁNRENDELÉS

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

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

Rendelési idő:
hétfő, szerda: 14:30 órától

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

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

(01338)

UFC: elmaradt a meglepetés

Az esélyesebb Tolna szer-
zett előnyt a női futsal NB I 
rájátszásában, miután a ne-
gyeddöntő első mérkőzésén, 
Szekszárdon győzte le 3-0-ra 
megyei riválisát.

A városi sportcsarnokban 
több mint félezer néző előtt, 
remek hangulatban megrende-
zett találkozón a bajnoki cím-
re is esélyes tolnaiak kezdtek 
jobban. A Szekszárd idegesen, 
pontatlanul játszott, a tét rá-
nyomta bélyegét Micskó Márk 
együttesének játékára. Az UFC 
tíz percen át állta a tolnai roha-

mokat, ekkor Varga A. góljával 
előnybe kerültek a látogatók. A 
szünet után alig telt el két perc, 
s máris megduplázta előnyét 
Frank Tamás csapata: Fábi-
án volt eredményes egy szög-
let után. Nem sokkal később 
szépíthetett volna a Szekszárd, 
de Szekér közvetlen közelről 
sem talált a kapuba. Fél óra já-
tékot követően Maláti G. is be-
talált, s ezzel beállította a 3-0-as 
végeredményt.

A negyeddöntő visszavágóját 
április 24-én, vasárnap rendezik 
Tolnán. 

 SZV

A „kis Ficza”, aki miatt átírták a szabályokat
Nemzetközi sikert elért szek-
szárdi sportolók közül csütör-
tökön Ficza Ferencet fogadta a 
városházán Ács Rezső polgár-
mester. A túraautó világbajnok-
ságban versenyző 19 éves pilótát 
édesapja kísérte el, és közösen 
elevenítették fel a versenyző pá-
lyafutásának állomásait. Ács Re-
zső – aki a tervek szerint két hét 
múlva a Hungaroringen szurkol 
majd a fiatal sportolónak – meg-
tudhatta többek között, hogy a 
magyar és nemzetközi szövetség 
is a „kis Ficza” miatt írta át egy 
alkalommal a versenyzők életko-
rára vonatkozó szabályt.   - fl - FO
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ÁCS REZSŐ polgármester
Április 4-én, hétfőn 14 órakor 
tartotta, előzetes bejelentkezés 
alapján. Tel.: 74/504-102. Szek-
szárd, Piac tér 1. „F” épület.

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

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület 
A következő időpontot később 
közöljük. Garay J. Általános Iskola 
és AMI (Zrínyi u. 78.)

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

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

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

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

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

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

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

PAP MÁTÉ képviselő
IX. sz. választókerület 
A hónap első hétfőjén 16–17 órá-
ig. Baka István Általános Iskola 
(Béri B. Á. u. 89.)

GOMBÁS VIKTÓRIA RITA képviselő
X. sz. választókerület 

A hónap második hétfőjén 17–18 
óráig. Szőlőhegyi Óvoda.

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

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

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

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

A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJAAGÓRA MOZI
Április 9., szombat
15:00 – Robinson Crusoe 3D
17:00 – Robinson Crusoe 3D
19:00 – Eddie, a sas
Április 10., vasárnap
15:00 – Robinson Crusoe 3D
17:00 – Robinson Crusoe 3D
19:00 – Eddie, a sas
Április 11., hétfő
17:00 – Robinson Crusoe 3D
19:00 – A dán lány
Április 12., kedd
17:00 – Robinson Crusoe 3D
19:00 – A dán lány
Április 13., szerda
17:00 – Robinson Crusoe 3D
19:00 – A dán lány
Április 14., csütörtök
15:00 – A lovasíjász
17:00 – Jöttünk, láttunk

visszamennénk 3. –
A forradalom

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

visszamennénk 3. –
A forradalom

19:00 – Hurok

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
Április 10., vasárnap 16 óra 
Színházterem
Alma zenekar koncert

Fennállásának 20 éves jubi-
leumát ünneplő Alma Zene-
kar ad koncertet Szekszárdon. 
Jegyár:1900 Ft, 2200 Ft. A je-
gyek megvásárolhatók az in-
tézmény jegypénztárában és a 
ticketportal.hu oldalon.

Április 11., hétfő 10:00 – 20:00
Agóra Kávézó
Fizess verssel a kávédért a ma-
gyar költészet napján!

