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Huszonöt éves a szekszárdi Liszt
Ferenc Zeneiskola Ifjúsági Fúvós-
zenekara. A jubileum alkalmával
csaknem két órás, fergeteges si-
kerű koncertet adtak a PTE Illyés
Gyula Kar aulájában, amit teljesen
megtöltöttek a szép múltú, szám-
talan hazai és külföldi elismerés-
sel rendelkező formációra kíváncsi
zenekedvelők.

A fenntartó Garay János Általános
Iskola részérõl Matókné Misóczki
Mária igazgató köszöntötte a zene-
kedvelõket, ismerõsöket. Amint el-
mondta, melengeti a szívét a tudat,
hogy a kezdetektõl, 1988-tól végig
tudta kísérni a zenekar pályáját.
Hangsúlyozta a zenekari család
nagyságát - beleértve a régi és az új
tagokat -, majd kiemelte Kovács
Zsolt karnagy példaértékû munká-
ját, hiszen ritka dolog, hogy egy-
azon személy 25 évig folyamatosan
vezet egy zenekart. A Szekszárdi If-
júsági Fúvószenekar a város kiemelt
mûvészeti együttese, akik a 25 esz-
tendõ alatt több, mint 600 fellépés-
sel kedveskedtek a város számára –

emlékeztetett Matókné, végül arra
kérte a szülõket, patrónusokat,
hogy ezután is támogassák a nagy
múltú zenekart.

A következõ percekben Szek-
szárd polgármestere, Horváth Ist-
ván méltatta a fúvószenekart, s an-
nak tanárait. A polgármester hang-
súlyozta: 25 éve valóra váltották a
zeneiskola néhai igazgatója, Thész

László álmát. A zenekarban -  amely
ma is 69 aktív taggal rendelkezik -,
majd öt generáció váltotta egymást,
benne az évtizedek alatt számtalan
növendék fordult meg, jelentõs si-
kereket elérve – mondta Horváth
István, egyben felhívta a figyelmet
a zenekar 1993-tól szerzett számta-
lan arany és kiemelt arany minõsí-
tésére. Folytatás az 5. oldalon.

Huszonöt éves az ifjúsági fúvószenekar
Kovács Zsolt karnagy a kezdetektõl áll a jubiláló formáció élén

Az Illyés Gyula Kar aulájában adta jubileumi koncertjét a fúvószenekar

Ellenõrzések a nemdohányzók védelmében
Március 3-ig tart a nemdohány-
zók védelmében indult országos
ellenőrzési akció. Erről tartott
sajtótájékoztatót a hét elején a
megyei kormányhivatal népegész-
ségügyi szakigazgatási szervének
székházában dr. Németh Lídia
megyei tisztifőorvos és Lukács
Eszter felügyelő.

A tisztifõorvos bevezetõjében ki-
emelte az 1999-es esztendõt, amikor
megszületett a nemdohányzók vé-
delmérõl és a dohánytermékek fo-
gyasztásának, forgalmazásának
egyes szabályairól szóló törvény an-
nak érdekében, hogy a dohányzás,
mint az egészségi állapotot rontó

kockázati tényezõ visszaszoruljon.
Másképpen: csökkenjen azon meg-
betegedések száma, amelyekben bi-
zonyítottan szerepe van a dohány-
zásnak. Dr. Németh Lídia hangsú-

lyozta, hogy Magyarország világelsõ
a tüdõrákban elhunytak arányát te-
kintve, s e megbetegedések 90 szá-
zaléka a dohányzók közül kerül ki.

Folytatás a 2. oldalon.
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Tolna megyei adómérleg: 65 milliárd forint
NAV: kevesebb ellenõrzéssel is 800 millióval több adókülönbözetet tártak fel

Az adóról, vámról, TB-járulékról volt
szó a héten a Nemzeti Adó- és Vám-
hivatal sajtótájékoztatóján, ahol el-
múlt évi tevékenységükről, s az idei
feladatokról beszéltek a hivatal dél-
dunántúli és Tolna megyei vezetői.

Fausztné Czirják Zsanett, a Tolna Me-
gyei Adóigazgatóság vezetõje az adó-
zók -  szaknyelven adóalanyok - számá-
nak változásáról szólt elõször. Tolná-
ban 35 ezer 940 gazdálkodó, egyéni
vállalkozó illetve adószámos magán-
személy van. Az önadózásos nettó
adó- és járulékbevétel pedig tavaly 65
milliárd forint volt, 4 és fél milliárddal
kevesebb, mint 2011-ben. Ezen belül
a befizetett személyi jövedelemadó -
a minimálbér emelkedése és az adó-
jóváírás megszûnése miatt - az elõzõ
évinél több mint 10 százalékkal több,
16 milliárd 287 millió forint lett. 

Az adórendszer az önadózáson
alapul, s bár mondják, ennek alapja a
bizalom, szükség van az ellenõrzés-
re is. Ezt igazolja, hogy az év során
végzett 6876 ellenõrzés – ami ugyan
majd ezerrel kevesebbet, mint egy

évvel elõbb – 5 milliárd 172 millió
forint adókülönbözetet tárt fel. Ez
pedig, 800 millióval több, mint
amennyit egy éve kiderítettek. 

A sajtótájékoztatón Huber Éva, a
NAV Dél-Dunántúli Regionális Adó
Fõigazgatóságának vezetõje a fel-
adatokról, változásokról beszélt.
Szólt az on-line pénztárgépekre vo-
natkozó szabályozásról, arról, hogy
azok közvetlen összeköttetésben
lesznek az adóhatóság szerverével.
Feladatuk között van a tájékoztatás,

u g y a n ú g y ,
mint a jogköve-
tés kikényszerí-
tése és az adó-
elkerülési szán-
dékú adózók-
nak a gazdasági
életbõl kizárá-
sa. Figyelem-
mel kísérik a
kereskedelem-
ben többek kö-
zött a cukor
forgalmát, a

számítástechnikai cikkek, szoftve-
rek, híradástechnikai cikkek keres-
kedelmét, s az adóellenõrzéseket
elõkészítõ adatgyûjtés során az
internetes csomagküldõ szolgálta-
tást, a jogi, számviteli, adószakértõi
tevékenységet. A mezõgazdaságban
a fordított adózást. Elmondta azt is,
hogy az idei évtõl három kiemelt
adózó, a Hõgyészi Agrokémia Zrt., a
szekszárdi Tolnatej Zrt. és a Paksi
Atomerõmû Zrt. ismét a Tolna me-
gyei adóigazgatósághoz tartozik. 

Fülöp Ferenc, a Tolna megyei
Vám- és Pénzügyõri igazgatóság ve-
zetõje elmondta, tavaly 1540 ellen-
õrzést végeztek, s ezekbõl 389 eset-
ben állapítottak meg törvénysértést. 

A vámbevételek alakulását mutató
grafikonból kiderült, az import ÁFA
összege Tolnában volt a legmaga-
sabb a régióban, aminek egyetlen
oka, hogy itt vámolták a Paksi Atom-
erõmûbe érkezett üzemanyagot.

Ugrásszerûen nõtt az adócsalások
és költségvetési csalások száma – je-
lezte Álmos László igazgató. A sze-
mélyi szabadságot érintõ intézkedé-
seikkel kapcsolatban elmondta: ez-
zel a régióban nagyon bátran élnek.
Baranyában és Somogyban tavaly 18
õrizetbe vétel és 15 elõzetes letartóz-
tatás történt, míg Tolnában egy sem.
Reméli, idén kicsit bátrabbak lesz-
nek ebben a megyében, miután ve-
zetõváltás is volt Szekszárdon. Az
adó és vámhivatallal kiváló az együtt-
mûködésük, s jelzéseik alapján az
adóhivatal 310 millió forintnyi csa-
lásra derített fényt.  - szepesi -

Huber Éva, a NAV regionális adó-fõigazgatóságának

vezetõje a feladatokról, változásokról szólt
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Folytatás az 1. oldalról.
A dohányosok ráadásul nem

csupán saját egészségüket koc-
káztatják, hanem a környezetük-
ben élõkét, az úgynevezett pasz-
szív dohányosokét is.

A felsoroltak okán is szigorítot-
ták a törvényt, az új szabályok ta-
valy január elsejével léptek élet-
be. Azóta - az elsõ három hónap-
nyi türelmi idõt is beleértve -
több országos ellenõrzési akciót
tartottak, s a törvény megsértõire
bírságot szabtak ki. (A magánsze-
mélyeket 20-50 ezer forint közöt-
ti bírsággal sújthatják, a cégekre
milliós nagyságrendû büntetést
róhatnak ki.) Meglepõ adat: a ta-
valy áprilisi akció során Tolnában
1734 ellenõrzést végeztek, ame-
lyek során 22 egységben találtak
dohányzással kapcsolatos hiá-
nyosságot, hat esetben közel há-
rommillió forint egészségvédel-
mi bírságot róttak ki. Ez az összeg
az országos bírság negyede! A
büntetések elsõsorban azért tör-

téntek, mert az adott cégek nem
jelöltek ki dohányzóhelyet, illetve
- az elõírások ellenére - nem jelöl-
ték megfelelõen azokat, illetve a
dohányzást tiltó területeket.
Egyébként a tavaly novemberi el-
lenõrzés-sorozat alkalmával a do-
hányzás, illetve nem dohányázás
körülményei rendben találtattak.
Mindez vonatkozik az ellenõrzés-
re jogosult más hatóságok kont-
roll tevékenységének tapasztala-
taira is.

- A mostani akció során külö-
nös hangsúlyt kap a közterületi
dohányzás felügyelete, de az
egészségügyi, oktatási, gyermek-
nevelési intézmények, munkahe-
lyek, vendéglátó, szállás-szolgálta-
tást nyújtó egységek, piacok és
pályaudvarok kerülnek az ellen-
õrzés fókuszába - közölte a me-
gyei tisztifõorvos. Megjegyezte,
hogy „dohányzás ügyben” az em-
berek egyre tájékozottabbak, s a
vizsgálódás elsõ napjaiban nem
merült fel kifogás.  V. H. M.

Világelsõk vagyunk
a tüdõrák miatti halálozásban

A Szent László Szakképzõ Iskola
Vendéglátó Tagintézményeszéles-
körû lehetõséget biztosít azoknak,
akik a vendéglátás, idegenforgalom
területén képzelik el jövõjüket.
A 2013-2014-es tanévben a nyolcadikosok-
nak 4 éves szakközépiskolai és 3 éves
szakképzõ képzést kínálunk.
A szakközépiskola érettségit ad: a köte-
lezõ közismereti és az ágazat szerinti köte-
lezõ szakmai tárgyakból, +1 év után a 13. év-
folyam elvégzése után szakképesítést is ad.
A szakképzõ évfolyamon pincér, sza-
kács, cukrász és vendéglátó eladó képzé-
sek indulnak nyolcadik után.
A 10. osztállyal rendelkezõknek pedig sza-
kács, pincér és cukrászképzést kínálunk. 

Most érettségizõ diákokat is várunk,
õk két év alatt szerezhetik meg a
vendéglátásszervezõ - vendéglõs végzett-
séget.
Iskolánk folyamatosan törekszik a folya-
matos megújulásra. Korábbi szakmai fej-
lesztéseink közé tartoznak: az SZFP II. Prog-
ram, a TÁMOP 2.2.3-ban való részvétel, és
a külföldi szakmai gyakorlatokat biztosító
szakiskolai mobilitás programokban való
részvétel. Tanulóink eredményesen vesz-
nek részt országos szakmai versenyeken. 
Arra törekszünk, hogy diákjaink
megszerezzék az élethez szükséges,
jól hasznosítható szakmai tudást.
Bõvebb információ: 74 /510-172
Honlap: www. vszt.szltiszk.hu

Szívesen várunk, szívesen látunk!
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Nagyobb árhullámra tervezett vízvédelmi készültség
Egy kisebb gyakorlatot is végrehajt a védelmi törzs

„Az eddigi dunai árhullámok, a
csapadékos január hatására
megemelkedett víz gond nélkül
vonult le, nem érvényesült a med-
rekben” – jelentette ki Beke
Zsolt, a Közép-Dunántúli Vízügyi
Igazgatóság Szekszárdi Szakasz-
mérnökségének vezetője, a me-
gyei védelmi bizottság aktuális
ülésén, ahol az árvíz, illetve a bel-
víz elleni védekezési, cselekvési
terv volt a napirenden.

