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Szekszárd központja 2014 tavaszá-
ra megújul - mondta sajtótájékoz-
tatóján Horváth István, a város pol-
gármestere a megyeszékhely törté-
nelmi városmagjának funkcióbőví-
tő fejlesztését célzó nagy projekt
hivatalos indítása előtt.

A régi vármegyeháza már elkészült
850 milliós felújítását is beleszámít-
va öt és fél milliárdos beruházás fe-
jezõdik be 2014-ig a város három
pontján. Folyik, és remélhetõen a
nyáron befejezõdik az Agóra prog-
ram, a Babits Mûvelõdési Ház és a
Mûvészetek Háza rekonstrukciója.
Õsszel indult a Béla király tér új arcu-
latának kialakítása és a vármegyehá-
za kertjének felújítása, amely a prog-
ram szerint júniusban kész lesz, s ak-
kor kezdik majd a piactér átépítését.

A városközpont rekonstrukció-
ja két és félmilliárdos kiemelt be-
ruházás. Ez az önkormányzat ön-
részén kívül pályázaton nyert 1
milliárd 683 milliós uniós támo-
gatással folyik, amely mellé mind
a Béla király téri, mind a piactéri
munkálatokhoz 300-300 millió fo-

rint önerõ-kiegészítést nyújt a
kormány. Kerekes László, a Szek-
szárdi Városfejlesztési Kft. igazga-
tója a folyamatban lévõ munkákkal
kapcsolatban elmondta: a határidõ
megállapításakor három hónap
„puffer-idõt” számoltak a nehéz té-

li napok miatt, sajnos az évszak iga-
zolta a nem túl derülátó prognózis
igazát. Emiatt a közlekedés körül-
ményes lett, de a közmûépítési
munkák márciusban befejezõd-
nek, s utána jelentõsen javul a hely-
zet. Folytatás az 5. oldalon.

Újjászületik a történelmi belváros
Nyáron kezdõdhet, és 2014 tavaszára befejezõdik a piactér átépítése

Az új piactér kistermelõi árusítóhelyei fölé üvegtetõ kerül, az épület-

együttes emeletén új közösségi teret hoznak létre    

Szénsavas ásványvízzel a lángok ellen
A Magyar Rákellenes Liga szekszárdi
alapszervezete a háztartási balese-
tek, valamint a katasztrófavédelem
témakörében rendezett összejöve-
telt február 4-én a polgármesteri hi-
vatal dísztermében. Az elõadókat
Szikla József, az alapszervezet elnöke
köszöntötte, az eseményen Kõvári
László, a közgyûlés gazdasági bizott-
ságának elnöke is rész vett.

E nélkülözhetetlen témafelveté-
sek kapcsán a szekszárdi mentõállo-
más, a tûzoltóság és a katasztrófavé-
delem egy-egy munkatársa is érde-
kes elõadással szolgált saját terüle-
tükre fókuszálva. Forrai Bernadet-

tõl, a szekszárdi mentõállomás men-
tõs tisztjétõl a jelenlévõk többek kö-
zött értesülhettek arról, hogy a mér-
gezések súlyosságát több tényezõ is
befolyásolja, így a méreg toxicitásá-
tól, mennyiségétõl, töménységétõl,
halmazállapotától, de a behatási idõ-
tõl is függhet egy-egy baleset kime-
netele. Ilyenkor fontos a légzés, ke-
ringés fenntartása, helyreállítása. A
rendszeresen szedett gyógyszer hal-
mozódhat a szervezetben és mérge-
zést okozhat. Ha már a méreg beju-
tott a szervezetbe, otthoni körülmé-
nyek között hánytatással próbál-
junk segíteni a betegen. A gázmér-

gezések ellátásánál, ha eszméletlen a
páciens, stabil oldalfekvéssel, ha
azonban már légzése sincs, újra-
élesztéssel próbálkozzunk - mondta
el a mentõs tiszt. Ha ruha égett a
sebbe, ne tépjük ki, hanem vágjuk
körbe és csapvízzel enyhítsük a fáj-
dalmat. Kémiai égés esetén semle-
gesítés gyanánt 15-20 percen át vi-
zet kell folyatni a sebre, s arra kon-
centrálni, hogy csupán az égett felü-
let hûljön. Örömteli - jegyezte meg -
, hogy az újraélesztéseknél merede-
ken emelkedett a sikeres laikus be-
avatkozások száma.

Folytatás a 7. oldalon

www.szpluszcstudio.hu, info@spcstudio.hu
Szekszárd, Tartsay u. 30. Tel.: 74/511-833

Nálunk az 1 mázsa
az 100 kiló!

Magas, 5000 kalória fûtõértékû
bosnyák ömlesztett barnaszén

br.: 5.400,– Ft/mázsa 
(br.: 54,– Ft/kg) áron kapható!

Zsákos bosnyák barnaszén 
br.: 1.995,– Ft/30 kg 

(br.: 66,50 Ft/kg).
A KKÉSZLET EEREJÉIG! 
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Operabáli miliõben a szekszárdi rotarysok
Egyre több fiatal csatlakozik a mozgalomhoz

A farsangi időszak egyre kevesebb,
egy-egy szakmát, közösséget átfo-
gó báljainak egyike a szekszárdi
rotarysoké. A közjó támogatására
felesküdött világszervezet helyi
klubjából erre az eseményre is
szinte minden tag eljött - általában
a párjával, családtagjával.

Ezáltal így vagy úgy részesévé vált a
szekszárdi általános iskolák perma-
nensen minden évben történõ tá-
mogatásának, a hospice mozgalom
több éve tartó patronálásának, a hát-
rányos helyzetû, tehetséges diákok
külföldi tanulásának elõsegítésének,
a fogyatékkal élõk számára fontos
akadálymentesítésben végzett segí-
tõ munkának. Aztán legutóbb már a
megyei kórház eszközbeszerzésé-
ben is jeleskedett a Szekszárdi Ro-
tary Klub, s ez a szervezet jelenlegi
regnáló helyi elnöke szerint az idén
is folytatódik, és szándékaik szerint
segíteni szeretnének olyan fogya-
tékkal élõ embertársainkon, akik
minden nehézségük ellenére a kul-
túra, a sport területén figyelemre
méltó dolgokat produkálnak.

Kétszázan gyûltek össze ezúttal
is a PTE szekszárdi egyetemi kará-
nak az aulájában, hogy amolyan ope-
rabáli miliõben ünnepeljenek, bá-
lozzanak és adakozzanak. Mert kül-
detésüknél fogva, most is megteszik.
Mint azt a klubtagság bizalmát felet-

tébb élvezõ, regnáló holland állam-
polgárságú, roppant aktív elnök,
Evertse Marinus Willemtõl megtud-
tuk, az ilyenkor is szokásos belépõk-
bõl, illetve támogatói jegyekbõl
most is befolyik közcélra legalább
néhány százezer forint. A városveze-
tés nevében Ács Rezsõ alpolgármes-
ter mondott köszönetet, kiemelve,
hogy olyan területekre figyel oda a
Szekszárdi Rotary Klub, amire a vá-
ros már nem, vagy nem kellõkép-
pen tud figyelmet fordítani. Emlé-
keztetett: az utóbbi években város-
képi jelentõségû, a múlt értékeinek
megõrzését szolgáló fejlesztéseket is
generált a helyi klub, amely mellé
igyekezett felsorakozni a közgyûlés.

A bált megtisztelte jelenlétével a
rotary mozgalom magyarországi
kormányzója, a nyíregyházi illetõ-
ségû dr. Ungvári Zsigmond is, akit
éppen itt, Szekszárdon választottak
meg vezetõnek a klubtagok. Ami-
kor a szekszárdi klubról kérdezem,
azonnal megjegyzi: „Higgye el, nem
tiszteletkört futok amikor azt mon-
dom, hogy a déli országrészben ez
a klub az egyik legjobb. Példamuta-
tó, ahogy elkészítették a program-
jukat, példamutató, ahogy a jogi
hátteret megteremtették, ahogy
szervezik a programjaikat. Azt hi-
szem, a szekszárdiaknál az éven-
kénti elnökváltás nem jár vissza-
eséssel a klub mûködésében. A

mostani elnök is nagyon aktív, ere-
deti ötletei vannak, és a tagság érez-
hetõen támogatja”.

Örülnek a rotarysok a berkeik-
ben tapasztalható fiatalodásnak.
Mint azt a kormányzó elmondta,
legújabb tervük az általános iskola
szintjére levinni a mozgalom esz-
meiségét, még jobban jelen lenni a
középiskolában, s az egyetemeken,
ezáltal az egyes családokhoz is kö-
zelebb kerülhetnének.

„A rotarysokat talán az is megkü-
lönbözteti a jótékonykodásra létre-
jött szervezetek közül, hogy mi
nem csak segíteni akarunk valamin,
valakin, hanem személyesen talál-
kozni akarunk vele, vagyis annak,
akinek adunk, szeretnénk megfog-
ni, megsimogatni a kezét” – jegyez-
te meg cseppet sem csakúgy mellé-
kesen a kormányzó. B. Gy.

Bálozók. Elöl Evertse Marinus Willem (balról) és dr. Ungvári Zsigmond
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Uniós támogatásból készült fel a Tolna Me-
gyei Szent László Szakképzõ Iskola és Kollé-
gium a referenciaintézményi szerepébõl
adódó feladatok ellátására Tolna megyében,
illetve a dél-dunántúli régióban.

A Tolna Megyei Szent László Szakképzõ Iskola
és Kollégium Bezerédj Tagintézménye Szekszár-
don 6 millió forint uniós támogatást nyert a „TÁMOP-
3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos háló-
zatának kialakítása és felkészítése” címû pályázati ki-
íráson az Új Széchenyi Terv keretében.
A 6 millió forintos összköltségvetésû projekt kereté-
ben a pedagógusok nemcsak felkészültek nevelési-
oktatási „jó gyakorlataik” továbbadására, hanem a re-
ferencia-intézményi mûködéshez szükséges szerve-
zeti, szolgáltatási feltételrendszert is megteremtették.

A referencia-intézmény egyedi, más intézmények szá-
mára is példaértékû gyakorlattal, szervezeti innováció-
val rendelkezõ és ezt szolgáltatásaiban átadni képes
közoktatási intézmény. A referencia-intézmények a
közoktatás fejlesztésének minõsített bázisai lesznek.
● A pályázat keretében a Szent László Szakképzõ Isko-

la egyik szekszárdi egysége - intézményi fejlesztési ter-
ve alapján - felkészült nevelési-oktatási gyakorlatuk to-
vábbadására, elterjesztésére, megismertetésére.

● Az iskolában a projekt 8 hónapja alatt kialakult a refe-
rencia-intézményi mûködéshez szükséges szerveze-

ti, oktatásszervezési, szolgáltatás-szervezési feltétel-
rendszer.

● A referencia-intézményi szolgáltatások ellátásához
rendelkezésre áll megfelelõ számú referenciaintéz-
ményi mentorpedagógus.

Jó gyakorlataink:
● Diákvállalkozások mûködtetése
● Nemzetközi kapcsolatok

Készen állunk, hogy segítsük más köznevelési in-
tézmények szakmai fejlesztõ tevékenységét!

Iskolánkról és a fejlesztésekrõl bõvebb információt a
www.bezeredj.szltiszk.hu oldalon olvashatnak.

Kapcsolat: Ezer Anita igazgató
7100 Szekszárd, Szent László u. 8-12.
74/316-463
ezera@bezeredj.szltiszk.hu

Sajtóközlemény

A Szekszárdi Vagyonkezelõ Kft.
BÉRBE ADJA

Szekszárd, Bezerédj u. 2.
I. emeleti irodák (2 db) 32 m2

Szekszárd, Bajcsy-Zs. u. 9. 
alagsori raktárhelyiség 73 m2

Szekszárd, Csatári-torok 
volt újságos pavilon 11 m2

Szekszárd, Csapó D. u. 14. 
iroda, raktár 50 m2

Szekszárd, Hunyadi u. 4. (Pártok háza)
emeleti irodák (5 db) 12-40 m2

Részletes felvilágosítás: 7100 Szekszárd, 
Bezerédj u. 2. Tel.: 74/ 319-468, 74/510-422
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„Sok ember életét szolgálja, amit létrehoznak ”
Kölesdre került az év civil szervezete díj – elismerés a Szekszárdi Gitáregyesületnek

Február 2-án, a Civilek Napján elis-
merések átadására hívta meg az
idei és a korábbi kitüntetetteket dr.
Puskás Imre, a megyei közgyűlés
elnöke, a díj létrehozója. Az ese-
ményt megtisztelte jelenlétével Ha-
lász János, az Emberi Erőforrások
Minisztériumának parlamenti ál-
lamtitkára is.

