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Polgármesteri kötelezettségem-
nek érzem, hogy a felelõs állattar-
tás érdekében, a kutyatámadások
elkerülése végett határozottan fel-
lépjünk a Szekszárdon egyre in-
tenzívebben fennálló kóborku-
tya-problémával szemben.

2013. március 7-tõl polgármes-
teri utasításomra Szekszárd MJV
Önkormányzatának városüze-
meltetési és fejlesztési igazgató-
sága kiemelten kezeli a megye-
székhely területén a kóbor ku-
tyák begyûjtését. Arra kérem a
város polgárait, hogy amennyi-
ben lakókörnyezetükben gazdát-
lan kutyát látnak, akkor hétköz-
nap a 74/504-106-os, hétvégén
pedig a 30/956-82-09-es (gyep-

mesteri) telefonszámon értesít-
sék munkatársainkat. 

Kollégáim a befogott kóborló
kutyákat a szekszárdi menhelyre
szállítják. Amennyiben az eb az
azonosításra szolgáló chippel
rendelkezik, akkor a gazdáját fel-
szólítják, hogy a jövõben felelõ-
sebben gondoskodjék róla. 

Az akcióval nem az a célunk,
hogy szankcionáljunk, sokkal in-
kább a felelõs kutyatartásra sze-
retném felhívni a szekszárdi pol-
gárok figyelmét. Mindezt azért,
hogy a kutyatámadás esélyét a leg-
nagyobb mértékben elkerüljük.

Horváth István
Szekszárd polgármestere

K Ö Z L E M É N Y
„a felelõs állattartás érdekében,

a kutyatámadások elkerüléséért!”

TÁJÉKOZTATÁS A MÁRCIUS 15-i
NEMZETI ÜNNEP SZEKSZÁRDI PROGRAMJÁVAL

KAPCSOLATOS VÁLTOZÁSOKRÓL
Tisztelt Városlakók!

Ezúton tájékoztatunk Mindenkit,
hogy a 2013. évi március 15-i nem-
zeti ünnep Szekszárd városi megem-
lékezése a korábbi évek hagyomá-
nyaihoz képest az alábbiak szerint
változik:

A Béla király tér átépítési munká-
latai miatt a megemlékezés a Garay
téren kerül megrendezésre.

Idõpontja: 2013. március 15.
10.00 óra

Az ünnepség zárásaként a hagyo-
mányos koszorúzásra megkoszo-
rúzható emlékmû hiányában a kö-
vetkezõ lehetõségeket javasoljuk:

A Garay téren az ünnepség zárá-
saként a megjelent intézmények és
szervezetek elhelyezhetnek egy-
egy szál virágot a színpadnál felál-
lított vázában.

A Tolna Megyei Honismereti
Egyesület szervezésében (telefon:
06-30/3280-741) a városi megem-
lékezés után minden évben tisztel-
günk az alsóvárosi és újvárosi te-
metõkben található ’48-as síroknál.
A megemlékezést követõen, aki ko-
szorút kíván elhelyezni az ünnep
tiszteletére, ezeken a helyszíneken
teheti.

A koszorúzás az alsóvárosi teme-
tõben 11.15 órakor, az újvárosi te-
metõben pedig 11.40 órakor kez-
dõdik. Találkozás a temetõk bejára-
tánál.

Várunk minden városlakót, intéz-
ményt és szervezetet nemzeti ün-
nepünk szekszárdi rendezvényén.

Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Babits Mihály Mûvelõdési Ház
és Mûvészetek Háza

A közélet szereplõit hívta fórumra a város
Hatszázszázmilliós intézmény-korszerûsítés kezdõdik - Utcák, járdák újulnak meg a jövõ év tavaszáig

A közélet aktív szereplőit, intézmé-
nyek, civil szervezetek, sportegye-
sületek vezetőit, városi kitüntetet-
teket, orvosokat és az egyház szek-
szárdi képviselőit hívta találkozóra
Szekszárd önkormányzata.

A hagyományos, immár harmadik
alkalommal megtartott közéleti fó-
rum résztvevõi - a száz legjelentõ-
sebb vállalkozás képviselõi részvé-
telével egy héttel korábban megtar-
tott esthez hasonlóan - beszámolót
hallhattak az önkormányzat 2012-es
gazdálkodásáról, valamint a befeje-
zett fejlesztésekrõl, a zajló és az indu-
lás elõtt álló beruházásokról, pályá-
zatokról.

A Prima Primissima díjjal elis-
mert Bogyiszlói Zenekar mûsorát
követõen Ács Rezsõ  számokkal és
grafikonokkal illusztrált elõadásá-
ban a város gazdálkodását vette
górcsõ alá. Az alpolgármester emlé-
keztetett: a méreteihez képest nagy
intézményrendszert fenntartó
szekszárdi önkormányzatnak 2010
és 2012 között évente mintegy 4
milliárd forintjába került a dologi
és személyi kiadások fedezete. A
központi támogatásként kapott
pénzeket évrõl évre egyre nagyobb

összegekkel kellett kipótolnia.
Most, hogy az állam átvette az isko-
lák szakmai feladatainak finanszíro-
zását, a költségvetésen belül ez a té-
tel felére csökkent. A büdzsé így is
a valaha volt legmagasabb értéket
mutatja (15,3 Mrd Ft), ebben jelen-
tõs szerepe van a most zajló nagy-
beruházásoknak is. Ács Rezsõ el-
mondta: fegyelmezett gazdálkodás-
sal sikerült megteremteni az alapját
annak, hogy a 2010-es évhez képest
idén 140 millió forinttal többet ter-
vezhettek városüzemeltetési felada-
tokra, és a civil szféra támogatását

is a korábbi szinten tudták tartani.
Ez a 2013-as esztendõben összesen
160 millió forintot jelent, amelybõl
85 millió a pénzeszköz, a többi az
ingyenesen rendelkezésre bocsá-
tott infrastruktúra.

Horváth István polgármester a
most futó nagy projektek (Agóra, a
belváros rehabilitációja) ismerteté-
se mellett kiemelte az intézmé-
nyekben mintegy 230 millió forint
értékben megvalósult beruházáso-
kat, korszerûsítéseket, és bemutat-
ta a városi óvodák, iskolák, ottho-
nok indulás elõtt álló, vagy éppen

pályázati stádiumban lévõ, össze-
sen több mint 600 milliós fejleszté-
seit is.

A város elsõ embere a városüze-
meltetés kapcsán hangsúlyozta: a
vállalásoknak megfelelõen idén
több utca és 9 km-nyi járda felújítá-
sa történik meg mintegy 420 millió
forint értékben. A kegyeleti beru-
házások közül a polgármester ki-
emelte az alsóvárosi temetõ idén
kezdõdõ bõvítését, ami több ütem-
ben, közel 520 millió forint érték-
ben valósul majd meg.

Ugyancsak megkezdõdik idén a
városlakók életminõségét jelentõsen
befolyásoló új vízbázis kiépítése. Az
5 milliárd forintos költségével a vala-
ha volt legnagyobb szekszárdi beru-
házáshoz az egymilliárdos önrészt is
elnyerte a város egy pályázaton.

A Horváth István a fórum zárása-
ként köszöntötte az önkormányzat
fenntartásába került két intézmény,
a megyei könyvtár és a múzeum
igazgatóit, és egy jó hírrel szolgált a
Tolle-UFC Szekszárd képviselõinek:
a város támogatja a sportcentrum-
ba tervezett öltözõ építését, amely-
ben a labdarúgók mellett az atléták
is helyet kaphatnak.

A fórum résztvevõi megtöltötték az Illyés Gyula Kar éttermét
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Jövõre teljesen megújul a Garay Pince
Igazi élményt jelent majd a szekszárdi borral való ismerkedés

Élménypincévé alakítják a több
száz éves múltra visszatekintő
Garay Pincét. Ahogy a projektindító
sajtótájékoztatón elhangzott, a vár-
hatóan 2014 áprilisára megújuló
létesítményben az idelátogatók
egy helyen ismerkedhetnek majd
meg a szekszárdi borászok porté-
káival egy izgalmas, interaktív
programba ágyazva.

A hagyományos borkóstolás mellett
a modern technika segít majd ab-
ban, hogy a Garay Pincébe látoga-
tók sok információt szerezhessenek
szõlõrõl és borról, annak készítésé-
rõl, fogyasztásának kultúrájáról és
a szekszárdi borvidékrõl. A több
száz éves, ódon boltozat alatt újsze-
rû, izgalmas élményelemek – infor-
matikai eszközök, interaktív játékok
– fogadják az érdeklõdõket. Miután
neves szekszárdi borászok filmre
vett üzenete és egy finom köszöntõ-
ital felkeltette a látogatók érdeklõdé-
sét, indulhat a bortúra.

– Vajon ki az, aki közülünk pon-
tos meghatározást tud adni a bor fo-
galmára? – tette fel a kérdést Bálint
Zoltán, a Szekszárdi Vagyonkezelõ
Kft. ügyvezetõ igazgatója a szerdai
sajtótájékoztatón. – Nos, itt ezt is el-
áruljuk majd az érdeklõdõknek, de
ennél még sokkal többet: a szõlõtõ-

kék metszésétõl a koccintás kultú-
rájáig, az ismereteket négy téma-
körbe csoportosítva teljes „tudás-
anyagot” nyújtunk a látogatóknak.
Kialakítunk illatkamrákat, ahol szin-
tetikusan elõállított illatanyagok se-
gítenek megtapasztalni, mit jelent
például egy vörösbor kóstolásakor a
gyümölcsösség. A program végén
aztán egy érintõképernyõs felüle-
ten megoldható feladatsor segítsé-
gével bárki letesztelheti, mennyi új-
donságot sikerült elsajátítania a
bor(kultúrá)ról – mondta Bálint
Zoltán, aki hangsúlyozta: nem kí-
vánnak a városban mûködõ bormú-
zeummal konkurálni, sokkal in-
kább kiegészíteni annak egyedülál-
ló anyagát, s így erõsíteni egymást.

- Múlt, jelen és jövõ egyszerre
lesznek jelen a majdani 680 négy-
zetméteres létesítményben – tette
hozzá Horváth István polgármes-
ter. – Már a pince megvásárlásakor

az lebegett a szemünk elõtt, hogy
egy tradicionális, impozáns helyszí-
nen mutathassuk be mind a turis-
táknak, mind a városlakóknak a
borvidéket és a kiváló szekszárdi
borokat. Kitûnõ lehetõség azok-
nak, akiknek nincs idejük az egyes
borászatokat végigjárni, de szeret-
nék minél több pince borait meg-
kóstolni. Itt tematikus kóstolókra
és természetesen vásárlásra is lesz
lehetõség, de kizárólag szekszárdi
borászoknak adunk bemutatkozási
lehetõséget. A Garay Élménypince
projektben négy új munkahelyet is
teremtünk, és a tourinform irodát
is az épületegyüttesbe költöztetjük
– mondta Horváth István.

A pince fekvése egyedi lehetõsé-
get is teremtett: mivel nem túl mé-
lyen húzódik a föld alatt, a kiállítóte-
reket teljesen akadálymentessé tud-
ják tenni, vagyis a hallás-, látás- és
mozgássérültek egyaránt élvezhetik
majd a bemutatókat. Már a tervezés
során hangsúlyos szerepet kaptak a
fenntarthatósági szempontok, így
különösen az energiatudatos megol-
dások. Ilyen a föld hõjének hasznosí-
tása is, a téli és nyári idõszakban ha-
tékonyan mûködtethetõ hõszivaty-
tyús rendszer. Az pedig a házigazda
figyelmessége, hogy az állandóan 14-
15 °C-os pincében meleg pelerint
biztosít majd a látogatóknak.

