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E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Tiszta víz
Hamarosan tiszta ivóvízhez 
jutnak Józsefpuszta, Kender-
gyár és Ózsákpuszta lakosai. 
A településrész egészséges ivó-
vízzel való ellátása érdekében 
új vízvezeték építését kezdték 
meg – jelentette be csütörtökön 
Ács Rezső polgármester.
 → 3. oldal

Faültetés
Három generáció tagjai: gyer-
mekek, szülők és nagyszülők 
serénykedtek az elmúlt szom-
baton a Szőlőhegyre vezető ke-
rékpárút mentén, ahol – a vá-
rosi klímaalap támogatásával 
– harminc platánfát ültetett el 
a Zöldtárs Alapítvány.
 → 4. oldal

Kávézás
Nagy érdeklődés kísérte az el-
múlt vasárnap Szekszárdon 
megrendezett Török Kávé Ma-
gyar Bajnokságot. A viadal 
egyben kvalifikációs verseny is 
volt, melynek győztese, Dobra 
Réka képviselheti hazánkat a 
világbajnokságon.
 → 9. oldal

→ 5. oldal

Tudnivalók
az általános

iskolai
beiratkozásról 
és a szekszárdi 

felvételi
körzetekről

 → 10. oldal
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SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Március 19.
(vasárnap)

Március 20.
(hétfő)

Március 21.
(kedd)

Március 22.
(szerda)

Március 23.
(csütörtök)

Március 24.
(péntek)

Március 25.
(szombat)

NÉVNAP–TÁR
Március 19. (vasárnap) – József, Bánk
József: héber eredetű; jelentése: Jahve + gyarapítson.
Bánk: a Bán magyar méltóságnév -k kicsinyítőképzős származéka.

Március 20. (hétfő) – Klaudia, Alexandra
Klaudia: latin eredetű; jelentése: a Claudius nemzetség nőtagja.
Alexandra: görög-latin eredetű; jelentése: harcra kész, az embereket 
oltalmazó.

Március 21. (kedd) – Benedek, Bence
Benedek: latin eredetű; jelentése: áldott.
Bence: latin eredetű; jelentése: győztes.

Március 22. (szerda) – Beáta, Izolda
Beáta: latin eredetű; jelentése: boldog.
Izolda:  kelta-német eredetű; jelentése: vas; tevékenykedni, rendelkezni.

Március 23. (csütörtök) – Emőke, Botond
Emőke: magyar eredetű; jelentése: anyatejjel táplált újszülött, bébi.
Botond: magyar eredetű; jelentése: buzogányos harcos.

Március 24. (péntek) – Gábor, Karina
Gábor: héber eredetű; jelentése: Isten embere, Isten bajnoka.
Karina: olasz eredetű, jelentése csinos, becses.
Március 25. (szombat) – Irén, Írisz
Irén: görög eredetű; jelentése: béke.
Írisz: görög eredetű; jelentése: szivárvány, nőszirom. Forrás: idokep.hu/szekszard

zápor | kb. 2 mm eső | szeles nap
max. 11o , min. 7o

zápor | kb. 1 mm eső | szeles nap 
max. 17o , min. 5o

közepesen felhős | szeles nap
max. 18o , min. 5o

zápor | kb. 3 mm eső
max. 17o, min. 7o

zápor
max. 16o , min. 8o

zápor
max. 14o , min. 6o

közepesen felhős
max. 16o , min. 5o

Kristálytiszta ivóvízhez jutnak a Keselyűsben élők
Hamarosan tiszta ivóvíz-
hez jutnak Józsefpuszta, 
Kendergyár és Ózsákpusz-
ta lakosai. A három hely 
egészséges ivóvízzel való 
ellátása érdekében új vízve-
zeték építését kezdték meg.

Mint azt Ács Rezső polgár-
mester a csütörtök délelőtt 
Ózsákpusztán megtartott saj-
tótájékoztatón elmondta, a 
Szekszárdhoz tartozó három 
településrészen élők sokszor 
jelezték, hogy rozsdás víz fo-
lyik a csapokból. Hozzátette, 
Máté István képviselő is sokat 
lobbizott a probléma megoldá-
sa érdekében.

A tervek már régóta készen 
álltak, de a megvalósításhoz 
szükséges forráshoz tavaly 
jutott hozzá a város. Össze-
sen 9 kilométer vízvezetéket 
építenek ki mintegy 80 millió 
forintos beruházással – tudat-
ta a városvezető. Az új vízve-
zetékkel egy magánkézben 
lévő hálózatot váltanak ki, a 
vezetékeket a Duna Aszfalt 
Kft viszi el a külterületekig, a 
belterületi csatlakozásokat az 
E.R.Ö.V Zrt. építi ki. A leg-
később nyár elejéig lezáruló 
beruházásnak köszönhetően a 

három településrész mintegy 
200 lakója ugyanazt – a Duna 
melletti kutakról származó – 
vizet ihatja majd, mint a szek-
szárdiak. 

Máté István képviselő arról 
szólt, hogy megválasztását kö-
vetően minden érintett rögtön 
azzal a kéréssel fordult, hoz-
zá, hogy segítsen a probléma 
megoldásában. 

Artim Andrásné, az E.R.Ö.V. 
Zrt. ügyvezetője elmondta, a 
víz vastartalma normális eset-
ben 0,3 milligramm literen-
ként, míg az érintett területe-
ken ennek akár az ötszöröse 
is lehet. A víz ettől még iható, 
de levegővel érintkezve a vas 

kiválik és látható lesz. Hozzá-
tette: a lakóknak csak az új ve-
zetékre való rácsatlakozást kell 
önerőből megoldaniuk.

A víz rozsdaszínű és büdös 
– számolt be az Ózsákpusztán 
élő Hajnal Jánosné. Ők kizáró-
lag ásványvizet isznak és tész-
tát, illetve levest is csak azzal 
főznek. Ha ugyanis felteszik 
főni a vizet, a tetején vasta-
gon megjelenik a „rozsda” – 
fogalmazott. A fehér ruhákat 
ugyancsak kizárólag ásvány-
vízzel mossák, és a magas vas-
tartalom miatt mindössze 3-4 
évente új mosógépet kellett 
vásárolni.

 S. V.
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Ács Rezső a sajtótájékoztatón 
azt is megosztotta, hogy a 
Magyar Közúttal való együtt-
működés keretében nemcsak 
a Keselyűsi út autópálya fel-
hajtóig tartó része újul meg. 
Az út az M6-ostól egészen 
Keselyűsig teljesen új aszfalt-
réteget kap. Ennek a Gemenc-
ben elkészülő turisztikai célú 
beruházások – többek között 
a tervezett kalandpark és 
az új ökocentrum – miatt is 
nagy a jelentősége, így ugyan-
is ezek is könnyebben megkö-
zelíthetővé válnak.

Turistákra „vadásznak” Szekszárdon
A „Turistavadász” nevű új in-
formatikai rendszert vehetik 
használatba a város idegenfor-
galmában érintett szereplők 
május 1-től Szekszárdon – szá-
molt be a turizmusonline.hu.

A portál közlése szerint „Szek-
szárd felismerte a Turistavadász 
szoftverben rejlő potenciált, 
mellyel a hatékonyabb önkor-
mányzati működés mellett 
egyfajta szolgáltatói attitűd-
erősítéssel a helyi szállásadók 
mindennapi munkáját is támo-
gatja”. A turisták ebből egyrészt 
azt veszik észre, hogy gyorsabbá 
válik a szálláshelyekre történő 
bejelentkeztetés, hiszen nem 

kell bajlódniuk a különféle be-
jelentőlapok kitöltésével. Más-
részről rendszeres tájékoztatást 
kaphatnak a városban megren-
dezésre kerülő programokról, 
rendezvényekről.

A vendégek egyszerűbb be-
jelentkeztetése a szállásadók 
munkáját is könnyíti. A Turis-
tavadász szoftver használatával 
nem duplikálódik a munka a 
különféle bejelentők és vendég-
könyvek egymással párhuzamos 
kitöltésével. Az adminisztrációs 
terheket pedig tovább csök-
kenti, hogy az adóhatóságnak 
továbbítandó havi IFA-beval-
lások egy gombnyomásra elké-
szülnek, összegződnek.

A pontosan és határidőre 
beérkező adóbevallások az ön-
kormányzat adóbevételeinek 
növekedése mellett a hivatali 
dolgozók munkáját is segítik. 
A rendszer használatával a hi-
vatalnak lehetősége van bárme-
lyik pillanatban megtekinteni az 
adott szállásadó vendégforgal-
mát, ezzel is javítva az ellenőr-
zés hatékonyságát, felszámolva 
a láthatatlan vendégéjszakákat, 
fehérítve a helyi gazdaságot.