A Vármegyeháza dísztermét zsúfo-
lásig megtöltötték az idei pályázatuk
alapján kitüntetésre érdemes civil
szervezetek, alapítványok, egyesüle-
tek tagjai, és az elõzõ évben díjazot-
tak. Dr. Puskás Imre köszöntõ szava-
iban hangsúlyozta: „Ez az elismerés
közel áll a szívünkhöz, hiszen ezek
a közösségek, akiket ma köszön-
tünk, visznek életet településükbe.
Mindannyiunk számára fontos,
hogy valami jót adjunk, kapjunk, va-
lahová tartozzunk. Évrõl évre nõ a
pályázók száma. Nagy öröm, mert
ez azt jelenti, hogy sok olyan társa-
dalmi szervezet van a megyében,
amelyek tagjai úgy érzik, amit tesz-
nek, létrehoznak, az sok ember éle-
tét szolgálja. Sok nyugdíjasegyesület
adta be pályázatát, aminek azért örü-
lök, mert az idõs emberek egy-egy
település életében a kovászt jelentik.
Összetartják a falu közösségét, pél-
dául a falunapok és más események,
ünnepek megrendezésével. Ahol a
civil egyesületek ápolják, vigyázzák,
szervezik a falu lakosságának prog-
ramjait, azon a településen jó élni, s
onnan nem kívánnak az emberek el-
menni. A fogyatékkal élõk egyesüle-
teinek pályázatai is azt mutatják,
hogy sokat tesznek azért, hogy tár-
saiknak sikerüljön élhetõ életet biz-
tosítani. Köszönjük az energiát, a lel-
kesedést, az érdeklõdést a pályázat
iránt, s remélem, a kitüntetettek ér-
zik: munkájukat sokra tartjuk. Fon-
tosnak érzem, hogy ne csak saját
munkánkat tudjuk értékelni, hanem
másokét is, és tudjuk azt mondani,
hogy köszönjük.”

Halász János államtitkár a követ-
kezõ gondolatokkal köszöntötte a
résztvevõket: „A jó példa erõsebb,
mint a követendõ szabály. Amikor
az emberekben a belsõ hang egy-
szerre szólal meg, akkor jó dolgok
születnek. A civil szervezetek segí-
tésével kapcsolatban van még mit
tenni, de a pályázatok beadása már
egyszerûsödött, s mi minden olyan

változtatásra nyitottak vagyunk,
amely segítségére van a civil szer-
vezeteknek. Életünk fontos része a
felelõsségvállalás. Magunkért és tár-
sainkért. A civil szervezetek felelõs-
ségvállalása az egészségügytõl a
kultúráig mindenre kiterjed.  Nagy-
rabecsülésemet fejezem ki a jelen-
lévõ és minden civil szervezetnek a
munkájukért, az adományozóknak
pedig, hogy ezt az elismerést létre-
hozták.”

Say István, a díjat odaítélõ kurató-
rium elnöke elmondta, hogy az idei
esztendõben az eddigi legtöbb, 59
pályázat érkezett be bírálatra,
amelyben a kuratórium tagjain kí-
vül részt vettek az eddigi kitünte-
tett civil szervezetek vezetõi is. A
pályázat fele kulturális területrõl ér-
kezett. A mecénás díjra szintén 59
céget, illetve magánszemélyt ter-
jesztettek fel. Az elnök hangsúlyoz-

ta, hogy a civil szervezetek nem
mûködhetnének mecénások nél-
kül. A döntés nehézsége éppen ab-
ban rejlett – mondta Say István –,
hogy a pályázatokat kiváló és régen
mûködõ alapítványok, egyesületek
adták be, akik a saját területükön, a
saját településükön mindannyian
nagy értéket képviselnek.

A teremben már tapinthatóvá
vált a feszültség, minden jelenlévõ
kíváncsi volt a díjazottakra. A díja-
kat Halász János államtitkár adta át,
s a díjazottaknak elsõként a díj lét-
rehozója, dr. Puskás Imre gratulált.

A fõdíjat, „Az Év Tolna Megyei Ci-
vil Szervezete” elismerést idén a
Kölesdi Közéleti Egyesületnek ítél-
ték oda. A több évtizede mûködõ
csoportokat tömörítõ szervezet ki-
emelt szerepet tölt be a település és
a környezõ falvak pezsgõ kulturális
és közösségi életében. Tevékenysé-

ge a kultúrától a sporton át a kör-
nyezetvédelemig szinte mindenre
kiterjed. A díjat az egyesület elnöke,
dr. Baranyai Eszter vette át. A pályá-
zat egyik különdíjasa a 25 éves
Faddi Meseház Alapítvány lett,
amely a magyar mese- és mondavi-
lág motívumainak megõrzésén,
azok kézmûves alkotásokon keresz-
tül való bemutatásán fáradozik. Az
alapítvány kiemelt feladata a kultu-
rális örökség megóvása és terjeszté-
se, valamint a mûvészetre nevelés.
Az elismerést Gáti Mariann „Príma-
díjas” képzõmûvész vette át.

A pályázat másik különdíját a
Szekszárdi Gitáregyesület érdemel-
te ki. Az 1999-ben megalakult, 2002
óta egyesületi formában mûködõ
szervezet célja az igényes, tartal-
mas akusztikus gitárzene megis-
mertetése a közönséggel. Elõadása-
ik reneszánsz, barokk, klasszikus,
romantikus és kortárs gitármûvek-
bõl, különbözõ népek hagyomá-
nyos dallamaiból épülnek fel. Isme-
retterjesztõ, közmûvelõdési célú
koncertjeiken szerepet kapnak
más mûvészeti ágak is: irodalom,
tánc vagy akár a képzõmûvészet. A
zenekar tagjai rendszeresen fellép-
nek társadalmi, egyházi és karitatív
rendezvényeken. Közremûködé-
sükkel egy olyan szellemi mûhely
jött létre, ahol magas szinten mûkö-
dik a zene és az irodalom szintézi-
se. Rendszeresen támogatják a fia-
tal, tehetséges zenemûvészeket.
Létrehozták és öt éve rendezik meg
a Borok és Húrok Fesztivált, hogy a
megye nagy hagyományú irodalmi
kultúráját, a méltán híres borkultú-
rával párosítva ismerhesse meg a
közönség. Rendszeresen koncer-
teznek, immár három éve a hatá-
ron túl is. „In memoriam Babits Mi-
hály” címmel új lemezük jelent
meg, amely két mûvészeti ág, a köl-
tészet és a zene különleges ötvöze-
te. A díjat Csele Lajos, az egyesület
elnöke, mûvészeti vezetõje vette át.
A mecénások elismerésére hivatott
Bazsonyi Arany díjat idén a
Tam–Bau Kft. érdemelte ki, a díjat
Kólya József ügyvezetõ vette át.

A díjátadó ünnepségen közremû-
ködött Orbán György elõadómû-
vész, a Gagliarda kórus és a Liszt Fe-
renc Zeneiskola trombita triója.  

Sas Erzsébet

A Szekszárdi Gitáregyesület különdíját Csele Lajos, az egyesület elnö-

ke, mûvészeti vezetõje vette át dr. Puskás Imre közgyûlési elnöktõl

Idei és korábbi díjazottak töltötték meg a megyeháza dísztermének

széksorait: elöl Gáti Mariann (jobbról) és dr. Baranyai Eszter
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A városvezetés továbbra is számít a civilekre
Hamarosan újabb közösségi terek nyílnak meg számukra

„Nem a pénz a legfontosabb, ha-
nem az, hogy segíteni tudjunk” –
hangzott el a Tolna Megyei Civil In-
formációs Centrum (CIC) által szer-
vezett évadnyitó fórumon, ahová a
bejegyzett, magukról közhasznú te-
vékenységük révén jelt adó szerve-
zetek képviselői vettek részt.

Megyeszerte egy híján százhúsz
ilyen szervezet van, s ezeknek cirka
kétharmada a megyeszékhelyhez
kötõdik. A városvezetés és a polgá-
rok nem kis örömére. 

– Az egyik dolog, amire nagyon
büszke vagyok, hogy Szekszárdon a
civilek az egyik mozgatórugói a vá-
rosi rendezvényeknek, az olyan
közhasznú, közérdekû megmozdu-
lásoknak, mint például a „Szépítsük
együtt Szekszárdot!”. Pótolhatatlan
segítséget nyújtanak a rendõrség
számára a bûnüldözésben, elég
csak a Szõlõ-Szem Mozgalomra
gondolni, aztán a mûvelõdés-, a sza-
badidõ-szervezésben nyújtanak
olyan programokat, ami sok tekin-
tetben országos viszonylatban is
párját ritkító – mondta köszöntõ-
jében Horváth István. A polgármes-
tert a nyitó találkozóra elkísérte a
civil kapcsolatokért felelõs alpol-
gármester, dr. Haag Éva, valamint
az önkormányzat humán bizottsá-
gának elnöke, Csillagné Szánthó
Polixéna és dr. Horváth Kálmán
képviselõ is.

– Amire büszke lehet a városve-
zetés – folytatta a polgármester –,

és természetesen a szekszárdi em-
berek is a civil szervezetekkel kap-
csolatosan – és más településen
egyáltalán nem biztos, hogy ez jel-
lemzõ – az az együttmûködés, ami
itt Szekszárdon az egyes civil szer-
vezetek között egy adott célért
megvalósul. Legyen szó egy városi
nagy rendezvény biztosításáról,
ahol a polgárõrök mellett más szer-
vezetek delegáltjai is örömmel vé-
geznek önkéntes munkát, de segítõ
figyelem összpontosul a civil szfé-
rából a fogyatékkal élõ embertársa-
ink felé, amit a kimondottan velük
foglalkozó szervezetek is jó szívvel
vesznek. Ha Önök, illetve szerveze-
teik nem lennének, ismerve a szek-
szárdi szálláskapacitást, aligha tud-
tunk volna 860 embert elhelyezni a
kórustalálkozó megrendezéskor. Ez
az összefogás lelki biztonságot is ad
egyben, szerintem ez az összefogás

a legnagyobb érték – köszönte meg
az elmúlt évek munkáját Horváth
István.

Elhangzott: amennyire a lehetõ-
ségek engedik, a város továbbra is
igyekszik materiális értelemben is
a civil szervezetek mellé állni. 

– A Babits Mihály Mûvelõdési
Ház és a piactér rekonstrukciója so-
rán olyan közösségi terek alakul-
nak ki, amelyek otthonává is válhat-
nak egyes szervezeteknek. A piac-
térrel kapcsolatosan az önök segít-
ségét is kérjük: részint a hamarosan
induló beruházásnak a lakossággal
való megismertetésében, másrészt
pedig az új közösségi terek, progra-
mokkal, élettel való megtöltése kap-
csán – vázolta az idevonatkozó el-
képzeléseket a polgármester.

A néhány hónappal ezelõtt meg-
alakult Tolna Megyei Civil Informá-
ciós Centrum felkészült munkatár-

sai révén egyre komplexebb szol-
gáltatásokkal igyekszik segíteni a
megyei, náluk regisztrált civil szer-
vezeteket. A pályázatok változatla-
nul fontosak az egyes szervezetek
programjainak megvalósítása
szempontjából, de az iroda - a sok-
szor citált hasonlattal élve - nem ha-
lat ad, hanem halászatra készít fel,
ehhez ad eszközöket, kellékeket.

– Fõképpen a közhasznúságra
kell majd odafigyelni. A tanácsadás-
ra és a képzésre helyezõdik a hang-
súly – kezdte tájékoztatóját a CIC
irodavezetõje, Horváth Mária. – Na-
gyon fontos, hogy egyre több part-
nerkapcsolat alakuljon ki a civil
centrum szervezetek között, hogy
minél többet tudjunk segíteni a pá-
lyázatok fellelhetõségében, megírá-
sában, aztán a támogatottság eléré-
sében. Ezért már tavasszal olyan
szakembereket próbálunk Szek-
szárdra csábítani, akik az egyes kol-
légiumokban pályázat-elbírálással
foglalkoznak, s akiktõl sok, azonnal
hasznosítható információt kapha-
tunk, és a legjellemzõbb hibákra is
felhívják a figyelmet.