A pince felújítására az Új Széche-
nyi Terv Dél-dunántúli Operatív
Programjában pályázott a Szekszárdi
Vagyonkezelõ Kft., amely a 100 szá-
zalékos intenzitású kiíráson 198 mil-
lió forint támogatást nyert el.

Horváth István polgármester és Bálint Zoltán igazgató a tájékoztatón

Egy 90 négyzetméteres nagytermet is kialakítanak

Február 18. és március 4. között or-
szágos ellenõrzési akciót tartottak a
kormányhivatalok népegészségügyi
szakigazgatási szervei a nemdohány-
zók védelmérõl szóló törvényi ren-
delkezések betartásáról. Errõl adott
megyei helyzetképet dr. Németh Lí-
dia megyei tiszti fõorvos. Mint mond-
ta, most a közterületekre – játszóte-
rek, helyi buszmegállók, oktatási in-
tézmények környéke – fókuszáltak,
de a pályaudvarokat, a vendéglátó
egységeket és az egészségügyi intéz-
ményeket is ellenõrizték. Két hét alatt
327 helyszínen 340 ellenõrzést vé-

geztek, közülük 22 helyen találtak ki-
fogásolni valót. Ilyen volt például,
hogy nem jelöltek ki dohányzóhelyet,
vagy a tiltó tábla alig látszott. Néhány
esetben jobbító javaslatot tettek, azaz
például a városi piac területén a do-
hányzást szabályozni kell, illetve meg-
felelõ méretû és színû, vagyis szabvá-
nyos tiltó táblákat kell kihelyezni a
buszmegállókban – jól látható helyre.
Több játszótéren a játékokra rögzí-
tették a tiltó táblákat, amelyek bizo-
nyos szögbõl nem láthatóak. A fõor-
vos hozzátette: súlyos, kirívó hiányos-
ságokat nem tapasztaltak.

Lukács Eszter felügyelõ arról szá-
molt be, hogy a szekszárdi járás te-
rületén 115 ellenõrzést végeztek az

említett idõszakban, és két eset-
ben szabtak ki száz-százezer forin-
tos bírságot. - hm -

Ellenõrzések a nemdohányzók védelméért
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A Szekszárdi Járásban elvégzett ellenõrzések megoszlása



Március első napja Szekszárdon a
„hallás jegyében” telt, hiszen ezzel
a címmel rendezett szakmai konfe-
renciát a Tolna Megyei Siketek és
Nagyothallók Egyesülete az EduKid
Gyermek Hallásdiagnosztikai és
Fejlesztő Központtal karöltve a PTE
Illyés Gyula Kar előadójában.

A szakmai találkozón vendégként tiszte-
letét tette dr. Kósa Ádám, a Fidesz-KDNP
európai parlamenti képviselõje. A Sike-
tek és Nagyothallók Országos Szövetsé-
gének (SINOSZ) elnöke - jeltolmács se-
gítségével elmondott - köszöntõjében a
hallássérült gyermekek fejlesztését, élet-
minõségük javítását emelte ki fontos cél-
ként. „Két gyermekem is hallássérült, így
tudom, mennyire fontos a velük való
foglalkozás annak érdekében, hogy ké-
pesek legyenek megállni saját lábukon”
- hangsúlyozta dr. Kósa Ádám, aki az au-
diológiai intézmények és a szakembe-
rek összefogásának, együttmûködésé-
nek fontosságáról is beszélt, egyben
méltatta a siketek Tolna megyei szerve-
zetének példaértékû aktivitását a hallás-
sérültek támogatásában.

A konferencia egyik legérdekesebb
elõadását dr. Dalos Judit, a SOTE II. szá-
mú gyermekgyógyászati klinikájának
fül-orr-gégész szakorvosa tartotta a gyer-
mekkori fülészeti betegségek témájá-
ban. A szakorvos kitért a fülzsír proble-
matikájának kérdésére, amelyrõl el-
mondta: az kizárólag védõanyag, amely-

nek ürülésével gond lehet, ha szûk a hal-
lójárat. Különbözõ eszközökkel tiszto-
gatni a fület nem szabad, hisz akár hal-
láscsökkenést is okozhatnak a „házi” be-
avatkozások. A középfül betegségeit em-
lítve a náthára hívta fel a figyelmet. Tü-
neteként halláscsökkenés is elõfordul-
hat, amelyet sokszor nem vesz észre a
páciens. Orrdugulásnál a dobüregbõl
felszívódik a levegõ, utánpótlás hiányá-
ban vákuum alakul ki, amely az üreg fe-
lé nyomja a dobhártyát, s merevebbé te-
szi a rendszert. A dobüregben így folya-
dék alakul ki, amelyben a hallócsontok
nehézkesen mozognak. Lényeges ilyen
esetben az orrlégzést helyreállítani
spray-vel, a váladék eltávolítását beindí-
tani a hallás érdekében. Fontos tudni,
ha egy gyermeknek rossz a hallása, be-

szélni is nehezen tanul meg. Halláscsök-
kenés esetén a szókincs elszegényedik,
s a beszédkészség, a gondolkodás is ne-
hezebben indul be.  Ezek a gyermekek
intelligensek, csupán ki kell hozni õket
az állapotukból - hangsúlyozta a szakor-
vos.

A szakmai napon házigazdaként Si-
monné Váradi Zsuzsanna szakértõ, vala-
mint Takács Attiláné audiológus mûkö-
dött közre. A konferencián egyebek
mellett prof. dr. Pataki László fül-orr-gé-
gész szakorvos, gyógypedagógus, Vár-
szegi Zoltántól, a Phonak Magyarország
Kft. képviselõje, Takács Szilvia audioló-
gus asszisztens és Gál Zsanett, a Kutyá-
val az Emberért Alapítvány képviseleté-
ben prezentált figyelemre méltó elõ-
adást. Gyimóthy Levente
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Egy nap a hallásproblémák kezeléséért
Dr. Kósa Ádám EP-képviselõ is részt vett a konferencián

Hallássérülteket segítõ kutya
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Felhívás
Tisztelt Szekszárdiak!

A Szekszárdi Polgári Védelmi Szerve-
zetbe önkéntes jelentkezõket várunk!
Aki elmúlt 18 éves, és részt kíván venni
a katasztrófák megelõzésében, esetleges
felszámolásában, az kérem küldje el a
nevét és pontos címét a szunyogh@szek-
szard.hu címre, vagy levélben a Polgár-
mesteri Hivatalba címezve (7100 Szek-
szárd, Béla király tér 8.), és felkeressük!

ITT A TAVASZ, 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.

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!

Akciós ajánlatunk március 11-tõl március 16-ig:
●● Fokhagyma 990.- Ft/kg
●● Kisméretû alma 169.- Ft/kg
●● Gyöngybab 429.- Ft/kg
●● 10 db-os dobozos tojás (M-es) 330.- Ft/csomag

JJ éé zz uu ss     KK rr ii ss zz tt uu ss
aa     tt ee     gg yy õõ zz ee ll mm ee dd !!

Ingyenes gyógyulási lehetõség!
Szekszárd, Mátyás király u. 4., minden 
vasárnap 17 óra. Látogasson el közénk,

vagy hallgassa élõben az interneten!
Jézus Él Alapítvány 

Telefon: 30/913-7333, 
www.ksze-szekszard.hu

AA     rr éé ss zz vvéé tt ee ll     ii nn gg yyee nn ee ss !!

Gázolaj helyben és 
kiszállítással, egyedi

feltételekkel. Autópálya- 
matrica, kenõanyagok és

telefonfeltöltés.

Korrekt-Kút Kft., 
Szekszárd, Keselyûsi út 120.,
Volánbontó, hétfõ-vasárnap:

6.30-19 óráig, telefon:
(+36 20) 9231 - 567
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Szakmai elõadás-sorozat indult az autizmusról
Napjainkban minden 110 emberbõl egy idegi-fejlõdési zavarral küzd

Az autizmussal élők iskolai körül-
mények között történő elfogadása
és segítése volt a témája az Eső-
manók Tolna Megyei Autista Gyer-
mekekért Közhasznú Egyesület kö-
zelmúltban megtartott rendezvé-
nyének, amelyen közel 160-an vet-
tek részt a PTE Illyés Gyula Karon.

A programmal pedagógusoknak kíván-
tak információkkal szolgálni az autista
gyermekek viselkedésproblémáinak ke-
zelése tekintetében. Az egyesület egy pá-
lyázattal lehetõséget nyert információs
továbbképzési típusú rendezvények
megtartására. A legutóbbi szakmai ren-
dezvény fõ elõadója az Autizmus Alapít-
vány Egységes Módszertani Intézményé-
nek igazgatója, Õszi Tamásné gyógype-
dagógus volt, aki rávilágított arra: az
autista gyermekeknek tanulniuk kell azt,
amit más emberek intuitív módon, vagy
szociális úton sajátítanak el. Ilyen speci-
ális dolog önmaga és mások azonosításá-
nak kérdése, a szociális jelek kiemelése,
a szándékok felismerése, vagy az érzelmi
tudatosság. A zavaró ingerektõl mentes
oktatási környezet, a lényegkiemelés se-

gítése, az érdeklõdésének megfelelõ terü-
letre történõ fókuszálás, a kitartásra, mo-
tivációra, tudásokra épülõ képzés, a te-
hetséggondozás, vagy a pár- és csoport-
munka is fontos tényezõk az autisták ne-
velésében, csakúgy, mint az együttneve-
lés és a teljes befogadásra való törekvés.
Fontos az azonosságok, s a hasonló ér-
deklõdési kör kiemelése, a kapcsolódási
pontok keresése, valamint a tanár részé-

rõl a tudatos figyelem ráirányítás a gyer-
mekek közötti kölcsönös érdeklõdési
pontokra, illetve az autizmussal élõ gyer-
mek pozitív tulajdonságaira.

Manapság 110 emberbõl egy autiz-
mussal él. Vannak az autisták közt olya-
nok, akiket speciális intézményi neve-
léssel tudnak fogyatékosságukban segí-
teni, de akadnak olyanok is, akik képe-
sek integráltan tanulni, a többségi társa-
dalomba is be tudnak illeszkedni, ám ki-
sebb-nagyobb nehézségekkel küszköd-
nek - tájékoztatta lapunkat a rendez-
vény kapcsán Egléné Fekete Zsuzsa. Az
Esõmanók egyesület elnöke szerint az
autizmussal élõk viselkedésproblémáit
könnyû összekeverni a szemtelenség-
gel. „Õk konkrétan értelmeznek, gyak-
ran nem ismerik fel mögöttes gondolati
tartalmat” - tette hozzá. Az autista gyer-
meknek néhány órát közösségben töl-
teni nagyon fárasztó. Feszültségét nem
a megszokott módon vezeti le, így példá-
ul kopogtat a padon, dobog a lábával. Ez
egy átlagos osztályközösségben érthe-
tetlen és zavaró, de elfogadó környezet-
ben ezekkel a gyerekekkel kiválóan

együtt lehet mûködni. Esetükben a gon-
dolkodás, az idegrendszer, a szenzoros
érzékelés is másképp mûködik, ezért a
többség által elfogadott dolgok logikát-
lannak, értelmetlennek tûnhetnek, a
szimbólumok felfogása pedig szintén
komoly gondot okozhat. Az autisták
ugyanolyan sokszínû egyéniségek,
mint a típusos többség. Sok jó képessé-
gû autista kiváló memóriával, megfi-
gyelõképességgel rendelkezik, sokan
közülük képesek középiskolai, egyete-
mi szintû tanulásra is, míg egyesek a
természettudományokban, mûvésze-
tekben, vagy éppen zenében kiugróan
tehetségesek. A tudomány az autizmus
kutatása tekintetében az elmúlt egy-két
évtizedben óriásit fejlõdött, új segítsé-
gek, eszközök, módszerek is rendelke-
zésre állnak. Most ezeknek a gyakorlati
szakemberekkel való megismertetésé-
re, azok társadalmi szemléletváltozásá-
ra van szükség. Ez nem lehetetlen, hi-
szen tapasztalhattunk ilyet már más fo-
gyatékossági csoportok esetében is -
hangsúlyozta lapunknak az Esõmanók
egyesület elnöke. Gyimóthy Levente

Õszi Tamásné igazgató
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Az Alisca Terra Hulladékgazdálkodási Kft.
nagy gondot fordít a környezettudatos
szemlélet alakítására. Ezt erõsítendõ már-
cius elejétõl új kezdeményezéssel jelentke-
zik: gépkocsija használt étolajat gyûjt be a
lakosságtól. A programról Tóth Józsefet, a
cég szállítási üzemvezetõjét kérdeztük.