Jól látható tehát, hogy a fej-
lesztés nyomán az idegenforga-
lomban érintett szereplők az ön-
kormányzat segítségével jelentős 
fejlesztéshez jutnak. Munkájukat, 
a vendégek számának növekedé-

sét, a szezonalitás csökkentését 
nagyban segíti az a marketing-
funkció is, mellyel a városi prog-
ramok, attrakciók híre szélesebb 
körben jut el az érdeklődőkhöz. 
Ezáltal nagyobb eséllyel térnek 
vissza a városba azok a turisták 
is, akik korábban már egyszer 
ellátogattak a megyeszékhelyre.

A város tehát az idegenfor-
galmi adóbevételek növekedése, 
az adminisztráció csökkenése 
mellett azzal is számolhat, hogy 
szélesebb célcsoportot szólíthat 
meg, s az így odalátogató turis-
ták nagyobb számban veszik 
igénybe a város szolgáltatásait, 
üzleteit, attrakcióit. 

 Forrás: turizmusonline.hu

Borverseny: fontos visszajelzés a kistermelőknek
Ünnepélyes keretek között 
tartotta meg hagyományos 
borversenyének eredmény-
hirdetését az idén 40 éves Di-
centy Dezső Kertbarát Kör a 
múlt szombaton, a PTE KPV-n.

Míg tavaly 157 minta verseny-
zett, addig az idei mustrára 187 
bort neveztek be a kistermelők 
– mondta el Ferenc Vilmos, a 
kertbarát kör elnöke. Vörösbo-
rokból érkezett a legtöbb, ösz-
szesen 117 minta. A vörösök 
között a legtöbben kékfrankos-
sal neveztek, de sok merlot is 
szerepelt a versenyen.

A benevezett 187 mintából 
összesen 136 szerzett arany,- 
ezüst, vagy bronzérmet, emellett 
52 oklevelet is kiosztottak. Ara-
nyat 17, ezüstöt 43, míg bron-
zérmet 30 vörösbor kapott. Ezek 
közül a legtöbb aranyat, szám 
szerint hatot a kékfrankos borok 
kapták. A fehérek versenyében 3 
arany-, 15 ezüst-, és 9 bronzérem 
született. Aranyéremmel 5, ezüs-
téremmel 15, míg bronzéremmel 
6 rozét ismertek el. A kékfranko-
sok a rozék között is szépen sze-
repeltek és három aranyérmet 
érdemeltek ki.

A vörösborok közül Szollár 
Zoltán merlotja, a fehérek kö-

zött Dávid Mihály chardon-
nay-ja, a rozék között pedig 
Molnár Géza cabernet sauvig-
non rozéja kapta a legmagasabb 
pontszámot. Az ünnepélyes 
eredményhirdetésen Tóth Jó-
zsef a „Tolna megyei kertbará-
tok legjobb bortermelője” díjat 
vehette át. Az érmeket, elisme-
réseket Ács Rezső polgármester 
és dr. Szentmiklósi Ferenc, a 
Magyar Kertbarát Mozgalom 
elnöke nyújtotta át.

A kertbarát kör borversenyén 
általában a benevezett minták 10 
százaléka szerez aranyérmet, így 
az idei aranyérmes borok ará-
nya átlagon felüli volt – tudtuk 
meg Ferenc Vilmostól. Az elnök 
elmondta: a tavalyi évjárat nem 

volt egyszerű, sok kihívást tarto-
gatott, és ez az eredményeken is 
meglátszik, hiszen inkább a ko-
rábbi évjáratokból való tételek 
szerepeltek jobban. A kifogásol-
ható minták esetében többnyire 
borászati technológiai gondok és 
hordókezelési problémák adód-
tak – tette hozzá.

A kertbarátok versenyén nem 
annyira az eredmény, mint in-
kább a részvétel a fontos. Aki 
elindul, az – képletesen szólva 
– máris nyert – tudatta Ferenc 
Vilmos. A verseny, illetve annak 
eredménye ugyanis fontos és 
objektív visszajelzéssel szolgál 
a kistermelők számára az álta-
luk készített bor minőségéről. 
A visszajelzés fényében pedig 

tovább fejlődhetnek a borkészí-
tés terén.

A teltházas, mintegy 150 
vendég részvételével megtar-
tott rendezvényen díjat vehetett 
át dr. Szentmiklósi Ferenctől 
az idén 40 éves Dicenty Dezső 
Kertbarát Kör alapító elnöke, 
Ferenc Vilmos és az alapító ta-
gok: Darvas Ferenc, dr. Nagy 
Elemér és Jencski Ferenc. El-
nöki dicséretben részesült Baka 
István, Balogh Sándor, Szikszai 
György és Hladics Károly. A 
kertbarátok tevékenységének 
széleskörű támogatásáért elis-
merést kapott a Szekszárdi Va-
sárnap főszerkesztője, Fekete 
László és Bálint György, lapunk 
újságírója, továbbá Gulyás Fe-
renc újságíró.  S. V.

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

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
március 20-tól március 24-ig.

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

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

(02174)

MENÜ Március 20. Március 21. Március 22. Március 23. Március 24.

„A”
950 Ft

Sertésragu-
leves

Paradicsom-
leves

Kolbászos 
burgonya-

leves

Zöldborsó-
leves Kertészleves

Burgonyás 
tészta,

csemege 
uborka

Lencsefőzelék,
házi fasírt

Aranygaluska,
vaníliaöntet

Rántott halfilé,
bugaci saláta

Sült csirke-
comb,

párolt rizs 
savanyúság

„B”
950 Ft

Sertésragu-
leves

Paradicsom-
leves

Kolbászos 
burgonya-

leves

Zöldborsó-
leves Kertészleves

Mexikói 
csirkeragu,
párolt rizs

Cordon bleu, 
petrezselymes 

parázs-
burgonya

Bolognai 
spagetti,

trappista sajt

Pásztor-
tarhonya 

savanyúság

Székely-
káposzta,

tejföl

Napi
ajánlat
890 Ft

Trappista sajt 
rántva,

párolt rizs,
tartármártás

Trappista sajt 
rántva,

párolt rizs,
tartármártás

Trappista sajt 
rántva,

párolt rizs,
tartármártás

Trappista sajt 
rántva,

párolt rizs,
tartármártás

Trappista sajt 
rántva,

párolt rizs,
tartármártás

Fitness
ajánlat

1190 
Ft

Csirkemellfilé 
brokkolival 

csőben sütve,
párolt 

barna rizs

Csirkemellfilé 
brokkolival 

csőben sütve,
párolt 

barna rizs

Csirkemellfilé 
brokkolival 

csőben sütve,
párolt 

barna rizs

Csirkemellfilé 
brokkolival 

csőben sütve,
párolt 

barna rizs

Csirkemellfilé 
brokkolival 

csőben sütve,
párolt 

barna rizs

Éltető zöld: újra divatba hoznák a faültetést
Három generáció tagjai: gyer-
mekek, szülők és nagyszülők 
serénykedtek az elmúlt szom-
baton a Szőlőhegyre vezető 
kerékpárút mentén, ahol 
harminc platánfát ültetett el 
a Zöldtárs Alapítvány.

Bár a fák csak hosszú évek múl-
tán nyújthatnak hűsítő árnyékot 
a kerékpárúton közlekedőknek, 
a jövőről való gondoskodást 
a jelenben kell elkezdeni. Ezt 
szem előtt tartva, az alapítvány 
hívószavára mintegy húszan 
– gyermekek, szülők és nagy-
szülők – csatlakoztak a faül-
tetéshez. A fatelepítést a város 
klímaalapja, valamint az Alisca 
Terra Kft. és a Schieber Pincé-
szet is támogatta. A hulladék-
gazdálkodási társaság a kom-
posztot, míg a borászat a gépi 
lyukfúrót biztosította a munká-
hoz. Utóbbinak köszönhetően a 
lelkes csapat tagjait már kifúrt 
gödrök várták.

Baka György, a Zöldtárs Ala-
pítvány kuratóriumi elnöke 
mindenre kiterjedő részletes-
séggel mutatta be az önkénte-
seknek az ültetés mikéntjét: mi-
után a csemetét a kifúrt lyukba 
helyezték, azt gondosan feltöl-
tötték komposzttal, amit kel-
lően tömörítettek úgy, hogy a 
gyökerek biztosan érintkezze-
nek a földdel, majd a fa mellé 

két oldalról egy-egy karó ke-
rült. A csemete rögzítése után 
érkezhetett az éltető víz. Az 
önkéntesek ezt követően bele-
vetették magukat a munkába 
és az eredményre nem is kellett 
sokat várni, kisvártatva szinte az 
összes lyukba egy-egy facseme-
te került. A munkából még a né-
hány éves gyermekek is aktívan 
kivették a részüket.