Annak ellenére, hogy a hidrológiai,
illetve hosszabb távra elõretekintõ
meteorológiai elõrejelzések alapján
nincs különösebb aggodalomra ok
az árvizekkel, belvizekkel kapcsola-
tosan – vagyis a 2002, 2006, 2010-es
állapot nagy valószínûséggel nem
következik be – a bizottság – a Tol-
na Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság koordinálásával – komoly
felkészülési tervet készített és azt
idõarányosan hajtja végre – mondta
Nagy Zoltán, a védelmi bizottság tit-
kára a testület ülése után tartott saj-
tótájékoztatón. „Hogy ne érjen ben-
nünket meglepetés, ha a folyó a na-
gyobb, nem magyarországi vízgyûj-
tõ területein a hirtelen felmelegedés
és a vele járó olvadás következtében
tényleg elkezd áradni” – tette hozzá
Nagy Zoltán.

Wéber Antal, a katasztrófavéde-
lem megyei szervezetének igazgató-
ja többek között arról számolt be,
hogy a napokban megtörténtek az
úgynevezett lakosságvédelmi intéz-
kedések a védelmi törzs részérõl.

Nyolc, civilekbõl álló komplex ár-
vízvédelmi szervezet felkészítése
zajlik. A konkrét cselekvési tervben
foglaltak szerint vizsgálták a kom-
munikáció mûködését, a kitelepí-
tés, illetve befogadás gyakorlatát, a
létszám riaszthatósági készenlétét,
mindeközben az eszközök számba-
vétele, karbantartása, felkészítése,
lebiztosítása is megtörtént. A logisz-
tika témakörében például vizsgál-
ták azt, hogy az induló készletek al-
kalmasak-e egy mindjárt komoly vé-
dekezést igénylõ feladat megoldásá-
ra. Hogy élesben is kellõ hatékony-
sággal, kellõ összhangban tudna
mûködni a törzs. Ezt szolgálja az az
árvízhelyzetet modellezõ gyakorlat,
amire február 26-án kerítenek sort.

A Szekszárd-bátai fõcsatorna ta-
valy elkészült mederrendezése
nagyban növeli a biztonságot, ez

már a hónap eleji I. fokú, vízvédel-
mi képességet nem igénylõ árhul-
lám esetében is kiderült – adta köz-
re tapasztalatait Beke Zsolt. „A janu-
ári, az átlagosnál kétszer nagyobb
mennyiségû csapadék, no meg az
árhullám jelentkezése idején a zsili-
pet lezártuk. A bátai zsilip környe-
zetében és a felsõbb szakaszokon is
azt láthattuk, hogy a vízszint nem
emelkedett, a várdombi, sárpilisi
és õcsényi részrõl a korábbiakhoz
képest kedvezõen levonult a víz, s a
bátai átemelés is kedvezõen hatott
az említett vízgyûjtõ területekre. A
fõcsatorna üzembe állításával egy
nagyobb, tartósabb árhullám jelent-
kezése esetén is kedvezõbb kép ala-
kul ki a medrekben, és a környezõ
területeken is, így mind a vízgazdál-
kodási, mind a kárelhárítási felada-
tokat gyorsabban, könnyebben

tudjuk majd elvégezni – jegyezte
meg a szakember.

A fõcsatorna komoly
védelmi segéderõ

Lapunk kérdésére, miszerint az
elmúlt évtized viszonylag komoly
árvizeinek gátakat gyengítõ hatásá-
ra megszületõ Duna-projekt meny-
nyire stabilizálta, esetleg növelte a
védettséget a folyó ezen szakaszán,
Beke Zsolt így válaszolt: „Szerencsé-
re Tolna megyében a védvonal ki-
építettsége, magassága eddig sem
volt rossz, ez a nagyobb árvizek je-
lentkezésekor megmutatkozott. A
mélytöltések mentén altalajproblé-
mákkal találkozhattunk, amit az em-
lített projekt jóvoltából fokozatosan
megszüntettünk. A védvonal men-
tén most már teljes egészében asz-
faltos út épült, megtörténik a két
szivattyútelep kapacitásának növe-
lése, így magas a védelmi képesség a
Duna Tolna megyei szakaszán.”

Az egyetlen kivétel, neuralgikus
pont még mindig Báta lehet - ve-
tettük közbe. „A bátai nagy árhullá-
mok idején jelentkezõ probléma a
településnek egy nagy vízi medré-
ben található, ezt sajnos, a mi tölté-
seink nem védik. Egy ismételt ko-
molyabb árhullámnak a lakosságra
gyakorolt hatásától a már 2002-
ben, 2006-ban és 2010-ben kiépí-
tett védvonal pótlása, megerõsítése
védheti meg a település lakosságát
– válaszolta Beke Zsolt.  B. Gy.

A bátaiakat idõrõl idõre próbára teszi a Duna tavaszi áradása

A 25 évvel ezelőtt alakult egyesü-
let célja Horváth István elnök el-
mondása alapján továbbra is a mi-
nőségi borturizmus fejlesztése, a
magyarországi szőlész-borász ha-
gyományok megőrzése, a tagok kö-
zös fellépésének koordinálása or-
szágos és nemzetközi téren. Mind-
ezeken felül a borfogyasztás kultú-
rájának terjesztése és a szakmai
újítások elősegítése. A szövetség
jelenlegi tagjai a magyar borrégiók
meghatározó városai, falvai.

A múlt pénteki, Budafok-Borváros-
ban tartott közgyûlést megelõzõen
a szövetség meghirdette a borváro-
sokban mûködõ termelõk részére
az I. Borvárosok Bora Borversenyt,
melyet Ferenc Vilmos szakmai tit-

kár koordinált.
A felhívásra
szinte az ösz-
szes hazai bor-
vidékrõl érke-
zett egy-egy
minta, szám
szerint 53. Dr.

Kállay Miklós a Magyar Bor Akadé-
mia elnöke a borversennyel kap-
csolatban elmondta, hogy két nagy
aranyérmet érdemlõ nedû volt a ne-
vezettek között és további tíz min-
ta érdemelt arany minõsítést.

Horváth István a Magyar Borte-
lepülések Szövetségének elnöke
meghívta az ünnepi közgyûlésre
Feldman Zsoltot is. A Vidékfejlesz-

tési Minisztérium agrárgazdasá-
gért felelõs helyettes államtitkára
a bortelepülések vezetõinek rész-
letes prezentációjában beszámolt
az ágazatot érintõ jövõbeni ter-
vekrõl, lehetõségekrõl. Ebbõl kide-
rült, hogy idén közel 22 millió
euró támogatás jut a szõlõültetvé-
nyek megújítására és további több
mint 4 millió euró a borászok be-
ruházási támogatására. A helyettes
államtitkár beszélt az ágazatban
már két éve zajló, az adminisztrá-
ció egyszerûsítését népszerûsítõ
intézkedésekrõl. Feldman Zsolt el-
mondása alapján kedvezõbbek let-
tek a kisebb pincészetek számára
a minõsítési díjak, egyszerûsítet-

ték a melléktermék-lepárlás mód-
ját, továbbá az úgynevezett pince-
könyv vezetését is.

A helyettes államtitkár kitért a ta-
valy év végén elfogadott új hegyköz-
ségi törvény legfontosabb módosítá-
saira is. Elmondta, hogy a majd’ 20
éves múlttal bíró törvény megújítá-
sát követõen a hegyközségek job-
ban tudnak alkalmazkodni a változó
piaci körülményekhez, valamint
megemlítette azt is, hogy az egy tag
egy szavazat elvét felváltja a korláto-
zott területalapú rendszer alkalma-
zása, amely a nagyobb területen gaz-
dálkodó termelõk részére nagyobb
beleszólást biztosít a különféle szak-
mai ügyekbe, döntésekbe.

Jubileumi közgyûlést tartott a Magyar Bortelepülések Szövetsége
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Mirõl mesél a Béla király tér?
„És mi újság a Béla téren?”- kér-

dezik rendszerint az ismerősei dr.
Vizi Mártát egy-egy találkozás al-
kalmával. Ez sarkallta arra a ré-
gész-főmuzeológust, hogy egy ka-
marakiállításon bemutassa a Béla
király téri munkálatok során 2012.
novembere óta előkerült leletek
jellemző darabjait. A Wosinsky Mór
Megyei Múzeum előterében bárki
számára ingyenesen megtekinthe-
tő a néhány érdekes, egy évezredet
felölelő leletből álló tárlat.

Akadnak, akik a régészeti feltárásokat
okolják a munkálatok késéséért. A régé-
szek a szükséges földmunkák nyomvo-
nalán haladnak, most csak a feltétlenül
szükséges helyen végeznek munkát és a
feltáráshoz szükséges technikai idõn kí-
vül nem töltenek többet munkával a té-
ren. A szakszerûen becsomagolt leletek
további feldolgozása már nem itt törté-
nik. Olyan ütemben haladnak, ahogy a
kivitelezés halad a közmûcserékkel, így
a feltárások nem befolyásolják érdem-
ben a munkálatok idõtartamát. Nem en-
gedhetjük meg magunknak, hogy en-
nek a nagy múltú városnak az emlékeit
veszni hagyjuk.

Korábbi lapszámunkban már beszá-
moltunk róla, hogy a vármegyeháza észa-
ki szárnya elõtti parkoló területén Árpád-
kori sírokat találtak. Idén összesen 67 sír
került eddig elõ, de feltételezhetõ, hogy
temetõ volt ezen a dombon, vagyis még
jó néhány sírt rejt a föld. Amit eddig meg-
találtak, az csak a temetõ egyik része. A le-

letek (S-végû hajka-
rika, pántgyûrû)
alapján már bizo-
nyos, hogy a sírok a
kora Árpád-korból
származnak, tehát a
temetõ korábbi,
mint az apátság, va-
gyis nem ahhoz tar-
tozott. Egy kettõs
temetkezés érde-
kes és egyben meg-
ható emlékét fedez-
ték fel a közelmúlt-
ban a munkálatok
során: egy sírba temetett két ember kar-
csontjainak elhelyezkedésébõl jól látha-
tó, hogy egymásba font karral helyezték
õket a földbe. Az errõl a sírról készült fo-
tó is látható a kamarakiállításon. Ebbe a te-
metõbe, aminek egyes részeit már koráb-
ban megtalálták, a kora Zsigmond-korig
temetkeztek. Ez az ékszerekbõl, és az
egyik halotti obulusból derül ki. Valószí-
nûleg ezen a környéken állt a település
plébániatemploma, de ennek a maradvá-
nyaira eddig nem leltek rá. Ugyanígy rej-
tély, hogy hol temették el I. Béla királyt,
mivel halálakor az apátság még nem állt.
Feltételezhetõ, hogy elõször a plébánia-
templomba temették, késõbb koporsó-
ját egy elõkelõbb helyre szállították. Ko-
zák Károly az apátsági templom 1968-
1972. évi feltáráskor nem találta meg a ki-
rály sírját, minden bizonnyal legkésõbb a
török korban feldúlták a templomot.

Dr. Vizi Márta megtalálta viszont a vár-
fal több újabb darabját. Azt a fennma-
radt feljegyzések alapján tudjuk, hogy
Vitéz János kibõvítette a várat, késõbb
viszont Mátyás király utasítást adott an-
nak lerombolására. Azt azonban nem
tudjuk, hogy ezt meg is tették-e. Min-
denesetre a várból bizonyosan kevés ma-
radt fenn, hiszen amikor a megyeházát
építették, az abból kitermelt mészköve-
ket felhasználták az építkezés során, me-
szet égettek belõle. Erre utal a Pollack
idejébõl fennmaradt mészégetõ kemen-
ce - ennek trapéz alakú lejáróját fotón lát-
hatjuk a kamarakiállításon -, ezután íves
tûztér következett. Abban a korban az
volt a jellemzõ, hogy a máshol kiégetett
meszet szállították az építkezésekre,
amit helyben oltottak mésszé. A várme-
gyeháza építése elõtt viszont terepren-
dezést végeztek a téren, valószínûleg ek-

kor találták meg vár darabjait, így itt a
helyszínen is rendelkezésre állt mészkõ.