A fórumon elhangzott, hogy ké-
szülõben van a már nagyon várt Or-
szágos Civil Portál, ahová a megyei
centrumoknál regisztrált civil szer-
vezetek fölkerülhetnek, s az így lét-
rejövõ többoldalú információáram-
lás nem lebecsülendõ szellemi tõ-
két jelenthet a késõbbiek során a
civil társadalomban. B. Gy.

Horváth Mária, a CIC irodavezetõje tájékoztatta a hallgatóságot
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Újjászületik a történelmi belváros
Nyáron kezdõdhet, és 2014 tavaszára befejezõdik a piactér átépítése

Folytatás az 1. oldalról.

A sajtótájékoztatót a projekt hivatalos nyitórendezvé-
nye követte, ahol a meghívottak részletesen hallhattak
a piac átépítésérõl. Horváth István elmondta: alapve-
tõ változás az, hogy a piac fedett lesz. Egyébként a
program szerint júniusban kezdõdõ munka szekszár-
di építészek terve alapján indul, a Makovecz Imre épí-
tészirodája készítette korábbi elképzeléseket ugyanis
költségcsökkentés és statikai okok miatt át kellett dol-
gozni. A tervbõl kimaradt a földalatti parkoló, mert
egyrészt 400 milliós többletköltséget okozott volna,
másrészt a korábbi esõs idõszakban  a városban több
helyen is megmozdult a föld, s félõ volt, hogy a mély-
ben végzendõ munka esetleg a megyeháza alatti tég-
lafal repedését okozza.

Az új tervet az Építész Alkotómûhely Kft. két ter-
vezõje, Földesi Zoltán és Hodossy László mutatta be.
Prezentációjukban részletesen ismertették az új piac
terveit, a megújuló tereket és épületeket, valamint az
átalakuló közlekedési és parkolási rendet. A tervezés-
kor nagy figyelmet fordítottak a meglévõ épületré-
szek felhasználására, valamint a történelmi hagyomá-
nyokra. Az új tervben hangsúlyosabb képet kapott a
vármegyeháza és a piactér közötti átjárhatóság, s a
történelmi épület látványképének megõrzése. Emel-
lett új közösségi terek nyílnak, fedett és szabadtéri
helyek létesülnek rendezvények és közösségi progra-

mok szervezésére, s mivel üvegtetõvel fedik be a ko-
rábbi kistermelõi piacot, az az idõjárástól függetle-
nül folyamatosan mûködhet. 

A város központjában található tér nemcsak piaci
napokon, szerdán és szombaton, de egész héten kell,
hogy szolgálja a város lakóit. Ezért a kereskedelmi
funkciókat úgy tervezik bõvíteni, hogy állandó jelle-
gû, de a piac funkciójához kapcsolódó üzleteknek is
legyen helyük, amelyek a hét többi napján is nyitva
tartanak, másrészt alkalmassá teszik a teret rendez-
vények megtartására is. Így kerül a felsõ szinten ki-
alakításra egy a kereskedelmi résztõl eltérõ funkció-

jú közösségi ház, ahol 3-400 ember számára elõadá-
sok, vagy akár koncertek is tarthatók lesznek.

Ezzel kapcsolatban Jakab Mariann, a Szekszárdi Vá-
rosfejlesztési Kft. munkatársa elmondta: 25 millió fo-
rintos pályázatot hirdetnek civil szervezeteknek, kö-
zösségeknek, hogy élettel teljen meg a közösségi
rész. Ezt az összeget kulturális és sportrendezvények
megtartására, közösségfejlesztést és a szabadidõ
hasznos eltöltését segítõ szolgáltatásokra, tanfolyam-
okra, közcélú képzésekre fordíthatják majd a követ-
kezõ másfél év során.

Az építkezés idejére a piac természetesen elköltö-
zik. Az átmeneti helyet, ami megfelel a közegészség-
ügyi és egyéb elõírásoknak, még keresik, de valószí-
nû, hogy a belvárosban marad. - szepesi -

Horváth István polgármester és Kerekes Lász-

ló, a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ügyveze-

tõje a sajtótájékoztatón
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Párduc a díszteremben
Újra zajos sikert aratott a Szekszárd Junior Stars 

Az elmúlt évben tartott jubileumi
koncert pozitív visszhangjaiból ki-
indulva a Szekszárd Junior Stars ze-
nekar úgy döntött, hogy hagyo-
mányt teremt, és ezentúl minden
év elején megrendezi önálló estjét
Szekszárdon. Így történt ez január
25-én is a Garay János Gimnázium
dísztermében, ahol az érdeklődők
nem csak a földszinti széksorokat,
de a karzatot is megtöltötték. 

Az együttes immáron 12. éve képezi
Szekszárd kulturális életének szerves ré-
szét. „A nemzetközi és hazai sikerek meg-
alapozásában és az elismerések halmozá-
sában az együttes alapítójának, Molnár
Ákosnak a szerepe vitathatatlan” –
mondta el Csötönyi László mûsorközlõ,
aki arra biztatta a jelenlévõket, hogy egy
hangos tapssal köszöntsék a távoli Drez-
dában élõ egykori karnagyot és mûvé-
szeti vezetõt.

A koncertet végighallgatva megerõsít-
hetjük, hogy meg is érdemelte, hiszen ta-
nítványaiból kiváló szakmaisággal és pél-
dás pedagógiai érzékkel olyan közössé-
get épített, amely ma már a nagy tudású
és karizmatikus vezetõ távollétében is
pontosan és kiválóan adja elõ mûsorát.

A stafétabotot Cseke Gábor vette át a
mestertõl, arra törekedve, hogy az új fi-

atal tagok minél jobban beilleszkedje-
nek az együttes játékába. Munkája ered-
ményességét mutatja, hogy a kis csapat
2012 novemberében ismét A-kategória
Arany minõsítést szerzett a Budapesti
Big Band fesztiválon. A Szekszárd Város
Kiemelt Mûvészeti Egyesülete címet el-
nyert együttest  Csillagné Szánthó Poli-
xéna, a közgyûlés humán bizottságának
elnöke köszöntötte bensõséges szavak-
kal, nem titkolva, hogy a szíve csücské-
be tartozik a JS. Többek között azért is,
mert az önkormányzati támogatás fejé-
ben elvárt évi két fellépésnél jóval töb-
bet teljesít az együttes, színesítve ezzel
a városi rendezvényeket.

Terjedelmi okokból a teljes mûsort
nem tudjuk „visszaadni”, csak kieme-
lünk néhány darabot, elõre bocsátva,
hogy számos kiváló szólót is hallottunk,
melyekben kedvenceink megmutathat-
ták, mire képesek szárnykürtön, szaxo-
fonon, vagy zongorán. Ezek egyike volt
az Autumn leaves, egy ismert, könnye-
debb big band kompozíció (szerzõje a
magyar származású Kozma József),
melynek szólistájaként Cseke Gábort
tapsolhattuk meg. A Mr. Minister a Ju-
nior Stars saját szerzeménye, ami Big
Bandek esetében igen ritkának mond-
ható. A darab Molnár Ákos tollából szár-
mazik, egy igazi lendületes swing nótá-

ról van szó, amelyben Parrag Ferenc
szaxofonon és Rein Ákos zongorán bril-
lírozott.

Hallhattunk még a big band zene
egyik legkiemelkedõbb alakja, Count
Basie szerzeményeibõl is párat. A Basie
straight ahead szaxofonszólóját Zsitvai
Péter játszotta. Feltétlenül meg kell em-
lítenünk Matók Ákos szaxofonszólóját,
aki úgy véljük, bármely külföldi fesztivál
nagyszínpadán megállná a helyét. 

Vastapsot kapott a népszerû Rózsa-
szín párduc címû film zenéje – a har-
sonaszóló Hancsók Bulcsút dicséri –,
ahogy Molnár Ákos szerzeménye, a
„Kacér tyúk” is (zongoraszóló: Rein
Ákos), vagy a You're not the bossa me
(harsona: Kajsza Pál), vagy a közked-
velt Korai kávé és a Rókahajsza is. 

Aki lemaradt a koncertrõl, az ízelítõt
kaphat a produkciókból az együttes hon-
lapján (www.juniorstars.hu), de érde-
mes megvásárolni CD-iket is. Az együttes
köszönetét fejezi ki támogatóiknak,  a
Garay János Általános Iskola Liszt Ferenc
Zeneiskolájának, Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzatának, a Gemenc
Volán Zrt-nek, az Euro-Holges Kft-nek és
az Ergonom Kft-nek. Mi pedig várjuk a
legközelebbi elõadást.  Cser Ildikó

Színpadon a Junior Stars. Trombitán játszik Cseke Gábor
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Ha olyan csodát szeretnének látni, mint
amilyent az a közel félezer lelkes és vidám
gyermek élhetett át február 6-án, 7-én,
vagy 8-án délelõtt a Német Színházban
fellépõ temesvári MERLIN Bábszínház
mûvészeivel együtt játszva Benedek Elek
A sündisznójának mesés feldolgozásban,
akkor nem árt leporolni a padlást. Így elõ-
tûnhet nagymama varázslatos meseköny-
ve herceggel, esküvõvel, boszorkánnyal.

A gördeszkás fiú (Laurentiu Plesa) paj-
kos játéka, amelyben a gyerekek akár ma-
gukra is ismerhettek, megalapozta az elõ-
adás derûjét, amint azonban kinyílt a
nagy mesekönyv, gondok tárultak elõ.
Nárcisz, a gyönyörû, de öntelt és hiú her-
ceg (Plesa) hiába járt be minden vidéket,
nem találta meg párját, az egyetlent, aki-
hez mérhetõ nincs a világon. A nézõtér-
rõl kiválasztott két kislány termete sem
felelt meg, de még Ari óvó néni sem illett
hozzá. A színen termett hát a szintén há-
zastársra vágyó boszorkány (Gina Ma-
covei), a herceg undorral utasította el.

Pont ilyen sorsot szánt hát neki is a ba-
nya: sündisznóvá változtatta.

Az erdõ varázsos világától, amelyben
gyermekjátékra emlékeztetõ kerekes bá-
bok formájában mozogtak az élõlények,
cseppet sem idegenkedtek a gyerekek,
szívesen simogatták a vadon állatait. Fé-
lelmet keltettek viszont bennük az ép-
pen arra tévedt kereskedõre, királyra,
majd a szegény emberre (Doru Maniu)
támadó veszedelmes szörnyek, ördögök.
Sebaj, a bátor sündisznó mindenkit ki-
mentett a bajból, de megkapja-e ezért a
neki járó jutalmat? A szegény ember, bár

ódzkodva, de megadta neki, amit kért,
gyermekévé fogadta. A kereskedõ irtó-
zattal ugyan, de hozzáadta volna a lányát,
a sündisznóvá vált herceg azonban csak
olyan lányt akart feleségül venni, aki un-
dorító mivoltában is képes õt igazán sze-
retni. Egyedül a király legkisebbik lányá-
ban, Violában (Laura Miculescu) talált az
övéhez hasonló nemes lélekre, aki apja
megmentõjeként feltétlenül szereti.
Megtört hát a varázslat.

A Dió Zoltán által rendezett csodás és
egyben tanulságos bábjátékhoz Komló-
di Judit készített színes, mesés, a gyerme-
ki világhoz remekül illeszkedõ színpad-
képet, bábokat, és Lihor Laza Éva hozzá
vidám, a farsangi idõszakhoz jól illõ, né-
hol eltúlzott, mókás jelmezeket. Fehérvá-
ri Lilla pedig a darab hangulatát nagysze-
rûen tükrözõ zenét írt. A temesvári MER-
LIN Bábszínház A sündisznója, valóban
egy olyan mese, amit mindenki szeretni
fog, miként a színház is utal rá ismerte-
tõjében. Kovács Etelka

Csak az igaz szeretet törheti meg a varázslatot
A temesvári bábszínház mesés vendégjátéka Szekszárdon

Idõpontváltozás!
Tájékoztatjuk a tisztelt érdeklõdõket,
hogy a Szekszárdi Ifjúsági Fúvószene-
kar 2013. február 16-i koncertje tech-
nikai okok miatt fél órával késõbb,
15.30 órakor kezdõdik!