Az elnök elmondta: az ala-
pítvány kiemelt céljai között 
szerepel a város zöldítése. A 
zöld felületek, a pázsitok, a 
bokrok és fák az egyre hosz-
szabb és egyre forróbb nyarak 
elviselésében játszanak fontos 
szerepet. Egy fasor oxigént ter-
mel, hűsítő árnyékot ad a tűző 
napsütésben, véd a portól és a 
zajtól. Emellett a madaraknak 
élőhelyet, a város betondzsun-
gelébe szorult embereknek pe-
dig esztétikus, nyugtató kör-
nyezetet biztosít.

Az ötletgazda Osztermayer 
Adriántól megtudtuk, civil-
ként tett javaslatot a faültetés-
re a Szekszárdi Klímakörnek, 
melynek munkáját a Zöldtárs 
Alapítvány koordinálja. Mint 
mondta, az utóbbi időben saj-
nos „nagyon kikopott a divat-
ból” a faültetés, noha ez igen 
fontos a jövőnk, gyermekeink 
jövője szempontjából. 

 - esvé -
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Negyvennyolcas síroknál. A városi megemlékezés 9 órakor az 
újvárosi és alsóvárosi temetőben kezdődött, ahol az Egyed Antal 
Honismereti Egyesület szervezésében a szekszárdi ’48-asok, Garay 
Antal, Hollós Lajos és Török Zsigmond sírjánál helyeztek el koszo-
rút, virágot az emlékezők.

Fiatal emlékezők. A város óvodásai a nemzeti ünnep előtti napon 
keresték fel a Béla király téri 1848-1849-es emlékművet, s helyezték 
el a maguk készítette nemzeti színű papír kokárdákat, virágokat, és 
dallal, verssel tisztelegtek a forradalom és szabadságharc hőseinek 
emléke előtt.

FOTÓ: KISS ALBERT
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Csakis tettekkel lehetünk büszkék magyarságunkra

A március 15-i tavaszi nap-
sütésben mintegy kétezren 
gyűltek össze a Béla király té-
ren, hogy nemzeti ünnepün-
kön együtt emlékezzenek az 
1848-1849-es forradalom és 
szabadságharc hőseire.

Az idei ünnepi rendezvény 
szónoka, Gombás Viktória ön-
kormányzati képviselő arról 
beszélt: március tizenötödikén 
a szabadságért küzdő magyar 
nemzetre gondolunk, akiknek 
harca ugyan elbukott, ám mégis 
győztesekké váltak, mert olyan 
tettet vittek végbe, melyre az 
utókor büszkén tekinthet.

– Sokszor hangoztatjuk, mit 
jelent számunkra magyarságunk. 
Zászlókkal, versekkel, dalokkal, 

koszorúkkal, ünnepi ruhában 
állva, felszínesen, vagy számve-
tést végezve azzal a megnyugtató 
érzéssel, hogy tettem valamit az 
országomért, a népemért, az em-
berekért. Ha az utóbbi jellemző 
rám, akkor büszkén viselhetem 
a kokárdát – hívta fel a figyel-
met a képviselő a nemzetért való 
munkálkodás fontosságára. A 
szónok feltette a kérdést: ha vala-
ki közömbösen elfordul a prob-
lémáktól, csak magával törődik, 
és szűkebb-tágabb közösségéért 
nem tesz semmit, viselheti-e a 
nemzeti színeket, amelyben a pi-
ros az erőt, a fehér a hűséget, míg 
a zöld a reményt szimbolizálja.

„Amennyiben közös céljaink 
érdekében képesek vagyunk az 
együtt munkálkodásra, akkor 
büszkén mondhatjuk: magya-
rok vagyunk, mert erősek, hű-
ségesek és bizakodóak vagyunk. 
Ezek vagyunk mi! A kokárda, a 
nemzet színei, Magyarország 
színei. Mi büszkék vagyunk 
magyarságunkra – nem látszat-
ból, hanem belülről, szívből és 
igazán! – hangsúlyozta Gom-
bás Viktória, aki szerint az erő, 
a hűség és a remény kovácsolta 
egybe 1848 forradalmárait is. 
Az ünnep szónoka az összefo-
gás jelentőségéről beszélt, amely 
nélkül az ország nem működhet 
jól. Mindez – tette hozzá – igaz 

a mi településünk lakóira is: hi-
szen Szekszárd a mi kis orszá-
gunk, földünk, életterünk, ahol 
nap, mint nap küzdünk, hogy 
szebbé, élhetőbbé tegyük.

„Magyarságunk összekap-
csol bennünket. Nem jelszavak, 
nem jelvények, nem mivoltunk-
nak mesterséges üres definíciói 
kapcsolnak össze, hanem nem-
zedékek öntudata, akarata és 
hagyományai” – idézte fel az 
egykori miniszterelnök, gróf 
Teleki Pál szavait. Gombás Vik-
tória hangsúlyozta: a 1848-as 

ifjúság elszántságára, tenni aka-
rására van szükség ahhoz, hogy 
ma eredményeket érhessünk el.

A beszédet követően „forra-
dalmi hevületű” dallamokkal, 
tánccal és irodalmi összeállítással 
színesített ünnepi műsorral em-
lékeztek a Baka István Általános 

Iskola diákjai a 169 évvel március 
15-re, amikor a magyar ifjúság – 
élükön Petőfivel – kirobbantotta 
a dicsőséges forradalmat.

A megemlékezés koszorú-
zással zárult. A Béla király téri 
1848-1849-es emlékműnél az 
önkormányzat, a megyei kor-
mányhivatal, Szekszárd társa-
dalmi és civil szervezetei, a város 
oktatási és kulturális intézmé-
nyei, valamint a politikai pártok 
képviselői is virággal tisztelegtek 
a forradalmárok és a szabadság-
harcban elesettek emléke előtt.

A városi ünnepségen közre-
működött az Alisca Brass Band, 
valamint a Medinai Radarszá-
zad katonái, illetve a Magyar 
Nemzetőrök Országos Szövet-
sége tolna megyei szervezetének 
tagjai. 

 Gy. L.

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

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

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

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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Kárpát-medencei elismerés járt a tehetséggondozásért
Nyelv, gazdaság, pályaválasz-
tás, várostörténet, internet-
használat, kutyás terápia és 
szenvedélybetegség is szó-
ba került a diákok számára 
tartott előadásokon március 
13-án és 14-én, az idei Garay 
Napok keretében. 

A diákönkormányzat által 
szervezett osztályok közötti 
sportverseny, várostörténeti 
tudáspróba, bolondos kórus-
verseny és táncház – csak né-
hány esemény az idei Garay 
Napok megannyi programja 
közül. Heilmann Józsefné, a 
Garay János Gimnázium igaz-
gatójától megtudtuk: az iskola 
23. alkalommal adott otthont 
a Kárpát-medencei Kőrös Cso-
ma Sándor Földrajzversenynek, 
ahol zömmel felvidéki, erdélyi 
és délvidéki diákok versengtek 
az anyaországi tanulókkal. Vol-
tak itt Révkomáromból, Kolozs-
várról, Gyergyószentmiklósról 
és Óbecséről is vendégek, csak 
úgy, mint az „Én Pannóniám 
vers- és prózamondó verse-
nyen”, ahol kassai és pétervára-
di ifjak is küzdöttek a helyezése-

kért. Utóbbin aranyminősítéssel 
zártak a garaysok.

Látva a gimnázium által ki-
fejtett, több éves „diákmento-
ráló” folyamatot, a Kárpát-me-
dencei Tehetségsegítő Tanács 
a Garay Napok keretében adta 
át az intézménynek szóló elis-
merő oklevelét. A szekszárdi 
középiskola 2009 óta működik 
tehetségpontként, 2012-től pe-

dig a Szekszárd és Térsége Te-
hetségsegítő Tanácsnak ad ott-
hont. Tevékenységét – Baranya 
megyével együtt koordinálva 
– főleg Bács-Kiskunban fejti ki, 
ahol még nem annyira intéz-
ményesült a tehetséges diákok 
mentorálása. A Garay gimná-
ziumról szoros kapcsolatban 
áll kolozsvári középiskolákkal, 
történelem, földrajz és matema-

tika témakörben tehetségtábo-
rokat is szervez Erdély szívében. 
„Ez nem csupán a tehetség ki-
bontakozását segíti elő, hanem 
barátságokat is eredményez a 
határon túli diáksággal” – ma-
gyarázta Heilmann Józsefné. Az 
intézmény vezetője büszkén új-
ságolta, hogy nemrég az Euró-
pai Tehetségtámogató Hálózat 
is felvette őket tagjaik sorába, 
s ennek okán két diákjuk ösz-
töndíjjal angol nyelvű, külföldi 
képzésben vesz részt.  Gy. L.
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Az Én Pannóniám Vers- és 
Prózamondó Versenyen a 
Garay gimnázium három 
diákja kapott arany minő-
sítést: Bomba Soma, Csiz-
mazia Dóra és Korsós Ger-
gő. A Kőrösi Csoma Sándor 
Földrajzversenyen – ame-
lyen rendezőként nem indul 
a gimnázium – a fővárosi 
XIV. kerületi Szent István 
Gimnázium diákja, Gulyás 
Zoltán végzett az első helyen 
Dranganagiu Dan-Loránd 
(Gyergyószentmiklós) és Ta-
kács Petra (Pápa) előtt.

