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A Béla király tér átépítése miatt idén
a Garay térre szervezte meg a márci-
us 15-i nemzeti ünnep városi meg-
emlékezését az önkormányzat és a
Babits Mihály mûvelõdési ház. A ren-
dezõk számításait azonban áthúzta
a csütörtökön betört viharos, téli
idõjárás, így az ünnepség és az ün-
neplõk a Garay János Gimnázium
dísztermében leltek „menedékre”.

A lapzártánkkal egy idõben lezaj-
lott ünnepség szónoka, Horváth Ist-
ván hangsúlyozta: 1848. március 15-
e egyik legigazabb, legõszintébb ün-
nepünk. Ez tükrözi leginkább a ma-
gyarság lényegét, a szabadságszere-
tetet! Ünnepi beszédében Szek-
szárd polgármestere emlékeztetett:
március 15. a lendület, a tettek és az
ifjúság ünnepe, amelyet egyetlen
ideológia sem tudott megtépázni.

1848 azt üzeni: a szabadság egy és
oszthatatlan. A megemlékezésen a
Garay János Általános Iskola és AMI

diákjai adtak ünnepi mûsort. Rész-
letes beszámolót következõ szá-
munkban olvashatnak. 

A legigazabb, legõszintébb ünnep
Március 15: a téli idõjárás fedél alá kényszerítette a megemlékezõket

A Garay János Általános Iskola mûvészeti tagozatának táncosai

Sokszínû programból válogathattak a diákok
Huszonnyolc diákból tizenegy a ha-
tárokon túlról érkezett városunkba
az idei, március 12-14-ig tartó
Garay Napokra, hogy megmérettes-
se magát a már hagyománnyá vált
Kőrösi Csoma Sándor Nemzetközi
Földrajzversenyen.

Március 13-án délelõtt a gimnázium
tornatermében Heilmann Józsefné,
az intézmény igazgatója, Horváth
István, Szekszárd polgármestere, va-
lamint Gerzsei Péter, Szekszárd vá-
ros tankerületi igazgatója köszöntöt-
te a diákokat. Az iskola vezetõje
hangsúlyozta: céljuk, hogy az intéz-
mény közel 600 fõs közösségét a
Garay Napok változatos programja-
ival is építsék, és tartalmas tanórán
kívüli ismereteket adjanak a tanu-
lók számára. A sokszínû programok
döntõ részét a diákönkormányzat
szervezte. Szekszárd polgármeste-
re, Horváth István gratulált az újon-

nan megválasztott diákigazgatók-
nak, Elblinger Zsuzsannának és
Márton Balázsnak, méltatta az eddi-
gi igazgatók tevékenységét a gim-
názium iskolarádiója és egy közös-
ségi szoba megvalósítása tekinteté-
ben. A polgármester köszöntõje

után Gerzsei Péter szólt a diákok-
hoz, aki szintén megköszönte a
2012-es esztendõ diákigazgatóinak
áldozatos munkáját és sok sikert kí-
vánt az új vezetõknek az elkövetke-
zendõ esztendõ feladataira.

Folytatás a 2. oldalon.
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Az új diákigazgatók (középen) társaik körében a megnyitón

www.szpluszcstudio.hu, info@spcstudio.hu
Szekszárd, Palánki u. 11. Tel.: 0674/510-220

AKCIÓS VÍZTISZTA 
ÉS BRONZ SZÍNÛ 

POLIKARBONÁT LEMEZEK:
10 mm-es víztiszta

3100,- Ft/m2 bruttó ártól

a METALLO-PONT
Áruházban!

A KÉSZLET EREJÉIG!

Szekszárd, Garay tér 10. (a sétálóutcában)
Tel.: 74/410-883 ● www.szaszoptika.hu

KONTAKTLENCSE ILLESZTÉS
ELLENÕRIZTESSE 
LÁTÁSÁT, KERÜLJE KI 
A VÁRÓLISTÁT! KÉRJEN IDÕPONTOT!