Fotópályázat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata megbízásából a Szekszárdi

Vagyonkezelõ Kft. fotópályázatot hirdet
„Négy évszak a Szekszárdi Borvi-

dék dûlõi között” címmel.
Pályázni a Szekszárdi Borvidék dûlõ-

it, szõlõtermõ területeit bemutató, kizá-
rólag saját készítésû digitális, vagy digi-
talizált tájképpel lehet (évszakonként

minimum 2 fényképpel).
Nevezési díj: 2500 Ft/pályázó.

Amatõr és profi fotósok egyaránt
pályázhatnak.

A képek készítésének ideje 2010. év-
nél nem lehet korábbi.

Beküldési határidõ: 2013. 08. 31.
További részletek az interneten:

www.vagyonkezelokft.hu
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Óvodahívogató
Az 1. Számú Óvoda Kindergarten óvo-
dahívogató programokat szervez. Sze-
retettel várjuk az óvodaválasztás elõtt
álló szülõket és gyermekeiket!

A program idõpontjai: Kölcsey
épület: március 13., szerda 10-11 óráig

Wosinsky épület: március 20., szerda
10-11 óráig

Bajcsy (fasori) épület: március 27.,
szerda 10-11 óráig

HAT ÉVFOLYAMOS
OSZTÁLY A GARAYBAN

A szekszárdi Garay János Gimnázium a
2013/14-es tanévtõl a négy és öt évfolya-
mos képzések mellett, hat évfolyamos
gimnáziumi osztályt is indít természet-
tudományos fakultációval.

Célunk, hogy már 12 éves kortól kü-
lön tehetséggondozó osztályban és hat-
éves program alapján segítsük a jó ké-
pességû tanulókat. Várjuk azokat, akik
fogékonyak, aktív, élénk észjárásúak, s
akik már az általános iskolában megked-
velték a természettudományokat.

Bõvebb információ: Huszárik Imre
igazgatóhelyettes (tel.: 74/315-633). 

Találkozzunk a Garayban!

Szénsavas ásványvízzel a lángok ellen
Mentõtiszt és tûzoltók tartottak elõadást a háztartási balesetekrõl

Folytatás az 1. oldalról.
Gyõri Lajos, a Tolna Megyei Kataszt-

rófavédelmi Igazgatóság tûzoltó alezre-
dese a háztartások tûzveszélyeirõl tar-
tott elõadást. Amint azt megtudhattuk,
a lakóházak esetében elektromos zár-
lat, nyílt láng, tûzhelyen felejtett étel,
vagy szándékos tûzrakás, és mindezek
mellett a dohányzás által kialakult tûz is
vezetett tragédiához. Amint arra figyel-
meztetett, ha kigyullad egy lakás, a
nagy tûzben lehetõleg négykézláb, az
alsó légrétegben közelítsük meg a bejá-
rati ajtót, mert a lángnyelvek az ajtó te-
tején fognak kicsapni. Ha egy étel túl-
forrósodik, ruhával, vagy porszerû
anyaggal (liszttel, búzadarával) próbál-
juk a tüzet oltani. Jó, ha van otthon
szénsavas ásványvíz, hiszen bár kevés-
bé ismert, de összerázás után kiáramló
víz nyomásával le lehet „ütni” a lángot!
Ha zárt térben keletkezik tûz, s ha nem
nyitjuk ki az ajtót, a lángok nem jutnak
oxigénhez - hallhattuk Gyõri Lajostól a
tanácsokat, akinek véleménye szerint a
poroltó kényszermegoldás, hiszen egy
hat kilogrammos készülék csupán ke-

vés porral rendelkezik, így ez a mennyi-
ség gumitûznél, vagy szõnyegpadló
égésénél egyáltalán nem hatásos. Sok-
kal inkább hatásosak a habbal oltó ké-
szülékek, mivel ezek az eszközök nyo-
mással a tartályba juttatott, habosított
folyadékot tartalmaznak. Az alezredes
kiemelte a szénmonoxid-érzékelõ be-
szerzésének fontosságát. E készülék
pár ezer forintba kerül, s a lakás köz-
ponti helyén, vagy közel a tüzelõ be-
rendezéshez elhelyezve életeket ment-
het. Nyomatékosította, hogy a szén-mo-
noxid mérgezések nem a kémények
problémái, hanem a gázkazánoké, gáz-
konvektoroké. Gyõri alezredes az el-
múlt hónapok szekszárdi tûzesetei kap-
csán elmondta: a Kossuth utcai háznál
alulról indult a tûz és a teljes tetõszerke-
zet leégett, míg tavaly egy csatári panel-
lakás kiégésénél egy számítógép (!)
okozta tüzet.

Csepeli Attila, a Szekszárdi Katasztró-
favédelmi Kirendeltség tûzoltó zászlósa
már arról szólt, Szekszárdon a természe-
ti eredetû veszélyek közül a belvíz, a
földcsuszamlás (partfal-lecsúszás), vagy

a hirtelen áradás veszélyezteti leginkább
a lakosságot. Meteorológiailag ugyanak-
kor a szélviharok, a hõség, a téli veszé-
lyek, valamint a villámlás és a felhõszaka-
dás. Nyáron ne tartózkodjunk huzamo-
sabb ideig napon, a munkahelyeken pe-
dig felmelegedett helyiségben - figyel-
meztetett Csepeli Attila. Az atomerõmû
közelsége kapcsán a tabutémaként ke-
zelt nukleáris baleset kockázatára is fel-
hívta a figyelmet, amelynek következté-
ben a legfontosabb, hogy a családok
együtt maradjanak. Ha ez bekövetkez-
ne, gépjármûvel, vagy szervezett kere-
tek között lehet elhagyni a lakóhelyet, és
rokonokhoz, ismerõsökhöz, kijelölt be-
fogadó helyre is el lehet indulni. Az el-
utazás elõtt regisztrálnia kell magát min-
denkinek. Ilyen esetben az idõsekre, be-
tegekre figyeljünk oda. Ha rövid idõre
utazunk el, az egy fõre mért, maximum
20 kg-os csomagban meleg ruhát és mi-
nimum egy liter vizet fejenként vigyünk
magunkkal. Hosszabb utazás esetén ta-
karót, és rendszeresen használt gyógy-
szereket is fontos a csomagba rakni.

Gyimóthy Levente

A KERI-ként ismert Bezerédj István
Középiskola fennállása óta gazdasági
képzést folytat. A 2013-2014-es tan-
évben a 8. osztályosoknak a szakkö-
zépiskolában a kereske-
delem, közgazda-
ság és turisztika
á g a z a t o t ,
szakiskolá-
ban az eladó
képzést kí-
náljuk. Az
éret t ségivel
rendelkezõ diáko-
kat kereskedõ, logisztikai
ügyintézõ, vám-, jövedéki- és termék-
díj ügyintézõ, pénzügyi-számviteli
ügyintézõ és turisztikai szervezõ, ér-
tékesítõ szakmákra várjuk.

Iskolánk történetében mindig fon-
tos volt az innováció. Más pályázatok
mellett ezt a célt szolgálta a TÁMOP
3.1.7. projekt is. A program kereté-
ben a „diákvállalkozások” és a „nem-

zetközi kapcsolatok” jó gyakorlatain-
kat újítottuk meg. Valamennyi kép-
zésünkben központi szerepet tölt be
tanulóink vállalkozásra nevelése, ér-

tékesítési tevékenységet foly-
tató diákvállalkozások

mûködtetése. Évek
óta sikeresen ve-
szünk részt a
Tempus Közala-
pítvány által ki-

írt pályázatokon,
aminek révén diák-

jaink külföldön teljesít-
hetik szakmai gyakorlatukat,

illetve külföldi partneriskoláinkkal
való együttmûködés során megis-
merhetnek más országokat és kultú-
rákat.

További információk:
74/316-463

bezeredj@szltiszk.hu
www.bezeredj.szltiszk.hu

SZEREZZ SZAKMÁT 
ÉS MÛVELTSÉGET EGY HELYEN,

A BEZERÉDJ-BEN!
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Az Ön véleménye
is számít!

Kedves Szekszárdiak!
Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-

kormányzata megkezdte az idei év-
re vonatkozó költségvetésének ter-
vezését. A városvezetés célja, hogy
a 2013-as esztendõben is olyan fej-
lesztési elképzelések kerüljenek
be, melyek a szekszárdi polgárok
megelégedésére szolgálnak. 

Ezért kérem a Tisztelt Szekszár-
diakat, hogy a városunkat érintõ
beruházási, fejlesztési javaslatukat
február 15-ig juttassák el részemre
személyesen (a városháza portáján
gyûjtõládát helyeztünk el), postai
úton (Szekszárd MJV Polgármeste-
ri Hivatala, 7100 Szekszárd, Béla ki-
rály tér 8.); vagy elektronikus levél-
ben (tervezes@szekszard.hu). Ja-
vaslataikra, segítõ együttmûködé-
sükre számítunk!

Tisztelettel: 
Horváth István polgármester

MÁLTAI BÁL. Remek hangulat jellemezte a Máltai Szeretetszolgálat bálját,
melyhez a helyszínt báró Twickel György biztosította támogatásként.
Sokan hozzájárultak a jótékonysági rendezvény sikeréhez, hiszen közel
százan adakoztak, de ingyen kapták az értékes tombolatárgyakat és a
mûsort is. A bevételt rászorulók megsegítésére fordítják, és nem feled-
keznek meg a Szent Miklósi úti ifjúsági ház lakóiról sem. Képünkön
Lemle Béláné elnök köszönti a vendégeket. Fotó: Gottvald Károly

Mindennapos játszmák
Berne-i játszmák bemutatása gyakor-
lati példákon keresztül. Turcsán Gá-
bor szociális munkás, mentálhigié-
nés segítõ szakember elõadása feb-
ruár 13-án, szerdán 17 órakor Szek-
szárdon, a zeneiskola nagytermé-
ben. Az elõadás ingyenes, a szer-
vezõ Kristály Lélekvédõ Egyesület
egy kis büfével várja a hallgatóságot.
Támogatók: MVM Paksi Atomerõ-
mû Zrt. és a Garay János Általános Is-
kola és AMI.

Csak röviden
FÜSTÖLTÁRU VÁSÁR. A Mentálhigié-
nés Mûhely Önkéntes Központ Nyug-
díjas Tagozat szervezésében akciós
áron füstöltáru vásárt tart a Rákóczi u.
8. szám alatti (a fõiskolával szemben,)
valamint a Béri Balogh Ádám utca 79.
szám alatti húsbolt (a Penny Market
mellett) február 14-én reggel 7-tõl 11
óráig. Minden nyugdíjas és nagycsalá-
dos vásárlót szeretettel várnak.

SEGÍTSÉG. A Tolna Megyei Család,
Esélyteremtési és Önkéntes Házban
(Szekszárd, Béla király tér 6., tel.:
74/407-297.) február 5-tõl minden
kedden és csütörtökön 14.30-tól fej-
lesztõ foglalkoztatásokat tartanak
gyógypedagógus vezetésével. Elõzetes
bejelentkezés alapján 16 éves korig
bárki, rendszeresen igénybe veheti a
szolgáltatást, akinek szüksége van egy
kis segítségre.
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BÕR

Szekszárd, Széchenyi u. 16.
Telefon: 74/316-206

NEPP
MANUFAKTÚRA

Női és férfi táskák 150 féle
Pénztárcák 340 féle
Derékszíjak 300 féle

Kutyfelszerelések
Lószerszámok
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- Aki ismer – s ki nem ? –, az biztos
volt abban, hogy ha imádott pedagó-
gusi hivatásodból a megérdemelt pi-
henésre mész, akkor kitalálsz majd
valamit, amivel továbbra is hasznos
és értelmes közösségi tevékenységet
tudsz végezni. Ne szaladjunk azon-
ban ennyire elõre. Mesélj arról, ho-
gyan lettél pedagógus?

- Kismórágyi származású vagyok, az
a domboktól ölelt szép kis falu örökké
bennem él. Ott jártam általános iskolá-
ba, a középiskolát pedig Bátaszéken
végeztem. Diplomát a Kaposvári Taní-
tóképzõben szereztem, majd Baján né-
met nyelvbõl másoddiplomáztam. A
szekszárdi iskolák közül a Dienes Valé-
ria Általános Iskolában Farkas
Pálnéval, a jelenlegi igazgatóval együtt
kezdtünk el elsõként német nyelvet ta-
nítani. Hogy ezt a hivatást választot-
tam, már kiskoromban „eldõlt”. Alsó
tagozatosként, ha a tanító néninek va-
lamilyen dolga akadt óra alatt, mindig
engem kért fel „vigyázónak”. Felsõ ta-
gozatos koromban pedig gyakran kel-
let vigyázni a kicsikre, ami nekem a
megtiszteltetésen túl nagyon tetszett.
Akkor már érlelõdött bennem, hogy
pedagógus leszek, s ha újra kezdhet-
ném, újra csak ezt a hivatást választa-
nám. Közel 40, csodálatos évet töltöt-
tem ezen a pályán.