Kiemelt ösztöndíj az induló műszaki karon
A megyei és a szekszárdi mű-
szaki szakemberszükséglet 
kielégítését megcélzó gé-
pészmérnök alapszak rend-
szertechnológiai specializá-
ciójának 2017 szeptemberi 
indításáról tartott megbeszé-
lést a PTE Kultúratudományi, 
Pedagógusképző és Vidék-
fejlesztési Karán dr. Palkovics 
László felsőoktatásért felelős 
államtitkár önkormányzati és 
egyetemi vezetőkkel, illetve a 
megye kiemelkedő vállalko-
zásainak irányítóival.

Az egyeztetéseken kiderült: a 
PTE MIK (Műszaki és Informa-
tikai Kar) gépészmérnök BA szak 
azon hallgatói, akik tanulmánya-
ikat 2017 szeptemberétől az 5-7. 

félévben a rendszertechnológiai 
specializáción, Szekszárdon foly-
tatják, a KPVK-n magas szakmai 
színvonalú képzést, valamint ki-
emelt ösztöndíjat kapnak majd. 

A tervek szerint 2018 szeptem-
berétől duális képzésben, e spe-
cializációval megvalósuló teljes 
gépészmérnöki alapképzés indul 
a PTE szekszárdi karán.

Az eseményen részt vett dr. 
Bódis József a PTE rektora, Je-
nei Zoltán kancellár, dr. Hor-
váth Béla a KPVK, dr. Gábriel 
Róbert a TTK és dr. Bachmann 
Bálint a MIK dékánja is. 

A megbeszélésen dr. Haag 
Éva, Szekszárd alpolgármestere 
és Horváth István országgyű-
lési képviselő is támogatásáról 
biztosította a szekszárdi szín-
helyű műszaki képzést. 

A Paksi Atomerőmű Zrt. 
képviseletében jelenlévő dr. 
Kovács Antal és a Paks 2 be-
ruházás ügyében felszólaló 
Mittler István kommunikációs 
igazgatók a képzéshez nyújtott 
szakmai segítséget ajánlottak 
fel az egyeztetésen. 

 Forrás: PTE KPVK

A 11. A osztály párosa, Mihalovits Arnold és Pap Endre nyerte a 
diákigazgató választást. Az gimnázium kulcsait Ács Rezső pol-
gármestertől vehették át

FOTÓ: KISS ALBERT
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Közösségformáló zongora
Harmadik alkalommal adott 
otthont a Garay János Általá-
nos Iskola Liszt Ferenc Zeneis-
kolájának zongora tanszaka 
egy különleges zenei csemegé-
vel kecsegtető rendhagyó ren-
dezvénynek március 11-én.

A hangverseny érdekességét az 
adta, hogy a gyerekek négyke-
zes és hatkezes produkciókkal 
léptek színpadra diáktársaikkal, 
szüleikkel, testvéreikkel, vagy 
tanárukkal a zeneiskola zsúfo-
lásig megtelelt nagytermében. A 
gondosan kivitelezett produkci-
ók előadása – melyet sok gyakor-

lás és együtt muzsikálás előzött 
meg – meghozta gyümölcsét, 
mert nagy sikert arattak a lelkes 
közönség körében.

A rendezvény nem titkolt szán-
déka volt a közösségformálás és 
az összetartozás erősítése is. A 
bemutatkozás végeztével  a sze-
replők emléklapot kaptak és egy 
kis vendéglátásban részesültek. A 
szervezők köszönetüket fejezik ki 
a felkészítő tanári munkáért Főg-
lein Klára tanárnőnek, Lozsányi 
Tamás és Laki János tanár urak-
nak, valamint Erősné Máté Éva 
tanszakvezetőnek. 

  SZV

Teltház a Vasárnapi Matinén
Népszerű volt a kulturális 
központ Vasárnapi Matinéja: 
a múlt hét végén több, mint 
150 gyermek nézte meg Az 
aranyszőrű bárány című előa-
dást a Művészetek Házában.

A Magyar Népmese Színház 
hozta el Szekszárdra „Az arany-
szőrű bárány” című mesejátékot 
március 12-én. A Vasárnapi 
Matiné keretében megrendezett 
előadásra szinte minden jegy 
elkelt. Kíváncsi gyerekszemek 
kutatták a színpadot az előadás 
kezdetén a Művészetek Házá-
ban. A interaktív produkcióban 
a színészek a gyerekekkel kö-
zösen adták elő az ismert nép-
mesét. A jelmezes műsorban 
Benedek Gyula és Zanotta Ve-
ronika vezette be a gyerekeket 
a történetbe, Földi Lehel mu-
zsikái nyomán. Megelevenedett 
a királyi udvar, megjelentek a 
cirkuszosok, de senkinek sem 
sikerül megnevettetnie a ki-

rálylányt... A mintegy 50 perces 
előadás nagy sikernek örven-
dett a gyerekek körében.

A Vasárnapi Matiné című 
rendezvénysorozatnak ezzel 
nincs vége: legközelebb a Hús-
véti Játszóházban, április 9-én a 
Pesti Zenés Színpad „Hol lakik 
a nyúl?” című interaktív, zenés 
mesekoncertjét láthatják a gye-
rekek óriásbábok részvételével. 
 - mwj -

Nőnapi kavalkád az Agórában
Csaknem 1500 résztvevője 
volt március 11-én az egész 
napos Nőnapi Kavalkádnak a 
Babits Mihály Kulturális Köz-
pontban. 

Immár 100 éve, hogy március-
ban egy nap csakis a nőké. A 
Babits Mihály Kulturális Köz-
pont ez alkalomból „Nőnapi 
Kavalkádra” várta a hölgyeket 
március 11-én. Már korán reg-
gel megkezdődtek a programok: 
délelőtt bababörze és torna vár-
ta az érdeklődőket – utóbbi a 
Fitt Fitness jóvoltából. Délután 
a Mentálhigiénés Műhely to-
vábbi egészségmegőrző prog-
ramokra, valamint lélektani 
előadásokra hívta a hölgyeket. 
A résztvevők hallhattak arról, 
hogy mit tehetnek a nők a vegy-
szermentes életért, illetve, hogy 
miként változott a női szerepkör 
a 21. században.

Mindeközben a kávézóban 
„csajos koktélokat” ihattak, a 

mozi előterében pedig a leg-
újabb parfümöket, szépség-
ápolási szereket próbálhatták 
ki a hölgyek. 

A rendezvényteremben este 
sem állt meg az élet. A Moz-
gásművészeti Stúdió és az 
Iberican Táncegyesület bemu-
tatója után exkluzív haj-show 
következett, majd a Csillag 
születik című tehetségkuta-
tón feltűnt Appril Project kö-
szöntötte fergeteges tánccal 
a hölgyeket. A formáció egy 
egészen új világot hozott a 
magyar táncművészeti életbe: 
a színház és a cirkusz világát 
is ötvöző műsoraiknak elen-
gedhetetlen részei az ugrással, 
emeléssel kombinált akrobati-
kus elemek.

A táncosokat egy másik te-
hetségkutatón, az X-Faktor-
ban „befutott” Takács Nikolas 
műsora követte, az estét pedig 
„Women’s night party” zárta DJ 
Táborfyval.  - mwj -

Kodály Zoltánra emlékeztek
Hangversennyel emlékeztek 
Szekszárdon Kodály Zoltán-
ra, a zeneóriás halálának 50. 
évfordulóján.

A megyei kormányhivatal 2016-
ban indította útjára a „Vár-
megyeházi Esték" elnevezésű 
rendezvénysorozatot, melynek 
március 12-i eseményén Kodály 
Zoltánra, az 1967 márciusában 
elhunyt népzenekutatóra, tu-
dósra emlékeztek.

Kaszóné Kovács Karola re-
formátus lelkipásztor áhítatát 
követően a Szekszárdi Gárdo-
nyi Zoltán Református Együt-

tes előadásában Kodály legis-
mertebb műveit – Fölszállott a 
páva, Naphimnusz, Háry János 
daljáték – hallhatta a közönség.