KONTAKTLENCSE ILLESZTÉS
ELLENÕRIZTESSE 
LÁTÁSÁT, KERÜLJE KI 
A VÁRÓLISTÁT! KÉRJEN IDÕPONTOT!

SZEMVIZSGÁLAT, 
SZEMÜVEG KÉSZÍTÉS 
SZEMVIZSGÁLAT, 
SZEMÜVEGKÉSZÍTÉS 
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Sokszínû programból válogathattak a diákok
A külhoni fiatalok is tiszteletüket tették a hagyományos Garay Napokon

Folytatás az 1. oldalról.
A gimnázium dísztermében köz-

vetlenül a megnyitó után kezdetét
vette a Kõrösi földrajzverseny,
amelyre - a teljesség igénye nélkül -
Révkomáromból, Gyergyószent-
miklósról és Kolozsvárról is érkez-
tek diákok, s amelyen ezúttal Bulgá-
ria volt téma. Ivan Janev, a Bolgár
Köztársaság magyarországi nagykö-
vetének üdvözlõ sorait olvasta fel
Lekov Mária, a nagykövetség mun-
katársa. Az attasé üzenetében a ver-
seny kapcsán megköszönte a ked-
ves érdeklõdést országa iránt, egy-
ben felhívta a figyelmet arra, meny-
nyi mindenben jeleskedett a bolgár
nemzet az évszázadok során. Elég,
ha csak a szláv írásbeliségre, a bol-
gár folklórkincs egyedülállóságára, a
computertechnika létrehozásában
végzett erõfeszítésekre gondolunk,
de kiemelte Bulgária különleges ter-
mészeti adottságait is. „Örvendek,
hogy a magyar fiatalok többet sze-
retnének megtudni országunkról” -
méltatta a nagykövet levelén keresz-
tül a versenyzõket Lekov Mária,
majd a zsûri elnöke, a PTE földrajzi
intézetének vezetõje, dr. Gyuricza
László szólt a versenyzõkhöz. A pro-
fesszor üdvözlõ szavaiban a Bulgári-
ában a szocialista évtizedek alatt ta-
pasztalt elmaradott idegenforgalmi
állapotokat és a jelenleg a turizmus
terén rohamosan fejlõdõ országot

hozta kontrasztba.
Hangsúlyozta azt is:
Bulgária még mindig
kevésbé ismert az átlag
magyar számára. A ver-
seny délelõtti részében
írásbeli feladatokban
kellett tudásukat meg-
mutatniuk a diákok-
nak, míg délután a szó-
beli kérdések következ-
tek, a válaszok értékelé-
se után a döntõbe már
csupán az elsõ hét he-
lyezett kerülhetett be.
A vetélkedõt taktikai,
stratégiai és rapidfel-
adatok is jellemezték,
de diafelismerés is tarkította a fel-
adatokat.

Délelõtt a legkülönbözõbb téma-
körben hallgathattak elõadásokat a
tanulók, így irodalmi hõsöket vizs-

gálhattak bírói szemmel dr.
Barkóczi Balázs felvezetésében, be-
hatóan tájékozódhattak a Mars-ku-
tatás legújabb eredményeirõl dr.
Sík András elõadásán, de dr. Bérczi

Szaniszló által megismerhették az
eurázsiai díszítõmûvészet geomet-
rikus tudáskincsét, míg Seres Attila,
az MKB Bank munkatársa a hitelek
útvesztõiben segített eligazodni. A
Garay napokat tanár-diák mérkõzé-
sek, a Német Színházban „Az én
Pannóniám” címû vers- és próza-
mondó verseny országos döntõje,
ezen kívül A zene fizikája és kémiá-
ja fantázianéven érdekes laborkí-
sérletek, idegen nyelvi filmek dél-
utánja, judo-bemutató, s még fekve
nyomó verseny is színesítette. A
programokat csütörtökön mazsoret-
tbemutató és disco zárta.