- Egy egyedinek mondható kezde-
ményezéssel rukkolnak elõ...

- Igen. Az Alisca Terra Kft. mindig is
nagy hangsúlyt fektetett szolgáltatásai-
nak bõvítésére. Mindenkori célunk a
kommunális hulladék mennyiségének
csökkentése. Ez akkor valósulhat meg,
ha a szelektív gyûjtés és ezáltal az újra-
hasznosítás aránya növekszik. Ennek ér-
dekében nyitottuk meg 2012-ben a me-
gye négy településén (Szekszárd, Bá-
taszék, Tolna, Szedres) a hulladékudvaro-
kat, melyek forgalma azt mutatja, hogy a
lakosság megkedvelte és egyre nagyobb
mértékben igénybe is veszi ezt az ingye-
nes szolgáltatást. Szelektív hulladékgyûj-
tési programunk következõ lépéseként
indítjuk el március 11-tõl a használt étolaj
lakossági begyûjtését. 

- Hogyan történik ez a gyakorlatban?
- Három város területén, Szekszárdon,

Bátaszéken és Tolnán kéthetente indí-
tunk felmatricázott, hangjelzést haszná-
ló gyûjtõautót, mely a településeket járva
lehetõséget biztosít a lakosság részére a
használt és étkezési célra már nem hasz-
nálható sütõolaj leadására.

- Eddig milyen módon szabadulhat-
tunk meg a használt sütõolajtól?

- A megoldást eddig a hulladékudva-
rokban történõ leadás jelentette, azon-
ban a lakosságnak csak kis része élt ezzel
a lehetõséggel. Sajnos jelentõs mennyi-
ség került a lefolyókba, a talajba, vagy a
szemétbe, pedig az olaj a csõvezetékek fa-
lára lerakódva dugulást okoz, a háztartá-
si szemétbe öntve pedig nehezen lebom-
ló anyagként jelenik meg a hulladéklera-
kókban. Még veszélyesebb, ha az élõvi-

zekbe jut, hiszen a tavakban, fo-
lyókban a víz felszínén úszva
meggátolja az oxigénfelvételt,
felborítja a biológiai élõflórát,
így elpusztítja a vízi élõlénye-
ket. Az Alisca Terra Kft. erre a
problémára kínálja a megoldást azzal,
hogy a lakosságtól a használt sütõolajat
begyûjti, és újrahasznosításra erre alkal-
mas üzemeknek adja át.

- Mit vár az Alisca Terra Kft. ettõl az
új kezdeményezéstõl?

- Feltétlenül a leadott, begyûjtött olaj-
mennyiség növekedését. A rendelkezé-
sünkre álló nyugat-európai statisztikák
alapján is úgy gondoljuk, hogy a meg-
oldást a szelektív gyûjtés házhoz menõ
modellje jelenti. A gyûjtési arány jelen-
tõs növekedését reméljük, ennek ter-
mészetesen alapvetõ feltétele a lakos-
ság pozitív hozzáállása és aktív közre-
mûködése.

- Ösztönzik-e valamivel a gyûjtésre a
lakosságot?

- Igen. Akik az Alisca Terra gyûjtõautó-
jánál adják le használt sütõolajukat,  azok
között május végén értékes nyereménye-
ket sorsolunk ki.

- A lakosság hol tájékozódhat a jára-
tok útvonaláról és idõpontjáról?

- Természetesen igyekszünk az új szol-
gáltatásról minél szélesebb körben tájé-
koztatni a lakosságot. A járatok útvona-
la megtalálható az Alisca Terra Kft. hon-
lapján, a helyi televíziók képújságjában,
illetve a városok területén kiragasztott
plakátokon. Reméljük, hogy egyre töb-
ben élnek majd ezzel az új lehetõséggel,
egyre többen tartják fontosnak, hogy:
„Vigyázzunk együtt környezetünkre!”
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Házhoz mennek a használt sütõolajért
Az Alisca Terra Kft. nyereményjátékkal is ösztönzi a lakosságot

1. SZ. KÖRZET: SZEKSZÁRD ÉSZAKI VÁROSRÉSZ
HÉTFÕI NAPOK, 14.00 ÓRÁTÓL 18.00 ÓRÁIG.

Begyûjtési helyek: Hunyadi u. 3., Csokonai ltp., Perczel ltp., Bezerédj ltp., Ybl
ltp., Ibolya u., Alisca-Barátság u., Csalogány-Alisca u., Alisca u. 19., Csalogány u., dr.
Hirling Á. u., Csatári ltp., Béri Balogh Ádám u. 115., Béri B. Á. (Penny), Május 1. u.,
Fáy u., Béri B. Á. (zöld tizes), Alkotmány (Fecskeház), Alkotmány - Kecskés F. u.,
Béri B. Á. u. 24., Wesselényi u. (a Dáliánál), Jókai ltp., Gróf P. ltp., Tartsay ltp. (ABC
felõl), Szövetkezet u., Tartsay ltp 17.

2. SZ. KÖRZET: SZEKSZÁRD DÉLI VÁROSRÉSZ
HÉTFÕI NAPOK, 14.00 ÓRÁTÓL 18.00 ÓRÁIG.

Begyûjtési helyek: Bajcsy Zs. ltp (szelektív sziget), Mészáros L. u., Tinódi u.,
Kölcsey ltp., Wosinsky ltp., Szluha Gy. -  Csaba u., Zrínyi u. 78., Kossuth L. u. (Újvárosi
ABC-nél), Kadarka ltp., Ezerjó u., Bükk u., Klapka ltp., Bakony u., Székely B. u., Bot-
tyánhegyi ltp., Zöldkert u., Semmelweis u., Landler J. u., Csapó D. u., Kõrösi Cs. u.
39., Herman O. - Mérey ltp., Herman O. - Kandó K. u., Kossuth L. u., Mátyás király
- Petõfi u., Pollack ltp.

már. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. 

11, 25. 8., 22. 6., 20. 3., 17. 1., 15., 29. 12., 26. 9., 23. 7., 21. 4., 18. 2., 16., 30. 

márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. 

12., 26. 9., 23. 7., 21. 4., 18. 2., 16., 30. 13., 27. 10., 24. 8., 22. 5., 19. 3., 17., 31. 

A Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza
pályázatot hirdet kkuullttuurráálliiss  mmooddeerrááttoorr álláshely betöltésére

● határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
● teljes munkaidő
● fizetés közalkalmazotti bértábla szerint

Pályázati feltételek:
● kizárólag érettségi + OKJ felsőfokú szakképesítési végzettség 

az alábbi szakok egyikén:
➢ Moderátor (55 213 02) vagy
➢ Kommunikátor (55 213 01) 

● Angol vagy német nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga
● Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

Benyújtandó iratok, igazolások:
● fényképes szakmai önéletrajz
● motivációs levél
● végzettséget igazoló dokumentumok másolata
A munkakör legkorábban 2013. április 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. április 3.

A pályázat benyújtásának módja: 
● postai úton: Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek 

Háza, 7100 Szekszárd, Szent István tér 10. Kérjük a borítékon
feltüntetni a munkakör megnevezését: kulturális moderátor!

● személyesen: Szekszárd, Szent István tér 15-17. 
(PTE Illyés Gyula Kar, E-épület)
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A régmúlt „helyszínelõi” terepen és íróasztalnál
„És mi újság a Béla király téren?” – sorozat a város legrégebben lakott területén zajló feltárásokról (1.)

Szekszárd főterének átalakítása,
megújulásának folyamata lassan fél
éve tartja izgalomban a város lakó-
it. Az egyik izgalomra okot adó kér-
dés, hogy milyen lesz a tér a felújítás
után, a másik pedig, hogy mi törté-
nik a kerítésen belül.

A területen idõrõl idõre kisebb-nagyobb
csapatok jönnek-mennek. Felbontják a
járdát, eltüntetnek eddig a szemünk által
megszokott részeket, árkot ásnak. Teszik
mindezt kézzel, géppel. A téren dolgo-
zók között ott van a régész is, aki arra kí-
váncsi, hogy a sok átalakító munka köze-
pette mi bukkan elõ a föld alól. A régész
arra kíváncsi, milyen maradványai van-
nak letûnt koroknak a mai járószint alatt.

Az emberek tevékenységükkel nyo-
mot hagynak a környezetükben. Lak-
nak valahol, élik az életüket, meghalnak,
eltemetik õket. Ez ismétlõdik évtizedrõl
évtizedre, évszázadokon, ezer éven ke-
resztül. Akad, ahol ezek a nyomok egy-
más mellé kerülnek, máshol ugyanarra
a helyre telepedve a késõbb élõk telje-
sen, vagy részben eltüntetik korábbi ko-
rok nyomait.

Egy-egy város fõtere, központi része
általában az adott település legrégebbi
része is. Így van ez Szekszárdon is. Min-
denki tudja városunkban, hogy I. Béla
király apátságot alapított itt 1061-ben.
Az uralkodó azonban nem puszta terü-
leten hozta létre a bencés apátságot, ha-
nem egy településen. Errõl írásos ada-
tok, oklevelek alapján tudunk. Az apát-
ságról, az apátsági templomról azonban
régészeti kutatások alapján vannak is-
mereteink. A feltárt maradványok a mai
vármegyeháza udvarán láthatóak.

Szekszárd legrégebben
lakott területe

Városunk mai fõtere és környéke év-
ezredek óta lakott terület volt. Errõl már
az eddigiek során is tudomásunk volt, ki-
sebb-nagyobb részletei már elõbukkan-
tak korábbi munkák során. Az úgyneve-
zett szekszárdi szarkofágot 1855-ben a
közelben találták. A megyei múzeum ala-
pítója, Wosinsky Mór a 19. század végén
arról tudósított a helyi újságban, hogy a
megyeháza elõtt, a járda mellett, fa telepí-
tése közben falmaradványokat találtak.
Minden valószínûség szerint az egykori
vár maradványai kerültek akkor elõ. Az
1930-as években a vármegyeháza udva-
rán vízvezetékek fektetésekor a múzeum
akkori igazgatója, Csalog József figyelt fel
a már említett apátsági templom marad-

ványaira az árkokban. Az egészségház
építésekor Mészáros Gyula tárt fel Ár-
pád-kori gödröket, házmaradványokat.

Néhány adatunk tehát már eddig is
volt a város központi ter(ület)érõl, de
nem voltak rendszeres kutatások. A je-
lenlegi munkák, a térrendezés földmun-
kákkal járó része lehetõséget adott arra,
hogy azokon a helyeken, ahol a burkolat
alatti részen munkát végeznek, meg-
vizsgáljuk a területet. A téren dolgozók
közül a régész és munkatársai olyan
föld alatti nyomokat, maradványokat
keresnek és tanulmányoznak, amelyek
az egykor itt élt emberek életével hoz-
hatók összefüggésbe. Ezek a maradvá-
nyok igen sokfélék lehetnek: különbö-
zõ típusú házak, gazdasági épületek,
templomok, kolostorok, várak, kasté-
lyok maradványai rejtõzhetnek a föld
alatt. Ezek az építmények korszakon-
ként mások és mások. A maradványok
sorában munkaeszközök, dísztárgyak,
személyes tárgyak is vannak. Az embe-
rek a lakóhelyük építése közben, a föld-
mûvelés során, a mindennapi életük so-
rán a talajba gödröket, árkokat ásnak.
Használat után föltöltik õket, gyakran
szintén a napi élet hulladékával, már
nem használt tárgyakkal. Ezek a megfi-
gyelések és az elõkerült tárgyak adják a
régész munkájához az alapot.