A hangversenyen közremű-
ködött Vincze Klára operaéne-
kes, valamint Lozsányi Tamás és 
Lozsányi Soma orgonaművész, 
továbbá a Garay János Gim-
názium Klarinét Kvartettje. A 
koncerten fellépett a dunaföld-
vári Cantemus Kamarakórus is 
(képünkön), akik Bartók Béla 
népszerű alkotásait szólaltatták 
meg. A kormányhivatal a kon-
cert bevételét a Gárdonyi együt-
tesnek adományozta.  - mwj -
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LOVASTÁBOR
2017-ben is 
Őcsényben!

A Rózsa Tanya Lovarda 2017-ben
ismét lovastáborokat indít az alábbi 

időpontokban:
1.)  Június 19–24. (bejárós),
2.)  Június 26. – július 1. (bentlakásos),
3.)  Július 3–8. (bejárós),
4.)  Július 10–15. (bentlakásos),
5.)  Július 24–29. Élet a tanyán tábor 

(bejárós),
6.)  Július 31. – augusztus 5. Edzőtábor 

középiskolásoknak (bentlakásos),
7.)  Augusztus 7–12. (bejárós),
8.)  Augusztus 14–19. Edzőtábor álta-

lános iskolásoknak (bentlakásos).

Bővebb információért kérjük 
érdeklődjön telefonon, vagy látogassa 

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

+36–30/288–8437
www.rozsatanya.n4.hu

www.facebook.com/rozsatanyalovarda
(02184)

Közkívánatra a standard ablakok árait 
befagyaszto� uk!

• Tényleges 5 év teljeskörű garanciával!
•  6 és 7 légkamrás GEALAN, német 

(„A” kategóriás) műanyag ablakok made in Germany

7100 Szekszárd, Bátaszéki út 74.
Tel.: +36–74/510–397 | Fax: +36–74/510–398

Mobil: +36–30/377–7319
ajanlatkeres@aliscaablak.hu | www.aliscaablak.hu

Forduljon hozzánk bizalommal!

Standard nyílászáróink árai:
600x600  bukó-nyíló ablak  13.500,- Ft
900x600  bukó-nyíló ablak  17.500,- Ft
900x900  bukó-nyíló ablak  21.500,- Ft
900x1200  bukó-nyíló ablak 23.500,- Ft
900x1500  bukó-nyíló ablak  26.500,- Ft
1200x1200  bukó-nyíló ablak  27.200,- Ft
1200x1500  bukó-nyíló ablak  29.900,- Ft
1500x1500  bukó-nyíló ablak  34.000,- Ft
1500x1500  kétszárnyú bukó-nyíló ablak  48.000,- Ft
1800x1500  kétszárnyú bukó-nyíló ablak  51.000,- Ft
900x2100  bukó-nyíló erkély ajtó  33.500,- Ft
1000x2100  bejárati ajtók  69.500,- Ft-tól

Az árak kedvezménnyel csökkente�  árak, az áfa költségeit is tartalmazzák.
• Vállaljuk nyílászáróink kiszállítását, szakszerű bontását és beépítését,
• bonto�  nyílászáróit térítésmentesen elszállítjuk,
• nyílászáróira vállaljuk reluxák, redőnyök, szúnyoghálók, párkányok szerelését.

(02186)

SULIVÁR a Baka Iskolában
a NAGYCSOPORTOS

gyerekeknek
2017. március 22-én, szerdán

17:00 órától
a tornateremben

Izgalmas ügyességi feladatokkal
várjuk az iskolánkba készülőket.

Váltócipőt, sportruhát
hozzatok magatokkal!

(02179)

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

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

ÁLLANDÓ KÉSZENLÉT
0-24 ÓRÁIG:

+36–30/936–32–55 (02155)

Tradíció és újítás: török kávé bajnokság Szekszárdon
Március 5-én, vasárnap az 
Egyesület a Magyar Kávékul-
túráért és A Kávé Háza szer-
vezésében – a kvalifikációs 
versenyek közül egyedüli vi-
déki helyszínként – Szekszár-
don rendezték a Török Kávé 
Magyar Bajnokságot.

A hagyományos török kávét és 
kreatív kávéitalt egyaránt készí-
tő négy versenyző közül a ne-
ves szakemberekből álló zsűri 
végül a címvédő Dobra Rékát 
hirdette ki győztesként a Babits 
Mihály Kulturális Központban 
megtartott megméretésen, így ő 
képviselheti hazánkat a 2017-es 
világbajnokságon Cezve/Ibrik 
kategóriában. A második he-
lyen a szekszárdi Márkosi Ba-
lázs végzett, megelőzve a Hajdú 
Balázst és Drenyovszki Andreát.

A Kávé Házától napra ponto-
san 3 év után búcsúzó Márkosi 
Balázs a Lucky Cup pörkölőjében 
készült panamai kávéval verseny-
zett. Egy csésze elkészítéséhez 8 

grammnyit használt az illatában 
jázmin, narancshéj és mogyoró 
jegyeit mutató kávéból, ame-
lyet 80 g „épített” vízben másfél 
percig áztatta, miközben 95 fo-
kig melegítette azt. Kreatív itala 
elkészítéséhez pedig a kávégyü-
mölcsből főzött teát (cascara), 
valamint a Kozma Pál által Pé-
csett nemesített jázminszőlőt és 
némi hársmézoldatot is használt. 
„Vizsgamunkáját” a zsűri máso-
dik hellyel, az értő közönség pe-
dig nagy tapssal jutalmazta.

A mintegy háromszáz érdek-
lődő által kísért rendezvény célja 
nem csak a legjobb török kávét 
készítő barista kiválasztása, ha-
nem a minőségi kávéfogyasztás 

népszerűsítése is volt – összegezte 
a napot Tóth Sándor. Ezt szolgálta 
például az a pódiumbeszélgetés, 
amelyben a rendezvény házigaz-
dájának partnere Kis Zoltán, a 
2012-es Cezve/Ibrik világbajnok 
és Antalóczy György, a Daráló 
Podcast alapító-szerkesztője volt, 
s amely többek között kávézási, 
kávékészítési szokásokról szólt.

Az érdeklődők Armen Tate-
voszjan segítségével bepillan-
tást nyerhettek a hagyományos 
török kávé elkészítésének „rítu-
sába” is. A Szekszárdon élő, ör-
mény származású férfi elmond-
ta: „odahaza” napi 5-6 csészével 
is megisznak a tradicionálisan 
forró homokban készített fekete 
italból. Aki csak teheti, odahaza 
pörköli (sötétre) és darálja is a 
kávét, amelyet aztán a cezvébe 
töltve, cukorral vegyítve kissé 
karamellizál, és hideg vízzel 
felöntve készít el. A török kávét 
vékony falú porcelán csészében 
kell felszolgálni, ahhoz vaníliás, 
diós sütemény dukál. Armen 
nagymamája még 80 évesen is 
több csészével iszik naponta, a 
kávézaccból pedig még jósol is...

A verseny ideje alatt a buda-
pesti Casino Mocca és a szek-
szárdi A Kávé Háza jóvoltából 
a látogatók presszó, filteres és 
természetesen török kávékat 
kóstolhattak.  - fl -

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

FOTÓ: KISS ALBERT

Tavaszváró borvacsora Németh Janó vöröseivel

A Németh János Pincészet tételeire kompo-
nált borvacsorával várta a minőségi gaszt-
ronómia iránt érdeklődőket március 11-én 
este a Ízlelő Családbarát Étterem. A fiatal 
Iván-völgyi borász gyümölcsös-fűszeres vö-

röseire Kovács János, Venesz-díjas mester-
szakács komponálta és Ágoston Péter séffel 
és csapatával együtt készítette el a magyaros 
– részben böjti – ételsort.

A hideg előételként felszolgált Magya-
ros pontykocsonya mellé 2015-ös Deviant 
Syrah, az orosz eredetű borscs leveshez 
Sygno Bikavér 2013 dukált. A kéksajt már-
tással kínált gombafelfújtat Merlot, a főételt 
(márványozott sertés szűzpecsenye velős 
csirkemáj raguval, baconban sült túrós 
csuszával) Cabernet Sauvignon, míg a má-
kos, málnás, csokoládés tekercset Cabernet 
Franc kísérte – mindhárom tétel a 2013-as 
évjáratból. Az ételek és a borok harmóniája 
igazi élményt nyújtott a mintegy 40 borva-
csorázó számára.  - fl -
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HIRDETMÉNY AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁSRÓL
SZEKSZÁRDI JÁRÁS
Értesítem az érintett szülőket, 
hogy az általános iskolákban az 
első osztályokba a 2017/2018. 
tanévre történő beiratkozásra:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Március 12-ei rejtvényünk megfejtése: Arthur Honegger: Antigoné
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Simon Péterné. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben. 