- Szekszárd elõtt máshol is tanítottál?
Mi volt a pedagógusi hitvallásod?

- Egy évet Bátaapátiban, tízet
Izményben, majd közel 30 évet a
Dienesben, ahonnan nyugdíjba men-
tem. Fontosnak tartottam, hogy a gye-
rekek szilárd, biztos alapot kapjanak,
amire késõbb építkezni tudnak. Elsõ-
sorban megtanítani õket tanulni, hogy
vegyék észre, s tudjanak eligazodni a
körülöttük lévõ világban. Lényeges,
hogy a tanító a gyermek iskolába lépé-
sének pillanatától a gyerekkel, a szü-
lõkkel, a napközis nevelõvel együtt
szorosan, õszintén együttmûködjön a
közös cél, a gyerek fejlõdése érdeké-
ben. Egész pályám során arra töreked-
tem, hogy minél elõbb megtaláljam a
gyermeket „nyitó kulcsot”. Meglátni
benne azt a területet, amiben tehetsé-
ges, amire fogékony, és azt erõsíteni.
Így sikerült a társaiban is felkelteni a fi-
gyelmet iránta, szerethetõvé tenni, és
az õt érdeklõ területet erõsíteni, ami
késõbb a többi tantárgyra is pozitívan
hatott. Nagyon fontosnak tartottam az
igényes munkavégzést, azt, hogy le-

gyen rend a gyerek fejében. Már elõre
mondták, hogy „tudjuk, Ari néni: csak
precízen, pontosan.” A tévesztés lehe-
tõsége, mint minden munkában, hiva-
tásban a pedagógiában is benne van, a
lényeg, hogy megtaláljuk a legjobb
utat, hogy a tévedéseket helyrehoz-
zuk, mind emberileg, mind a tanulás-
ban. Fontos a pedagógus személyes
példamutatása, következetessége, tü-
relme, de legyen izgalmas, érdekes,
megértõ, hiteles, és tudjon a gyerekek
fejével gondolkodni. S talán a legfonto-
sabb „fegyvere” egy pedagógusnak: a
szeretet. Most érzem igazán, hogy
nem volt hiábavaló a hivatásomban el-
töltött négy évtized, a munka, amit vé-
geztem. Rengeteg szeretetet kapok
vissza az utcai találkozások, vagy most,
a kitüntetésem alkalmával volt tanítvá-
nyaimtól, szülõktõl, s ez számomra
nagy öröm. 

- Nyugdíjba vonulásoddal új szakasz
kezdõdött az életedben. Igazi peda-
gógusként olyant találtál ki, amibõl
szintén tanulni lehet. Mielõtt erre rá-
térnénk, mesélj arról, hogy, mikor és
miért kezdtél el festeni?

- Már kezdõ pedagógusként is na-
gyon szerettem és jónak tartottam a
szemléltetõ rajzokat, melyeken a gyere-
kek sokkal könnyebben, játékosan el-
sajátítottak bizonyos ismereteket. A
festés iránti vágy gyermekkorom óta

bennem volt, mindig rajzolgattam, fes-
tegettem édesanyámmal, aki nagyon
szépen festett. Tõle örököltem a színek
és a formák iránti vonzódásomat. Ko-
molyan 1997-ben kezdtem el festeni,
azóta vagyok a Tolnai Bárka Mûvészeti
Szalon tagja, késõbb elnökhelyettese is
voltam. Elõször csendéleteket festet-
tem, aztán jöttek az épületek, városré-
szek, az utóbbi években pedig a szürre-
alizmus felé fordultam. Elsõsorban az
engem nagyon foglalkoztató, elgondol-

kodtató jelenségeket próbálom vászon-
ra vinni. Tagja vagyok a kaposvári Pan-
non Art Line Alkotómûvészeti Egyesü-
letnek, ahol az alkotásaimat rendszere-
sen zsûriztetem.

- Mit jelent számodra a festészet?
- Olyan ajándékot, amit az élet csak

ritkán ad. Szépséget, finomságot,
nyugalmat, harmóniát. Fontos szá-
momra, hogy ragadjon magával,

emeljen és töltsön fel, kényeztessen,
adjon erõt, hogy helyt tudjak állni eb-
ben a világban.

- Az interjúban legszívesebben a pe-
dagógusi munkádról beszélnél, pe-
dig amit azután létrehoztál, egye-
dülálló a városban, s nem kis neve-
lõ célzattal, s ami bizonyára a kitün-
tetésed odaítélésében is szerepet ját-
szott….

- Úgy gondolom, már a Bárkában is
sok olyan munkát végeztem, amely a
közösség érdekét szolgálta: szervezés,
kiállítások rendezése, pályázatok írása,
de ez valóban más. A ZSARI Galéria öt-
lete abból adódott, hogy új feladatot ke-
restem a nyugdíjas éveimre. Miután a
családi házunk egy része megüresedett,
jött a gondolat, hogy létrehozunk egy
olyan galériát, ahol több mûvészeti ág
bemutatkozhat egy-egy est alkalmával.
Magam és két alkotótársam, barátom, E.
Nagy Mária és Keller Joli munkáiból
egy állandó kiállítás látható itt, a rend-
szeresen jelentkezõ esteken - amit 3 az
1-ben névre kereszteltünk – pedig há-
rom mûvészeti ág, az irodalom, a zene
és a képzõmûvészet képviselõi mutat-
koznak be. Megannyi sikeres esten va-
gyunk túl, amelyek megszervezésében
nagy segítõnk a húgom, dr. Galigerné
Pártai Erika. A galéria fõ szponzora és
támogatója a férjem, Zsíros János. Neki
és alkotótársaimnak, illetve a húgom-
nak köszönhetem, hogy ez az ötlet
megvalósult, s ilyen sok embert vonza-
nak az estjeink. 

- Bár a pedagógusi hivatásodról és
az alkotó munkádról mesélve sok
mindent elmondtál magadról, a ma-
gánéletedrõl nem esett még szó….

- Jánossal, a férjemmel Izményben is-
merkedtem meg. Az unokahúgával
együtt tanítottunk, s nála látott meg egy
fényképen. Akkor rögtön eldöntötte,
hogy én leszek a felesége, ennek immár
négy évtizede. Persze, azért az én „ige-
nem” is kellett hozzá. Jó társ, a legjobb
barátom, aki a hivatásomban, a festé-
szetben és a galéria létrehozásában is
maximálisan támogatott. Egyetlen fi-
unk, Gábor sikeres autóversenyzõ. Már
harmadik éve õ nyerte el Magyarorszá-
gon „Az év navigátora” címet. Európai
versenyeken is rendszeresen sikerrel
szerepel, az elmúlt héten éppen Lettor-
szágban versenyzett. Unokánk, Marcell
ötödik osztályos és triatlonozik. Mind-
kettõjükre nagyon büszkék vagyunk.

SAS ERZSÉBET ROVATA
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Vendégem a Belvárosi Kávéházban ZSÍROS JÁNOSNÉ, Ari, nyugalmazott
pedagógus, amatőr festő, a „ZSARI” Művészeti Galéria tulajdonosa. Be-

szélgetésünk apropója, hogy munkásságáért január 22-én, a Magyar Kul-
túra Napján „A Tolna Megyei Művészetért” kitüntetést vehette át. Galéri-
ájában tartalmas, szórakoztató esteket szervez, ahol az irodalom, képző-

művészet és a zene művelői kapnak bemutatkozási lehetőséget.

„Az életben megtalálni a legjobb utat”

Fontos a pedagógus szemé-
lyes példamutatása, következe-

tessége, türelme, de legyen izgal-
mas, érdekes, megértõ, hiteles,

és tudjon a gyerekek fejével
gondolkodni. S talán a legfonto-
sabb „fegyvere” egy pedagógus-

nak: a szeretet.
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Köszönet az 1%-ért
A Kinyújtott Kéz Alapítvány (adó-
szám: 18854471-1-17) köszönetet
mond mindazoknak, akik 2011. évi
adójuk 1 %-ával támogatták az ala-
pítvány mûködését. A befizetett
123.228 Ft-ot alapszabályunkban
vállalt közhasznú tevékenységeink
ellátására fordítottuk: gyógyszerek,
élelmiszercsomagok, rendezvé-
nyek, táborozások, taneszközök tá-
mogatása.

JEGYZET
Takarítják a várost

Még nincs itt a tavasz, de néha
már hat-hét fokot mutatnak a hõ-
mérõk, a nap is ki-kisüt. S máris
elkezdõdött a városban a tavaszi
nagytakarítás. Már reggel nyolc
óra elõtt öt-hat férfi nyüzsög a la-
kótelepen. A már összehordott,
jókora levélkupacokat gereblyé-
zik a hatalmas sátorlapra, majd
közös erõvel cipelik le a domb al-
jára, hogy feltolják a várakozó kis-
teherautóra.

Az ember ámul az alapos mun-
ka láttán, s valósággal elképed,
amint az erkélyek alatti 6-8 négy-
zetmétereket is megtisztítják a
megtöppedt falevelektõl. A dél-
utáni brigád csak kétfõs, nyilván
a többiek másutt, az eltervezett
útvonal mentén ténykednek. A
két férfi éppen az egyik ház elõt-
ti apró-bokros kertecskét tiszto-
gatja. Egyikük kihúzza az útra a
szemetet, a másik lapáttal pakolja
a platóra, majd a flaszterre „csusz-
szant” sarat is fölkaparja. Közben
nem álldogálnak, tempósan vég-
zik a munkát, majd a túloldali
placcon indul minden elölrõl...
Mindannyian a Lián Parkfenntar-
tó Kft. dolgozói.  - hm -

Partnerségben készül a fejlesztési koncepció
A Tolna Megyei Önkormányzat
(TMÖ) megkezdte a 2014-2020 kö-
zötti uniós költségvetési ciklusra va-
ló felkészülést a minél sikeresebb,
hathatósabb területfejlesztési kon-
cepció elkészítésével, egyelõre annak
elõkészítésével. A TMÖ e munkába
bevonja a témában érdekelt szakmai
szervezeteket, a civileket, sõt a lakos-
ság véleményére, javaslataira is szá-
mít. A paksi atomerõmûvel már meg-
köttetett az együttmûködési megálla-
podás, kedden a megyei kereskedel-
mi és iparkamarával parafálták a szer-
zõdést, pénteken pedig a Dél-Dunán-
túli Gépipari Klaszterrel állapodtak
meg a közös munkában.

Mint ismeretes, az új Alaptörvény
és az önkormányzati törvény rendel-
kezései szerint 2012. január elsejével
átalakult a megyei önkormányzatok
feladatköre. Intézményeinek fenn-
tartását a kormányhivatalok vették
át. Ugyanakkor a megyei önkor-
mányzatok lettek a területfejlesztés
és vidékfejlesztés területi színtû leg-
fontosabb szereplõi. Dr. Puskás Im-
re, a megyei közgyûlés elnöke, or-
szággyûlési képviselõ a keddi megál-
lapodás megkötése elõtti sajtótájé-
koztatón kiemelte, hogy a megye te-
rületfejlesztési koncepciójának elké-
szítésében fontos, hogy abban min-

den potenciális szereplõ részt vállal-
jon, a megye gazdasága, illetve vállal-
kozásainak érdekét szolgálva. Cáfolta
azt a gyakran elhangzó sztereotípiát,
miszerint megyénk kicsi és gyenge.

Az elnök kifejtette, hogy egyebek
közt azért is szükséges a koncepció
összeállítása, hogy az új uniós ciklus-
ban semmiképpen ne legyen esetle-
ges - inkább nagyon is tudatos! - a
források felhasználása. A koncepció-
val kapcsolatos ütemtervrõl meg-
tudhattuk, hogy a közgyûlés február
15-én tárgyalja a tervezetet, majd azt
február 28-tól társadalmi vitára bo-
csátják, s a jelentõs javaslatokat be-
építik a dokumentumba. A végleges
anyag várhatóan április végén kerül
a közgyûlés elé.