Több esetben megfigyelhetõ volt,
hogy késõbbi épület megbolygatott ko-
rábban az adott helyen lévõ települési ma-
radványokat: érdekes, hogy a török hó-
doltság korából származó gödrökbe bele-
építették a késõbbi iskola alapozását. Er-
rõl is látható fotó a kiállításon. A hódolt-
ság idejébõl cserépedényeket, és egy má-
zas talpas tálat találtak az elõbb említett
gödörben, ezeket ki is állítottak. Néhány
„szemétre dobott” kerámiaedénynek
csak egy-egy darabja került elõ. A készíté-
sük során alkalmazott eljárásból lehet kö-
vetkeztetni korukra (XVI-XIX. sz.), és ar-
ra, hogy honnan kerültek ide. A redukci-
ós eljárással elõállított fekete kerámiát
például Bátaszéken is gyártották. Egy XIX.
sz-i kerámia vízvezeték egyik elemét is
megtalálták. Az ilyen darabokat meszes
habarccsal tapasztották össze. Ritkaság,
hogy egy kerámia gyermekjátékot, egy
kis fazekat olyan épségben megtalálja-
nak, mint ami itt került elõ.

Bár a régészek már sok részletet meg-
találtak Szekszárd ezeréves múltjából, a
munkának még koránt sincs vége. Még
hátra van a helyszínen elkészített rész-
letes dokumentáció feldolgozása, elem-
zése, és a mûtárgyak restaurálása. A ka-
marakiállítás azonban ízelítõt ad az el-
múlt idõszak Béla király téri feltárásai-
ból. A tárlat június 30-ig, keddtõl szom-
batig 10 és 16 óra között ingyenesen lá-
togatható. Kovács Etelka

Szekszárd történetérõl árulkodó leletek

ROMCAR TTRAVEL UTAZÁSI IRODA
SZEKSZÁRD (a fõpostával szemben) 74/510-367. 
TOLNA (a Penny Markettel szemben) 74/443-828
www.romcar.hu NON-STOP: 06-20/411-4552

Eng.szám: RO1984/2000

A március 15-i hétvégére ajánljuk:
Most utasbiztosítását  AJÁNDÉKBA adjuk !

Saját autóbusszal, idegenvezetõvel:
PRÁGA 14.900,-Ft

PRÁGA ÉS KUTNA HORA
1 éj szállással 25.900,-Ft

VELENCE LAGÚNÁI
1 éj szállással 24.900,-Ft

PPRRÁÁGGAA

GÖRÖGORSZÁG 
20+5%

kedvezménnyel 
03. 110-iig!

Parália, Sarti
saját

autóbusszal,
apartmanban

18.900,-
Ft-tól/fõ/10 nap

UTASBIZTOSÍTÁS, REPÜLÕJEGY, AUTÓBUSZJEGY, KONCERTJEGY, 
REPTÉRI SZÁLLÍTÁS FÉLÁRON, VAGY TOLNAI LAKOSOKNAK INGYEN! 

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS EURÓPAI SZÍNVONLAÚ AUTÓBUSZAINKKAL 8-80 FÕIG!

HORVÁTORSZÁG 
KIEMELKEDÕ VÁLASZTÉKBAN:

HORVÁTORSZÁG 
KIEMELKEDÕ VÁLASZTÉKBAN:

RABAC 4 fõs apartman 06. 22-ig 25.900,-Ft/fõ/hét
PAG SZIGET4 fõs apartman 06. 15-ig 19.900,-Ft/fõ/hét
MALINSKA 4 fõs apartman 07. 06-ig 25.900,-Ft/fõ/hét
KRK SZIGET Hotel Omisalj 06. 29-ig, félpanzióval 

7.950,-Ft/fõ/nap
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Közjóért kitüntetést vehetnek át
Örökös tagokat is avattak az ifjúsági fúvószenekar jubileumán

Folytatás az 1. oldalról.
Emlékeztetett arra is, Kovács Zsolt
munkáját a közgyûlés is elismerte: a
karnagy 2009-ben Közjóért kitünte-
tést vehetett át. A polgármester egy
meglepetés bejelentéssel is szolgált:
2013. augusztus 20-án Közjóért elis-
merést adományoz a közgyûlés a
Szekszárdi Ifjúsági Fúvószenekar
számára, amely tagjainak emlékeze-
tes jubileumi évet kívánt, és megkö-
szönte, hogy értékteremtõ munká-
jukkal kiemelkedõen járultak hozzá
a város kulturális életéhez.

A két zenei mûsoregység közötti
„protokoll részben” Kovács Zsolt
méltatta azon személyeket, akik a ze-
nekar életében meghatározóak vol-
tak, segítették a növendékeket, egy-
ben biztosították a zenekar munká-
ját. Örökös zenekari taggá
vált és oklevelet, emlékpla-
kettet vehetett át Földesi
Gyula és Szieb László. Örö-
kös tiszteletbeli tag cím-
mel Ágostonné Béres Kor-
néliát és Szily Lajost, az Ifjú-
sági Fúvószenekar Alapít-
ványának örökös tisztelet-
beli elnöki címével pedig
Matókné Misóczki Máriát
jutalmazták. A mûsor folya-
mán egy-egy zenemû elõ-
adása erejéig átvette a kar-
mesteri teendõket a Dom-

bóvári Ifjúsági Fúvószenekar veze-
tõje, Kiszler András, de Hepp Attila,
a tolnai Fusz János Zeneiskola fúvó-
sainak vezetõje is bemutatta tehet-

ségét a karmesteri teendõkben. A
koncerten kortárs,  komoly- és köny-
nyûzenei mûvek is felcsendültek,
így hallhattuk Frank Erickson: Air
for Band címû szerzeményét, de
Farkas Antal: Üveges tánca, vagy Jan
de Haan: Discovery Fantasy-ja, sõt,
Dvorak: Új világ szimfóniájának
Dizzy Startford által létrehozott fia-
talos feldolgozása, az Antonin’s New
World is kellemesen hatott. A mûsor
zárásaként Siegfried Rundel ameri-
kai indulókat egybekomponált re-
mekmûve, a Happy Marching Band,
valamint a világhírû ír táncos,
Michael Flatley fellépéseirõl ismert
The Lord of the Dance címû Ronan
Hardiman szerzemény is elõkerült a
repertoárból. Gyimóthy LeventeFöldesi Gyula (jobbról) örökös taggá vált

Borverseny –  díjkiosztó
A Dicenty Dezsõ Kertbarát Kör szeretet-
tel hív minden érdeklõdõt a kert-
barátköri borverseny ünnepélyes ered-
ményhirdetésére, melyet február 23-án
18 órától tart a Babits Mihály Mûvelõdé-
si Ház dísztermében (Szent István tér
15-17.). Az eredményhirdetést és díjáta-
dót követõen kóstolót tartanak a nyertes
borokból.

Felhívás
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzat Közgyûlése 2013. február 28-ai
ülésén  több társadalmi egyeztetésre bo-
csátott rendelettervezetet tárgyal. 

A rendelettervezetek a város hon-
lapján (www.szekszard.hu) megte-
kinthetõk, és a rendelet@szekszard.hu
e-mail címre eljuttathatják az ezzel
kapcsolatos észrevételeiket.

Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzõ

Meghívó
A Vöröskereszt megyei szervezetének
nyugdíjas alapszervezete tisztelettel
meghív minden érdeklõdõt a február
28-án, csütörtökön 14 órakor megren-
dezésre kerülõ „Betegségek érzelmi oka-
inak kiindulása, az egészség helyreállí-
tásának lehetõségei” címû egészség-
ügyi elõadására.

Elõadó: Balogh Mihályné Anna - ter-
mészetgyógyász, fülakupunkturás
addiktológus. Az elõadás helyszíne:
Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1.
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SZEKSZÁRDI SZÉKHELYÛ, HAZAI ÉS NEMZETKÖZI 
PIACOKON TEVÉKENY CÉG KERES

MÛSZAKI - ÉRTÉKESÍTÕ
MUNKATÁRSAT

KÖVETELMÉNYEK:
● FELSÕFOKÚ GÉPÉSZ VÉGZETTSÉG
● FELHASZNÁLÓ SZINTÛ SZÁMÍTÓGÉPES ISMERETEK

(WINDOWS/AUTOCAD)
● TÁRGYALÓKÉPES ANGOL NYELVTUDÁS
● B KATEGÓRIÁS JOGOSÍTVÁNY 

ELÕNYT JELENT:
● TAPASZTALAT:

o ÉRTÉKESÍTÉSI
o FÉMMEGMUNKÁLÁSBAN SZERZETT
o KOOPERÁCIÓS

● INTEGRÁLT RENDSZERBEN SZERZETT GYAKORLAT
● NÉMET NYELVTUDÁS

JELENTKEZÉS MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN, A JUTTATÁSI IGÉNY
FELTÜNTETÉSÉVEL: allashirdetesszd@gmail.com

Felkészültünk a tavaszra!
A Kertészeti ABC ajánlata:

- Metszõollók, ágvágók, ágfûrészek, egyéb kerti szerszámok  
- Lemosó permetezõ szerek, fasebkezelõk.
- Permetezõgépek, kiegészítõk, alkatrészek.
- Mûtrágyák, zsákos szerves trágya készítmények.
- Vetõmagok és dughagymák. 
- Kötözõdrótok, kötözõgépek, kiegészítõk.
- Mûanyag és természetes kötözõanyagok.
- Törzskötözõ „gumik”, törzsvédõ vadrácsok.

Ilyen még nem volt!

KORA TAVASZI AKCIÓS AJÁNLATUNK:
2013. február  18 és március 30-a között,

KEDDI ÉS CSÜTÖRTÖKI NAPOKON 
a  Kertészeti ABC teljes áruválasztékát érintõen, ha
egyszeri vásárlásának értéke meghaladja a bruttó

5000,- Ft-ot, akkor 

6% azonnali kedvezményben részesül! 

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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„A nemzetközi helyzet egyre fokozódik”
Dr. Nógrádi György egyetemi tanár,
biztonsági és katonapolitikai szak-
értő a világpolitikában várható vál-
tozásokról tartott érdekes előadást
a Szekszárdi Vállalkozói Szalonban.

„Újra kétpólusú lesz a világ” - indította elõ-
adását a budapesti Corvinus Egyetem ta-
nára. Tovább folytatódik az USA-Kína ver-
senyfutás, és ki fog élezõdni az ellentét a
csendes-óceáni térség „felügyelete” mi-
att. Ez a versengés elsõsorban gazdasági
téren zajlik majd. Az Egyesült Államok
Nógrádi szerint nem tudja megállítani a
GDP-növekedésben Kínát, de a tõkepia-
ci exportban tartani tudja vezetõ pozíci-
óját, s erre készül a továbbra is a belpoli-
tikára koncentráló, újra bizalmat kapó
amerikai vezetés. „Barack Obama nem
tett semmi különöset, de egyet igen, s ez
óriási szerepet játszott újraválasztásában:
megszüntette az amerikaiak utálatát a
nagyvilágban. Obama továbbra is a gazda-
ságra és a belpolitikára fókuszál, s a pala-
gáz, mint legújabb energiahordozó eset-
leges amerikai kitermelésével megszün-
tetheti az USA-ra eddig jellemzõ energia-
függõséget is. A külpolitikában annyi vál-
tozás várható, hogy az öbölválságot már

nem annyira izraeli szemüvegen keresz-
tül fogják megítélni, mint eddig.

Kína - annak ellenére, hogy a háttér-
ben azért óriási fegyverkezésbe kezdett
-, legalább 10-15 évig nem akar konflik-
tust lerendezõ, kezdeményezõ lenni.
Nógrádi látlelete szerint arra koncent-
rál, hogy a hihetetlen gazdasági növeke-
désnek egyre több országon belüli ha-
szonélvezõje legyen. „Ma már három-
négyszáz millióan élnek európai nívón,
s a mélyszegénység felszámolása gyakor-
latilag megtörtént. A késõbbiekre nézve:
Tajvan megszerzése után szárazföldön
területi követeléssel nem áll elõ Kína, de
az északi szigetvilágért megindul a harc.