E heti rejtvényünk megfejtését március 23-án (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

Ima-birkózások
Jákób pedig ott maradt egyedül. Ek-
kor Valaki tusakodott vele egészen 
hajnalhasadtáig. (1Móz 32, 25)

A böjti idő az Úrra való fokozott 
figyelés, ezért a tudatosan odaszánt 
fohászok lehetősége is. Olyan sok faj-
tája van az Istennel való imádságos 
kapcsolatnak! Micsoda kiváltság az, 
hogy Jézus nevében „Atyánk”-nak 
szólíthatjuk Teremtőnket! Szentlelke 
segítségével még támogatónk is van, 
aki „...segít a mi erőtlenségünkön. 
Mert amiért imádkoznunk kell, nem 
tudjuk úgy kérni, ahogyan kell...” 
(Róm 8, 26). Egy-egy falat a meny-
nyország asztaláról, amikor hálánkat 
sikerül végre elmondani neki, vagy 
csak egyszerűen gyönyörködünk 
benne, botladozó szavainkkal di-

csérve Őt. Ám, mindezekkel együtt 
van egy sajátságos fajtája az imák-
nak, melyek inkább hasonlítanak 
egy lelki birkózáshoz, mint ünnepi 
himnuszhoz. Inkább hasonlítanak 
Jákób tusakodásához, egyedül, ott a 
Jabbók-gázlónál, mint egy nagyün-
nepi liturgikus énekhez a jeruzsále-
mi templomban. Azt hiszem, ritkán 
merjük komolyan venni ennek a 
sajátos lelki harcnak a sokszor ki-
kerülhetetlen, ugyanakkor nagyon 
fontos, kincset érő voltát. 

Egyrészt kikerülhetetlen, hogy 
ilyen „Jákób-féle” imáink legye-
nek, hiszen még élő hitben járva is 
kénytelenek vagyunk átélni emberi 
mivoltunk gyengéit, hogy tudniillik 
„tükör által homályosan látunk” 
(1Kor 13), Ádámtól öröklött régi 

emberünkből még fel-fel buggyan a 
kishitűség a bizalmatlanság, olykor 
fogást talál rajtunk a félelem, máskor 
sebesült lelkiismeretünk béklyóz le 
minket. Arról nem is beszélve, hogy 
sokszor az ősellenség is távol akar 
tartani minket az Úrral való igazi 
együttléttől. Hát persze, hogy van-
nak olyan imádságok, amikor ki-
kerülhetetlenül küzdenünk kell! A 
zsoltárok harmada, Ábrahám, Mó-
zes, Illés, Jób imádságai is ilyenek.

Másrészt azonban éppen ezek a 
küzdelmes imák a változás alkalmai 
is. Ahogy Jákób, a „csaló” ilyen tusa-
kodás után kapott áldást és lett Izrael, 
azaz „Isten harcosa”, úgy talán ilyen-
kor mi is változunk: Krisztus Urunk 
képmására formálódunk. Ilyen 
ima-birkózások közben ki merjük 
mondani érzéseinket, hallatjuk han-
gunkat, felismerjük erőnket és erőtle-
nül tehetetlen voltunkat, de legfőképp 

Isten kegyelmére való szomjúságun-
kat. Amikor Isten elé állunk egy jó 
ügyért harcolva, vagy félelmeinkkel, 
aggodalmainkkal, szenvedésünk ide-
jén, vagy szeretteinkért való közben-
járás során – talán úgy vagyunk, mint 
Jákób: mielőtt belépnénk az Ígéret 
földjére meg kell vívnunk csatánkat.

A böjti úton erről gondolkodva 
jó emlékezni rá, hogy a Húsvéti 
győzelem, már akkor elkezdődött, 
amikor a Gecsemáné kertben Va-
laki egy hosszan tartó, vértverejté-
kező, tusakodó fohász során har-
madszor is kimondta: „Atyám, ha 
nem távozhat el tőlem ez a pohár, 
hanem ki kell innom, legyen meg 
a te akaratod” (Mt 26).

 Sefcsik Zoltán
 evangélikus lelkész

Helyi zenekarok
a Placc színpadán
Négy szekszárdi amatőr zenekar 
és egy budapesti „banda” koncert-
jét láthatták azok, akik ott voltak 
a Szekszárdi Zenekarok Fesztivál-
ján, a Placcon március 14-én.

A Hungarokarma 2010-ben 
alakult környékbeli zenészek-
ből. Saját dalokat játszanak, mai 
magyar élethelyzetekből merít-
ve. Az Utánam Srácok együttes 
nagyrészt bluest, rockot játsza-
nak, nagy népszerűségnek ör-
vendenek a városban, hosszú 
évek óta. A Szekszárdi Zeneka-
rok Fesztiválján ott volt még az 
Éjisereg, akik 2013 óta léteznek 
és bemutatkozásuk szerint nem-
zeti metált és nemzeti bluest 
játszanak, gondolva itt a hazai 
bluesra, habár a műfaj eredetileg 
az újvilágból származik. A fesz-
tiválon fellépett a 2015-ben ala-
kult, hamisítatlan bluest játszó 
Mody Blues Band is. A zenekar 
négy szekszárdi tagja a blues ős-
hazájából válogatott dalokat dol-
goz fel, sajátos formában.

Őket a népszerű esztergo-
mi-budapesti zenekar, a Tűzke-
rék XT követte. Az együttes 1990 
óta létezik, s azóta számtalan ha-
zai rock-blues esemény fellépője 
volt, Szekszárdon is sokan  isme-
rik és szeretik őket.  - mwj -
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A vízi-torna kíméli az ízületeket, segít a testsúlycsök-
kentésben és ellazít!

Az vízben végzett mozgás számos olyan tulajdonság-
gal bír, ami a száraz torna során nem hasznosítható. Az 
izmok, inak, szalagok, ízületek terhelése csökken, így 
azok a mozdulatok, amelyek más esetben nehézséget 
jelentenek, itt könnyebben mennek. 

A víz alatti gyógytorna képes növelni az állóképességet, 
tüdőkapacitást, valamint jót tesz a szívműködésnek és a 
vérkeringési rendszernek is. Segít levezetni a stresszt, a 
langyos víz nyugtató, masszírozó és lazító hatású is. A vízi-
torna képes csökkenteni vagy akár meg is szüntetni az 
egyes testi fájdalmakat.

Érdemes a tornát valamilyen száraz tornával kombinálni.

Paksi Gyógyászati Központ, Mozgásterápiás Részleg

VÍZI-TORNA MINDENKINEK A PAKSI GYÓGYÁSZATI KÖZPONT GYÓGYFÜRDŐJÉBEN!

Nyitvatartás:
Hétfő – péntek:
08:00 – 20:00

Szombat – vasárnap: 
09:00 – 20:00

7030 Paks, Táncsics M. u. 13.

Telefon: +36–75/830–830

www.paksigyogyfurdo.hu
(02182)

Elképesztő természetfotók
Nemcsak gyönyörű termé-
szetfotókat, hanem mon-
danivalóban is bővelkedő 
képeket láthatnak azok, akik 
ellátogatnak „Az év termé-
szetfotósa 2016.” kiállításra.

Hétfő délután a Babits Mihály 
Kulturális Központ Márvány-
termében nyílt meg a naturArt 
– Magyar Természetfotósok 
Szövetsége Egyesület – által 
meghirdetett, „Az év természet-
fotósa 2016.” pályázaton értékelt 
mintegy 110 fotóból álló tárlat. 
A pályázat tavalyi fordulójára 
beküldött képek között olyanok 
is találhatók, melyek nagy nem-
zetközi pályázatokon is díjat 
nyertek – mondta el a kiállítás 
megnyitóján Kalotás Zsolt ter-
mészetfotós, a pályázat zsűrijé-
nek elnöke.

A tizennégy kategóriában meg-
hirdetett pályázat igyekszik a ter-
mészetfotózás széles spektrumát 
felölelni, így ennek megfelelően a 
kiállított képek is rendkívül sok-
félék. A fotók között több olyan 

található, mely egy-egy problé-
mára irányítja rá a befogadó fi-
gyelmét. A tárlaton látható képek 
között találhatók lírai hangulatú, 
kedves, humoros és drámai, de 
egyszerűen csak szép fotó is.

A házigazda Babits kulturális 
központ nevében Kissné Hóner 
Magdolna köszöntötte a vendé-
geket. A megnyitón verset sza-
valtak a Hollós László versmon-
dó verseny díjazottjai: Föglein 
Liza Kató, a Dienes Valéria isko-
la, és Sidi Gergő, a Garay János 
Általános Iskola diákja.  S. V.