A régész munkája is igen sokrétû, és
több helyszínen zajlik. A fõ helyszín az
egykori élet színtere. A terepen – város-
ban, falun, szántóföldeken, dombokon-
hegyeken, szakszóval a lelõhelyeken –
megfigyeléseket végeznek, ezeket nap-
lóban rögzítik, az észlelt „jelenségeket”
megtisztítják, dokumentálják. A doku-
mentálás része a már említett naplóban
való szöveges leírás, de a leletek, marad-
ványok fotón, mozgóképen való rögzí-
tése is. Ezen kívül pontos, méretará-
nyos rajzok is készülnek a megfigyelt
dolgokról, és a lelõhelyet geodéziai mé-
réssel is rögzíttetik.

A terepmunka után következik a fel-
dolgozás. Ez a régész munkájának kö-
vetkezõ fõ területe. A tereprõl begyûj-
tött információk és az ott talált leletek
elemzése igen komoly, összetett és idõ-
igényes munka. A feldolgozó munkát
megelõzõen az ásatásról behozott lele-
teket tisztítani és restaurálni kell. Ez a
restaurátorok munkája. A begyûjtött in-
formációkból az adott terület történeté-
nek megírása tehát a múzeumban, a ku-
tatói szobákban folyik. A dokumentáci-
ók, a tárgyraktárakban tárolt anyagok
összevetése, elemzése során készül el
történeti munka. A ma kedvelt tévés so-
rozatokból nyert ismeretekkel felvérte-
zett egyik diák - látva a téren végzett

munkát - így kiáltott fel: „Ez olyan, mint
a Helyszínelõk!” Valóban hasonlít a
munka a nyomozókéra, hiszen a tere-
pen gyûjtött információkból, töredé-
kekbõl, mintegy kirakós játék darabkái-
ból kell rekonstruálnunk a múltunkat.

Ehhez azonban a régésznek az ásatás
során feltártakat, megfigyelteket rend-
szerezés után össze kell vetnie a más
forrásokból ismert adatokkal, addigi ta-
pasztalataival, sokszor évtizedek alatt
felhalmozott tudásával. A régész tehát
olyan, történelemtudománnyal foglal-
kozó kutató, akinek a forrásai a föld
alatt vannak. A föld alatti emlékek az élet
olyan apró részleteirõl szólnak, ame-
lyekrõl például a levéltárakban található
oklevelekben nem esik szó. A teljesség
igénye nélkül néhány ezek közül: ho-
gyan fûtötték a házakat egyes idõszak-
okban, milyen edényeket, evõeszközö-
ket használtak különbözõ korokban,
milyen ékszereik voltak, milyen temet-
kezési szokásokkal találkozhatunk ko-
ronként, változik-e ez a társadalmi hely-
zet a kor függvényében? Oldalakat tölt-
hetnénk meg a megválaszolandó kérdé-
sekkel, de a válaszokkal is.

A kérdésekre adott válaszokat, a mun-
ka eredményét kezdetben kiállításon
tárjuk a látogatók elé. Itt hívom fel az ol-
vasók figyelmét, hogy a múzeumban
látható az „És mi újság a Béla téren?” cí-
mû kiállítás, amely apró „mozaikokat”
mutat az eddigi munkából. A kiállítá-
sokhoz tárlatvezetõ írást szoktunk ké-
szíteni, amely röviden összefoglalja a
tudnivalókat. A feldolgozás további idõ-
szakában az érdeklõdõknek elõadáso-
kon is bemutatjuk az új ismereteket. A
szakmai közönség, kutatók számára pe-
dig publikációk készülnek, amelyeket
konferenciákon tárunk a nyilvánosság
elé, és kiadványokban is megjelennek.
Ez azonban gyakran évekbe telik. Igen
sok apró mozzanat, nagyobb összefüg-
gés elemzése történik meg ezalatt a kül-
sõ szemlélõ számára gyakran már nem
látható idõszak alatt.

A kutatások eredménye idõnként a
helyszínen is láthatóvá válik. Ez fõként
épületek, falmaradványok esetében tör-
ténik meg. Mindenki ismer különbözõ
korokból helyreállított épületeket,
templomot, várat. Reméljük, hamaro-
san a Béla király téren is az egykori szek-
szárdi vár egy faldarabkája mellett sétál-
gathat a városlakó és a turista egyaránt.

Dr. Vizi Márta
régész-fõmuzeológus

A temetõ feltárása a vármegyeháza elõtt
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A magyar zarándokok körében is
népszerű az El Camino (Szent Ja-
kab-út) keresztény zarándokút,
amelynek végállomása a spanyol-
országi Santiago De Compostela
városa, Szent Jakab apostol földi
maradványainak helyszíne.

A Camino-zarándoklatok egyik leg-
népszerûbb, ám rendkívül hosszú és
fizikailag megterhelõ útiránya az úgy-
nevezett Camino Frances, amely
Franciaország határáról indulva kö-
rülbelül 800 kilométeres (!) távolsá-
got jelent. Dr. Borbás Géza ügyvéd le-
ányával 2011 augusztusában és szep-
temberében teljesítette ezt a lenyû-
gözõ szépségekkel tarkított, de he-
lyenként egyhangú, monoton, han-
gulatában mégis is elmélyedésre kész-
tetõ 33 napos útvonalat, amely „jobbá,
türelmesebbé teszi az embert” - fogal-
mazott a zarándok, aki az „El Camino”-
n szerzett élményeirõl a Szekszárd-
Újvárosi Római Katolikus Társaskör
közösségi házában számolt be mint-
egy 200 fõ elõtt tartott elõadásában.
Borbás Gézának korábban daganatot

diagnosztizáltak a tüdejében, ám nem
sokkal rá kiderült, egy egyszerû tüdõ-
gyulladás „bujkált” benne. A jó hír ha-
tására gondolta úgy, meghálálja Isten-
nek, hogy életben maradt.

Leányával, Kingával Párizsig repü-
lõvel, onnan vonattal utazott a spa-
nyol határig. A vándorok egy-egy
szakasz megtételét egy Párizsban ka-
pott okmánnyal igazolták, amelyre a
szállásokon díszített pecsétnyoma-

tokat kaptak. A Pireneusok csodála-
tos hegyei mentén, majd a Meseta
végtelen síkságán át a León-i hegye-
kig esõ, égetõ forróság és köd is tar-
kította Borbás Géza és társai embert
próbáló túráját, amelynek során
számtalan, ruhadarabokkal (ba-
kancs, sapka, zokni) „díszített”, külö-
nös sírhely mellett haladtak el, kö-
zépkori hidakon keltek át, kápolnák-
ba, kolostorokba nyertek betekin-

tést, s a legkülönbözõbb – így töb-
bek között egy magyar hölgy által
mûködtetett – szálláshelyen hajtot-
ták álomra fejüket. A zarándokok kö-
zött lengyelek, németek, belgák, dá-
nok, sõt japánok is akadtak.

A santiagói bazilikához érve óriá-
si megkönnyebbülés lett úrrá ván-
dorainkon. A zarándokoknak szánt
vasárnapi misén Szent Jakab szob-
rát átölelve, sírja elõtt elhaladva az-
tán „hivatalosan” is véget ért za-
rándoklatuk. Egy másik Camino-
hagyományt betartva leutaztak az
Atlanti-óceán partjához, ahol a hí-
võk szerint a napnyugtát megte-
kintve, a fölösleges ruhadaraboktól
megszabadulva, s az óceánban meg-
fürödve újulhat meg az ember teljes
fizikai, s lelki egészében. Dr. Borbás
Géza elõadását követõen – a lapunk
2012. december 2-i számában be-
mutatott – a szekszárdi Kövesdi Má-
ria is rövid élménybeszámolót tar-
tott 2012 õszén megtett több mint
600 km-es zarándokútjáról.

Gyimóthy Levente

Lelki megnyugvást találtak az El Camino-n
Emberfeletti kitartással 800 kilométert gyalogoltak

A Gemenc Zrt., va-
lamint Szekszárd
és Baja városa
idén is együttesen
várták a látogató-
kat az Utazás kiál-
lításon. Közös
standon fogadták
az érdeklõdõket,
ahol együtt mu-
tatták be termé-
szeti, kulturális,
gasztronómiai és
ökoturisztikai ér-
tékeiket a nagyközönségnek. A láto-
gatók megismerkedhettek mind-
azokkal a programokkal, melyek be-
pillantást engednek a Gemenci erdõ
egyedülálló növény- és állatvilágába,
a tüzes borok és az irodalom hazája,
Szekszárd, valamint a halászlé fõvá-
rosa, Baja értékeibe.

A két város, valamint az õket ösz-
szekapcsoló, a Gemenc Zrt. által ke-
zelt Gemenci erdõ turisztikai kíná-
latát olyan összefogás keretében
mutatják be, melynek lényege,
hogy a három partner által biztosí-
tott programok, turisztikai szolgál-

tatások egymást kiegészítve jelen-
nek meg, így színesebb kínálatot
biztosíthatnak a térségbe érkezõ
turistáknak. Az idei teljes kínálatot
az „Utazás” kiállítás „A” pavilonjá-
ban mutatták be. A színes prospek-
tusokon kívül a szakemberek sze-
mélyes információkat is nyújtottak
az érdeklõdõknek. Élményszerû
programokban sem volt hiány: a
bajaiak halászlevével, a szekszárdi-
ak pedig borkóstolókkal és a kiváló
barista, Tóth Sándor által készített
kávékülönlegességekkel örvendez-
tették meg a látogatókat.

Példaértékû együttmûködés

Borkóstoló a Posta Borház jóvoltából

Telt ház elõtt tartott útibeszámolót dr. Borbás Géza
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A magyar tündértõl a gyurgyalagig
Dr. Kis Ernõ kardiológus, madarász volt az Önarckép értékkel sorozat vendége

Már gyerekként rajongott a biológi-
áért és az állatokért. A természet
szeretete vezette el későbbi szenve-
délyéhez, a madarakhoz és az ornito-
lógiához. Állatorvosnak készült, de
a sors végül a humán orvoslás felé
vezette. Emberek százainak mentet-
te már meg az életét, ennek ellené-
re saját bevallása szerint semmi kü-
lönöset nem csinál, csak teszi a dol-
gát. Az Önarckép Értékkel sorozat
legutóbbi vendége dr. Kis Ernő kardi-
ológus, a Magyar Madártani Egyesü-
let megyei elnöke volt.

Meglepetésvendégekben és kalandokkal
mélyen átszõtt történetekben is bõvelke-
dett a Babits Mihály Mûvelõdési Ház és
Mûvészetek Háza által szervezett sorozat
idei második portrémûsora. Az est elsõ és
talán legnagyobb meglepetése dr. Kis Er-
nõ édesanyja volt, aki a kardiológus Hód-
mezõvásárhelyen eltöltött gyerekkoráról
mesélt. Amint elmondta: fia már egészen
fiatalon vonzódott a természethez és a
madarak világához. Szorgalmasan és el-
szántan tanult. A doktor úr kedvenc ifjú-
kori regényének, A kincskeresõ kisköd-
mön Miben lakik a magyar tündér címû
fejezetét ezúttal közeli barátja, Decsi Kiss
János tolmácsolásában hallhattuk.