Dr. Fischer Sándor, a Tolna Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke
elõadása elõtt leszögezte, hogy a
2012-es „érdekes” esztendõrõl még
teljes körûen nem rendelkeznek
pontos adatokkal, tehát olykor csak a
becsülteket sorolja. Elmondta, hogy
megyénkben 2007 óta folyamatosan
nõtt a GDP, a beruházási kedv szin-
tén. Az éves beruházási átlag 30 mil-
liárdról 50 milliárd forint fölé nõtt,
viszont 2012-ben várhatóan 40 milli-
árd forint környékén áll meg. Tavaly
Tolnában 38 ezer vállalkozás mûkö-

dött, a mikro- és kisvállalkozások szá-
ma (társasági formában!) nõtt, az
egyéni vállalkozók száma viszont 25
százalékkal csökkent.

A korábbi idõszakban a beruhá-
zás növekedése elsõsorban a mezõ-
gazdaságot, a feldolgozóipart, az épí-
tõipart, a kereskedelmet és a szállí-
tást érintette. Feltehetõen ugyan-
ezek lesznek idén a kitörési pontok.
Várhatóan 2012-ben a megye ipari
termelése meghaladja az országos
átlagot. Sajnos, az építõipar tavaly
visszaesett, például az elõzõ eszten-
dõkhöz képest a lakásépítés 25-28
százalékkal csökkent, de még így is a
középmezõnyben vagyunk - hang-
súlyozta dr. Fischer Sándor. A turiz-
mus növekedést mutatott, a foglal-
koztatás az országos átlag körüli, a
munkanélküliség pedig alatta van. A
kamara elnöke ezután a szakképzés
fontosságát ecsetelte, végül leszö-
gezte, hogy a válságból való kilábalás
évének a 2013-at prognosztizálják.

Dr. Puskás Imre elmondta: sajnála-
tos, de megyénk lakossága 1990 óta
harmincezer fõvel, 230 ezerre csök-
kent, aminek egyik oka a fiatalok el-
vándorlása. Ennek megfékezése okán
visszautalt a szakképzés szerepére, a
hiányszakmák oktatásának szüksé-
gességére. V. Horváth Mária

XVI. Lajos, a félreismert király
Tévhitek keringenek arról, hogy az
1789-ben kitört francia forradalom
lefejezett áldozata, XVI. Lajos király
valójában milyen ember is volt. E tév-
hitek eloszlatásában a téma érdeklõ-
dõinek segítségére volt dr. Hahner
Péter, a Pécsi Tudományegyetem tan-
székvezetõ tanára.

XVI. Lajost egyes történészek szí-
vesen mutatják be ostoba, lusta, te-
hetetlen embernek, holott igen te-
hetséges, szorgalmas, s érdeklõdõ
személyiség volt már gyerekkorá-
ban. Megtanult latinul, olaszul, spa-
nyolul, de angolul is. Lajost fõleg a
természettudományok és a techni-
ka érdekelték: térképeket készített
Versailles környékérõl, de szenvedé-
lyesen vadászott is. Testes, erõs férfi-
vé vált, aki hamar bekerült nagyapja,
XV. Lajos udvarába. Még 16 éves
sem volt, amikor összeházasították a
15 éves Mária Antoinette-el. Miután
1774-ben nagyapja meghalt, 10-12

év boldog kor-
mányzás várt
rá, amelynek so-
rán csökkentet-
te a kenyér árát,
és könnyítette a
parasztság ter-
heit. A hadsere-
get modernizál-

ta, késõbb Napóleon is bizonyítha-
tóan az õ ágyúit, fegyvereit használ-
ta. Országa területét is gyarapította,
így került Franciaországhoz Korzi-
ka. Uralkodását takarékosság, erköl-
csösség jellemezte, hamis az a kép,
mely szerint udvarát mérhetetlen
költekezés és pocsékolás jellemezte
volna.

Uralkodása során ugyanakkor -
részben az amerikai függetlenségi
háborúra szánt költségek miatt -
olyan mértékû adósság halmozó-
dott fel, hogy a kiadások fele adós-
ságtörlesztésre ment el, és 1786-ra

kiderült, reformokra van szükség.
Ez adóemeléssel járt, válaszul a 2/3-
os csõdre. A bajokat súlyosbította,
hogy 1788/89 tele hideg volt, torná-
dó is pusztított Párizs környékén,
így kevesebb kenyérnek való ter-
mett. Az államgépezet megbénult, s
a nép lázongani kezdett. 1789. júli-
us 23-án, alig tíz nappal a Bastille
ostromát követõen - miután a rendi
gyûlés átalakult alkotmányozó nem-
zetgyûléssé -, XVI. Lajos elfogadta a
képviseleti rendszert, s átadta a tör-
vényhozást és a végrehajtó hatal-
mat a nemzetgyûlésnek, valamint
biztosította a sajtószabadságot.
1791-es, Párizsból történõ szökési
kísérlete után számtalan alaptalan
vádat hoztak fel ellene. A királyt
1793. január 21-én, a mai Concorde
téren fejezték le. A kivégzés elõtt e
szavakkal búcsúzott: „Vérem erõsít-
se a franciák boldogságát!”

Gyimóthy Levente

A Kinyújtott Kéz Alapítvány,
amely a szocio-kulturális hátte-
rükből fakadóan hátrányos hely-
zetű tanulókat segíti, kéri a ma-

gánszemélyeket, hogy a személyi 

jövedelemadójuk 1%-ának
felajánlásakor alapítványunkat
jelöljék meg kedvezményezett-

ként. Támogatásukat köszönjük!

Kinyújtott Kéz Alapítvány
18854471-1-17
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A Bálint-nap közeledtével a szerelmesek
megmozdulnak egymás felé. Egy új len-
dületû megnyílás van elõprogramozva
sok pár életében erre a napra. A kölcsö-
nösségre törekvõ nyitást, az egymásra
hangolódást tükrözik az ajándékok, a ked-
veskedések, a meglepetések, a bókok, il-
letve ezek várása és elfogadása. Jó érzés
közel kerülni, közel lenni ahhoz, akit sze-
retünk, összehangolódni és intenzíven lu-
bickolni az érzelmekben, fokozni az izgal-
mat. Ha csak egy napig is, vagy csak egy
nap okán is, jó lépni a kiteljesedett kap-
csolat felé. Hiszen lényegében errõl van
szó: a kiteljesedésre vágyunk és törek-
szünk. 

Furcsa, hogy miközben a mai szerelmes
is a szeretetkapcsolat kiteljesedését keresi
elszántan, mégis megriasztja a férfi és a nõ
közötti szeretetkapcsolat igazán mély kitel-

jesedése, a házasság. A hosszú távú elkö-
telezõdésben megvalósuló kibontakozás si-
kere illúziónak tûnhet, ha a házassággal
kapcsolatos hétköznapi tapasztalatokból
indulunk ki. Az egykor párt alkotó embe-
rek marakodása, a jó reménységgel közös
útnak indított párkapcsolatok süllyedõ ron-
csai magukkal rántják a mélybe a valóban
kiteljesedni képes kapcsolat eszményét és
reményét. 

Pedig nem kell ennek feltétlenül így len-
nie. A szentíró azt mondja: „Legyen meg-
becsült a házasság mindenki elõtt, és a
házasélet legyen tiszta!” (Zsidókhoz írt le-
vél 13,4). 

Az egyik figyelemre méltó – manapság
talán már-már az újdonság erejével ható
– üzenet az, hogy a házasság értékes, drá-

ga, nagyra becsülhetõ. Ha a férfi és a nõ
közötti kapcsolat kiteljesedésében, a há-
zasságban észrevesszük az értéket, akkor
nem adjuk fel olyan könnyen, hanem
ápoljuk.

A másik üzenet az, hogy a házasság ér-
téke kihat az emberre. Az elkötelezettsé-
gen alapuló, gondozott hosszú távú kap-
csolat gazdagít: gazdagítja azt, aki ilyen
kötelékben él, és azokat is, akik kívülrõl
látják. Akik megbecsült házasságot élnek,
igazán mélyen ismerik és szeretik meg
egymást; alapos önismeretre tehetnek
szert; biztos hátteret tudhatnak maguk
mögött… A házasság értéke nemcsak a há-
zastársakra van hatással, hanem környe-
zetükben mindenkire. A negatív példák is
ezt igazolják, most viszont maradjunk a

pozitív oldalon – komolyan véve, hogy ha
ápoljuk a házasságot, nem lesz ápolatlan,
ha törõdünk vele, akkor nem törik meg.
Ami megbecsült, az jól mûködik. A szere-
tetkapcsolat valóban hosszú távú kiteljese-
dése, a megbecsült házasság meghatáro-
zó, céllá váló minta a kortársak és az utó-
kor számára. A jól mûködõ házasság az
Úr Isten csodája, és a reménység megtes-
tesülése. Ez a csoda pedig nem illúzió, ha-
nem nyitott lehetõség mindazok számára,
akik nem csak sóvárognak a kapcsolat ki-
teljesedésére, hanem készek kitartóan
megbecsüléssel tekinteni az elkötelezet-
ten közös kibontakozásra. Érdemes meg-
szívlelni az intést Bálint-nap elõtt is: „Le-
gyen megbecsült a házasság mindenki
elõtt, és a házasélet legyen tiszta!” (Zsi-
dókhoz írt levél 13,4). 

Kaszó Gyula református lelkipásztor

Evangélium

Valentin-nap elõtt

E heti rejtvényünk megfejtését február 18-ig várjuk szerkesztõségünk címére: (Szekszárdi Vasárnap, Polgármesteri Hivatal, 7100 Szekszárd,
Béla király tér 8.). Január 27-i rejtvényünk helyes megfejtése: „Pálnak fordulása, fél tél elmúlása”.A helyes választ beküldõk közül könyvet nyert :

Vadász Károlyné (Szekszárd, Semmelweis u. 3/A). Gratulálunk, a könyvet postán küldjük el.

Jegyesek figyelem!
Az idén a katolikus jegyesoktatás elsõ al-
kalma kivételesen nem a plébánián, ha-
nem a fõiskola E épületének dísztermé-
ben lesz, a Szerelmesek napján, február
14-én 17 órakor, ahol dr. Kovács Antal
cselgáncsozó olimpiai és világbajnok
tesz tanúságot házasságról, családról. A
következõ alkalom már a plébánia kö-
zösségi házában (Béla király tér 9.) lesz
február 19-én, kedden 18.30-kor. Szere-
tettel várjuk a házasulandókat.

UROLÓGIAI
MAGÁNRENDELÉS
DR. PAPP FERENC

urológus főorvos
Szekszárd, Kossuth L. u. 14.

Rendelési idő:
csütörtök 17.00–19.00-ig

Bejelentkezés:
30/698-64-90
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A Sportélmény Alapítvány 2005
óta minden évben értékeli Szek-
szárd város legjobb atlétáinak tel-
jesítményét. Most sem volt ez
másképp, amikor február 1-én a
Szász Söröző és Étteremben tar-
tották a díjkiosztót.

Serdülõ korosztályban négy kategóriá-
ban (sprint/gát, középtáv, ugró- illetve
dobószámok) választják meg az edzõk az
év legjobbját. Az utóbbi két kategóriá-
ban Galó Tibor, egykori szekszárdi atlé-
ta felajánlásának köszönhetõen részesül-
nek jutalomban a fiatalok, a másik két ka-
tegóriát az alapítvány hozta létre még a
kezdetekkor. Öt évvel ezelõtt - hangsú-
lyozva az egyéni sportágban rejlõ csapat-
szellemet - létrehoztak még egy díjat a
legeredményesebb váltónak, illetve csa-
patnak. Szintén 2008-ra datálódik, ami-
kor Keserû Mihály, egykori atléta, a
Vaszkó családdal együttmûködve alapí-
totta a Vaszkó Judit emlékdíjat. Ezzel a
vándordíjjal kíván a szekszárdi atlétatár-
sadalom megemlékezni az „edzõnénirõl”,
az ugrók remek felkészítõjérõl.