A Kõrösi földrajzverseny vég-
eredménye: 1. Farkas Eszter (Bá-
thory István Elméleti Lyceum, Ko-
lozsvár), 2. Szabó Áron (Horváth Mi-
hály Gimnázium, Szentes), 3-4.
Wallner Zsolt (Petõfi Sándor Gimná-
zium, Pápa) és Pusztai Ferenc (Pan-
nonhalmi Bencés Gimnázium).

Az én Pannóniám vers- és
prózamondó verseny végered-
ménye: Fõdíj: Gracza Virág (Vak
Bottyán Gimnázium, Paks). Nívó-
díj: Tõtszegi Zsuzsanna (János
Zsigmond Lyceum, Kolozsvár). Kü-
löndíj: Szanyó Veronika (Garay Já-
nos Gimnázium, Szekszárd). Kö-
zönségdíj: Zsoldos Krisztián (Mû-
vészeti Gimnázium és Szakközép-
iskola, Pécs).

Gyimóthy Levente

Horváth István polgármester is köszöntötte a

diákokat Fotó: Gottvald Károly

Szakember válaszolt a diákhitelkérdésekre
A Garay Napok elõadásai közül népszerû volt a diákhitel témáját feszegetõ. Nem
véletlenül, hiszen sok gimnazista továbbtanulásánál elengedhetetlenné válhat e ked-
vezõ konstrukciójú hitel felvétele, hogy finanszírozni tudják tanulmányaikat. A diákok
kérdéseire az MKB Bank szekszárdi fiókjának munkatársa, Seres Attila válaszolt. A
szakember felhívta a figyelmet: a hitel felvétele átgondolandó kérdés, hiszen az
egyetemi, fõiskolai tanulmányokat követõen a fizetés bizonyos százalékát annak tör-
lesztésére kell fordítani. Egy friss felmérés alapján 335 diák 16%-a megélhetési okok-
ból vette fel a diákhitelt, és csupán 8 százaléka fordította valósan tandíjra. A hitelt
2001. óta mintegy 320 ezer hallgató 228 milliárd forint értékben vette igénybe.

Angol, német, olasz, francia, 
orosz, spanyol, portugál, holland,
svéd, norvég, dán, eszperantó 
tananyagok megtekinthetõk 
és 21.990 Ft-os egységáron
megvásárolhatók:

SZEKSZÁRD:
2013. március 21. (csütörtök) 
és 28. (csütörtök) 16-18 óráig
Gyermekkönyvtár (505-ös
Szakmunkásképzõ sarkán)
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Új utcanevek kerestetnek Szekszárdon
Már sok javaslat érkezett - a lakók számára nem jár költséggel az átnevezés

Húsz utcát neveznek át hamarosan
a megyeszékhelyen. Az önkor-
mányzat várja a lakosság, az intéz-
mények és a civil szervezetek ja-
vaslatait az új nevekre. 

- Az utcánkat nagyon szeretem, de
egyáltalán nem bánom, hogy meg-
változik a neve - mondja a harminc
éves Viktor, aki a Szakály testvérek
utcában nõtt fel. - Úgy gondolom,
hogy a rendszerváltás után több
mint húsz évvel éppen itt az ideje,
hogy megszabaduljunk mindentõl,
ami az elõzõ rendszerre emlékez-
tet. Szeretném, ha az új utcanevek
a városhoz kötõdnének, személyek
esetében olyanokhoz, akik kiemel-
kedõt alkottak. Nekem már lenne
is egy javaslatom, megérdemelne
egy utcát dr. Kovács Gyõzõ, az elsõ
magyar számítógép atyja, a megye-
székhely díszpolgára. 