A vásárhelyi diákévek után dr. Kis Er-
nõ a Bethlen Gábor Gimnáziumban foly-
tatta tanulmányait. Itt találkozott és is-
merkedett meg késõbbi mentorával,
Berkes István festõmûvésszel, tanárral,
aki a Magyar Madártani és Természetvé-
delmi Egyesület helyi vezetõje volt. Ket-
tejük barátságának köszönhetõen kez-

dett el komolyabban foglalkozni az orni-
tológiával. Berkes István elmondta: nem
volt nehéz dolga „a szépre, jóra fogé-
kony” elszánt ifjút a madarak és a termé-
szet tanulmányozásának megnyerni. A
sors fintoraként - de a biológia szereteté-
nek köszönhetõen - dr. Kis Ernõ végül
mégis a humán orvoslásban találta meg a
hivatását. Berkes István szerint ez nem
volt véletlen, hiszen embert gyógyítani
és természetet menteni egy és ugyanaz.

Dr. Kis Ernõ egyetemi tanulmányait a
Szegedi Tudományegyetem Általános
Orvostudományi Karán végezte. Érde-
kesnek és izgalmasnak találta a nagyvá-
rosi nyüzsgést. Ezekben az idõkben is-
merkedett meg szintén orvos feleségé-

vel, dr. Csábi Mártával, akivel azóta is bol-
dog házasságban élnek. Az egyetem
után aztán két év katonai szolgálat követ-
kezett Orosházán, majd 1981-tõl a szek-
szárdi kórház tüdõosztályán kezdte meg
orvosi pályáját. Felesége szerint nem
volt könnyû idõszak ez: kezdõ orvosként
mindketten rengeteg ügyeletet vállaltak
és szinte alig volt idejük egymásra.

Az 1998-ban megnyitott pécsi Szív-
gyógyászati Klinika és a szekszárdi szív-
specialista együttmûködésérõl dr. Hor-
váth Iván, a Pécsi Tudományegyetem do-
cense tartott rövid visszatekintést. Az
est során szót kaptak az orvos kollégák,
dr. Donauer Elemér és dr. Karlócai Kris-
tóf, akik jó néhány esetben mentették

már meg Tolna megyei betegek életét is.
A szekszárdi borvidék és az ornitoló-

gia kapcsolatáról Mészáros Péter borász
beszélt. Az Országos Madártani és Ter-
mészetvédõ Egyesület idén a gyurgyala-
got választotta az év madarának, még-
sem ennek köszönhetõ, hogy a 2012-
ben Az Év Pincészetének választott Mé-
száros Borház merops cuvée-jének cím-
kéjét ez a szárnyas díszíti. Az ifjú borász
azért döntött épp emellett az apró ma-
dár mellett, mert termõföldjeik közelé-
ben rengeteg gyurgyalag él. A madarak
életmódjának köszönhetõen pedig gya-
korlatilag nem használnak vegyszereket
a szõlõ kezelésénél.

A legérdekesebb történetet Árki Lász-
ló, az Oktel Kft. ügyvezetõje osztotta
meg a közönséggel. Egy baráti borozga-
tás alkalmával született meg a döntés,
hogy a két barát megmássza Afrika leg-
magasabb hegyét, a Kilimandzsárót. A
korántsem mindennapi, embert próbá-
ló feladat végül sikerrel járt.

Az est megható és szívbemarkoló pil-
lanatokban is bõvelkedett. A közönség
soraiban ülõ Bánsági Ferencné, a doktor
úr egykori páciense egy maga írta vers-
sel fejezte ki a háláját. Az est házigazdája,
Orbán György pedig egy dr. Kis Ernõ ál-
tal meggyógyított fiatal lány köszönõ le-
velét olvasta fel.

Az est során közremûködött Kiss De-
zsõ zenész, valamint Oláh Alexandra és
Huszár Sándor, a Garay János Általános
Iskola és AMI társastánc tagozatos nö-
vendéke is. Bencze Péter

FO
T

Ó
: G

O
T

T
VA

LD
 K

Á
R

O
LY

Dr. Kis Ernõ (balról) beszélgetõ partnere Orbán György volt
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Felhívás megyei
gyermekrajz
pályázatra

A Babits Mihály Mûvelõdési Ház és
Mûvészetek Háza idén immár 43. al-
kalommal rendezi meg a hagyomá-
nyos Tolna megyei gyermekrajzpá-
lyázatot és kiállítást. A pályázatra ál-
talános iskolás korú gyerekek jelent-
kezését várják, a mûvek témája,
technikája és az alkotások mérete
szokás szerint kötetlen. A mûveket
legfeljebb 3 cm széles kerettel
(paszpartuval) ellátva kérik, tanu-
lónként legfeljebb két alkotást vár-
nak. A nevezési díj alkotásonként
250 forint. A díjazás életkor szerint
történik.

A pályamunkákat iskolánként ké-
rik leadni, személyesen május 2. és
8. között munkaidõben (8-18 órá-
ig) a Babits Mihály Mûvelõdési Ház-
ban (Szekszárd, Szent István tér 15-
17.) Ekkor lehetséges a nevezési díj
fizetése is, melyrõl számlát adunk.

A Tolna megyei gyermekrajz-kiál-
lítás megnyitója és az ünnepélyes
díjátadó május 23-án, 15 órakor lesz
a Vármegyeházán (Béla király tér
1.) A kiállítást 2013. június 14-ig le-
het majd látogatni. Információ: in-
fo@babitsmuvhaz.hu, vagy a 74/529-
610/122-es mellék.

A sok éve folyamatosan mûködõ
munkaerõpiaci szolgáltatás mellett az
Újra Dolgozni Tolnában Egyesület szep-
temberben új és kibõvített lehetõséget
kapott arra, hogy segítsen az emberek-
nek: fordítsanak az életükön! A „FOR-
DULÓ” (másfél éves) program kereté-
ben a munkára való felkészítésen, mun-
kaképes állapotba segítésen túl két 15
fõs csoport OKJ-s szakmához juttatásá-
ra is sor kerülhetett.

A hozzánk forduló kétszáz, munkát ke-
resõ ember mindegyike kapott segítsé-
get, impulzust. A közös vonás bennük
a szándék. A szándék az alap, de önma-
gában kevés.

Munka nélkül lenni többnyire ful-
lasztó, gyötrõ állapot. Majd' mindenki
ösztönösen érzi az ismert szállóige
igazságtartalmát: „A munka tette az
embert emberré.” (Vajon visszafelé is
mûködik?!)

A munkáért munkálkodunk! A képzé-
sekbe kerülõk eddig nem bõvelkedtek
lehetõségekben és többük számára a
járható utak is elfogyni látszottak. A ké-
pesítések megszerzése mérföldkõ
(szakmai) életükben.

A decemberben kezdõdött tanfolyam-
ok munkaruha- és védõruha-készítõ,
textiltermék-összeállító, valamint ipari-
termék-bontó szakképesítéssel zárul-
nak hamarosan. A tanulás, a mindenna-

pos hasznos elfoglaltság, a közösségi
lét, már munkaalkalmasság fokozó, a
szakképzettség megszerzése pedig je-
lentõs lehetõségbõvítõ, esélyt adó ese-
mény a résztvevõk számára. Az elsõ lé-
pések megtörténtek a sorsok fordításá-
ban, tovább már „csak” járni kell!

Az elhelyezkedést (akárcsak a felké-
szülést és a képzést) erõs kezek segítik,
de helytállni, dolgozni mindenki maga
fog a „nyílt munkaerõpiacon”.

Fordulópont elõtt a „FORDULÓ”, avagy jutalmuk a szakmájuk!

ANHUR TTEMETKEZÉS 
Szekszárd, 

Béri B. Ádám
utca 16. 

(a kórházi
buszmegállóval

szemben) 

Telefon, fax:
74/675-770 

állandó 
készenlét 

0-24 óráig:
0630/936-32-55

www.anhurtemetkezes.hu

Utazzon velünk….
Még mindig kedvezményesen foglalhatja le nyaralását!

Bulgária repülõvel, 3* Hotel már 63.000,- Ft/fõtõl + ill.
Törökország-Antalya 5* Ultra All. Inc. ellátás már 89.900,- Ft/fõ-tõl + ill.
Rodosz 3* Hotel, félpanzióval repülõvel már 84.000,- Ft/fõ-tõl + ill.
Mallorca 3* hotel félpanzióval, repülõvel már 132.000,- Ft/fõ-tõl + ill.

Tavaszi, ünnepi programok:
Síeljen március15-én: Dorfhotel Seeleitn 4 éj félpanzióval 29.900,- Ft/fõ
Róma, az örök város autóbusszal 04.03-07-ig 5 nap 39.000,- Ft/fõ
Káprázatos „aranyváros” Prága 04.22-25. 42.900,- Ft/fõ

CSALÁDI AKCIÓK 
Bulgária, Görögország 2 felnõtt + 2 gyermek autóbusszal 87.156 Ft/család-tól
Fantasztikus hajóutak teljes ellátással MSC Hajó Genovából 8 na 21.000,- Ft/fõtõl + ill.
További ajánlatokért érdeklõdjön irodánkban! 
Kedvezményes repülõjegyek (fapados repülõjegyek foglalása is), koncert-,
nemzetközi autóbusz- és  vonatjegyek, tanár- és diákigazolványok értéke-
sítése, baleset-, betegség-, poggyászbiztosítások kötése, valamint menet-
rend szerinti autóbuszjegyek, Németországba.

EKHO TOURS Eng.szám:R-1188/95/97
Szekszárd, Arany J. u. 16. ● Tel/fax: 74/511-099, 
Tel/fax: 74/413-849 ● Mobil: +36-30-9575630
e-mail: ekhotours@ekhotours.hu
honlap cím: www.ekhotours.hu 

Március elseje
1992 óta a polgári
védelem világnap-
ja. Ebbõl az alka-
lomból ünnepség
volt Szekszárdon,
a Baka István isko-
la aulájában, ahol
Wéber Antal, a ka-
tasztrófavédelem
Tolna megyei
igazgatója a mun-
kájukról beszélt, míg Fetzer Györ-
gyi, az iskola igazgatója egy kiállítást
nyitott meg a fõleg a tûzoltók mun-
káját ábrázoló gyermekrajzokból.

Wéber ezredes elmondta: a biz-
tonság igénye tette szükségessé,
hogy az 1935-ben megalakult a Pol-
gári Védelem jogelõdje, a Magyar
Légoltalom, majd 1972-ben Genf-
ben a Polgári Védelmi Világszerve-
zet. Itt határoztak arról, hogy már-
cius elsõ napja legyen a polgári vé-
delem világnapja. Beszélt arról,
hogy a hétköznapi biztonság meg-
teremtése, megtartása érdekében
állandó készenlét szükséges, mert a
természet ereje, az emberi gondat-
lanság, vagy szándékos rosszindulat
okozta helyzetek megmutatták, mi-
lyen fontos számunkra a biztonság. 

A 21. század kihívásai újszerû
munkát és szemléletet igényelnek.

A terrorizmus, a veszélyes anyago-
kat szállító jármûvek a világmére-
tû járványok új és újabb feladato-
kat adnak. Ezért ma már képzett,
az alapfeladatokra felkészített tele-
pülési, területi és munkahelyi pol-
gári védelmi szervezetek önkén-
tes és köteles tagjai is készen áll-
nak arra, hogy baj esetén a hivatá-
sos erõkkel karöltve védjék a la-
kosság életét, javait. Így a világna-
pon ünneplik a civileket is, akik
vállalták, hogy részt vesznek a kép-
zéseken, felkészüléseken, s ha kell,
a bevetéseken is.