Hétfőn egy teljes napig min-
den idézet (legyen az ismert, 
vagy saját) fizetőeszközzé vá-
lik az Agóra Kávézóban, így a 
vendégek kávéjukat egy vers-
sel vagy akár egy idézettel „fi-
zethetik ki”. Írd le nekünk ked-
venc verssorodat a magyar 
költészet napján, és a kávét mi 
álljuk! A verseket még aznap 
kiállítjuk az Agóra Kávézóban.

Az akció keretében minden 
vendég egy verssel nevezhet, 
és az ajánlat egy presszó kávé-
ra vonatkozik. 

Április 12. kedd 17:00
Placc- Ifjúsági Közösségi Tér
Tamási Gábor kiállításának 
megnyitója. 

Tamási Gábor, a Néprajzi 

Múzeum egykori fotósának ki-
állítása. Közreműködik Kis Pál 
István, költő.

Április 13., szerda 14:30
Színházterem
Kisiskolás bérlet:  Aladdin

Az Ezeregyéjszaka meséje kel 
életre varázslatos díszletben, lát-
ványban Aladinnal, Dzsinivel 
és Jázminnal, kik a szeretet és 
a szerelem határtalan erejével 
képesek legyőzni a gonosz va-
rázsló minden ármánykodását. 
A budapesti Turay Ida Színház 
előadása. Jegyek kaphatók korlá-
tozott számban, 1000 Ft-os áron.

Április 13., szerda 18:00 
Placc – Ifjúsági Közösségi Tér
Író-olvasótalálkozó Závada Pé-
terrel

A rendezvény a Jelenkor 
folyóirat és a Babits Mihály 
Kulturális Központ együttmű-
ködésében, a Magyar Költészet 
Napja alkalmából jön létre. 
Házigazda: Ágoston Zoltán, a 
Jelenkor folyóirat főszerkesztő-
je. A belépés díjtalan!

Április 14., csütörtök 
10:00 – Színházterem
Óvodás bérlet: Aladdin 
14:30 – Színházterem
Kisiskolás Plusz bérlet: Aladdin

Április 16., szombat 08:00 – 12:00
Placc – Ifjúsági Közösségi Tér
BaZsi újratöltve – Babits Bazári-
um helyi termelői- és zsibvásár

A Babits Bazárium egy olyan 
vásár, ahol a kiváló terméket 
előállító őstermelők kínálják 
portékájukat, mellettük pedig 
olyan bolhapiac működik, ahol 
magánszemélyek értékesíthe-
tik a feleslegessé vált dolgai-
kat. A zsibvásáron a helypénz 
befizetése után bárki szabadon 
kereskedhet: eladhatja, vagy el-
cserélheti áruit. Az árusítóhe-
lyek 7:00 órától foglalhatók el. 
Stand bérlet: 1000 Ft.

Április 23., szombat 11:00
Művészetek Háza
Végh András kiállításának 
megnyitója.

Végh András festő, grafi-
kus Tolnán született 1940-ben. 
A budapesti Képzőművésze-
ti Főiskolán végezte tanulmá-
nyait, mesterei Kmetty János és 
Bernáth Aurél voltak. Több tu-
cat hazai és külföldi kiállításon 
vett részt. Munkásságáért 1994-
ben Munkácsy-díjat kapott.

A kiállítást megnyitja Pata-
ki Gábor művészettörténész. 
Közreműködik: Müller Beáta 
énekművész, Lozsányi Tamás 
orgonaművész.

A Tolna Megyei
Vöröskereszt

HASZNÁLTRUHA
ADOMÁNYOZÁST TART

Helye: 7100 Szekszárd,
Dózsa György u. 1.

Ideje: 2016. április 11. 
(hétfő) 08:00 – 09:00

2016. évi tagdíj befizetésére 
is lehetőség van.

Szeretettel várjuk tagjainkat, 
a Szekszárdi Nyugdíjasok 
Területi Érdekszövetsége 

tagjait, és minden rászorulót.

A Szekszárd-Újvárosi 
Római Katolikus Társaskör

és a Német Nemzetiségi 
Egyesület 

2016. április 17-én,
vasárnap 15 órára
BORVERSENYRE

hívja az érdeklődőket
a Szent István Házba

(Szekszárd, Rákóczi u. 69.),
Akik kiváló boraikat a bíráló 

bizottság ítéletének alá kí-
vánják vetni, mintánként 2 

db 7 dl-es palackkal 
juttassanak el április 15-én, 
pénteken délután 17 és 19 

óra között vagy április 16-án, 
szombaton 9 és 12 óra között 

a Szent István Házba.

Meghívó közgyűlésre
A Szekszárd Alsóvárosi Rk. 

Közhasznú Egyesület  
április 18-án, hétfőn  

17:30 órai kezdettel tartja  
évi rendes közgyűlését az 

egyesület székhelyén (Béla 
király tér 9., Plébánia).