A két évvel ezelõtti „arab tavasz” nem
hozta a fejlett világból prognosztizált
polgári demokratikus változásokat. A
helyzet sokkal rosszabb: egy-két orszá-
got leszámítva szinte mindenhol az isz-
lám fundamentalisták kerültek többség-
be, õk irányítják az ottani meglehetõsen
kaotikus történéseket, felkeléseket. Újra
akkumulálódott a térségben a síita-szun-
nita ellenét, ami innen nézve szinte föl-
foghatatlan. A volt európai  gyarmattar-
tók, elsõsorban a franciák „nyomulnak”,

de nem tudni, mi sül ki ebbõl? - adott
hangot kételyeinek ebben a témában az
elõadó. Az arab világ forrongása az elin-
dult menekültáradattal már érinti Euró-
pát, amely egyébként is „megtelt”, s eb-
bõl aztán egyáltalán nem kér. Angela
Merkel német kancellár jelentette ki,
hogy a hozzájuk eddig érkezett mene-
kültek 10 százaléka szélsõséges. Ezért is
vitatkozik Nógrádi azzal a kategorikus
kijelentéssel, miszerint a terrorveszély
elhárult volna a nagyvilágban.

Az egységes Európa, hovatovább az
Európai Egyesült Államok csupán egy ví-
zió. Se közös nyelv, se mindenki számá-
ra elfogadható pénz. Rendkívül hetero-
gén nemzeti-gazdasági érdekek, megle-
hetõsen gyér növekedési kilátások, való-
jában karizmatikus vezetõje sincs Euró-
pának. Kissingernek, a legendás ameri-
kai külügyminiszternek nagyon igaza
volt, amikor évekkel ezelõtt fölvetette:
„Mondják meg: kit, vagy kiket kell felhív-
nunk, ha Európával akarunk tárgyalni?”
- érzékeltette a kontinensünk e tekintet-
ben való problematikusságát a bátor kö-
vetkeztetések levonására is vállalkozó
biztonságpolitikai szakértõ. B. Gy.

Rejtvénypályázat
A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár
idegen nyelvi részlege márciustól novem-
ber végéig hatfordulós rejtvénypályáza-
tot hirdet angol és német nyelven. Az el-
sõ rejtvények március 1-jétõl vehetõk át
a könyvtár idegen nyelvi részlegében, a
további fordulók rejtvényei április, má-
jus, majd a nyári szünetet követõen szep-
tember, október és november elején. A
megfejtések ugyanitt adhatók le. A soro-
zathoz év közben is csatlakozhatnak az
érdeklõdõk a korábbi rejtvények megfej-
tésével. A tizenkét rejtvénybõl legalább
hatot helyesen megfejtõk között decem-
ber 5-én 3 db egyéves könyvtári tagságot,
valamint angol és német nyelvû könyve-
ket sorsolunk ki. A nyerteseket decem-
ber 6-án értesítjük. Cím: 7100 Szekszárd,
Széchenyi u. 51. Telefon: 74 /528-108.

Diabetes elõadás
A Tolna Megyei Felnõtt Diabetesesek
Egyesülete február 26-án (kedd) 13.30
órakor Szekszárdon, a Kórház „Lila épü-
letébe” várja az érdeklõdõket, ahol elek-
tro--akupunktúrás állapotfelmérést végez
Ollé Gabriella természetgyógyász, az
Egészségsziget képviselõje.
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A gyerekek is mágusokká válhattak
Varázsmatiné a mûvelõdési házban, kutyákkal és bûvésszel

Ilyen még nem volt a Babitsban! Az
idén különösen rövid farsangi idő-
szak végeztével Varázsmatinét szer-
vezett a művelődési ház. A gyerme-
keket szüleikkel két barátságos,
nyugodt, kedves golden retriever ku-
tya várta a Babits Mihály Művelődé-
si Ház és Művészetek Háza díszter-
mében február 16-án délelőtt.

A kicsik hamar megszerették a Csiga-Bi-
ga Mozgás- és Képességfejlesztõ Alapít-
vány terápiás kutyáit, a sokak által is-
mert Felhõt és a nála egy évvel fiata-
labb társát, Perecet, „akik” még azt is
megengedték a gyerekeknek, hogy a
hasuk alatt átbújjanak. A Töttõsiné Tö-
rõ Anita gyógypedagógus, gyógytest-
nevelõ, terápiás kutya felvezetõ, habil-
itációs kutyakiképzõ, illetve Módos An-
na gyógypedagógus, logopédus által ve-
zetett kutyusoktól cseppet sem kellett
tartani, a gyerkõcök hasára tett jutalom-
falatot is végtelenül finoman, minden
mohóság nélkül vették el. Felhõ és Pe-
rec annyira engedelmes és fegyelme-
zett, hogy még a két év körüli aprósá-
gok is boldogan és könnyedén vezet-
ték õket pórázon. A játékos mozgás- és
képességfejlesztõ ügyességi feladatok,
valamint a bátorságpróba mellett per-

sze sok-sok játék is várt a gyerekekre és
a kutyusokra.

A varázslatos kutyák után jött az iga-
zi varázslat, a Bûvész Show. Csongrádi
Béla, azaz Káró, a bûvész újabb és
újabb csodás trükköket mutatott be a
színpadon: a tûz hirtelen fellobbant és
egy csapásra elaludt, kislabdák kerül-
tek elõ a semmibõl, és tûntek el, majd
egyre több labda termett a bûvész ujjai
között. Káró mutatványai ámulatba ej-
tették a közönséget, de az igazi szenzá-
ció az volt, amikor kiderült, a közönség
soraiban is ül néhány varázsló. Össze is

gyûjtötték a varázsigéket: abraka-dabra
macska hatalma, csiribú-csiribá,
hókusz-pókusz-fidibusz, priccs-praccs-
pruccs. Ezek jól beváltak, miután Káró
segítséget kért a gyerekektõl. Magasba
lendült sok-sok kéz, de Máté úgy dön-
tött, õ inkább egybõl a színpadra
megy. Nem hiába, ugyanis sok ötvenes
csörrent a vödörben. Bár amikor bele-
dobta, még láthatatlan volt, amit elõtte
a levegõben elkapott. Ákos és Luca
egy-egy kártyalapot kapott: egy piro-
sat, kört, és egy feketét, treffet. Beletet-
ték egy-egy zsákba, és csiribú-csiribá a

lapok helyet cseréltek. A sikeres mutat-
vány örömére jólesik egy kis tea. Na de
ki hallott már olyat, hogy az egész kö-
zönségnek jusson egy teáskannából.
Mit ér a bûvész cilinder nélkül? És a ci-
linder nyuszi nélkül? Természetesen
Kárónak is van cilindere, de egy kis
csalódottságot okozott a közönségnek,
hogy csak egy laposra összenyomódott
papírnyuszi került elõ belõle. Sebaj, va-
lami szõrpamacsot azért mégis rejtege-
tett a cilinder, az élõnek tûnõ Zsoltit, a
büdösborzot. Miután a mûsor végére
már egészen felpezsdült a hangulat, a
bûvész még mindig nem pihent, a vál-
lalkozó kedvûeknek, tehát mindenki-
nek, egyszerû mutatványokat tanított
befõttes gumival, fonálcsomózással. A
három bûvészpohár és három labdács-
ka trükkjeit csak érdekességként mu-
tatta meg, azután a mindenki számára
könnyen elsajátítható kupakos toll,
majd a kupak eltüntetését és végül,
hogy miként megy a zsinór automati-
kusan a tû fokába.

Akik elsõre nem fértek az asztalhoz,
azok színezhettek, és papírból készít-
hettek cilindert, hozzá beleillõ nyuszit,
varázspálcát, hogy õk is bûvésznek
érezhessék magukat. Kovács Etelka

Néhány egyszerûbb mutatványt meg is tanulhattak a gyerekek
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Ritka esemény, hogy egy azon családból
egyszerre négy generáció képviselteti
magát egy rendezvényen. Zsíros Ari fes-
tõmûvész, a Zsari Galériában zajló mûvé-
szeti sorozat szervezõje megoldott egy,
szinte lehetetlennek tûnõ feladatot: feb-
ruár 15-én este a Decsi Kiss család négy
tagját, János bácsit, a nyolcvanhat éves
dédnagyapát, János fiát, a 2013-ban A Ma-
gyar Kultúra Lovagja címmel kitüntetett
képzõmûvész-újságírót, unokáját, a gitár-
tanárként és -mûvészként mûködõ And-
rást, és András 12 éves fiát, Ádámot ültet-
te egy asztalhoz. A két fiatalabb családtag
gitárjátékával kápráztatta el a közönsé-
get, míg az idõsebbek fiatalos lendülettel
anekdotáztak, verseltek. Az eseményre
zsúfolásig megtelt a galéria, ahol leg-
utóbb is az irodalomé, a zenéé és a kép-
zõmûvészeté volt a fõszerep. A rendezvé-
nyen Biszák László festõmûvész magyar
gõzhajókat ábrázoló festményeit is be-
mutatták. Ezek közül az egyik legérdeke-
sebb az 1817-ben, az óbudai hajógyárban
készített, 250 utast fogadni képes Árpád
gõzhajóról festett alkotás, de többek kö-

zött a Kisfaludy,
vagy a Jókai gõzöst
vászonra „álmod-
ta” a festõ. „Ha jó,
ha nem: mi követ-
kezünk” - jegyezte
meg humorosan
Biszák László kö-
szöntõjét követõ-
en Decsi Kiss Já-
nos, majd a festõ-
mûvészt méltatta:
Biszák Kecskemét-
rõl Szekszárdra ke-
rülve a rendõrségi munkája mellett hó-
dolt a festészetnek. Témáin a valóság le-
egyszerûsített, elvonatkoztatott látványá-
val találkozhat a nézõ - utalt a mûvész
képalkotására, akit a térbeliség, a forma
alakítható világa is megérintett alkotófo-
lyamata során. Képeinek láttán úgy érzi
az ember, sehová sem akar sietni, hisz -
annyi tragédiába fulladt élet láttán is - le
szeretné fékezni a rohanást. Tájképein
folytonosan újraéli a pillanatot, ugyanak-
kor gondolatiságára jellemzõ, hogy szá-

mára egy csokor virág a szemetesvödör-
be kerülésekor válik mûvészivé - fejtette
ki az újságíró.

„A fiam más húrokat penget, mint
én” - célzott András fia gitármûvész vol-
tára az apa. „Ha a munkám apám szavát
tükrözi anyám szorgalmával, akkor bol-
dog vagyok” - hallhattuk János kedvenc
mondását, aki mindehhez hozzátette
még: boldog, ha zenélni, énekelni látja
fiát és unokáját. András és Ádám a sok
kellemes dallam mellett egy olyan szer-

zeményt is elõadott, amelyben olyan
fontos gondolatok kerültek felszínre,
minthogy kellenek a szavak, a hit, a
megbocsátó lélek, de kell ünnep, és
templom, „mindez kell, hogy ember le-
gyek” - hallhattuk.

Kiderült, a dédnagyapa az esemény
kedvéért kórházi ágyát hagyta el: „Valaki
jár a fák hegyén / ki gyújtja, s oltja csilla-
god (…) mondják, úr minden porsze-
men, / mondják, hogy maga a remény /
mondják, maga a félelem” - idézte fel Já-
nos bácsi Kányádi Sándor: Valaki jár a
fák hegyén címû versének sorait, de sza-
valt Áprily Lajos és Nagy László költemé-
nyeibõl is. Az öt unokával megáldott Já-
nos bácsi egy számára igen kedves em-
lékrõl is beszélt: Andris unokájának
„madárlátta” gondolatokat vitt haza szü-
letésnapjára, amelyeket kedvenc diófája
alatt fabrikált.

Az est végeztével egy szerencsés
nyertes - kinek széke aljára írták fel sze-
rencséjét - E. Nagy Mária festõmûvész
egy alkotásával gazdagabban térhetett
haza.  Gyimóthy Levente

Verselt, zenélt, és csak mesélt a mûvészcsalád
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Elkezdõdött az EGÉSZ-SÉG Szabadegyetem
A jövõrõl történõ gondolkodásunk
meghatározza mindennapjainkat –
köszöntötte az érdeklõdõket Pócs
Margit elnök február 6-án, a Szek-
szárdi Mentálhigiénés Mûhely és a
PTE-IGYK közös szervezésében
megvalósult Egészség Szabadegye-
tem elõadássorozat nyitó rendezvé-
nyén, az egyetemi kar elõadójában.