Szekszárdon húsz utca elneve-
zésének megváltoztatásáról dön-
tött az önkormányzat a 2011. évi
CLXXXIX. törvény alapján. Egy
négytagú bizottság nézte át az ut-
cák, közterek neveit, és választot-
ta ki azokat, amelyek a XX. századi
önkényuralmi rendszerekhez köt-
hetõek. Ha a név változik, az ott
élõk iratainak is meg kell majd
változnia, ám ez a lakók számára

nem jár költségekkel. A törvény
szerint ugyanis, ha a közterület el-
nevezése megváltozik, a megfele-
lõ személyi azonosítóról és lak-
címrõl szóló hatósági igazolványt
a lakóhely szerint illetékes járási
hivatal kicseréli. 

Szekszárd önkormányzata a la-
kosságot is szeretné bevonni az új
utcanevek kiválasztásába. Dr.
Göttlinger István aljegyzõ elmond-
ta: szeretnék, ha a város polgárai,
az érintett utcák lakói, társadalmi
szervezetek, civil szervezetek ja-
vaslatokat tennének a nevekre. Ezt
megtehetik levélben (7100 Szek-
szárd, Béla király tér 8.), e-mailben
az utcanevvaltozas@szekszard.hu
címen, vagy személyesen leadhat-
ják a hivatal portáján, vagy ügyfél-
szolgálatánál. Amit mindenképpen
vegyenek figyelembe: élõ személy-
re nem adható le javaslat, külföldi
állampolgár pedig csak kivételesen
indokolt esetben lehet névadó.
Emellett lehetõleg tartózkodjanak
az idegen eredetû, nehezen kiejt-
hetõ, mesterkélt elnevezésektõl. 

Háromféle név lehet 
A megyeszékhely önkormány-

zatának rendelete szerint az utca
névadója lehet személy, például

történelmi személyiség, a tudo-
mány, a kultúra, az irodalom, a
képzõ- és iparmûvészet jeles egyé-
nisége, illetve olyan valaki, akinek
Szekszárd életében, történetében

fontos és pozitív szerepe volt.
Emellett földrajzi- és szimbolikus
név is elképzelhetõ, ha az megfe-
lelõen köthetõ a városhoz.

Venter M.

Neves személyek és egyéb jellegzetesség
Ódor János Gábor, a Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazgatója tagja volt an-
nak a bizottságnak, amely átnézte a szekszárdi utcák jegyzékét, és javaslatot tett
azokra, amelyeknek a nevét meg kell változtatni a törvény értelmében. Mint el-
mondta, magánemberként egyben javaslatot tett új elnevezésekre is. Vélemé-
nye szerint - és ezen véleményét sokan osztják - olyan szekszárdi kötõdésû sze-
mélyekrõl kellene elnevezni ezt a húsz utcát, akik a tudomány, a kultúra és a
sport területén értek el kiemelkedõ eredményeket. Javaslatai között szerepel
például Dienes Valéria, Lázár Ervin, Mészöly Miklós, vagy Glykais Gyula, a két-
szeres olimpiai bajnok tõrvívó. A Szakály testvérek utca helyett pedig Szakály
Ferenc történész, az MTA levelezõ tagja lehetne a névadó.

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

A Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. pályázatot hirdet 
borturisztikai munkatárs álláshely betöltésére.

Pályázati feltételek:
●● Érettségi + turisztikai vagy kommunikációs OKJ-s végzettség
●● Felhasználói szintû számítógépes ismeret
●● Jó kommunikációs készség

A fényképes önéletrajzokat a végzettséget igazoló 
dokumentumokkal és motivációs levéllel a

szekszardborvidek@tolna.net e-mail címre várjuk 
2013. március 24-ig.

A Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. pályázatot hirdet 
borturisztikai munkatárs álláshely betöltésére.

Pályázati feltételek:
●● Érettségi + turisztikai vagy kommunikációs OKJ-s végzettség
●● Felhasználói szintû számítógépes ismeret
●● Jó kommunikációs készség

A fényképes önéletrajzokat a végzettséget igazoló 
dokumentumokkal és motivációs levéllel a

szekszardborvidek@tolna.net e-mail címre várjuk 
2013. március 24-ig.
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Házhoz mennek a használt sütõolajért Április elején indul a zöldjárat

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 tízes), 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 - Csaba u., Zrínyi u. 78., Kossuth L. u. (Újvárosi ABC-nél), Ka-
darka ltp., Ezerjó u., Bükk u., Klapka ltp., Bakony u., Székely B. u., Bottyánhegyi 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. 