Amennyiben a megadott 
időben a közgyűlés határo-

zatképtelen, úgy a közgyűlést 
19:00 órára (Bíró László püs-
pök úr 18:00 órai szentmisé-
je után) ismét összehívásra 
kerül, az előzővel azonos 

napirendi pontokkal. Számí-
tanak a tagság részvételére.

A közgyűlés nyilvános,  
szeretettel várnak minden 

érdeklődőt, és az egyesületbe 
belépni szándékozót!

MEGHÍVÓ
A Magyar Rákellenes Liga 
Szekszárdi Alapszervezete 

Tisztelettel meghívja Önt és 
ismerőseit

Nemzeti Rákellenes Nap 
rendezvényünkre

2016. április 14. (csütörtök) 
17:00 órai kezdettel 

a Babits Mihály Kulturális 
Központ Csatár termébe.

Nemzetközi Rákellenes Unió 
(UICC) ajánlása szerint:

„(A) Mit tehetünk,(A) Mit 
teszünk a rák ellen” jegyében
I. előadás: „Idegrendszert 

érintő daganatok: azok meg-
előzése és kezelése”

(Előadó: Prof Dr. Kondákor 
István, Neurológus)

II. előadás: „Merjünk kérdez-
ni az orvostól”

(Előadó: Prof Dr. Simon Ta-
más, Emeritus Ny. Egyetemi 

tanár SOTE Ny. Tanára)
A rendezvény ingyenes!

Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata a Szekszárd Város 
Aranykönyvéről szóló 14/2011.
(IV.12) önkormányzati rendeletére 
hivatkozva (olvasható a Polgármes-
teri Hivatal honlapján) a következő 
módon és az itt jelzett határidőre 
várja a város polgárainak, közössé-
geinek, valamint intézményeinek, 
gazdasági és társadalmi és egyéb 
szervezeteinek javaslatait a 2015-ös 
naptári év megörökítésre érdemes 
eseményeiről.

Az Aranykönyvbe való bejegyzés 
indoka lehet, olyan
• kiemelkedően fontos pozitív, 
Szekszárdot érintő esemény, amely 
méltó arra, hogy a város történeté-
nek részévé váljon,
• szekszárdi személyhez, közösség-
hez, intézményhez kötődő kiemel-
kedő teljesítmény, 

• neves személyiség látogatása,
• természeti jelenség, amelynek je-
lentős kihatása volt a város életére,
• események és teljesítmények – a 
reál és a humán szférában –, ame-
lyek új értéket teremtettek, illetve a 
város hírnevét jelentősen emelték, 
vagy a városban lakók életminősé-
gét pozitívan befolyásolták,
• kitüntetéseknél azok a szekszárdi 
polgárok, közösségek javasolhatók, 
akik a Tolna Megyei Önkormány-
zat Közgyűlése vagy Szekszárd 
Megyei Jogú Város Önkormány-
zatának Közgyűlése által alapított, 
valamint a köztársasági elnök, il-
letve országos hatáskörű szervek 
kitüntetettjei,

• a rendszeresen ismétlődő esemé-
nyek, megemlékezések, nagyrendez-
vények esetén a javaslatban a jubile-
umi alkalmakon kívül felterjeszthető 
az adott évben különösen kitűnt ren-
dezvény (illetve annak eleme) is, 
• az általános és a középiskolák diák-
jainak tanulmányi, sport, művészeti, 
kulturális versenyein a nemzetközi, 
országos I-III. helyezettek, illetve az 
arany-, ezüst- és bronzéremmel, 
fokozattal kitüntetettek, az OKTV 
és az OSZTV versenyeken az orszá-
gos I-III. helyezettek kerülhetnek az 
Aranykönyvbe.

A bejegyzésre javaslatot tehetnek 
szekszárdi polgárok, közösségek, 
intézmények, gazdasági, társadalmi 
és egyéb szervezetek.

A javaslathoz szükséges űrlap 
letölthető a Polgármesteri Hivatal 
honlapjáról, vagy hivatali időben át-
vehető az ügyfélszolgálati irodában.

Kérjük, éljenek javaslattételi le-
hetőségükkel, és az aranykönyvi 
rendelet követelményeinek megfe-
lelő eseményekről, teljesítmények-
ről, személyekről küldjenek kellően 
indokolt javaslatokat 2016. április 
15-i határidőig a következő címre:

Posta: Dr. Dobos Gyula ny. levél-
tár igazgató,7100 Szekszárd, Bródy 
köz 21. (Kérjük a borítékon feltün-
tetni: Aranykönyvi javaslat) vagy 
e-mail: dob6612@mail.iif.hu

A határidő után érkezett jelzése-
ket a bizottság nem tudja fogadni.