A sorozat idei elsõ elõadója, Sallay
László mérnök, az ember teremté-
sérõl, a létezés titkairól írt „Pillanat-
nyi végtelen” címû 2011-ben meg-
jelent tanulmánykönyv társszerzõ-
je olyan fontos témát feszegetett,
mint, hogy a ma embere miként ad-
hat megfelelõ választ világunk hibá-
san mûködõ rendszereire. Sallay
szerint a szellemi szféra tekinteté-
ben a baj ott keresendõ, hogy a ma
embere azt rögzítette magában: az
emberi élet alapja a gazdaság, s ami
a gazdaságból leszûrhetõ, azokból
keletkeznek a szellemi felismeré-
sek. A pénz válságáról szólva kitért
arra, sajnálatos módon annak egy-
kori univerzális csereeszköz voltá-
ból mára hitelpénz lett. Az elõadó,
nem rejtette véka alá abbéli vélemé-

nyét, hogy a neoliberális modell a
világ tönkretételét eredményezi,
amelynek terméke, a kamatpénz ál-
talánossá vált. A kamat következmé-
nye mára már egyre jobban kiütkö-
zik, mivel körülbelül 13% a reálgaz-
daságban forgó pénz, a többi virtu-
ális gazdaság. „Olyan pénzek forog-
nak, amelyeknek nincs fedezete” –
jelentette ki Sallay. „Korábban a
mûködõ pénz mögött fedezet volt.
Napjainkban, ha lejár egy futam-
idõ, közel a dupláját kell kifizetni
egységnyi összegnek, így azok, akik
hitelt vesznek fel, belekényszerül-
nek, hogy kifosszák magukat – vilá-
gított rá a kedvezõtlen folyamatok-
ra, egyben jelezte: „A hitel, pénz, ka-
mat növekedése kényszeríti a vilá-
got arra, hogy egyre több munká-
val, minél több anyagi javat termel-
jen, amely egy egyirányú, sehova se
vezetõ káros folyamat. Ha az egyirá-
nyúság válna tipikussá, abból rob-
banás keletkezne - figyelmeztetett
Sallay. A megoldás a világ bajaira ha-
zánkban az alulról történõ társadal-
mi újraépítkezés lehetne – hallhat-
tuk az elõadót. Gyimóthy Levente

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0205 Felkészü-
lés mintaadó pedagógiai tartalmak köz-
vetítésére az I. Béla Gimnáziumban
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Az I. Béla GimnáziumEurópai Uniós pá-
lyázat keretében készült fel arra, hogy
pedagógiai gyakorlatával a köznevelési
intézmények körében referencia-intéz-
ményi szerepet vállalhasson. 

Az intézmény 3,974 millió Ft-os támoga-
tást nyert a TÁMOP-3.1.7-11/2 „Refe-
rencia-intézmények országos hálózatá-
nak kialakítása és fejlesztése” pályázaton.

A projekt 2012. tavaszán indult és  8 hó-
napon át tartott. A gimnázium pedagógu-
sai  ebben az idõszakban újabb tovább-
képzéseken vettek részt. Szakmai inno-
vációs tevékenységgel kialakították a
szervezeti, oktatás-szervezési, szolgálta-
tási feltételrendszerét nevelési-oktatási
gyakorlatuk továbbadásának.   
A gimnázium készen áll arra, hogy segít-
se más köznevelési  intézmények érték-
elvû szakmai fejlesztõ tevékenységét:  

● az informatikát kiemelkedõen
alkalmazó intézményként 

● tehetséggondozó programot  te-
hetségpontként alkalmazó kö-
zépiskolaként

● az új NAT szerinti kompetencia-
fejlesztõ gimnáziumként

● új típusú felsõoktatási gyakorló-
helyként.

Az érdeklõdõk a gimnáziumról és innová-
cióiról a www. ibela.hu -n  bõvebben tá-
jékozódhatnak.

Hajós Éva igazgató

Szekszárd, Kadarka u.25-27.

ibelagimnazium@gmail.com

Sajtóközlemény
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- Ritka hobbi, amit mûvelsz. Mesélnél
a kezdetekrõl?

- Vissza kell nyúlnom a gyermekko-
romra, amikor itt Szekszárdon, a
Tartsay utcában családi házban lak-
tunk. Bár minden kisállatot nagyon sze-
rettem, a galambok álltak igazán közel a
szívemhez. A 2006-os volt az az év, ami-
kor ez a gyermekkori „nosztalgia vissza-
tért”, s miután a bérházban galambot
tartani szóba sem jöhetett, a városon kí-
vül vettünk egy kis hétvégi házat mel-
léképülettel, ahol a hobbinak induló ga-
lambtenyésztésnek hódolhattam.

- S a hobbiból lassan egyre több lett…
Honnan szerezted be a szükséges in-
formációkat, szakirodalmat?

- Felhasználtam a mai technikát: az
interneten a galambtenyésztéssel kap-
csolatos oldalakat keresgetve nézeget-
tem a különbözõ fajtákat, amikor rá-
akadtam arra, ami nagyon megtetszett.
Ez az angol modena fajta volt. Egyszerû-
en beleszerettem a gömb formájába,
mert korábban még sosem láttam ilyet.
Fehér színben úgy néz ki, mint egy hó-
golyó. Ezek kifejezetten kiállítási galam-
bok, a szépségük miatt tenyésztik õket.

- Hogy mennyire szereted ezt a ga-
lambfajtát, az még a ruhádon is lát-
szik, hiszen egy hófehér galamb dí-
szeleg rajta. Szóval megtaláltad. Mi
volt a következõ lépés? 

- Szerencsére legközelebb éppen Tol-
nán volt ennek a fajtának a legnagyobb
hazai tenyésztõ bázisa. Bár Szekszárdon
is van díszgalambtenyésztõ, de a város-
ban ezt a fajtát csak én tenyésztem. A
kiállításokat az országban egyesületi
szinten rendezik, én a pécsi egyesület
tagja vagyok, évente rendezünk egy ki-
állítást, valamint más egyesületek is hív-
nak vendégkiállítónak. A Magyar Ga-
lamb- és Kisállattenyésztõk Szövetsége
évente egyszer tart országos kiállítást,
amelyen minden egyesület minden be-
jegyzett tenyésztõje részt vehet. Eddig
minden évben minden egyesületi és or-
szágos kiállításon részt vettem.

- A kezdetektõl számítva mennyi idõ
alatt, milyen eredményeket sikerült
elérni?

- Rövid idõ alatt elértem a legmaga-
sabb szintet ebben a fajtatenyésztésben.
Az eddigi évek munkája alapján az orszá-
gos kiállításokon elértem több kiváló mi-
nõsítést, és a „Bronzkoszorús érdemes
tenyésztõi” címet is hazahozhattam. 

- Mit jelent számodra a galambte-
nyésztés, a kiállításokon való részvé-
tel, a kimagasló eredmények? 

- Egyrészt egy gyermekkori álmom
beteljesülését, s azt, hogy a kisállatok
közül egy olyannal foglalkozhatok,
amely számomra esztétikai öröm,
amellett, hogy mögötte rengeteg mun-
ka van. Úgy gondoltam mindig, hogy a
galamb egy jelkép, és nemcsak a te-
nyésztõnek, de minden embernek.
Ezért is lett az egész világon a csõré-
ben olajágat tartó galamb a béke szim-
bóluma.

- Többször említetted a kiállításokat.
Milyen szempontok szerint történik
az értékelés?

- Minden fajtának más-más az „ideál
képe”, vagy rajza, mely megszabott pa-
raméterekkel rendelkezik. Ezt kell a te-
nyésztés során a lehetõ legmagasabb
szinten megjeleníteni, így nekünk is az
általunk tenyésztett fajtákban. 

- Észrevetted, hogy többes számban
válaszoltál?

- Ami természetesen nem véletlen, hi-
szen most szeretném elmondani, hogy
ez a fajtatenyésztés már nem hobbi, ha-
nem életforma, amely „átragadt” a fele-
ségemre, Zsuzsira is.

- Hogy kerül a csizma, akarom mon-
dani a fodrászolló a galambdúcba?

Köztudott, hogy feleséged Szekszárd
egyik kiváló fodrászmestere.

- Ahogy a házasságunk alatt végig
mindenben támogatott, úgy ebben a
kezdeményezésben is, és akarva akarat-
lanul „beleszeretett” a galambokba. Õ
viszont nem azt a fajtát tenyészti, amit
én, ugyanis közösen úgy gondoltuk,
hogy megvalósítjuk a galambtenyész-
tõk íratlan szabályát, vagyis a dúcban le-
gyen egy igazi magyar kitenyésztésû
fajta. Ez pedig a tollalakzatos csoportba
tartozó magyar pávagalamb, amely
megjelenésében gyönyörû.

- Ezek szerint együtt jártok a kiállítá-
sokra is... Láttam fotókat a honlapo-
tokon, hát bizony ott csak egy hölgy
áll a férfiak között.

- Igen, büszke is vagyok rá. A felesé-
gem is bekerült a galambtenyésztõi
„vérkeringésbe”, és 2012-ben õ is el-
nyerte „A magyar galambtenyésztõk
mestere” címet. 

- Milyen kapcsolatokat ápoltok a töb-
bi tenyésztõi egyesületekkel? 

- Az itthoni sikereknek köszönhetõ-
en kapcsolatba kerültünk az európai
modenatenyésztõkkel, így egyedüli ma-
gyarként tagja lettem a németországi
angol modenaklubnak is, ahol élen járó
tenyésztõje vagyok ennek a fajtának.
Eredményeimnek köszönhetõen már
nem csak hazai, de európai kiállítások-
ra is rendszeresen kapunk meghívást,
amit örömmel elfogadunk, és lehetõség
szerint el is utazunk rá. Általában sike-
rekkel térünk haza, legutóbb januárban
éppen Németországból.

- Mit jelent számodra ez a lehetõség? 
- Folyamatosan figyelemmel kísérem

ennek a fajtának a legmagasabb szintû
tenyésztését, a német és francia társak
munkája alapján. A magyar tenyésztési
eredményeket pedig a mi galambjain-
kon keresztül mutatom meg az ottani te-
nyésztõknek, akik elismerik az eredmé-
nyeinket. Mi azonban tudjuk, hogy hoz-
zájuk képest még hová kell fejlõdnünk. 

- Gondoltad volna, hogy egy gyermek-
kori álomból indult hobbival egyszer
idáig jutsz? 

- Valóban hobbinak indult, ma már
tudom, hogy mennyi munka, energia,
szervezés, utazás, idõ van benne. A
szépségén túl pedig fájó pont, hogy so-
kan még a tenyésztõk közül sem isme-
rik el a fajták népszerûségéért tett erõ-
feszítéseket. 

- Stílszerûen mondhatnám, hogy a
galambok azt csiripelték, hogy a sa-
ját tenyésztéseteken túlmenõen fele-
lõsek vagytok mások munkájának el-
bírálásáért is...

- A feleségemmel úgy éreztük, hogy
ezeknek a fajtáknak a tenyésztése so-
rán eljutottunk egy olyan szintre, hogy
el tudjuk bírálni más tenyésztõk mun-
káját, eredményességét. Ezt megerõsí-
tendõ, mindketten sikeresen elvégez-
tük egy galambbíráló tanfolyamot, s ma
már képzett bírálóként várjuk az egye-
sületek felkérését.

- Szép sikerek, de mit szólnak mind-
ehhez a felnõtt gyermekeitek?

- Nem kérjük õket arra, hogy ebben
az életformában osztozzanak velünk,
Tamás és Betti a saját területükön szin-
tén sikeresek. Számunkra két szép gye-
rekünk is siker. Sõt, van még egy nagy
elismerés: 3 éves unokánk, Amira a hó-
fehér angol modena galambot elnevez-
te Gombóc Artúrnak. Hát ez is siker.

SAS ERZSÉBET ROVATA

Vendégem a Belvárosi Kávéházban Hévizi Tibor galambtenyésztő, akivel
ennek az elfoglaltságnak a szépségeiről, nehézségeiről, az elért hazai és

európai eredményekről, közte a januárban Németországban rendezett
kiállításon aratott sikeréről beszélgettünk.

„A dúcban legyen igazi magyar galamb”

Úgy gondoltam mindig, hogy a
galamb egy jelkép, és nemcsak
a tenyésztőnek, de minden em-
bernek. Ezért is lett az egész vi-
lágon a csőrében olajágat tartó

galamb a béke szimbóluma.
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Családról, házasságról a szerelmesek napján
Dr. Kovács Antal: „Valósítsd meg a családod”

Február 14-én, Valentin napon - a
szerelmesek napján -, a Babits Mű-
velődési Ház és Művészetek Háza
dísztermében dr. Kovács Antal
olimpiai és világbajnok cselgán-
csozó, közgazdász, a Paksi Atom-
erőmű kommunikációs igazgatója
tartott szuggesztív előadást. A té-
ma a család, a házasság, az elköte-
leződés, a hűség, s a tehetség ke-
zelése, mindez a keresztény érték-
rendek szerint. 