A kiállítás pedig, amelyet a me-
gyei katasztrófavédelmi igazgató-
ság pályázatára érkezett rajzokból
állítottak össze, a fiataloknak szól,
hogy már ebben a korban tudato-
sodjon bennük, hogy biztonságun-
kért tenni kell. - szepesi -

Tûzoltók és kiállítás a világnapon

Bor, ecset, fakanál
Az Ínyenc Klub elnöksége tisztelettel vár-
ja az érdeklõdõket gasztronómiai estjére,
melyet a közelmúltban elhunyt gasztro-
filozófus, Szabó Ernõ emlékére szervez-
nek március 22-én, 18 órai kezdettel a
bonyhádi Rittinger étteremben. Jelent-
kezni lehet a 20/980-9111 vagy a 20/9255-
690-es telefonon. A korlátozott részvéte-
li lehetõség miatt a jelentkezéseket már-
cius 15-ig fogadják. A szekszárdi vendége-
ket különbusz szállítja Bonyhádra. A busz
március 22-én 17.30-kor indul a Gemenc
Hotel parkolójából.

Mészáros bikavér
a borvárosok bora

Budafokon tartották a közelmúltban
a Magyar Bortelepülések Szövetsé-
gének közgyûlését és borversenyét.
A megmérettetésre csak „a város bo-
ra” címet elnyert borok nevezhet-
tek. A zsûri - amelynek 53 mintából
kellett kiválasztania a legjobbakat -
12 aranyérmet osztott ki.

A legrangosabb elismerés jutott
a szekszárdi Mészáros Borház és
Pincészet 2009-es bikavérének. A
már több országos sikert is begyûj-
tõ házasítást - amely tavaly nyerte
el a „Szekszárd város bora” címet -
a legjobb vörösbornak választot-
ták. A Márkvárt Pince kadarkája
ezüstérmet kapott.
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Március, böjtmás hava, a pattanásig feszült várakozás ide-
je. Néphagyományaink, szokásaink, de mindennapi ta-
pasztalataink is arra mutatnak, hogy valami lassan véget
ér, s egyben kezdõdik is egy új. Pár hete mondtuk: még
nem ért véget a tél, de már itt a tavasz. S félõ, hogy lesz-
nek olyan napok, amikor arról panaszkodunk majd, hogy
itt a tavasz, mégis tél van. A „már nem” és „még nem” fe-
szültsége húzódik ebben: a természet kipattanni akaró
rügyeiben, a metszeni, kapálni, szabadban futkosni vá-
gyó tagjainkban, a frontoktól ûzött fejfájásainkban... S mit
teszünk, mit tehetünk? Várjuk a nagy pillanatot, amikor
pattan, mozdul, lendül, ujjong minden.

Rá kell csodálkoznunk - mindezeket számba véve -
arra a csodálatos Rendezõre, aki a világról írt nagy for-
gatókönyvében újra és újra elõhozza ezt az idõszakot,
és egymáshoz hangolja az eseményeket. A természet
izgalma, a hajszálerekben gyûlõ életerõ, a rügyekben
sûrûsödõ energia csak az intésre vár, amikor teljes ere-
jébõl hirdetheti, mi végre is volt a hosszú pihenés, mi
végre is volt a felkészülés, mivé lehet az élet! A jó gazda

már ekkor reményli – még nem látja, de sejti - a jövõt,
a virágbontást, a gyümölcsérést, s a jó bor zamatát.

A böjti ember rejtett, belsõ izgalma egybecsendül a
természet hangjával. A mélyben, a csendben, a meg-
vonásban gyûjtött erõ, a szemben megcsillanó köny-
nye a bûnbánatnak, a szívben sûrûsödõ hála csak a pil-
lanatra vár, hogy teljes erejébõl hirdesse, mi végre volt
jó a lemondás, mi végre volt a felkészülés, mivé lehet
az élet maga: IGAZI ÉLETTÉ! Mert aki felé figyelmét
fordítja, maga az Élet, aki elé peregnek a könnyek, ma-
ga a Megbocsátás, aki felé száll a hála, maga az egyedü-
li Isten. Az az Isten, akinek diadalát ünnepeljük a hús-
véti csodában! S a böjti ember már ekkor reményli –
még nem látja színrõl színre, de biztosan sejti – a jö-
võt, a kiteljesedõ életet, a valódi boldogságot – ízleli az
örök élet zamatát.

Az ígéret már a miénk: „Úgy szerette Isten e világot,
hogy az õ egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Õbenne,

el ne vesszen, hanem örök élete legyen!” (Jn.3,16). Már
nem veheti el senki! Elfogadása azonban még elõttünk
van – újra és újra vágyakozhatunk utána, készülhetünk
megragadására.

A böjti ember a „már nem” és „még nem” feszültsé-
gében formálódik, érlelõdik. Mint a természet március
elején. S hogy az ág termést hozzon, bizony metszeni
kell, a földet ekével törni, gyümölcsfát tisztítani, s mi
mindent még, ami fáradtsággal, olykor fájdalommal jár.
A lelki gyümölcs érleléséhez is hozzátartozik a metszés
(ó, mennyi mindent kell(ene) lemetszeni szokásaink-
ból!). Hozzátartozik a kapálás, tisztogatás, hiszen ra-
kódnak a szürke hétköznapok terhei, szennyei bõven
életünkre. Hozzátartozik a fáradtság, hiszen megmoz-
dulni Isten felé nem is olyan egyszerû.

Biztasson hát minket mégis az ígéret, hogy minden
jó már készen van Jézus Krisztusban a számunkra! Így
böjtünk elõkészítõje lehet a lelki rügyfakadásnak, Is-
tenre-találásnak, az igazi tavasz megérkezésének!

Kaszóné Kovács Karola református lelkipásztor

Evangélium

Az igazi tavaszra várva

E heti rejtvényünk megfejtését március 18-ig várjuk szerkesztõségünk címére: (Szekszárdi Vasárnap, Polgármesteri Hivatal, 7100 Szekszárd,
Béla király tér 8.). Február 24-i rejtvényünk helyes megfejtése: „Tamási Áron, Jégtörõ Mátyás“.A helyes választ beküldõk közül könyvet nyert:

Fodor Eszter Tícia (Szekszárd, Munkácsy u. 13/B). Gratulálunk, a könyvet postán küldjük el.

Szülõk fóruma
A Gyermeklánc Óvoda dolgozói szeretet-
tel várnak minden érdeklõdõt az Ovi-
Váró soros rendezvényére, a szülõk fóru-
mára, ahol szülõk, nagyszülõk, óvodape-
dagógusok beszélgetnek „Szokások, sza-
bályok, korlátok szerepe a gyermek életé-
ben” témakörben. A fórumot vezeti: Bo-
tos Jánosné óvónõ, fejlesztõpedagógus.

Idõpontok: március 18., hétfõ: Szõlõhe-
gyi óvoda, március 19., kedd: Perczel óvo-
da, március 20., szerda: Kertvárosi óvoda.
A fórumok 16.30 órakor kezdõdnek.

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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Tájékoztatás utcanevek megváltozásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Köz-
gyûlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szó-
ló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. § (2), (3) bekezdé-
se alapján - a korábbiakban felállított munkacsoport
javaslatának figyelembe vételével - a 2013. február 28-
i ülésén döntést hozott a XX. századi önkényuralmi
rendszerekhez köthetõ, ennek következtében meg-
változtatni szükséges közterületek elnevezésének kö-
rérõl, melyek az alábbiak: Allende, Alpári Gyula,
Bencze Ferenc, Bertók Róbertné, Cséby fiúk, Flach
Imre, Gróf Pál, Halasi Andor, Halász Béla, Kecskés Fe-
renc, Kemény Sándor, Kövendi Sándor, Landler Jenõ,
Martos Flóra, Népfront, Ocskó László, Prantner János,
Ságvári Endre, Soós Sándor, Szakály testvérek.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyûlésének a közterületek elnevezésérõl szóló
25/2011. (V. 4.) önkormányzati rendelete értelmé-
ben:

15. § (1) Utcanévre javaslatot tehet a közgyûlés
tagja, Szekszárdon mûködõ társadalmi szervezet,
bármely szekszárdi polgár, a város közigazgatási te-
rületén ingatlannal, székhellyel, telephellyel rendel-
kezõ jogi személyiség.

(4) Az utcanév megállapítása folyamán - helyben
szokásos módon közzétett hirdetménnyel, megkere-
séssel, újság útján, stb. - lehetõséget kell biztosítani
arra, hogy az érintettek javaslataikkal, véleményük-
kel részt vehessenek e folyamatban. Szakvélemény is
beszerezhetõ.

A fentiekre tekintettel az alábbi Felhívással élek:
Kérem Szekszárd város polgárait, kiemelten az érin-

tett utcák lakóit, a társadalmi szervezeteket, jogi szemé-
lyiségeket, hogy tegyenek javaslatot az új utcanevekre! 

A javaslattétel módja:
- levélben: Polgármesteri Hivatal 7100 Szekszárd,

Béla király tér 8. címre,
- személyesen: leadható a Polgármesteri Hivatal

portáján, ügyfélszolgálatán,
- e-mailben az utcanevvaltozas@szekszard.hu cím-

re.

A javaslattétel határideje: 2013. április 10.

Javaslataiknál kérem, szíveskedjenek figyelembe
venni a fentiekben említett rendelet alábbi elõírásait:

3. § (2) Élõ személyrõl utcát elnevezni nem sza-
bad. 

5. § (1) Az utcanév megállapításakor figyelemmel
kell lenni a földrajzi környezetre és a nyelvhelyesség
követelményeire.

(2) A név választása legyen alkalom a város törté-
nelmi, néprajzi, építészeti, mûvészeti és természeti
értékeinek bemutatására, megõrzésére.

(3) Az idegen eredetû, nehezen kiejthetõ és mes-
terkélt elnevezéseket mellõzni kell.

6. § (1) Az utcanév lehet: 
a) személynév 
aa) történelmi személyek neve, akiknek része volt

a magyar nép szabadságáért, európaiságáért folyta-
tott küzdelemben,

ab) a magyar tudomány, irodalom, képzõ- és
elõadómûvészet jelesének neve, akinek tevékenysé-
ge része a magyar mûvelõdéstörténetnek,

ac) olyan személy neve, akinek Szekszárd város
életében, történetében fontos és pozitív szerepe
volt,

b) földrajzi név, 
c) szimbolikus név.

(2) Ha az utca személyrõl kapja nevét, a névadó
nemzetközi, hazai vagy helytörténeti érdemei minél
egyértelmûbben körülírható, minõsíthetõ és kiemel-
kedõ érdemek legyenek.

(3) Személyrõl utcát elnevezni a személy által
használt, eredeti formában kell.  Közterületet sze-
mélyrõl elnevezni halála után legalább 20 év elmúltá-
val lehet.

(4) Külföldi állampolgárokról csak kivételesen, in-
dokolt esetben lehet utcát elnevezni. 

A közterületek átnevezésével kapcsolatosan felme-
rülõ egyéb teendõkrõl az alábbi tájékoztatást adom:

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyil-
vántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 13/A. §-a
értelmében - egyebek mellett - a közterület elnevezés
változása miatt költözéssel nem járó lakcímváltozás
esetén a címváltozásnak megfelelõ személyi azonosí-
tóról és lakcímrõl szóló hatósági igazolványt a cím-
változás szerinti lakó vagy tartózkodási hely szerint il-
letékes járási hivatal hivatalból cseréli ki.

Az utcanév-táblákat egységes formában Szekszárd
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala készítteti
el, és gondoskodik azok kihelyezésérõl/kicserélésé-
rõl.  Az utcanevek megváltozásáról a Polgármesteri
Hivatal azonnal értesíti az illetékes szerveket (népes-
ség-nyilvántartás, rendõrség, mentõk, tûzoltóság,
posta, közüzemi szolgáltatók, stb.).