Itt a tavasz, a kerti munkák meg-
kezdésének és a  zöldhulladék ke-
letkezésének ideje. 

A lakosság termelte hulladéknak leg-
alább 30 százaléka komposztálható
szerves anyag, melybõl „mesterséges
humusz” állítható elõ, ami a növények
számára nélkülözhetetlen tápanyago-
kat tartalmaz.

A lakosság által zsákba rakott, vagy
összekötegelt növényi hulladékot az
Alisca Terra Kft. dolgozói tavasztól ké-
sõ õszig minden hónapban egy alka-
lommal díjmentesen összegyûjtik és el-
szállítják. 

Zöldjárat szállítási napok Szek-
szárd város területén:

április 8., május 6., június 3., július 1.,
augusztus 5., szeptember 2., október
7., november 4.

Aki nem akar várni a legközelebbi
zöldjáratig, annak a Szekszárdon 2011
novemberében átadott Damjanich ut-
cai lakossági hulladékudvar és a Sár-
víz utca 20. szám alatt található kom-
posztáló is folyamatos lehetõséget biz-
tosít az összegyûjtött zöld hulladék le-
adására. 

Szekszárd, Damjanich utcai lakossá-
gi hulladékudvar nyitva tartása:

Hétfõ: szünnap
Kedd: 10.00-17.00-ig
Szerda, csütörtök: 8.00-14.00-ig
Péntek: 10.00-17.00-ig
Szombat: 8.00-12.00-ig
A hulladékudvar szolgáltatásait bár-

mely magánszemély a lakcímigazoló
kártya felmutatása után térítésmente-
sen veheti igénybe.

A szekszárdi szennyvíztelep/kom-
posztáló (Sárvíz u. 20.) nyitva tartása:

naponta 8.00-18.00 óráig
Szekszárd város területén idén két-

szer lesz lomtalanítás :
2013. május 13-tól 17-ig, illetve
2013. október 14-tõl 18-ig.

Kérdésével forduljon bizalommal cé-
günk ügyfélszolgálatához az alábbi el-
érhetõségeken, vagy tájékozódjon az
Alisca Terra Kft. honlapján.

ALISCA TERRA REGIONÁLIS

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KFT.

7100 Szekszárd, Epreskert u. 9. 
Telefon: 74/528-850
www.aliscaterra.hu

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 18-tól március 23-ig:
●● Citrom 340.- Ft/kg
●● 1 kg-os kosaras kiwi 289.- Ft/csomag
●● Hónapos retek 139.- Ft/csomag
●● 10 db-os dobozos tojás (M-es) 330.- Ft/csomag 33.-Ft/db
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Könyvével üzen a világ magyarságának
Gazda József: „Megújulásra képes nemzet vagyunk”

Elgondolkodtató kérdésként merül-
het fel, vajon a világ különböző he-
lyein élő magyarság jelen korunk-
ban mennyire tekinti fontosnak a
hagyományápolást, a magyar kul-
túra, s identitás megőrzését, to-
vábbörökítését.

A válasz a Kézdivásárhelyen született író,
szociográfus, nyugalmazott tanár, Gazda
József az „A harmadik ág. Magyarok a
szétszórattatásban” címû duplakötetes,
hiánypótló könyvébõl kristálytisztán ki-
derül, miután az író 54 ország magyar
közösségének mindennapjaiba ad bete-
kintést. A hetvenhét éves alkotó Séd
Nyomdában készült könyvét március 7-
én mutatták be a megyei könyvtárban,
ahol az intézmény igazgatója, Németh
Judit beszélgetett a szerzõvel. Gazda Jó-
zsef soha sem hitt a kommunizmus esz-
méjében. „Maradnék tanulatlan, de nem
kellene ilyen hitvány világban élnem!” -
hangoztatta sokszor a kemény évek
alatt. Szerencséje volt, hogy az 1956-os
forradalom melletti erdélyi kiállításáért
nem tartóztatták le, hiszen egy KISZ-tit-
kár ismerõse elégette a róla szóló terhe-
lõ iratokat... 