A Bálint napi rendezvény a Családi
hét keretén belül került megrende-
zésre a Halász Háló Egyesület, a Barti-
na Néptánc Közhasznú Egyesület és
a Római Katolikus Egyházközség
közremûködésével. A dísztermet
többségében fiatalok töltötték meg,
akik jegyesek, s a házas hétvégék
résztvevõi, vagy éppen készülnek a
jegyességre. Az elsõ sorban a házas
hétvégék elõadói kísérték figyelem-
mel az egész ország által szeretett és
tisztelt olimpiai bajnok közvetlen elõ-
adásmódját, amint minden mondatá-
val üzenet értékû gondolatait osztot-
ta meg, saját életérõl, értékrendjérõl.

„Sok elõdadást tartottam már éle-
temben, de családról, házasságról
még nem. Elõtte kicsit a sikerekrõl
beszélnék, alátámasztandó az elõ-
adás második részét” - kezdte dr. Ko-
vács Antal, majd így folytatta: „Azt
mondhatom, hogy sikeres ember va-
gyok: olimpiai és világbajnok sporto-
ló, férj, családapa, egy hónapja szüle-
tett meg a harmadik gyermekem. Va-
jon a siker egyenlõ a boldogsággal?
Születünk-e sikeresnek, vagy boldog-
nak?” – tette fel a kérdést. „Vannak,
akik hátrányosabb helyzetbõl indul-
va, önsajnálat helyett nagy akarattal
érnek el sikereket.” Ezek után példá-
kat mondott arra, hogy jó helyzetbõl
induló emberek hová csúsztak le aka-
raterõ és cél hiányában.

„Miért értem én oda, ahová? Rá-
jöttem, hogy ennek titka a család” –
mondta Kovács Antal, majd a követ-
kezõ gondolatokkal erõsítette meg
mondandóját. A szülei az elsõ bálon
megismerkedve elhatározták, hogy
egy életre összekötik a sorsukat. A
családban lévõ értékrend a bátyja és
a maga számára is követendõ példa
volt. Ez a házastársi kapcsolatban és
az egzisztencia megteremtésében is
így volt. Mindketten hosszú házas-
ságban élnek, feleségét másodikos
középiskolás korában ismerte meg,

s bármit hozott az élet - sikert, távol-
ságot -, kitartottak egymás mellett. A
megismerkedésükkor éppen késõb-
bi feleségének akart imponálni - aki
a legszebb lány volt a gimnáziumban
-, ezért a sovány, magas, szemüveges
fiatalember elkezdett dzsúdózni.
Számára a hit és Isten segítsége fon-
tos támasz volt. Nyolc évig minist-
rált, a nagymamáját minden vasár-
nap elkísérte a templomba. 

Az elsõ két nagy siker után aztán
feltette magának a kérdést: miért
pont én? A családjukban addig nem
volt természetes a siker. A hit igen,
amely segített neki feldolgozni, hogy
az olimpiai bajnokság után nem sok-
kal édesapja fiatalon elhunyt. 

Kovács Antalnak a szerencsérõl az
a véleménye, hogy az ember életét
99%-ban meghatározza, s csak 1%-
ban saját maga. A többi a körülmé-
nyeken, a kívülállókon múlik. „Én
megtettem a magam 1%-át” - mond-
ta. Az alázathoz szerinte két ember
neve kötõdik, s akik a legméltóbbak

ehhez a szóhoz: II. János Pál pápa és
a Dalai Láma. 

Az elõadó több fontos fogalmat is
érintett. Szerinte például fontos,
hogy megfelelõ célokat tûzzünk ki
magunk elé. „Tudnunk kell, hogy
mit, miért teszünk, ugyanis az embe-
ri teljesítõképességnek nincs határa.
Bármit elérhetünk. Egy házasságban
a kitûzött célt együtt ketten köny-
nyebb megvalósítani” – hangsúlyoz-
ta. A lojalitásról szólva elmondta: 14
éves kora óta ugyanaz az edzõje, a ba-
rátai, edzõtársai. Végzettsége okán
bárhová mehetett volna a világban,
de számára az, hogy édesanyját na-
ponta láthatja, barátaival bármikor
találkozhat, és szeretett szülõvárosa,
Paks ismerõs helyeit láthatja, min-
dennél többet ér. Kovács Antal a mo-
tivációval kapcsolatban elmondta:
mindenkinek meg kell találnia az
életben azt a formát, ami motiválni
tudja. Õ maga az elsõ pillanattól pró-
bálja motiválni gyerekeit, fõként pél-
damutatással, s azzal, hogy nem kell a
gyermeknek azonnal mindent meg-
kapnia, amire vágyik, anélkül, hogy
értékelné, vagy kiérdemelné azt. 

Az elõadása összegzéseként az
olimpiai bajnok dzsúdós hangsú-
lyozta: mindig tudd, mi a célod. Ke-
ress egy járhatónak tûnõ utat, de né-
ha nézz körül, jó felé tartasz-e? Vala-
hányszor visszariadsz valamitõl a ne-
hézségek miatt, tedd meg! Nem kell
egyszerre a hegyet elhordani - ráérsz
apránként. Az akaraterõ fejleszthe-
tõ, csak nagy akaraterõ kell hozzá.
Soha ne vedd túl komolyan magad.
Elég, ha mások komolyan vesznek.

„A legboldogabb akkor voltam,
amikor az elsõ, a második és a har-

madik gyermekem megszületett. S
azóta minden nap. Az olimpia meg-
nyerése olyan eufórikus érzés volt,
akár a gyermekeim születése. Ezek
mind nagy pillanatok voltak az éle-
temben, de mint minden nagy pilla-
natra, lelkileg ezekre is készülni kel-
lett. Az út, a várakozás, a készülõdés
a legszebb, ami megelõzi életünk
minden nagy pillanatát.”

A jó és életre szóló házasság elen-
gedhetetlen feltételeként az elõadó
több motívumot, erényt is említett:
türelem, szövetség, empátia, szere-
tet – ez mindenek a középpontjá-
ban áll –, munka, közös célok és él-
mények, együtt töltött idõ, felelõs-
ség, közös értékek. S végül, ami sze-
rinte nagyon fontos: „önmagad he-
lyett valósítsd meg a családod.”

Kovács Antal példát kapott a szü-
leitõl, amit folyamatosan megvalósít.
Édesapja és nagymamája elvesztése-
kor értette meg, hogy nem az anya-
giak, hanem a szeretteinkkel együtt
töltött idõ a legfontosabb, így ahová
csak lehet, viszi magával feleségét,
gyermekeit. „Minden, ami elõttem
áll, ami mögöttem van eltörpül
amellett, hogy van három egészsé-
ges gyermekem, szeretõ feleségem,
jó testvérem, édesanyám, igaz bará-
taim, akikkel egyforma értékrendet
vallunk, s bírjuk le a nehézségeket.”

Az elõadása után Bacsmai László
plébános hívó szavára a szép számú
közönség együtt vonult ki a Garay
térre, ahol tovább ünnepelték a Csa-
ládok Hetét. Laci atya a tõle megszo-
kott közvetlen mondataival hívta fel
a jegyesek figyelmét, a holtomiglan-
holtodiglan kimondásának fontossá-
gára, komolyságára. Figyelmükbe
ajánlotta az „elhagyni, ragaszkodni,
egy testté lenni” hármas egységét. A
házasfeleknek el kell hagyniuk szüle-
iket, elvágni a köldökzsinórt, a ra-
gaszkodás, a házastárshoz való ra-
gaszkodást jelenti, amely magában
foglalja a hûséget, az elkötelezettsé-
get egy életen át. A harmadik, az egy
testté lenni azt fejezi ki, hogy testi-
leg–lelkileg egymáshoz tartoznak,
örömükben-bánatukban eggyé kell
váljanak. A közönség ezt követõen
táncra perdült a Csurgó zenekar
muzsikájára (képünkön), a Bartina
Néptánc Egyesület táncosaival kö-
zösen ünnepelte a Szerelmesek nap-
ját és a Család hetét. Sas Erzsébet

Dr. Kovács Antal
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„Világosságom és segítségem az
ÚR, kitõl félnék? Életemnek ereje az
ÚR, kitõl rettegnék?” Zsolt 27,1

„Ön védtelen a vírusokkal és a kém-
programokkal szemben” - írta ki egyik
nap a számítógépem, miután bekap-
csoltam. A védtelenség és a kiszolgál-
tatottság tudata már akkor eléri az em-
bert, amikor egyszerûen csak bekap-
csolja a számítógépét. Ezután hiába
ajánlja föl a rendszer a legmodernebb
- és ezért nem túl olcsó -, naprakész ví-
rusirtót, elgondolkodunk: „Ez valóban
megvéd?” Nem lehet, hogy a fenyege-
tettségünk sokkal nagyobb, mint a vé-
delmünk? Örök dilemmánk, hogy ki
az erõsebb: aki fenyeget, vagy az, aki
oltalmát, védelmét ígéri nekünk? Van-

nak megfenyegetett személyek, akik
rendõri védelmet kérnek, vagy hiva-
talból kirendelik melléjük. Biztos va-
gyok benne, hogy nem alszanak job-
ban. Félelmük
nem csökken.

A 27. zsoltár
szerzõje ismer
valakit, aki va-
lóságos védel-
met biztosít
számára. Aki
v i lá g o s s á g a ,
aki segítsége,
aki életének ereje. Világosság, segít-
ség, erõ. Milyen jó lenne, ha olyan
emberek vennének körül, akikre ille-

nek ezek a tulajdonságok. Ha elérhe-
tõ közelségben lenne valaki, aki min-
dig tud megfelelõ tanácsot adni, aki
világítana nekünk. Ha mindig lenne
mellettünk valaki, aki segít, hogy ne
maradjunk magunkra teendõink kö-
zött. Ha olyan barátaink lennének,
akik életébõl erõt meríthetünk, akik
bátorítani, erõsíteni tudnak, ha szí-
vünk szerint visszahúzódnánk. „Vilá-
gosságom és segítségem az Úr, kitõl
félnék? Életemnek ereje az úr, kitõl
rettegnék?” - teszi fel kérdését a zsol-
táros. Ebben a kérdésben benne van
az õ saját hitvallása és tanúságtétele.
Világosság, segítség és erõ. Ezt jelenti
számára Isten közelsége.

Talán életünk képzeletbeli képer-
nyõjén is jelent már meg hasonló fel-
irat: „Ön védtelen az életét fenyegetõ
veszélyekkel szemben”. Védtelen. Ez
igaz abban az értelemben, hogy nem
készülhetünk fel mindenre. Ugyan-
akkor mégsem kell állandó bizonyta-
lanságban és félelemben élnünk,
hogy mit hoz a holnap. „A szeretet-
ben nincs félelem, sõt a teljes szere-
tet kiûzi a félelmet” - olvassuk János
apostol levelében. Ezt a teljes szerete-
tet éli meg a zsoltáros, amikor így ki-
ált fel: „Világosságom és segítségem
az Úr, kitõl félnék? Életemnek ereje
az Úr, kitõl rettegnék?” Legyen a mai
napon ez a kiáltás a mi hitvallásunk
is. Ámen.

Kovács Zoltán metodista lelkész

Evangélium

„Igazi védelem”

E heti rejtvényünk megfejtését március 4-ig várjuk szerkesztõségünk címére: (Szekszárdi Vasárnap, Polgármesteri Hivatal, 7100 Szekszárd,
Béla király tér 8.). Február 10-i rejtvényünk helyes megfejtése: „Verne Gyula, A dunai hajós, Strobl Alajos”.A helyes választ beküldõk közül köny-

vet nyert : Klézli Erika (Szekszárd, Kölcsey ltp. 18.). Gratulálunk, a könyvet postán küldjük el.