Dúzsi-arany a Mundus Vini-n
Egy aranyérmet nyert a Dúzsi 
Tamás és Családja Pincészet a 
a németországi Neustadtban 
megrendezett 20. Mundus 
Vini tavaszi nemzetközi bor-
versenyen.

A versenyen a szekszárdi pincé-
szet Pentaton Cuvée 2012 borát 
ismerték el aranyéremmel. A 
2014-ben az Év bortermelő-
jének választott Dúzsi Tamás 
egyébként rendszeresen meg-
méreti  borait ezen a bor-
versenyen: a viadal hivatalos 
honlapja szerint a borászat 
2008 óta összesen hét arany-
érmet és tíz ezüstérmet 
nyert a Mundus Vini-n.

A Pentaton cuvée sajátos 
„Dúzsi” ízvilágot tükröző 
bor, melynek ötletét öt 
bor, öt közös gyermek, 
valamint a magyar pen-
taton hangsor összhang-
ja adta, és kerékpározás 
közben jutott a borász 
eszébe. Eleganciáját, ka-
rakterét a burgundi pinot 

noir (50%) adja, ízvilágát pedig 
a bordói fajták – merlot (20%), 
syrah (14%), valamint cabernet 
franc és sauvignon (8–8%) – te-
szik teljessé. Az illat középpont-
jában a fűszeresség és a pörkölt 
olajos magvak állnak, amelyeket 
cseresznye és más piros bogyós 
gyümölcsök követnek. 

A jubileumi 20. borverse-
nyen összesen kilenc magyar 
pincészet tizenegy bora szerzett 
aranyérmet. A legtöbb, szám 

szerint hat aranyat ezúttal 
is a tokajiak zsebelték be. A 
magyar borokat emellett ki-
lenc ezüstéremmel díjazták.

A február végén megren-
dezett borversenyre a világ 
több mint 150 borvidékről 
rekordszámú, közel 6200 
mintát neveztek be.

A 44 országból érkezett, 
csaknem 200 főt számláló 
zsűri a négynapos borbí-
rálat végeztével 33 nagy 
aranyérmet, 1043 arany-
érmet és 1392 ezüstérmet 
osztott ki.  S. V.

Bajnokok Ligája: a lengyelek szereztek előnyt
A Tarnobrzeg nyerte a női 
asztalitenisz Bajnokok Ligája 
elődöntőjének első mérkő-
zését március 3-án, miután 
Szekszárdon 3:1-re győzött 
a nagyot harcoló SZAC ellen.

A Türei Ferenc-Szily György 
edződuó csapata mindent 
megtett a sikerért, de a Polina 
Mihajlova, Lin Ye, Madarász 
Dóra trióból csak utóbbi tudott 
meccset nyerni. A precíz, magas 
szintű játékkal előrukkoló ma-
gyar válogatott Pavlovics ellen 
győzött döntő szettben (vezető 
képünkön).

Pedig jól indult a találkozó: 
Mihajlova megnyerte az első 
játszmát az aktuális világrang-
lista hatodik (!) helyezettje, a 
német útlevéllel rendelkező 
Han Ying ellen, de a folytatás-
ban már a kínai születésű ping-
pongos irányított, s a fejben 
elfáradó orosz ellen zsinórban 

három szettet nyerve szerzett 
előnyt a lengyeleknek.

A hetek-hónapok óta remek 
formában játszó Madarász 
Dóra aztán a páratlan játsz-
mákban mutatott teljesítmé-
nyével 3:2-re felül múlta fehér-
orosz ellenfelét, s ezzel a SZAC 
egyenlített. Sőt, Lin Ye már a 
szekszárdiaknak szerezhetett 
volna vezetést, de a 21 éves já-
tékos hiába vezetett már 2:0-ra, 

a szép számú hazai közönség 
öröme korainak bizonyult. Li 
Quian ugyanis kezdte vissza-
dobálni a szingapúri tenyere-
seit. Lin Ye nem fogadta meg 
Szili György edző tanácsait, 
hogy ne kereszteket, hanem 
egyeneseket üssön, így Li Qui-
an 0:2-ről lassan, de biztosan 
megfordította a találkozót. Mi-
hajlova hozhatta volna 2:2-re 
az összecsapást, de a Pavlovics 

elleni mérkőzés döntő játszmá-
jában a legrosszabb pillanatban 
remegett meg a keze…

A komplett médiastáb és 
mintegy 70 szurkoló által kísért, 
a BL-ben tavaly döntőt játszó 
Tarnobrzeg szerzett tehát előnyt 
az április 7-i lengyelországi visz-
szavágóra, ahova a látottak alap-
ján a szekszárdiaknak nem kell 
feltett kézzel utazniuk.

 B. Gy.

Női Bajnokok Ligája, elődön-
tő, 1. mérkőzés. Szekszárd 
AC–Tarnobrzeg 1:3. Polina 
Mihajlova–Han Ying 1:3 (11:5, 
6:11, 7:11, 4:11), Madarász 
Dóra–Viktorija Pavlovics 3:2 
(11:8, 7:11, 11:4, 9:11, 11:6), 
Lin Ye–Li Quian 2:3 (11:7, 
11:5, 8:11, 7:11, 7:11), Mi-
hajlova–Pavlovics 2:3 (8:11, 
11:5, 4:11, 11:5, 10:12). 
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SPORTHÍREK
Futsal. Győzelemmel kezdte 
az NB I felsőházi rájátszását 
az Agenta Girls Szekszárd FC 
gárdája, amely Szekér, Buch-
müller és Ganczer találataival 
4–3-ra nyert Kiskunfélegy-
házán, az Astra vendégeként. 
Micskó Márk csapata 7 pont-
tal a második helyen áll. 

Kosárlabda. Kiütéses győ-
zelmet (100–54) aratott az 
Atomerőmű KSC Szekszárd 
NB I-es csapata az MTK el-
leni hétközi összecsapáson, s 
miután a rivális Sopron kika-
pott a Diósgyőrtől, így Zselj-
ko Djokics együttese a tabella 
élére ugrott!

Ökölvívás. Jól szerepeltek 
az Unio Boksz Team fiatal 
bunyósai Mohácson, a nem-
zetközi Busó Kupán. Németh 
Péter ezüstérmes lett a 38 
kg-osok között, míg a nehéz-
súlyú Tempfli Áron (+80 kg) 
harmadikként zárt.
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Hibátlan teljesítménnyel zárt a KSC
Az elmúlt hétvégén a Garay 
gimnázium tornatermében 
adott otthont az U15-ös kor-
osztályú leány kosárlabda baj-
nokság újabb fordulójának, 
ahol a szekszárdiak mindhá-
rom riválisukat legyőzték.

A házigazda Atomerőmű-KSC 
Szekszárd a Sopron, a fővárosi 
Török Flóris és a Baja együtte-
sei ellen lépett pályára a legjobb 
négybe kerülésért. Harsányi 
Mária edző csapatából többen 
sérülten, betegen vállalták a já-
tékot, ráadásul öten előző este 
még Kecskeméten kadett bajno-
kit játszottak… A KSC három 
győzelemmel az első helyen vég-
zett – a szekszárdiak eddig 17-
ből 16 meccset nyertek –, így a 
következő, áprilisi fordulóban a 
Sopronnal, a Vasassal és a Csa-
tával játszanak a májusi döntő 
csoportbeosztásáért.

KSC Szekszárd–Török Fló-
ris-Törekvés SE 86–65 (22–15, 
15–10, 25–24, 24–16). Szek-

szárd: VINCZE 31, ANDI 14/9, 
Viszmeg 6/3, HAAG 4, Dér. Cse-
re: MARSAI 13, Leskó 6, Miklós 
6, Renczes 6, Holcz, Sinka. Edző: 
Harsányi Mária. A mérkőzést 
végig irányító szekszárdiak ma-
gabiztos győzelmet arattak.

KSC Szekszárd–Bajai NKK 
77–66 (23–15, 16–17, 14–19, 
24–15). Szekszárd: VINCZE 
34/3, VISZMEG 12/6, Andi 7, 
Dér, Haag. Csere: MARSAI 9, 
RENCZES 9/3, Leskó 3, Miklós 
3, Holcz, Sinka. Kiegyenlített 

küzdelmet hozó összecsapáson  
Vinczéék bírták jobban a vég-
játékot.