A 2012-es évben a legjobb sprin-
ter/gátas díját Ludwig Róbert érde-
melte ki a serdülõ országos bajnoksá-
gon 100 méteres gátfutásban szerzett
bronzérmével. A legjobb ugróatléta
Valkay Tamás lett, aki távol- és magas-

ugrásban is országos bajnok, utóbbi-
ban  megjavította az országos diák-
olimpiai csúcsot is. A dobó szakágban
az 1999-es születésû Pusztai Petra
kapta az ajándékot, mert gerelyhají-
tásban harmadik lett korosztálya or-

szágos bajnokságán, és 33,5 méteres
eredméyével ezüstéremig vezette a
gerelyhajító csapatot. A középtávfu-
tóknál egyértelmû volt, hogy Pap
Endréhez kerül a díj, mert nyerni
tudot a kismaratoni és mezei ob-n, de
elsõ lett a mezeifutó diákolimpia dön-
tõjén és 2000 méter síkon is a 13 éve-
sek bajnokságán.

A csapatnak járó díjat a Nemecskó
Nóra, Adorján Fruzsina, Marcsa Stel-
la trió vehette át. Õk a serdülõ össze-
tett ob hétpóba számában, heroikus
küzdelemben állhattak a dobogó má-
sodik fokára. A Vaszkó Judit emlék-
serlegre pedig Erdélyi Zoltán neve
került fel, aki egy komoly fejlõdéssel
járó év végén 200 centiméteres ugrá-
sával beállította az ifjúsági megyei
csúcsot.

Az alapítvány kuratóriuma reméli,
hogy a szerény jutalmak újabb lendü-
letet adnak a fiatal atlétáknak pálya-
futásuk folytatásához, és átsegítik
õket a téli idõszak nehéz munkával
járó edzésein.

A legkiválóbb serdülõkorú atlétákat jutalmazták
A szakágak legjobb teljesítményt nyújtó szekszárdi sportolóit díjazta a Sportélmény Alapítvány

A díjazott szekszárdi atléták (balról): Pusztai Petra, Pap Endre, Adorján

Fruzsina, Erdélyi Zoltán, Nemecskó Nóra, Ludwig Róbert, Marcsa Stel-

la. A képrõl hiányzik Valkay Tamás

TISZTÚJÍTÁS AZ ALISCÁNÁL. Az Alisca
Nyilai Íjász Egyesület tisztújító közgyû-
lést tartott, melyen elnöknek választot-
ta Piros Lászlót. A korábbi elnököt, Ba-
logh Lászlót, érdemeit elismerve a köz-
gyûlés örökös tiszteletbeli elnöknek
választotta. A közgyûlés továbbá a veze-
tõség tagjai közé választotta Bük-

szeginé Herbert Katalint, Ambrus Ká-
rolyt, Bakó Dénest és Bükszegi Lajost.
Az Alisca Nyilai megújult vezetése és
tagsága a Dél-Dunántúli Régió tagja-
ként továbbra is töretlen erõvel folytat-
ja munkáját az íjászatért, és várja az íjá-
szat barátait, a sportág iránt érdeklõdõ-
ket (http://aliscanyilai.n4.hu).

A lehetõ legjobban sikerült az NB I/B
Nyugati csoportjában listavezetõ Szek-
szárdi Fekete Gólyák KC fõpróbája a hét-
végén folytatódó bajnokságban. Tabajdi
Ferenc együttese magabiztos játékkal,
négy gyõzelemmel nyerte meg a fõváros-
ban rendezett nemzetközi Kárpát-kupát.

Játszottak a Ferencváros és a Debre-
cen másodosztályú csapataival, a vajdasá-
gi Adával, és -  a döntõben - az erdélyi Sep-
siszentgyörggyel. Egyedül az FTC II tu-
dott lépést tartani a gólyákkal, de a szek-
szárdi gyõzelem a zöld-fehérek ellen sem
forgott veszélyben (35-29). Ez minden-
képpen jó jel, mert a tavaszi idény elsõ
hazai bajnokiján (február 14., 18 óra) ép-
pen a Fradi második csapata lesz az ellen-
fél. (Mire e sorok megjelennek, az FGKC
már túl lesz elsõ tavaszi bajnokiján, amit
e hétvégén, Marcaliban játszanak.)

A csapat háza táján nincs különösebb
változás. A játékosok tovább dolgoznak,
és örülnek az õszi sikereknek, az idõará-
nyos elsõségnek, aminek tavaszi megõr-
zése nem lesz egyszerû. Az FGKC két
ponttal vezet a legfõbb üldözõk, a
Pilisvörösvár és az Érd VTK-Budaörs
elõtt, de a negyedik Mohácsot sem lehet
leírni. A szekszárdiaknak van is törlesz-
teni valójuk ellenük, hiszen egyetlen

õszi vereségüket éppen a Duna-parti
gárda otthonában szenvedték el. A „Ki a
legesélyesebb a bajnoki címre?” kérdé-
sünkre Tabajdi Ferenc vezetõedzõ a Bu-
daörsöt nevezte meg.

- Rendben van a háttér, és a feljutás a
cél. Kezd összeállni a volt válogatott
Mörtel Renátával tovább erõsödõ csapa-
tuk. Persze mi is erõsödtünk az újra fel-
jövõben levõ Weigel Zita visszatérésével,
de nekünk nincs két, megközelítõleg
egyforma sorunk, mint riválisunknak. A
bal lövõ és az irányító poszton nem ál-
lunk olyan jól, ahogy az a bajnokság
megnyeréséhez kellene. Mindenképpen
dobogón szeretnénk végezni, de ehhez
is az kell, hogy a kulcsemberek közül va-
lamennyi rendelkezésre álljon, a komo-
lyabb sérülések elkerüljenek bennün-
ket. Ezzel együtt is, úgy készülünk, hogy
nyerjük meg valamennyi rangadó jelle-
gû meccset a most még mögöttünk levõ
három csapat ellen, s a nehezebbnek
ígérkezõ idegenbeli összecsapásokon
se érjen bennünket meglepetés. A hát-
tér - az ígérethez híven - szerényen ren-
dezett. Ismerve a játékosok hozzáállását
a munkához, ezen nem múlhat a jó sze-
replés, ez pedig akár a bajnoki cím elhó-
dítása is lehet...  B. Gy.

Élen tud-e maradni az FGKC?

ITT A TÉL, TÖLTSD FEL MAGAD!
EGÉSZSÉG       JÓ KÖZÉRZET       KÉNYELEM

RÉPA EGÉSZSÉGCENTRUM
a KORZÓ ÁRUHÁZBAN

• vitamingazdag zöldség-gyümölcs választék,
• konyhakész tisztított termékek,
• friss saláták,
• zöldség-, gyümölcslevek helyben facsart 

friss alapanyagokból igény szerint.

Akciós ajánlatunk február 11-tõl február 16-ig:
●● Idared alma 219.- Ft/kg
●● Görög narancs 199.- Ft/kg
●● Sütõtök 219.- Ft/kg
●● 1/2 kg-os savanyú káposzta: 129.- Ft/csomag

NYITVA TARTÁS:
Hétfõ - Péntek: 7.00 - 16.00, szombat: 7.00 - 12.00

KORZÓ ÁRUHÁZ
Elõrendelés: 06-74/412-225, mobil: 06-30/348-5676 

NÉZZEN BE HOZZÁNK!
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Dicséretes aktivitás a Fáklya Sportegyesületben
Kis csapat, de lelkes és stabil a szek-
szárdi mozgássérült sportolókat tö-
mörítő Fáklya SE, amely évek óta 16
versenyzővel járja az országot, a kül-
földet, közben heti egyszer edzenek.

Közös ismérvük az asztalitenisz és az at-
létika szeretete - az utóbbin belül gerely-
hajításban és súlylökésben indulnak -,
de versenyzõik szívesen részt vesznek a
tekeversenyen, s ha van lehetõség, ak-
kor a darts küzdelmeibe is beneveznek.
A sport idõközben emberileg is összeko-
vácsolta õket. Ahová csak lehet, amire a
büdzsébõl telik, beneveznek. Tavaly 22
hazai és két nemzetközi versenyen vet-
tek részt, köztük 13 olyan eseményen,
amit nem mozgássérültek számára írtak
ki... Az úgynevezett integrált versenyek
rendezésében pedig élenjárók. Három
ilyet rendeztek tavaly a szekszárdi sport-
csarnok asztalitenisz termében, s egyet
tekében a Szüreti Napok idején Szek-
szárdra érkezõ bietigheimi barátaiknak.

Apropó Bietigheim-Bissingen! A
testvérváros ottani nagy klubjához, an-
nak  több versenyzõjéhez már baráti
szálakkal is kötõdnek. Természetesen
tavaly sem maradtak le a németek ver-

senyérõl, s a sportbéli élmények mel-
lett szinte minden alkalommal garantál-
tak a turisztikához kapcsolódóak is.
Egyet sajnálnak, hogy a szokásos, álta-
luk szervezett szekszárdi nemzetközi
verseny elmaradt a meghívott, állandó
résztvevõnek számító klubok utazási
nehézségei, illetve egyéb problémák
miatt.

Dobra Mária épeknek
is példát mutató küzdelme

Persze a székelyudvarhelyiekkel,
lugosiakkal való találkozás az idén sem
maradt el. Az erdélyiek szíves-örömest
utaznak el minden évben a sporttársak
versenyeire. Sebestyén András, a Fák-
lya legeredményesebb versenyzõje, a
kerekesszékes kategóriában az ország
egyik legjobb versenyzõje, érdeklõdé-
sünkre fontosnak tartotta megjegyezni
a Székelyudvarhelyen asztaliteniszben,
a csapatversenyben elért 4. helyet az
igen erõs mezõnyben. „Rajtam kívül
Fábián Márton és Dobra Mária is ezüs-
töt szerzett. Csodáltam hölgy csapattár-
sam akaraterejét, aki már annyira elké-
szült az erejével, annyira rossz állapot-

ban volt, hogy a labdáért sem tudott le-
hajolni, úgy adtuk oda neki, de önma-
gáért, a csapatért óriásit küzdött, ami
azt hiszem sokáig él majd az emlékeze-
tünkben, és sok fiatal sportolónak is
példával szolgál.

„A hatos kategóriában versenyez, de
Marikának idõközben annyira leromlott
az állapota, hogy két bottal közlekedve is
úgy vezettük be a terembe, de így is
akart, és tudott játszani” - emlékezett a
tavalyi év egyik legmeghatóbb jeleneté-
re Márton István, a Fáklya SE elnöke.

Ami a 2012-es év eredményeit illeti: 8
arany-, 13 ezüst- és ugyanennyi bronzér-
met szereztek a Fáklya SE sportolói öt
sportág versenyein. A legsikeresebb az
asztalitenisz, de Papp Katalin révén a
dartsban is szereztek két érmet, egy-egy
ezüstöt és bronzot. Hogy a ping-pong-
ban otthon vannak a szekszárdiak – és
nem csupán azért, mert van egy Sebes-
tyén Andrásuk –, arra mindennél többet
mondó, hogy azokon a már említett in-
tegrált versenyeken, amelyeken az épek
is indulnak, rendre ott vannak az elsõ há-
romban. Sebestyén András egyébiránt
eljut minden évben néhány  nemzetkö-

zi mércével is komoly versenyre. Ezek
közül a szegedi ADSH Kupa volt számá-
ra a legsikeresebb. Az elmaradhatatlan
tornagyõzelmei közül a legértékesebbet
román, szerb és cseh sportolók között
aratta. Az õ két évvel ezelõtti stuttgarti
szereplésének hozadéka lehet a német
kapcsolatbõvítés, merthogy érkezett
már invitáció a tartományi fõvárosból is.

-  A stuttgartiak két évente rendeznek
egy nagy versenyt. Szeretnénk ide is el-
menni, de ebben a pillanatban még kér-
déses, hogy lesz-e rá fedezet. Az idei költ-
ségvetésünk felettébb bizonytalan. Ed-
dig az NCA-hoz és sportcélú közalapít-
ványokhoz pályázhattunk – többnyire
sikerrel –, de ezek a lehetõségek az idén
megszûntek olyan kis egyesületek szá-
mára, mint a miénk – avatott be a gon-
dokba Márton István, a Fáklya SE alapí-
tó, karizmatikus elnöke mindenfajta saj-
nálkozást, pesszimizmust mellõzve. –
Reméljük, az önkormányzat változatla-
nul támogat majd bennünket, és köz-
ben újabb pénzszerzési lehetõségek is
lesznek, amelyekkel élni tudunk - je-
gyezte meg a klubvezetõ optimista ki-
csengéssel. B. Gy.
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Babits-programok
FEBRUÁR 25., HÉTFÕ 13.30 ÓRA: Hollós
László Természetismereti Versmondó
Verseny. A verseny témája: “A fenntartha-
tó fejlõdésre nevelés” évtizede tiszteleté-
re az ember és a bioszféra, az ember és
a természet kapcsolata.