Az õt nevelõ idõsebb tanárgeneráci-
óról is szót ejtett, amely a kemény évek-
ben is nemzeti öntudatot próbált adni
korosztályának a Székely-Mikó Kollégi-
umban. A tapasztaltak ellenére még-
sem hiszi, hogy a nemzetet teljesen
tönkretette a gyenge jellemekre épülõ,
negyven évig tartó, hazug világ.

Gazda József könyvével üzenni kíván
a világ magyarságának: csak rajtuk mú-
lik, hogy újraindítják a nyelv oktatását,
hiszen a magyarok „éljenek bárhol a
nagyvilágban, sorsuk saját kezükben

van”. Általánosságban elmondható, a
magyar közösségek mindenütt rendel-
keznek egy 10-12 fõs „maggal”, akik süt-
nek-fõznek, elõteremtik a magyar ház
költségvetését, vagy éppen bálokat
szerveznek. Egy-két ezres magyarságá-
val Dublin jó példát mutat: ott iskolát
szerveznek. Sydneyben 4-600 fõ megy
el nagyobb rendezvényekre, de nem
rég, egy Melbourne-ben rendezett már-
cius 15-i mûsoron is csupán 150-en vol-
tak. Ugyanez tapasztalható Buenos Ai-
resben is, ahol 150-200 ember ünnepli
nemzeti ünnepeinket - utalt újfent a
csökkenõ tendenciákra a szociográfus.

A kettõs állampolgárság tekinteté-
ben a szerzõ úgy látja: óriási dolog, úgy,
mint a választójog, amellyel felelõssé
válik az elszakított magyarság a magyar
viszonyokért. A magyar kormányt mél-
tatva elmondta: észrevehetõ, hogy
azok, akik tele szájjal okádják a gyûlöle-
tet például a bankadó ellen, holnapután
bevezetik azt. „Megújulásra képes nem-
zet vagyunk, még akkor is, ha a jelen
oly reménytelennek látszik” - jelentette
ki figyelemre méltó könyvbemutatóján
Gazda József. Gyimóthy Levente

Gazda József

FÜSTÖLTÁRU. A Mentálhigiénés Mûhely
Önkéntes Központ Nyugdíjas Tagozat
szervezésében a Rákóczi u. 8. és a Béri B.
Á. u. 79. szám alatti húsboltok március 21-
én kedvezményes füstöltáru árusítást tar-
tanak 7-11 óráig. Szeretettel várnak min-
den nyugdíjas és nagycsaládos vásárlót!

A Számviteli Egyesület
Tolna Megyei Szervezete

a MKVK Tolna Megyei Szervezetével közösen
szakmai elõadást tart

2012. évi beszámoló összeállítása és az
ezzel összefüggõ adókérdések, 
a 2013. évi nyitás új feladatai

Helyszín: Illyés Gyula Fõiskola, E épület, díszterem  
Szekszárd, Szent István tér 15-17.

Idõpont: 2013. március 27., 900–1400 óra

Elõadó:
Botka Erika, az MSZSZE fõtitkára

Kreditpontok:
Mérlegképes könyvelõk 5 pont 
Adótanácsadók, adószakértõk, 
Okleveles adószakértõk: 7 pont  

Részvételi díjak (számlát állítunk ki):    
Az MSZSZE és az MKVK tagjainak 5000Ft/fõ akreditációs díj

Kívülálló érdeklõdõknek 15000 Ft/fõ részvételi díj. 