KSC Szekszárd–Soproni Da-
razsak Akadémia 75–54 (24–
16, 12–14, 26–12, 13–12). Szek-
szárd: VINCZE 24, ANDI 11/3, 
HAAG 7/3, Viszmeg 5/3, Dér 
4. Csere: MARSAI 16, Renczes 
4, Sinka 4, Leskó, Lipovszky F., 
Miklós, Tamás-Nagy. Kemény 
mérkőzésen sok hibával játszott, 
de végig kézben tartotta az irá-
nyítást KSC.  SZV

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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AGÓRA MOZI
Március 19., vasárnap
15:00 – Rock csont 3D
16:30 – Testről és lélekről
19:00 –  Kong: Koponya  

sziget 3D

Március 20., hétfő
17:00 – Rock csont 3D
19:00 –  Kong: Koponya  

sziget 3D

Március 21., kedd
17:00 – Rock csont 3D
19:00 –  Kong: Koponya  

sziget 3D

Március 22., csütörtök
17:00 – Rock csont 3D
19:00 –  Kong: Koponya  

sziget 3D
Március 23., péntek

14:15 –  A szépség és a  
szörnyeteg 2D

16:30 –  A szépség és a  
szörnyeteg 3D

19:00 – Kincsem
Március 24., szombat
14:15 –  A szépség és a  

szörnyeteg 2D
16:30 –  A szépség és a  

szörnyeteg 3D
19:00 – Kincsem

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
Március 21., kedd 14:30 
– Színházterem
Lulu kalandos utazása a föld nevű 
bolygón

Kisiskolás bérlet 4. előadás. A 
Pécsi Kölyökszínpad előadása. 

Jegyek korlátozott számban 
kaphatók 1.000,- Ft-os áron.

Március 21., kedd 19:00 
– Rendezvényterem
A pölöskei nótárius – Arany Já-
nos emlékműsor

A kultúra világnapján, a 200 
éve született Arany János tiszte-
letére rendezett irodalmi műsor, 
életrajzi elemekkel, versekkel, 
balladákkal, megzenésített vers-
sel. Közreműködik: Varga Iza-
bella (az Arany János Ballada-
mondó Verseny győztese) és R. 
Kárpáti Péter színművészek, va-
lamint Józsa Tamara és Kristóf 
Dániel előadóművészek. 

Jegyár: 2.000,- Ft, diák/szak-
mai: 1.000,- Ft.

Március 22., szerda 14:30
– Színházterem
Lulu kalandos utazása a föld nevű 
bolygón
Kisiskolás plusz bérlet 4. előadás. 

Jegyek korlátozott számban 
kaphatók 1.000,- Ft-os áron.

Március 23., csütörtök 18:00 
– Művészetek Háza
Szabadi Mihály könyvbemuta-
tója. 

Szabadi Mihály, Bessenyei és 
Csokonai-díjas koreográfus és 
néprajzkutató „Nemzedékek” c. 
könyvének bemutatója. A köny-
vet bemutatja: dr. Say István. 

Közreműködik: Orbán György. 
A belépés ingyenes!

Március 25., szombat 19:00 
– Rendezvényterem
„41 éve nem egy kaptafára”

A Mosolygó Kaptafa Hangász-
kar (Dicső Zsolt, Gazsó István, 
Komjáthi Tamás, Zsoldos Ákos) 
koncertje. 

Közreműködnek: Szekszár-
di Gitárkvartett, Holló együttes, 
Komjáth(y)iak zenekar, Nyirati 
Erika és Papp Győző a Szekszárdi 
Kísérleti Színpad művészei. Meg-
lepetésvendég: Dicső Botond. 

Március 30. csütörtök 19:00 – 
Színházterem

Görgey Gábor: Komámasz-
szony, hol a stukker?

Múzsa bérlet III. előadás. A 
József Attila Színház (Budapest) 
előadása.

Öt különböző embert bezár-
nak egy ablak nélküli szobába 
egyetlen pisztollyal. Az juthat ki, 
akinél a fegyver van. A történet 
lehetne egy lélektani dráma, de 
inkább bohózat, amiben az ab-
szurd helyzet szolgáltat alkalmat 
arra, hogy nevessünk a rabosko-
dó ötösön, miközben hisszük, ha 
mi lennénk ott, inkább a szabad-
ság kellene, mint a hatalom.

Szereposztás: Rékasi Károly 
(Cuki úr), Ujréti László (Méltó-
ságos), Szerednyey Béla (K. Mül-
ler), Fila Balázs (Kiss), Nemcsák 
Károly (Márton). Rendező: Husz-
ti Péter. 

Jegyárak: 3.300,- Ft és 3.500,- 
Ft között.

MEGHÍVÓ
A Kristály Lélekvédő Egyesület következő rendezvényén, 

2017. március 22. (szerda) 17:00 óra
Előadó: dr. Téglásy Imre orvos, az Alfa Szövetség elnöke

Előadás címe: „Újjászületés vagy nemzethalál” 
Helyszín: Liszt Ferenc Zeneiskola nagyterme 

(Szekszárd, Széchenyi u. 38.) 
A belépés ingyenes.

Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda Ovi-váró 2016 – 2017
Kedves óvodaválasztás előtt álló szülők!

Ovi-váró program sorozatunk keretén belül, 
2017. március 24-én (pénteken) 16:00 órai kezdettel

szeretnénk Önöknek intézményünket bemutatni.
Az érdeklődők megismerkedhetnek: 

• csoportjaink összetételével,
• a mindennapokban zajló tevékenységeinkkel,

• óvodáinkban szervezett programjainkkal,
• plusz szolgáltatásainkkal.

Az előadást tartja: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető
Helyszín: Perczel Mór utcai Óvoda tornaterme

Minden kedves érdeklődő szülőt, nagyszülőt szeretettel várunk.

A Babits Mihály Kulturális Központ  
pályázatot hirdet kulturális szervező/ifjúsági szakember munka-
kör betöltésére, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonnyal, 

teljes munkaidőben.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 27. 

Módja: elektronikus úton az allaspalyazat@szekszardagora.hu címre.
Részletes információ: Varga Dalma (+36–74/529–610),

vagy www.szekszardagora.hu.

ÁCS REZSŐ polgármester
Március 6-án, hétfőn 14–16 órá-
ig, előzetes bejelentkezés alapján 
tartotta (+36–74/504–102).
 Szekszárd, Piac tér 1. „F” épület.

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

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
Március 21., kedd 16–17 óráig. 
Garay J. Általános Iskola és AMI 
(Zrínyi u. 78.).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

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

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

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

FELHÍVÁS
A Szekszárdi Települési Érték-
tár Bizottság felhívással él a 
szekszárdi magánszemélyek és 
szervezetek felé, hogy éljenek a 
települési értéktárba felvételre 
történő javaslattételi lehetősé-
gükkel a településen fellelhető 
bármely szellemi vagy tárgyi, 
természeti, közösségi érték 
vagy termék vonatkozásában.

A bizottság a következő 
szakterületenkénti kategóri-
ákban várja a nemzeti érté-
kekre vonatkozó 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 Me-
gyei Jogú Város Polgármestere 
részére a www.szekszard.hu 
honlapról letölthető adatlapon 
kell benyújtani.

A benyújtás módja:
1.) elektronikusan az ertektar@
szekszard.hu e-mail címre való 
megküldéssel,
2.) postai úton a javaslat teljes 
anyagának elektronikus adat-
hordozón való mellékletével 
egyetemben (7100 Szekszárd, 
Béla király tér 8., 7100 Szek-
szárd, Pf. 83.)
A benyújtás határideje:
folyamatos.

További felvilágosítás:
Pócs Margit közművelődési és 
civil kapcsolatok referense.
Telefon:  +36–74/504–119,  

+36–30/632–3266,
E-mail: ertektar@szekszard.hu

Kérjük Önöket, legyenek ak-
tív részesei a Települési Értéktár 
bővítésének

 Szekszárdi Települési
 Értéktár Bizottság 



2017. március 19.16

ibvier bt.

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

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,

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

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 10. • 74/512-453
7130 Tolna, Deák F. u. 82. • 74/540780  (02176)

AUTÓPatyolat
KÉZI AUTÓMOSÓ!
Lágyított vízzel történő 

mosás – foltmentes száradás!
Telefon: +36–74/511–090
7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 6.

NYITVA: H. – P.: 08:00 – 18:00 óráig, Szo.: 08:00 – 14:00 óráig

✓ Külső mosás
✓ Belső takarítás

✓ Kárpittisztítás
✓  Klímafertőtlenítés

(02183)

TAVASZI
AKCIÓ

a -nél
2017. március 10. és 

2017. június 17. között.

Akciós fogyasztói ár:

46 990 Ft
Akciós fogyasztói ár:

69 990 Ft

KÄRCHER VC 5
PORZSÁK
NÉLKÜLI 
PORSZÍVÓ

KÄRCHER FC 5
PADLÓTISZTÍTÓ 
ÉS PORSZÍVÓ
EGYBEN

(02172)

Termelői Bio
Homoktövis termékek

(02173)

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