A letölthetõ dokumentumok: nevezési
lap, verseny kiírás a www.babitsmuv-
haz.hu honlapon találhatóak!

FEBRUÁR 27., SZERDA 18.00 ÓRA: Ön-
arckép Értékkel sorozat. Beszélgetés a
helyi kultúra és közélet ismert személyi-
ségeivel és vendégeikkel egy kicsit más-
ként. A Babits Mihály Mûvelõdési Ház
és Mûvészetek Háza sorozata havi rend-
szerességgel. Februári vendég: dr. Kis Er-
nõ orvos és madarász, barátai és vendé-
gei. Közremûködik: Kiss Dezsõ zenész,
Decsi Kiss János újságíró, képzõmûvész,
és a Garay János Mûvészeti Iskola társas-
táncosai. Házigazda: Orbán György elõ-
adómûvész.
Helyszín:Babits Mihály Mûvelõdési Ház

ésMûvészetek Háza, díszterem (Szent
István tér 15-17.). Jegyár: 1000 Ft. Továb-
bi információ: www.babitsmuvhaz.hu,
telefon: 74/529-610.

Egy óra Belõlünk
Február 15-én (péntek) 19 órai kezdettel
a Garay János Gimnázium diákjai adnak
zenés estet az intézmény dísztermében
"Egy óra Belõlünk" címmel. A mûsorban
fellépnek: Magyar Nikolett (zongora),
Sziegl Benedek (klarinét), Potyondi
Gergõ (kürt), Krõnung Bálint (zongo-
ra), Krómer Réka (gitár), Sándor Dániel
(zongora), Boros Lõrinc Máté (trombi-
ta), az Oszter Bálint, Müller Marianna,
Wirth Ágnes trombita trió (felkészítõ
tanár: Szily Lajos) és a szólistákból álló
zenekar. Közremûködik: Környei Attila
(gitár). A belépés ingyenes.

Titanic koncert
A Titanic együttes gõzerõvel készül a feb-
ruár 22-i, városi sportcsarnokbeli lemez-
bemutató koncertjére. A +18 címû al-
bum számait felvonultató est különleges-
sége, hogy itt készülnek a koncertvideó
felvételei hat kamerával. Közremûködik
Rudán Joe és a CODA valamint az iBand.
Ön is nyerhet két belépõt, ha február 18-
ig megírja szerkesztõségünk címére
(Béla király tér 8.): mi a Titanic együttes
új albumának címe.
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2013. FEBRUÁRI FOGADÓÓRÁI

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Február 28. (csütörtök), 16-18 óráig
Polgármesteri Hivatal, I. em., polgármes-
teri tárgyaló.

DR. GÖTTLINGER ISTVÁN aljegyzõ
Minden szerdán 10-12 óráig. Polgármeste-
ri Hivatal, I. em. 40. sz. iroda.

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
Február19. (kedd) 16-17 óráig
Garay J. Általános Iskola és AMI (Zrínyi u.)
Február 26. (kedd) 16-17 óráig
Polgármesteri Hivatal, I. em. 36. sz. iroda.

ÁCS REZSÕ alpolgármester
A hónap harmadik hétfõjén 14-15 óráig.
Polgármesteri Hivatal, I. em. 36. sz. iroda. 
III. sz. választókerület
Február 7. (csütörtök) 17–18 óráig tartotta.
I. Béla Gimnázium és Informatikai Szakkö-
zépiskola, Szekszárd, Kadarka u. 25-27.

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselõ
I. sz. választókerület

A hónap második hétfõjén 17-18 óráig.
Kadarka utcai óvoda.

DR. TÓTH GYULA képviselõ
IV. sz. választókerület.
A hónap harmadik hétfõjén 16-17 óráig.
Babits Mihály Általános Iskola.

KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselõ
V. sz. választókerület.
A hónap elsõ hétfõjén, 18-19 óráig.
Polgármesteri Hivatal, fsz. 4.

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA
képviselõ,
VI. sz. választókerület
A hónap második keddjén 16-17 óráig.
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

LEMLE BÉLÁNÉ képviselõ
VII. sz. választókerület.
A hónap elsõ szerdáján, 17-18 óráig.
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

MÁTÉ PÉTER képviselõ
VIII. sz. választókerület.

A hónap második hétfõjén 17-18 óráig.
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselõ
IX. sz. választókerület.
A hónap utolsó péntekén 14-15 óráig.
Baka István Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselõ
X. sz. választókerület.
A hónap harmadik hétfõjén 17-18 óráig.
Szõlõhegyi Óvoda, Könyvtárépület

HALMAI GÁBORNÉ képviselõ
A hónap elsõ és harmadik csütörtökjén.
16.30-18.00 óráig. Szekszárd, Mikes u. 24.
Bejelentkezés: 74/510-663 telefonon. 

ILOSFAI GÁBOR képviselõ. A hónap má-
sodik szerdáján 17-18 óráig, Mikes u. 24.

DR. TÓTH CSABA ATTILA képviselõ
A hónap harmadik hétfõjén 17-18 óráig.
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

ZAJÁK RITA képviselõ
A hónap utolsó hétfõjén 17-18 óráig.
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

Borverseny
Borversenyt tartanak a „Dicenty Dezsõ”
Kertbarát Kör szervezésében. A mintá-
kat 2013. február 11-én (hétfõ) 8 és 17
óra között lehet leadni Szekszárdon, a
Szent István Házban (Rákóczi út 69.)

A nevezett mintákból fajtánként 2 db,
0,75 literes palackot kell leadni. A palac-
kon csak a fajta nevét, évjáratát és a jel-
igét kell feltüntetni, ehhez kell mellékel-
ni egy lezárt borítékban a jeligét, fajtát,
évjáratot és a termelõ pontos címét. A
nevezési díj a kertbarát kör tagjai részé-
re 500 Ft/minta, a nem tagoknak 1000
Ft/minta.

Ezen a napon 17 órától „Mit, mivel, mi-
kor?” címmel Sebestyén István növény-
védelmi szaktanácsadó (Kwizda) tart
elõadást a Szent István Házban.

Dudaszó, integetés, átkiabálás egyik jár-
mûbõl a másikba... Az elmúlt pár hét-
ben ilyesmik jellemezték az Ybl Miklós
utcai közlekedés hétköznapjait, különö-
sen havas, csúszós idõben. A jármûve-
zetõk egymáson igyekeztek „leverni” a
kellemetlenségek sorát, noha se a lent-
rõl jövõk, sem pedig a domboldalról le-
ereszkedõk nem tehettek a kialakult
helyzetrõl.

A városközpont rehabilitációs munká-
latai miatt január 7-én zárták le a Mun-
kácsy utcát a forgalom elõl, kivéve a bu-
szokat és a célforgalmat. A domboldal la-
kóinak kerülniük kell, amit a többség az
alapból is keskeny Ybl utcán át old meg.
Eredetileg február 14-ig tervezték a Mun-
kácsy utca lezárását, ám a kivitelezõ plusz
négy napot kért, tehát - várhatóan - feb-
ruár 18-ig tart a kaotikus állapot - tudtuk
meg Märcz Lászlótól, a polgármesteri hi-
vatal városüzemeltetési és -fejlesztési
igazgatóságának vezetõjétõl.

Tõle érdeklõdtünk a rendszeres torló-
dásról, aminek okozói elsõsorban az Ybl
utca kórház felöli oldalán parkoló jármû-

vek. Igaz, hogy a kitett „megállni tilos”
tábla tiltja, de ezzel eddig nem igen tö-
rõdtek a kórházban, vagy a szemközti
irodaházban dolgozók, illetve ügyeiket
intézõk. Megjegyzem, jogosan gurul
dühbe a tiltó tábla láttán az, aki a sürgõs
ellátásra szoruló hozzátartozóját viszi a
kórházba. Ahogyan azok a munkába, il-
letve haza igyekvõk is, akiknek olykor tíz
percet is kell lehúzódva várniuk a szem-
beforgalom csitulására, illetve egy-egy
nagyméretû (például kukás autó) elvo-
nulására. A város szépülése érdekében
el kell viselnünk.

Bõ hete a szabálytalanul parkoló autók
tulajdonosait a közterület-felügyelõk
megbüntetik, sõt már a rendõrség is fi-
gyelemmel kíséri az utcában rendre ki-
alakuló tumultuózus jeleneteket, beleért-
ve a szabálytalanul parkolókat.

Märcz László a haránt irányban felcsí-
kozott Ybl Miklós utcai parkolóhelyekkel
kapcsolatos felvetésre elmondta, hogy
azt a közeljövõben felülvizsgálják, hiszen
az eleve keskeny utca normális átjárható-
ságát mindig biztosítani kell.  - vhm - 

Parkolási anomáliák az Ybl utcában Az önkéntesség
„Kitörési pontok összhatása” néven in-
dult az Ifjúsági Unió Szekszárd és az Új-
ra Dolgozni Tolnában Egyesület közös
programja, melynek célja Szekszárd és
Tolna vonzáskörzetében a felnõtt lakos-
ság önkéntességre való hajlandóságának
növelése, az önkéntes tevékenység társa-
dalmi megbecsültségének emelése, nép-
szerûsítése.

Az egyesületek közösen elnyert pályá-
zatának lényege, hogy a projekt során
toboroznak, bevonnak és felkészítenek
legalább 120 embert a felnõtt korú la-
kosságból önkéntes munka végzésére;
felkészítik az intézményeket/ fogadó he-
lyeket az önkéntesek fogadására, össze-
hangolják és koordinálják a szükséglet
és kínálat egymásra találását. Az egy éves
futamidejû program a közjót szolgálja és
minden érintett számára valós hozadéka
van.

Önkénes munkára jelentkezni lehet
Szekszárdon az Újra Dolgozni Tolnában
Egyesületnél, a Szent István tér 15-17.
szám alatt (mûvelõdési ház), hétfõtõl csü-
törtökig 9-tõl 14 óráig (tel.: 74/511-950).
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Rendelési szám: 1.527-150.0
Vakuum (mbar/kPa): 244/24,4
Légmennyiség (l/sec): 61
Tartályûrtartalom (l): 10
Teljesítményfelvétel (W): 1250

2013-as egész éves ajánlat

T 10/1
porszívó

40.500,00 Ft
+ÁFA

Ipari porszívót háztartásba? Igen!

Iskolánk a 2013/14. tanévben az alábbi képzések indítását tervezi 3 éves képzési idővel. Várjuk a 8 általánost végző, 
a más középiskolát kezdő de váltani akaró, vagy középiskolát végző 14-21 év közötti fiatalok jelentkezését.

Hiányszakmába felvételt nyerők 
10-30 E Ft iskolai ösztöndíjban is 
részesülnek.

Jelentkezés:

Általános iskolai tanuló az iskolában
rendszeresített jelentkezési lap első
helyén, 16 év fölötti tanuló pedig ok-
tatási intézményünkben jelentkezhet.

Gyakorlati képzés a „Mester” Szakképzési, Átképzési, 
és Szolgáltató Kft-nél biztosított 

a Szekszárd, Tartsay Ipartelep 3. és
Bonyhád, Rákóczi u. 84. sz. alatti tanműhelyeiben.

Juttatások a törvényben előírtak szerint.
(Ösztöndíj, munkaruha, szerszám- és géphasználat.)

A „DAR” Zrt. tagintézménye az

„Esély” Szolgáltató Szakképzõ Iskola
7100 Szekszárd, Tartsay ipartelep 3. (OM: 100520)

Építőipari szakmai képzés:
■ Ács 02

■ Festő, mázoló, tapétázó 04

■ Kőműves és hidegburkoló 03

Faipari szakmai képzés: 
■ Asztalos 01

Gépészeti szakmai képzés:
■ Épület- és szerkezetlakatos 05

Könnyűipari szakmai képzés:
■ Női szabó 06

További felvilágosítás az iskola titkárságán 
személyesen, vagy a 74/511-743 és a 74/510 587

telefonszámon.

Az iskola és a gyakorlati képzőhely előzetes 
egyeztetés után megtekinthető munkanapokon 

reggel 8:00 és 14:00 óra között. 
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