ELÕADÁS IDÕSEKNEK. A Mentálhigié-
nés Mûhely Önkéntes Központ Nyugdí-
jas Tagozata szeretettel vár minden
nyugdíjast március 8-án (péntek) 14 óra-
kor a mûvelõdési ház földszinti termébe
(Szent István tér 15-17.), ahol „Az én  há-
zam, az én váram” címmel Orsós Zoltán
rendõr õrnagy, bûnmegelõzési fõelõadó
tart elõadást.

GYÓGYPEDAGÓGUS.Kisiskolások fejlesz-
tése egyéni terápiás terv alapján, gyógy-
pedagógussal. Telefon: 06-70/521-7030

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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Foltvarró tanfolyam
A Babits Mihály Mûvelõdési Ház és Mû-
vészetek Háza foltvarró alaptanfolyamot
hirdet a Szekszárdkörnyéki Foltvarró
Egyesülettel közremûködve.

Az alaptanfolyam részvételi díja
15.000 Ft, mely 10 alkalomból (20 órá-
ból) áll. Információ és jelentkezés sze-
mélyesen az intézményben Csabai Zsu-
zsanna programfelelõsnél, telefonon
(74/529-610), vagy a zsuzsi@babitsmuv-
haz.hu e-mail címen! Jelentkezési határ-
idõ: március 1.

A Gyermeklánc Óvoda dolgozói sz-
eretettel várnak minden érdeklõdõt az
Ovi-Váró 2013 soros rendezvényére:
„Óvodás lesz a gyermekem”. Közös gon-
dolkodás a három éves gyermekekrõl és

az óvodai beszoktatásról. Vitaindító
elõadás: Radváné Jegyernik Zsuzsanna
volt óvodavezetõ. Helyszín: Perczel Mór
utcai óvoda tornaterme. Idõpont: 2013.
március 4. (hétfõ), 16.30 óra.

GARAY JÁNOS
MÛVELTSÉGI VETÉLKEDÕ

A Garay János születésének 200 éves
évfordulójára meghirdetett emlékév al-
kalmából a Garay János Általános Isko-
la és AMI, Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a Wosinsky Mór
Megyei Múzeum Garay János mûveltsé-
gi vetélkedõt hirdet az általános iskola
felsõ tagozatos diákjai, illetve középis-
kolások részére. Díjazás: Az elsõ három
helyezett könyvjutalomban részesül.

Az általános iskolások versenyére 5
fõs csapatok jelentkezését várják, a ve-
télkedõt március 21. (csütörtök) 14
órakor, a Garay János Általános Isko-
lában (Szekszárd, Zrínyi u. 78.) tartják.
A középiskolások versenyén 3 fõs csa-
patok vehetnek részt, számukra a a
mûveltségi vetélkedõt március 14-én
(csütörtök) 14 órakor a Garay János
Gimnázium dísztermében (Szent Ist-
ván tér 7-9) rendezik.

Jelentkezni a lovascs@wmmm.hu
címen lehet február 28-ig. A felhívás
részletei: a www.wmmm.hu/aktual-
itasok#versenyek__palyazatok
címen érhetõk el.

OVI-VÁRÓ 2013: ÓVODÁS LESZ A GYERMEKEM

Léleképítõ Rátótival
Február 25-én, hétfõn 18 órától sorskér-
déseinkrõl beszélget a házigazda, dr.

Tóth Csaba Attila
Rátóti Zoltán Jászai
Mari díjas színmû-
vésszel, a Kaposvári
Színház igazgatójá-
val, templomépítõ
polgármesterrel a
Garay János Gimná-

zium dísztermében. A belépés díjtalan,
az estét interneten élõben közvetítik a
www.tolna.net/~farkasj65/lelekepito/
index.htm címen.

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.

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 február 25-tõl március 2-ig:
●● Paradicsom 499.- Ft/kg
●● Sárgarépa 129.- Ft/kg
●● Narancs 229.- Ft/kg
●● 10db-os dobozos tojás (M-es) 350.- Ft/csomag, 35.- Ft/db
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Autóversenyzõk emberközelbõl
Michelisz Norbert: “A gyári Hondával bizonyítanom kell a Hungaroringen!"

Ha a tavalyi év legkülönlegesebb
magyar sportteljesítményei között
tallózunk, s a népszerűségi index is
számít, akkor egyértelmű, hogy a
mohácsi illetőségű Michelisz Nor-
bertté a pálma a túrautók világbaj-
nokságán (WTC) az összetettben el-
ért 6. helyezés, és a Hungaroringen
70 ezer néző előtt véghez vitt frene-
tikus győzelme okán.

A Zengõ Motorsport versenyzõje miatt
lesz ismét nézett az idei, márciusban kez-
dõdõ világbajnoki sorozat. Rég volt már
a magyar autósportban ilyen kaliberû
versenyzõ, aki hosszabb távon is ténye-
zõ lehet az autósport egy igen népszerû
szakágában. Az elmúlt héten Szekszár-
don, a PTE Illyés Gyula Egyetemi Karán
tartott közönségtalálkozón vett részt.
Nemzetközileg ismert versenyzõnk mel-
lett foglaltak helyett a sportág szekszár-
di kiválóságai, a formaautósok között
idehaza és nemzetközi szinten is mara-
dandót alkotó Fekete Krisztián, valamint
a még mindig csak 16 éves ifj. Ficza Fe-
renc, aki megnyerte a túraautók orszá-
gos bajnokságát, és a monzai ETTC futa-
mon kisebb szenzációval felérõ harma-
dik helyet szerzett.

Filmbejátszások színesítették a Kindl
Gábor által moderált találkozót, amely-
nek hangulatát csak fokozták a Norbit
elkísérõ, Zengõ Motorsport szerelésbe
beöltözõ szurkolók. A legizgalmasabb
kérdés természetesen Michelisz új autó-
ja körül forgott. A váltás nem éppen
megszokott: a csapat búcsút intett a
2010-tõl kisebb-nagyobb sikereket hozó
BMW-nek, és a magyar pilóta egy gyári
Honda volánja mögött igyekszik öregbí-
teni a japán márka hírnevét.

Egy asztalnál
a jelen és a jövõ

- Nagy-nagy köszönet a BMW-nek azért,
amit értem tett az elmúlt két évben, de a
csapatommal úgy éreztük: a továbblépés-

hez mindenképpen váltani kell. Óriási
megtiszteltetés, hogy részese lehetek a
Honda visszatérésének a WTCC-be olyan
világhírû pilóták mellett, mint Tarquini,
vagy Montero. Az autót még csak képrõl
láttam, de minden téren különlegesnek
ígérkezik - újságolta Michelisz, aki marad
a Zengõ Motorsportnál, de a privát érté-
kelésben (Yokohama Driver Trophy) -
amit már többször is elhódított - már
nem indulhat. A márkaváltás, ha oly pers-
pektivikusnak is tûnik, mint Norbi ese-
tében, önmagában is sok bizonytalansá-
gi tényezõt hordoz. Ezzel számolni kell,
még ha nincs is kötelezõ elvárás, ami ter-
helné a pilótát.

- Ha a Honda igen gyorsan verseny-
képes lesz, akkor is idõ kell, hogy kiis-
merjem, megszokjam minden helyzet-
ben - jegyezte meg Michelisz.  - Nagy
kérdés a versenyévad elsõ felének ered-
ményessége szempontjából: mennyi
lesz ez az idõ? Az általam fölállított mér-
ce az összetett világbajnoki hatodik
hely után nem lehet alacsonyabb. Azt
gondolom, az idén is több pályán ver-
senyben leszek a futamgyõzelemért, de
ennek inkább a versenyévad második
felében lesz realitása. Természetesen a

hungaroringi, májusi futamig minden-
képpen szeretnék olyan formában ke-
rülni, hogy a magyar szurkolók elõtt va-
lós eséllyel harcolhassak a dobogóért.

Na és mi lesz az ifjabb Ficza Ferenc-
cel? Az autóversenyzõ apuka azt mond-
ja, még minden erõsen képlékeny. Pe-
dig már csak hetek választanak el ben-
nünket a 2013-as idény kezdetétõl - vetõ-
dik fel azonnal a közönség soraiból. A
helyzet az, hogy a jövõ hét végére (mire
e sorok megjelennek - a szerk.) eldõl,
hogy a két komolyan érdeklõdõ csapat
közül melyiknél versenyezhet a fiam.
Addig köt a megállapodás: amíg nem ír-
juk alá a szerzõdést, nem mondhatok
csapatot, ezért a megértéseteket ké-
rem" - adta meg a magyarázatot a koráb-
bi sokszoros országos bajnok, idõsebb
Ficza Ferenc. "Ferike" mindenképpen
abban reménykedik, hogy külföldön
versenyezhet majd, hogy új csapata ré-
vén - esetleges gyári autóval - az ETTC
futamain szerezhet újabb tapasztalato-
kat, és újabb sikereket, amiben titkon
azért reménykedhet a Bezerédj szakkö-
zépiskola tanulója. Kivételes tehetség-
nek tartják szakmai berkekben.  Az or-
szágos bajnokságon való "berobbanása"

- a nyolcból hét futamot megnyert -, a
monzai és a szlovákiai nagyszerû bemu-
tatkozása után olyan, számára nagyon
megtisztelõ vélemény is elhangzott,
hogy a felejthetetlen emlékû Kesjár Csa-
ba óta nem tûnt fel ekkora tehetség. Rá
is kérdeztünk a még jogosítvány nélkü-
li tinire: végleges döntés a túraautózás,
nem kacsingat a formaautózás felé.

"A túraautózás fekszik
igazán nekem"

- Azt hiszem, végleges. Volt egy máig em-
lékezetes baleset, ami eltántorít a forma-
autózástól. Tíz évvel ezelõtt én is gokart-
tal kezdtem az autózást. Az elsõ verse-
nyemen korosztályunk legjobbja "rám
futott", a levegõbe emelkedett, s nekem
végig kellett néznem, ahogy szilánkosra
tört a keze… - mondta ifj. Ficza Ferenc,
akinek, mint mondja, a túrakategória tö-
kéletesen megfelel.

Máshogyan áll a kérdéshez az autó-
sport szekszárdi doyenjének számító
Fekete Krisztián, aki háromszoros ma-
gyar bajnokként, Európa-bajnoki fu-
tamgyõztesként meghatározó alakja a
formaautós mezõnynek. Krisztián
2013-mal kapcsolatosan nem tudott
konkrétumokkal szolgálni, tekintettel
arra, hogy civil életében történik olyan
változás - utasszállítót repülõgép-pilótá-
nak készül -, ami már nem teszi lehetõ-
vé, hogy bevállaljon még egy idényt,
ezért csak a fia pályáját egyengeti eb-
ben az esztendõben. Ám amilyen kötõ-
déssel, alázattal beszélt sportágáról - mi-
közben a vásznon pörögtek a képek -,
elképzelhetõ, hogy elég egy komo-
lyabb ajánlat, és megint nem lesz sem-
mi a visszavonulásból... 

Visszatérve Ficza Feri közeljövõjére:
nem lepõdnénk meg egy olyan bejelen-
tésen, hogy a Zengõ Motorsportban,
Michelisz klubtársaként folytatja pálya-
futását a reflektorfénybe került szek-
szárdi fiú... B. Gy.

Michelisz Norbert (balról), ifj. Ficza Ferenc, Fekete Krisztián és a szekszárdi közön-

ségtalálkozó házigazdája, Kindl Gábor
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Minõségi vetõmagok óriási választékban!
Vetőburgonya:

- csávázott, dobozos 1.150 Ft-tól
- 50 szemes, hálós 890 Ft-tól

A legkedveltebb fajták, a legkedvezőbb áron!
Desiree, Kondor, Cleopátra, Agria, Impala

Vetõmag Üzletház Kft.
Szekszárd, Hunyadi u. 5.
Tel.: 74/512-666

Nyitva tartás: 
H-P 8-16.30,

Sz 7.30-11.30
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Longstep: egy (hosszú) lépéssel a többiek elõtt
Több mint 1160 gól a jubileumi szekszárdi téli kispályás teremfoci kupán

Remek teljesítményt nyújtottak a
Szekszárdi Kajak-Kenu Klub sporto-
lói az év első versenyén - ezúttal
még szárazföldön. 