Várjuk javaslataikat, véleményüket!  

Köszönettel:
dr. Göttlinger István 

aljegyõ

Ugye emlékszik?
Márciusban
KEDDI ÉS CSÜTÖRTÖKI NAPOKON 

a Kertészeti ABC-ben,
az üzlet teljes áruválasztékát érintõen

6 % azonnali 
kedvezmény!

Ezért csak azt kérjük, hogy  egyszeri 

vásárlásának értéke elérje a bruttó 5000,- Ft-ot!

Március hónapban kedd és csütörtök délelõttönként
szakmérnöki SZAKTANÁCSADÁS!

Szaktanácsok kora tavaszi lemosó 
permetezésekhez! Elhagyható? Miért fontos

mégis? Mikor leghatékonyabb? 
Mi ellen? Mikor és mivel? Egyszer vagy kétszer?

Elég-e az olcsó? Keverhetõ-e? stb.

KERTÉSZETI ABC Szekszárd, Piac tér. 
Tel:74/413167. Nyitva tartás: Hétfõtõl péntekig 7.30
órától 16.00 óráig, szombaton 7.30-tól 11.30 óráig! 
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Kevesen maradnak talpon az NB III-ban
A Dunaújváros és a Komló ostromolja az UFC trónját

A nemzeti labdarúgó bajnokságok
színvonalának növelése érdekében
tavaly elfogadott intézkedésekhez
fogható „karcsúsításra” utoljára a
nyolcvanas évek elején volt példa. A
magyar futball második vonala ősz-
től egy csoportos lesz, így a több
mint száz NB III-as csapat zömének
Soprontól Nyíregyházáig csak a me-
gyebajnokságokban lesz hely.

Túlvagyunk az új rendszerre kvalifikáló
2012/2013-as bajnokság felén. Tolna me-
gye harmadik vonalbeli reprezentánsa, a
saját „téglából” magát újra felépítõ Tolle-
UFC Szekszárd az élen várja a szombati
folytatást. Ez a pozíció - és a második hely
is - automatikusan NB III-ban maradást
ér, de a 3-5. helyek egyikén már osztályo-
zó vár a csapatokra. Miképpen a bajnok-
ra is, hogy megmérkõzzön az új, egycso-
portos NB II-ért. A versenykiírásban rög-
zített tény, hogy a Dráva-csoport arany-
érmese az NB II Nyugati csoportjának 8.
helyezettjével találkozik az osztályozón.
Szóba került ez is az UFC háza táján, de
nem napi aktualitásként. Odáig persze
még el kellene jutni!

Noha négy pont elõnyük van a szek-
szárdiaknak a második Komlóval, és a
harmadik Dunaújvárossal szemben,
ami akár elég is lehet a bajnokság meg-
nyerésére, a valóság azonban ennél jó-
val összetettebb. Aligha borítékolható
ugyanis, hogy ebben a kiélezett harc-
ban produkálható az õszihez hasonló

idény, amikor Kvanduk János csapata ti-
zenkét gyõzelem mellett mindössze két
döntetlent játszott (Bölcske, Dombó-
vár). Ráadásul a közvetlen riválisok kö-
zül a Dunaújváros az osztály szintjén
példátlan erõsítést hajtott végre: száz-
millió forintos költségvetésbõl gazdál-
kodva kell visszajutniuk már az idén az
NB II-be. Ott van persze a Komló is,
amely ugyancsak jelentõs átalakuláson
ment át a téli szünetben, s amely a ne-
gyedik tavaszi fordulóban fogadja a lis-
tavezetõ szekszárdiakat, no és az ötödik
helyért még versenyben levõ „sokada-
lom” – köztük a Tolna megyei csapatok
– a dobogós trió ellen akár otthon, akár
idegenben is meglepetést okozhat.

- Nem akarunk kibújni a felelõsség
terhe alól, de roppant nehéz lesz az élen

végezni. A Dunaújváros hemzseg a ko-
moly NB I-es rutinnal rendelkezõ, és
még nem leszálló ágban levõ futballis-
táktól. Elég, ha csak a Paksban alapem-
bernek számító Csehi Tamást említem,
vagy a Kecskemétrõl érkezõ ghánai
Dosso-t, a több élvonalbeli csapatot is
megjárt Szalai Tamást említem – ecse-
telte az erõviszonyokban beállt változá-
sokat Kvanduk János. – A Komló a téli
változások után amolyan sötét lónak
számít: hatan-nyolcan távoztak, ugyan-
ennyien jöttek. Hogy ebbõl jobban, erõ-
sebben jöttek-e ki, majd az elsõ öt fordu-
ló során kiderül. Sajnos, mi nem tud-
tunk menetközben erõsödni. A paksi
visszaigazolási elképzelések – szó volt
arról, hogy Mészáros, Cziráki, Galambos
és Papp Roland esetleg nálunk folytatná

– nem realizálódtak, így csak magunk-
ban, erényeinkben bízhatunk.

Tegyük hozzá gyorsan, ez sem kevés.
Stabil védelem két jó kapussal, nagy
munkabírású, elõl-hátul otthonosan
mozgó, a támadójátékot hatékonyan se-
gítõ középpályások, és a csatársorban
ott van a magasabb osztályú játékosok
kvalitásával bíró Horváth Péter. No és a
kialakult csapategység sem elhanyagol-
ható tényezõ.

- A felkészülésünket mindenképpen
segítette a Telkiben, profi körülmé-
nyek között megtartott egyhetes edzõ-
táborunk – jegyezte meg Kvanduk Já-
nos. – Ami azonban aggasztó, hogy
négy-öt játékosunk is sérült, izomsza-
kadásos és egyéb makacs, lassan
gyógyuló sérülések ezek, amelyek bi-
zony a felkészülésüket negatívan befo-
lyásolták, formájukra kihathat. Ne-
künk nincs minden posztra két egyfor-
ma képességû játékosunk, s ez azért
ebben a kiélezett helyzetben verseny-
képességi tényezõ. Mindezekkel
együtt, vagy éppen ennek ellenére,
van okunk hinni benne, ha nem is tud-
juk megtartani veretlenségüket, de
pontban, játékban az õszihez közeli
teljesítményt nyújtunk, és akkor majd
érdemes lesz a táblázatra pillantani.

Az elsõ fordulóban, március 9-én,
szombaton az UFC hazai pályán a
szomszédvár Tolnai VLC csapatát fo-
gadja. B. Gy.

Egymásra támaszkodhatnak. Elöl Czinkon Szabolcs és Pulcz István 
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Az Fekete Gólyák KC elveszítette a tavasz meccsét, de...
Nem sikerült meglépnie legfõbb riválisá-
tól, a Budaörstõl az NBI/B Nyugati cso-
portjában listavezetõ Szekszárdi Fekete
Gólyák KC-nek, miután a múlt vasárna-
pi rangadón hazai pályán kétgólos vere-
séget szenvedett riválisától. Kár érte,
mert a gyõzelemmel megnyugtató, négy
pontos elõnyre tettek volna szert a szek-
szárdiak, így viszont az elõny elfogyott...

Egy nagyon küzdelmes mérkõzésen,
az utolsó két-három perc döntötte el a
meccset a cserepadon mindenképpen
erõsebb Pest megyei együttes javára. A
mérkõzés irama, keménysége, szerve-
zettsége, a technikai színvonal már
idõnként az élvonal alsóházát idézte, s
ennek a közönség örült leginkább.
Rangadó hangulat uralkodott, a fõvá-
rosból is szép számmal érkeztek szur-
kolók, így csaknem teltház volt a városi
sportcsarnokban. Alighanem a tavasz

meccse volt ez. Az egymás elleni ered-
mény miatt – mivel az FGKC õsszel öt
góllal bizonyultak jobbnak vendégként
Budaörsön – a szekszárdi csapat ma-
radt még az élen. „Botlani” azonban
aligha lehet többet, ha a bajnoki cím le-
beg a lányok szeme elõtt. Ráadásul e
két csapatnál tudásban, anyagerõben
gyengébb Pilisvörösvár is két pontra
feljött. A bajnokság végkimenetelére
minden bizonnyal döntõ befolyással
bírnak majd a március 17-én sorra ke-
rülõ Pilisvörösvár–Budaörs, illetve a
május 19-i Pilisvörösvár–Fekete Gólyák
KC találkozók. A Budaörsnek van még
egy marcali fellépése is, amin a szek-
szárdiak már gyõzelemmel vannak túl,
a Pilisvörösvár viszont két hete elvér-
zett a somogyiak vendégeként…

Ekkora számolgatás persze nincs az
FGKC háza táján. A rangadó végered-

ményét minden bizonnyal jelentõsen
befolyásolta, hogy a legeredményesebb
szekszárdi gólszerzõ, a csapatjátékra is
komoly befolyást gyakorló Vasas Edina
nem léphetett pályára, míg az ellenfél-
nél minden kulcsjátékos bevethetõ volt.

- Sajnos, ha Vasas Edina, vagy a Hor-
váth Szimonetta közül valamelyik ki-
esik, az mindenképpen a csapatjáték
kárára megy. Mentünk, tettük a dol-
gunkat végig, mind védekezésben,
mind támadásban, és ezért dicséret is
illeti a csapatomat, de a játék ezúttal
nem ment olyan dinamikával, ami a si-
kerhez kellett volna. Szenvedve kézi-
labdáztunk – értékelt a meccs másnap-
ján Tabajdi Ferenc. A vezetõedzõ meg-
gyõzõdése, ha jobban mûködik a
Horváth–Gulya kapcsolat – tekintettel
arra, hogy az elõbbinek lövõ feladata
volt ezen a meccsen –, vagy ha jobban

védik a kapusok a szélrõl érkezõ lövé-
seket, nyerhetõ lett volna a rangadó.
Tabajdi Ferenc szerint a kritikus pilla-
natokban meghozott játékvezetõi íté-
letek – így a jó lövõformát mutató Far-
kas Anita végleges kiállítása, illetve a
Horváth letaglózását követõen elma-
radt büntetés – a gólyákat sújtották.

- Ha két perccel a vége elõtt, 19-18-
nál mi kerülünk emberelõnybe, min-
den másképpen alakulhatott volna. An-
nak ellenére, hogy azért azt ne feledjük:
a vendégcsapatban kézilabdázott két
volt válogatott és hat komoly NB I-es
múlttal bíró játékos is – tette hozzá a ve-
zetõedzõ.

Hát ezért is lenne abszolút „búfelej-
tõ”, ha a Fekete Gólyák KC megnyerné
a bajnokságot, amire így is megvan az
esélye. Hát még a hamarosan visszatérõ
Vasas Edinával! B. Gy.
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Török Sándorné, Marika is bizonyosan
örül odafent annak, hogy az atlétikára
fogékony szekszárdi veteránok tovább
éltetik azt, amit õ évtizedekkel ezelõtt
oly nagy szeretettel létrehozott: a Senior
Atlétikai Clubot. Megmaradt a mag, ami-
hez jöttek még többen is a közösséghez
tartozni akaró, jó karban levõ ötvene-
sek-hatvanasok, akik szívesen megmé-
rettetik magukat valamilyen dobószám-
ban. A november végén megtartott
tisztújítás után a klub egyik legeredmé-
nyesebb versenyzõje, a diszkoszvetõ
Tóth Ferenc lett az új vezetõ, de a hetve-
nes éveiben járó sportember az év ele-
jén lebetegedett. Valószínû, hogy ver-
senyzõként már nem tér vissza, de kér-
dés, hogy milyen szerepet vállal a klub
vezetésében a késõbbiek során.