A közgyűlés által jóváhagyott 
Aranykönyv a Szekszárdi Vasárnap 
2016. augusztusi számában jelenik 
meg.

Felhívás javaslattételre
Szekszárd Város Aranykönyvébe történő bejegyzéshez

FELHÍVÁS – ÉRTÉKTÁR:
A Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság felhí-
vással él a szekszárdi magánszemélyek és szer-
vezetek felé, hogy éljenek a települési értéktárba 
felvételre történő javaslattételi lehetőségükkel a 
településen fellelhető bármely szellemi vagy 
tárgyi, természeti, közösségi érték vagy termék 
vonatkozásában.

A bizottság a következő szakterületenkénti 
kategóriákban várja a nemzeti értékekre vonat-
kozó javaslatokat: 

• agrár- és élelmiszergazdaság, 

• egészség és életmód, 
• épített környezet, 
• ipari és műszaki megoldások, 
• kulturális örökség, 
• sport, 
• természeti környezet, 
• turizmus és vendéglátás.

A nemzeti érték fogalmát a magyar nemzeti 
értékekről és a hungaricumokról szóló 2012. évi 
XXX. törvény határozza meg.

A javaslatokat Szekszárd Megyei Jogú Város 
Polgármestere részére a www.szekszard.hu hon-
lapról letölthető adatlapon kell benyújtani.

A benyújtás módja:
1.) elektronikusan az ertektar@szekszard.hu 

e-mail címre való küldéssel,
2.) postai úton a javaslat teljes anyagának 

elektronikus adathordozón való mellék-
letével egyetemben (7100 Szekszárd, Béla 
király tér 8., 7100 Szekszárd, Pf. 83.)

A benyújtás határideje: folyamatos.
További felvilágosítás: Pócs Margit 
közművelődési és civil kapcsolatok referense, 
tel.: +36-74/504-119, +36-30/632-3266,
e-mail: ertektar@szekszard.hu

KÖLTÉSZET NAPJA

2016. április 11.,
hétfő – 17 óra

„Ének, hajolj ki 

ajkamon”

Előadó: Kovács Gábor
Tolna Megyei Illyés Gyula 

könyvtár
(Szekszárd, Széchenyi u. 51.)
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LOVASTÁBOR 2016-ban is Őcsényben!
A Rózsa Tanya Lovarda 2016-ban ismét lovastáborokat indít az alábbi időpontokban:

1. június 20-tól június 25-ig,
2. június 27-től július 2-ig,
3. július 4-től július 9-ig,

4. július 11-től július 16-ig,
5. július 25-től július 30-ig,
6. augusztus 1-től augusztus 6-ig,

7. augusztus 8-től augusztus 13-ig
(edzőtábor 13 éves korig),

8.  augusztus 10-től augusztus 15-ig
(edzőtábor 14 éves kortól).

Bővebb információért kérjük érdeklődjön telefonon, vagy látogassa meg weblapunkat!
Telefon: 30/474-00-90, 30/288-84-37 • www.rozsatanya.n4.hu (01339)

IRODA
MINDENKINEK

ELÉRHETŐSÉGEINK
TEL.: 74/502-053

FAX: 74502-052
E-MAIL: kovinfokft@t-online.hu

MEGNYITOTTUNK!
7100 SZEKSZÁRD,

MÁTYÁS KIRÁLY U. 8.

NYITVA TARTÁS:
H É T F Ő :  0 9 : 0 0 – 1 7 : 0 0
K E D D  0 9 : 0 0 – 1 7 : 0 0
S Z E R DA :  0 9 : 0 0 – 1 8 : 0 0
CSÜTÖRTÖK: 09:00–17:00
P É N T E K :  0 9 : 0 0 – 1 5 : 0 0

SZOLGÁLTATÁSAINK
– FÉNYMÁSOLÁS – INTERNET HASZNÁLAT
– NYOMTATÁS – FOTÓ KIDOLGOZÁS
– LAMINÁLÁS – FAXOLÁS
– SPIRÁLOZÁS – SZKENNELÉS
– NÉVJEGYKÁRTY KÉSZÍTÉS – GÉP HASZNÁLAT
– GRAFIKAI TERVEZÉS – GÉPELÉS

(01343)

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

(01329)

TERMELŐI
Bio Homoktövis

termékek
SZEKSZÁRD:

 Béri Balogh Ádám utca – 

Kecskés Ferenc utca sarkán.

(01335)