A Héraklész Fizikai Felmérõ Versenyt,
amely a lassan végéhez közeledõ téli ala-
pozás során megszerzett erõnlétet és ál-
lóképességet mérik három, illetve négy
versenyszámban: 12 perces futás (Coo-
per-teszt), húzódzkodás, lábemelés és az
idõsebbeknél  fekvenyomás Gyõrben
tartották február 16-án. Rekordszámú ne-
vezõ, 48 egyesület, több mint 1300 9-18
éves versenyzõje között a szekszárdi
klubból kiemelkedõen teljesített a 2001-
es korosztályban Ádám Alexa, aki össze-
tettben aranyérmet szerzett.

- Alexa rendkívül komolyan edz -
mondta tanítványáról Jámbor Attila -, s
ennek meg is lett az eredménye, hiszen
minden versenyszámban a legjobbak
között végzett, s végül az összetett elsõ-
séget is megszerezte. A szintén a 2001-
es korosztályban versenyzõ, Alexához
hasonlóan igen tehetséges Mercz Mar-
cell éppen lecsúszva az éremrõl a 4. he-
lyet szerezte meg - folytatta az edzõ.
A teljes verseny legnépesebb mezõnyé-
ben, a 2000-ben született fiúk korosztá-

lyában, 123 induló között a 7. helyen vég-
zett Takács Márk. Jó koncentrációval a
versenyen sikerült felülmúlnia az edzése-
ken nyújtott maximumát. Ács Anna a
2002-es korosztályban 6. lett, ami kiváló

ebben a versenyszámban. Mégis lehet
egy pici hiányérzetünk, hiszen sajnos a
húzódzkodása nem sikerült, így a végsõ
dobogóról lemaradt ugyan, de éremmel
a nyakában térhetett haza.

A serdülõ fiúk (1997-98) is nagyon ki-
tettek magukért, rengeteget fejlõdtek
az idei alapozás során. Mindannyian az
igazán erõs mezõny elsõ harmadában
végeztek - összegezte az eredményeket
Jámbor Attila. K. E.

A HÉRAKLÉSZ FIZIKAI FELMÉRÕ

VERSENYEN ELÉRT SZEKSZÁRDI

EREDMÉNYEK: Lányok, 1999-es kor-
csoport (55 induló): 23. Bakán Kitti,
41. Balogh Zsófia. 2000-es kcs. (64 in-
duló): 27. Nagy Viktória. 2001-es kcs.
(60 induló): 1. Ádám Alexa (futás:
2000 m, 4.; húzódzkodás: 22, 3.; láb-
emelés: 52, 4.) 2002-es kcs. (51 induló):
6. Ács Anna.

Fiúk, 1996-os kcs. (43 induló): 31.
Bodnár Barna. 1997-es kcs. (75 indu-
ló): 14. Märcz Tamás, 26. Pozsonyi Ben-
ce, 36. Ádám Patrik. 1998-as kcs. (88
induló): 16. Korsós Zoltán, 20. Szeke-
res Zsolt, 29. Czemmel Bence. 1999-es
kcs. (108 induló): 41. Bodnár Balázs.
2000-es kcs. (123 induló): 7. Takács
Márk, 79. Horváth Ádám. 2001-es kcs.
(85 induló): 7. Mercz Marcell, 21.
Czemmel Bálint, 30. Jávor Péter, 58.
Posta Döme, 64. Müller Dániel. 2003-as
kcs. (35 induló): 13. Müller Bence.

Ádám Alexa aranyos évkezdete
Rekordszámú induló között áltak helyt a szekszárdi kajakosok a gyõri fizikai felmérõ versenyen

Összetett gyõztes: Ádám Alexa a dobogó legfelsõ fokán

Üldözõ verseny:
fuss a csúcstartó elõl!
Idén ugyan nincs szökõév, de azért üldö-
zés lesz, hiszen a Sportélmény Alapítvány
február 28-án, csütörtökön 18 órától is-
mét üldözõ versenyt szervez a Szekszár-
di Atlétikai Centrumban.

A résztvevõk 200 méter elõnnyel
kezdhetik a “menekülést” az üldözõ,
Csillag Balázs elõl. Akit az 5000 méter or-
szágos csúcstartója utolér, annak ki kell
állnia. Mindenkit szeretettel várnak!

Rangadókra hangolva
A Marcali és a Fradi II legyõzését követõ-
en vasárnap a VKLSE Gyõr otthonában
lép pályára a Szekszárdi Fekete Gólyák
KC NB I/B-s nõi kézilabda csapata. A Nyu-
gati-csoport listavezetõje legeredménye-
sebb gólszerzõje, Vasas Edina nélkül ké-
szül az összecsapásra. A térdmûtét után
lábadozó átlövõ nem lehet ott a március
3-i rangadón sem, amikor a rivális Buda-
örs-Érd II látogat Szekszárdra. Felépülése
várhatóan három-négy hetet vesz igény-
be, “Vasi” a Mohács ellen (március 16.)
már mindenképpen játszani szeretne.

A szedresi játékosokra épülõ Longstep
gárdája (képünkön) - autósportos ha-
sonlattal élve - rajt-cél gyõzelmet aratott
a városi sportcsarnokban huszadik alka-
lommal megrendezett téli kispályás te-
remlabdarúgó tornán.

A 2012/13-as kiírásban Szekszárdi
Sportköpont-Fürge Nyuszi Focivilág ne-
vet viselõ tornára tizenhárom együttes
nevezését fogadták el. A csapatok ezút-
tal nem kupa, hanem egyfordulós baj-
noki rendszerben küzdöttek a végsõ
gyõzelemért. A megyei I. osztályú Szed-
res együttesére épülõ Longstep gárdája
a 12 fordulós sorozatban magabiztosan
gyûjtögette gyõzelmeit, nem egy mér-
kõzését kiütéssel nyerte. A legtöbb rú-
gott góllal, szám szerint 172-vel is õk di-
csekedhetnek. A gárda két körrel a zá-
rás elõtt már kupagyõztesnek tudhatta
magát, veretlenségét az utolsó forduló-
ban a Kis Dankó vette el. A két együttes
közé, a második helyre futott be a 67 ta-
lálattal gólkirályi címet szerzett Simon
József vezérelte  Hano-Vill csapata. A

torna legjobb kapusának Farkas Mátét
(Longstep) választották, a legtöbbet fej-
lõdõ együttes különdíját pedig a Szek-
szárdi UFC fiataljai vehették át. A városi
kispályás labdarúgás terén kifejtett 20
éves, áldozatos munkájáért Ódor Jánost
emléktárggyal jutalmazták.

A SZEKSZÁRDI SPORTKÖZPONT-

FÜRGE NYUSZI FOCIVILÁG XX. TÉLI KIS-

PÁLYÁS TEREMLABDARÚGÓ TORNA

VÉGEREDMÉNYE: 1. Longstep 33 pont,
2. Hano-Vill 31, 3. Kis Dankó 31, 4.
Tomagro 24, 5. Szekszárdi UFC 22, 6.
AMIR 14, 7. PR-Trans Futárszolgálat 13,
8. Young Boys 13, 9. Ferropatent 12, 10.
Rumos Katica 9, 11. Balassa Mûvek 9,
12. Agro-Tipp 9, 13. Kontra 9 ponttal.
(Azonos pontszám esetén az egymás el-
leni eredmény, majd a gólkülönbség
döntött a helyezésrõl.)
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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 tartotta
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.

FÜSTÖLTÁRU. A Szekszárdi Nyugdíjasok
Területi Érdekszövetsége és a Tolna Me-
gyei Vöröskereszt Nyugdíjas Alapszerve-
zete február 25-én, hétfõn 6 órától füs-
töltáru vásárt tart a Hunyadi u. 4. szám
alatt. Ugyanitt száraztészta, étolaj, étel-
ízesítõ és õrölt paprika is kapható lesz.

JAVASLAT „AZ ÉV RENDÕRE” CÍMRE
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyûlése a 20/2005. (X.3.)
önkormányzati  rendeletével „Év Rendõre” kitüntetõ címet
alapított.
A rendelet szerint: A kitüntetõ cím az adományozást megelõ-
zõ évre vonatkozik. Az „Év Rendõre” cím annak a személynek
adományozható, aki:

a) a rendõrség állományának tagja
– hivatásosként vagy közalkalmazottként
– ezen belül a Szekszárd Városi Rendõrkapitányságon tel-

jesít szolgálatot és
b) munkáját lelkiismeretesen, tartósan magas színvonalon

végzi. A kitüntetésben a bûnügyi és a közbiztonsági szakterü-
leten dolgozó egy-egy személy részesíthetõ. 
Az „Év Rendõre” cím adományozására javaslatot tehet:

a) Szekszárd Város Rendõrkapitánya,
b) A közgyûlés állandó bizottságai, illetõleg a képviselõk,
c) Bármely társadalmi szervezet, alapítvány, magánszemély,

A javaslatnak tartalmaznia kell:
a) A javaslattevõ nevét
b) A cím adományozására javasolt személy nevét, életútját,

munkásságát, a cím adományozását megalapozó tényeket. 
A kitüntetõ cím adományozására vonatkozó javaslatokat írás-
ban a polgármesterhez kell benyújtani 2013. március 1.
napjáig (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.). 
A javaslatokat a közgyûlés által e célból felkért bizottság készí-
ti elõ közgyûlési döntéshozatal céljából, és a polgármester
terjeszti a közgyûlés soron következõ ülése elé.

JAVASLAT „AZ ÉV TÛZOLTÓJA” CÍMRE
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyûlése a 20/2005. (X.3.)
önkormányzati  rendeletével „Év Tûzoltója” kitüntetõ címet
alapított.
A rendelet szerint: A kitüntetõ cím az adományozást megelõ-
zõ évre vonatkozik. Az „Év Tûzoltója” cím annak a személy-
nek adományozható, aki:

a) hivatásos, vagy közalkalmazotti állományban a Tolna Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárd Hivatásos Tûz-
oltóságánál teljesít szolgálatot;

b) az adományozás évét megelõzõ évben a tûzmegelõzés, a
tûzoltás, a mûszaki mentés és a katasztrófa elhárítás területén
olyan kimagasló tevékenységet folytatott, amellyel hozzájárult
a város és a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Szekszárd Hivatásos Tûzoltósága mûködési területének köz-
biztonsága javításához, a tûzesetek számának csökkentéséhez.
Az „Év Tûzoltója” cím adományozására javaslatot tehet:

a)  Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárd
Hivatásos Tûzoltóságának  parancsnoka;

b) A közgyûlés állandó bizottságai, illetõleg a képviselõk
c) Bármely társadalmi szervezet, alapítvány, magánszemély

A javaslatnak tartalmaznia kell:
a) a javaslattevõ nevét;
b) a cím adományozására javasolt személy nevét, életútját,

munkásságát, a cím adományozását megalapozó tényeket. 
A kitüntetõ cím adományozására vonatkozó javaslatokat írás-
ban a polgármesterhez kell benyújtani 2013. március 1.
napjáig (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.).
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A Belvárosi Galéria
megszokott kínálatával, KEDVEZMÉNYEKKEL várja régi és 

új vásárlóit!

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!

SZEKSZÁRDON
az OLD BOYS

Együttessel
2013. március 9-én (szombat)

19 órától
Helyszín: Szekszárd, PTE 

Illyés Gyula Fõiskola Aulája

NNNNõõõõnnnnaaaapppp iiii   ttttaaaavvvvaaaassss zzzzkkkköööössss zzzzöööönnnnttttõõõõ   bbbbáááá llll   

Töltsön egy felejthetetlen zenés, táncos, vacsorával egybekötött estét
az OLD BOYS zenekarral!

Az est folyamán fellép Polgár Péter, a CLASS FM zenés humoristája
Fergeteges hangulat, étel, ital és tánc

Jegyek elõvételben: 10. 000 Ft, az árak az áfát tartalmazzák.
A helyszínen: 12. 000 Ft (korlátozott darabszámban), az árak az áfát tartalmazzák.

Jegyek elõvételben kaphatók:
Mindenki Irodája, Szekszárd, Mátyás Király utca 8.

Jegyrendelés és információ: 06-20-429-8795, 06-20-228-0581

Kibõvült 
ételválasztékkal
várjuk kedves vendé-
geinket keddtõl szom-

batig, 18-22 óráig.
Családi, baráti ren-

dezvények lebonyolí-
tása 40 fõig.

Legyen 
a vendégünk!

További szolgáltatásunk:
szálláslehetõség

Asztalfoglalás,
szállásfoglalás:

06 30/9468-565

EGY ÉVES
a Nádasdi Kemencés Fogadó

Szekszárd, Rákóczi u. 10.
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