Az élet így is zajlik. Sokak örömére
Némethné László Zsuzsa edzõ, több-
szörös felnõtt magyar bajnok közép-

távfutó hajlandóságot érez arra, hogy
különösebb rang és pozíció nélkül is
összefogja a sportolni vágyó, különbö-
zõ korcsoportokban versenyzõ vete-
rán atlétákat. Érdekes módon van még
legalább húsz nem szekszárdi, olykor a
tolnai megyeszékhelytõl távol élõ spor-
toló is, aki továbbra is a Senior AC szí-
neiben folytatja pályafutását, vagyis
minden bizonnyal létszámában is meg-
marad az egyik legerõsebb klubként a
szekszárdi formáció.

S ami még lényeges: a klubkassza
sem üres. Az NCA pályázatán nyertek
200 ezer forintot, és mint azt László
Zsuzsától megtudtuk, egy tavalyi helyi
pályázat százezer forintjával is számol-
hatnak még az idén. „Szereléseket fo-
gunk vásárolni, hogy egységesen tud-
junk megjelenni a versenyeken” – je-
gyezte meg a klubvezetõi feladatokat
ellátó edzõhölgy, aki versenyzõként ko-

molyan készül a még elõttük álló
idényre. Két versenyen, köztük a fedett
pályás országos bajnokságon már elin-
dultak, és legalább három külföldi ver-
senyt (Nyitra, Zágráb, Udine) is beter-
veznek.

Egy kicsit fiatalodik a klub, s örven-
detes módon erõsödhet az eddig csak
néhány szereplõs futószakág is. Több,
negyven év feletti, amúgy más egyesü-
letben sportoló jelezte, szívesen elin-
dulna a veterán versenyeken, amelye-
ken idéntõl lesznek hosszabb, 10-15
km-es versenyek is. Zsuzsa mellett még
egy korábbi kitûnõ atlétát is felfedez-
hettünk az új arcok között: Knieszné
Jéhn Katalin tagja volt a hetvenes-
nyolcvanas évek országos bajnok
4x400-as váltójának, és részese más
egyéni és csapat sikereknek. Minden
bizonnyal több versenyszámban is el-
indul majd a korosztályában. B. Gy.

Újra összeállt, sõt fiatalodott is a Senior AC

Az év legjobb Tolna megyei sportolói
Nyolc sportágban 16 szekszárdi sportoló a díjazottak között

A Tolna Megyei Sportszövetségek
Szövetségének a tavalyi év egyes
sportági legjobbjait díjazó ünnepé-
lyes szekszárdi díjátadójára 25
sportág képviseletében 53 ver-
senyző volt hivatalos. Az egyes
szakszövetségek döntése alapján
ők érdemelték ki a Tolna megye
legjobb sportolója címet 2012-ben.

A hagyományoknak megfelelõen külön
kategóriában díjazták azokat, akik vala-
milyen sportágban nemzetközi szinten
értek el figyelemre méltó eredményt. Hat
sportágban 19 sportoló volt ebben érde-
kelt, a legtöbben most is paksi színekben
értek el kiemelkedõ eredményt: cselgán-
csozók, kajakosok. Fadd és Bátaszék ka-
ratésai jóvoltából került be a szûkebb elit-
be, Szekszárd pedig rádiótávírászai és íjá-
szai révén volt érdekelt ebben a kategó-
riában. Mint ismeretes, Hudanik Antal a
vétel gyakorlati versenyszámában gyõ-
zött a 40 év fölötti kategóriában Svájc-
ban lezajlott világbajnokságon, s emel-
lett két másik versenyszámban bronzér-
mes lett. Klubtára, Lakatos László a ne-
gyedik helyen végzett magyar csapat tag-
ja volt. Weisz László a rádióforgalmi Eu-
rópa-bajnokságon szerzett egyéniben
egy szintén negyedik helyet a Szekszár-
di RK képviseletében.

A Tolnai Tájak Íjász Egyesület képvi-
selõi a sportág különbözõ szakágaiban
a Magyarországon és Olaszországban le-

zajlott Európa-bajnokságokon, illetve a
soproni Európa Kupán értek el elsõ- il-
letve dobogós helyezéseket. Alexandra
Manea – amellett, hogy két verseny-
számban is országos bajnok lett –
bronzérmet szerzett az itáliai konti-
nensviadalon, és második lett a soproni
EK-n. Ez utóbbin Huszár Zoltán gyõzni
tudott, kétszer az elsõ helyen végzett
összetettben a Grand Prix sorozatban, a
budapesti Európa-bajnokságon pedig
negyedik lett. Bóka László a fõvárosi
kontinensviadalon ezüstérmet szer-
zett, a hazai rendezésû EK-t a negyedik
helyen zárta. A háromszoros magyar
bajnok Kovács Gábor Zsigmond a buda-
pesti Eb-n a 6., az olaszországi verse-
nyen pedig a 9. helyen zárt.

A felsoroltak eredményeit már nem
vették figyelembe a sportági legjobbak
kihirdetésekor. A szekszárdiak kerék-
párban, triatlonban, tájfutásban, kézi-
labdában, kosárlabdában és amerikai
futballban érdemelték ki eredményeik-
kel megyei összevetésben a sportág leg-
jobbja kitüntetést. Labdajátékokban az
amerikai fociban érdekelt szekszárdi
Bad Bones játékosa, Halász Richárd, a
nõi kézilabda NB I/B-ben listavezetõ
Szekszárdi Fekete Gólyák KC átlövõje,
Vasas Edina, illetve az Atomerõmû-KSC
Szekszárd A-csoportos nõi gárdájának
meghatározó játékosa, Bálint Réka lett a
megye legjobbja.

Kerékpársportban mind a férfiaknál,
mind a nõknél a Szekszárdi Kerékpáros

SE versenyzõi közül került ki a megye
legjobbja a 2012-es eredmények alap-
ján. A hölgyeknél Frey Timeát, a férfiak-
nál Kis Mátét választották a legjobbnak.
A tájfutóknál a Fehérlófia SE képviseleté-
ben induló Ratiland Zsófia többek kö-
zött a normáltávú ob-n elért hetedik he-
lyével, és a Dél-Magyarország Kupa meg-
nyerésével érdemelte ki a sportág me-
gyei legjobbja címet. Triatlonban - és az
„idetartozó” duatlonban, aquatlonban –
is kettõs szekszárdi siker született: a höl-
gyeknél a sprint- és rövidtávú triatlon or-
szágos bajnokságon egyaránt diadal-
maskodó Arató Gabriella, valamint a sze-
niorok között versenyzõ, ott három ob-
ezüstöt begyûjtõ Klem Zsolt bizonyult a
legjobbnak. Rádióamatõr-sportban An-
tal Bíborkát (Szekszárdi RK) jelölte a
szövetség a sportág tavalyi legjobbjának.

Az ünnepélyes díjátadón részt vett és
köszöntõt mondott dr. Puskás Imre, a
megyei közgyûlés elnöke, a díjátadás-
ban segédkezett többek között Koz-
mann György, korábbi többszörös vi-
lág- és Európa-bajnok, olimpiai bronzér-
mes kenus is. Kiemelt díjazottként meg-
jelent a két Tolna megyei olimpiai részt-
vevõ cselgáncsozó, a Londonban ötödik
Bor Barna, illetve klubtára, Csoknyai
László, valamint az ifi Eb-bronzérmes,
szintén paksi Pupp Réka is, akiket ne-
ves edzõjük, Hangyási László is elkísért
a díjátadóra. B. Gy.

A Tolnai Tájak Íjász Egyesület díjazott sportolói
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Három szekszárdi
országos bajnok

A Hikari Aikido Sportegyesület három
grappling versenyzõje szerezte meg a
március végi, Kecskeméten sorra kerülõ
Európa-bajnokságra, illetve a kanadai vi-
lágbajnokságra is kvalifikáló országos baj-
noki címet. A  62 kg-ban versenyzõ, tava-
lyi vb-bronzérmes Rõfi Gyula a sportág
gí változatában, a 71 kilósok között indu-
ló Tóth Máté szintén a grappling csel-
gáncshoz közelebb álló szakágában, míg
a hölgyek ezen súlycsoportjában szerep-
lõ Kõnig Sára a földharc mindkét szak-
ágában (gí és a no-gí) is tatamira lép a ma-
gyar válogatott tagjaként.

A szekszárdi egyesület versenyzõi
közül Németh László várhatóan a
spliti veterán világbajnokságon indul.
Valamennyi sportoló szakmai munká-
ját Szõts Gábor, a Hikari Aikido Sport-
egyesület vezetõje, s egyben edzõje
irányítja.
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2013. MÁRCIUSI FOGADÓÓRÁI

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Az idõpontot késõbb közöljük.
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
Március19. (kedd) 16-17 óráig
Garay J. Általános Iskola és AMI (Zrínyi u.)

ÁCS REZSÕ alpolgármester
A hónap harmadik hétfõjén 14-15 óráig.
Polgármesteri Hivatal, I. em. 36. sz. iroda. 
III. sz. választókerület
Március 7. (csütörtök) 17–18 óráig
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.

'48-as elõadás
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Egye-
sület és Klub, valamint az Institut fürAus-
landsbeziehungen tisztelettel meghív
minden érdeklõdõt március 14-én (csü-
törtök), 18 órakor az Ifjúsági Cserkész-
házba (Hrabovszky u. 10.), ahol dr. Vitári
Zsolt PhD. történész, a PTE egyetemi ad-
junktusa tart elõadást “1848 - Európai di-
menzióban" címmel. A belépés díjtalan.

Garay szerelmei
Nõk Szekszárdért Közhasznú Egyesület
az idén is megrendezi március 15-i meg-
emlékezését, melynek helyszíne az Enci-
án Civil Szolgáltató Ház (Bajcsi Zsilinsz-
ky u. 1., fasor). Kaczián János nyugalma-
zott levéltáros, a Honismereti Egyesü-
let megyei elnöke Garay János szerel-
mei címmel tart elõadást 15 órától.
Minden érdeklõdõt szeretettel várnak
a szervezõk.

Használtruha
A megyei Vöröskereszt használtruha
adományozást tart Szekszárdon, a Dózsa
Gy. u. 1. szám alatt március 11-én (hétfõ)
8.30 és 9.30 óra között. Szeretettel vár-
nak minden rászorulót. Az idei tagdíj be-
fizetésére is van lehetõség.
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Március 13-án (szerda) 900-tõl  1600 óráig

TÉLI KIÁRUSÍTÁS
akár

kedvezménnyel
cipõ kiárusítás

engedménnyel

SÍ ,  SNOWBOARD,  BUKÓSISAK
és  TETÕBOX KÖLCSÖNZÉS

Az akció 2013. március 1-tõl a készlet erejéig  vagy visszavonásig tart és készpénzfizetés esetén érvényes.

VB Sportbolt
7100 Szekszárd, Széchenyi u.47.

Tel: 74/415-501 E-mail: vbshop@tolna.net

40-50%
30-50%
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ttaa vv aa ss zz ii   mmooddee ll ll jj ee ii ,,   1199 -- 4400 -- ee ss   mméé rr ee tt ii gg ..
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ITT A TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS IDEJE!!!

VÁSÁROLJON 100%-BAN MAGYAR 
HELYI VÁLLAKOZÁSTÓL! 

NÁLUNK A VÁSÁRLÁS UTÁN IS ÜGYFÉL MARAD!

Háztartási és ipari porszívók, kárpittisztítók,
magasnyomású mosók 

a környék legnagyobb akciós választékában.
KARCHER
MAGASNYOMÁSÚ 
MOSÓ MÁR 

15.990.- Ft-tól

KARCHER 
SZÕNYEG- ÉS

KÁRPITTISZTÍTÓ MÁR

49.900.- Ft-tól

A feltüntetett árak 
az áfát tartalmazzák
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