Jelentkezni 2013. 03. 26. 16 óráig az alábbi címen lehet:
E-mail: csekegy@t-online.hu

fax: 74/415-812
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Bő egy hét múlva föláll a 300 tagú
Nemzeti Agrárkamara, amely az ága-
zat teljes vertikumát megjelenítve
képviselni tudja az ágazat érdekeit,
s amely a szolgáltatói és agrár-köz-
igazgatási feladatok ellátásához kel-
lő forrással is rendelkezni fog.

Az országos vezetõségválasztó közgyûlés
elõtt sorra újjáalakultak a megyei agrár-
kamarák is, amelyek korábban jogi érte-
lemben is különbözõek voltak. Tolná-
ban is megtörtént a választás: a megbí-
zott megyei elnök, dr. Hadházy Árpád a
jelölõszervezetek és a tagság bizalmát
maximálisan élvezve kapott bizalmat.
Négyen látják el a vezetõi teendõket al-
elnöki pozícióban: Kalocsai Jenõ (mezõ-
gazdaság), Koller Attila (élelmiszeripar),
Vendégh Edit (vidékfejlesztés) és Csike
György (mikro-, kis- és középvállalkozá-
sok). Felálltak az egyes részterületeket
felügyelõ, irányító kamarai osztályok is,
vagyis minden startra kész. A konkrét
munkaprogram kialakításáig azonban
mindenképpen meg kell várni az orszá-
gos kamara felállását, az alapszabály elfo-
gadását, az új országos szervezet mûkö-
dését, amelyek a megyei szervezetekre
nézve is irányadók lesznek. A megyei
küldöttgyûlésen megválasztották azt a
15 tagot, akik a március 28-i országos ve-
zetõségválasztó küldöttgyûlésen Tolna
megyét képviselik.

- Egyelõre annyit tudok mondani,
hogy az új kamara mindenképpen bõ-
víteni fogja a tanácsadói szolgálatát -
mondta dr. Hadházy Árpád. - Jelenleg
200 ilyen feladatot ellátó személy dol-
gozik, de a még jobban hozzáférhetõ,
még szélesebb körhöz eljutó informá-
cióáramlás miatt a falugazdászokkal ez
a létszám biztosan növekedni fog. Úgy
látom, a választás után felállt megyei ve-
zetés kellõképpen reprezentálja a me-
gye agráriumát, visszatükrözi a 11 jelö-
lõszervezet és a MAGOSZ véleményét,
akaratát. A 12 kamarai osztályvezetõ
neve hét jelölõszervezetnél is megtalál-

ható, a négy alelnök is három támoga-
tószervezetet képvisel, s az országos
küldöttek hat támogatószervezet tagja-
iból álltak össze - jegyezte meg az új me-
gyei elnök, majd hozzátette: lényeges,
hogy itt vannak köztünk az élelmiszer-
ipar és a kereskedelem képviselõi is.
Minden jel arra utal, hogy a kamara ké-
pes lesz az információszolgáltatásban, a
szakmai tanácsadásban is az eddigiek-
nél többet nyújtani, és minden terület-
re kiható egységes érdeket képviselni,
megjeleníteni. Ezért, meglátásom sze-
rint olyan döntés, amely jelentõs ágaza-
ti érdeket sért, nem is tud majd átmen-
ni kormányzati szinten, mert az már az
elõkészítés fázisában az erõs, immáron
egységes kamarával való egyeztetés so-
rán újragondolásra, átalakításra kerül.

Megyei javasat
a tejtermelõk kárenyhítésére

- Itt van ez „aflatoxin ügy”, amely a
napokban robbant ki a tejágazatban.
A megoldás nem elsõsorban kamarai
feladat, de egy olyan elnök, aki az ál-
lattenyésztésbõl érkezett, aki személye-
sen is átérzi, tudja a probléma okát,
nem ül ölbe tett kézzel...

- Össze is hívtunk hétközben egy
helyzetelemzõ értekezletet, ahol min-
den szereplõ, különösen a tejkiönté-
sek révén komoly veszteségeket el-

szenvedõ kistermelõk, jelen voltak. A
lényeg: le kell szorítani az aflatoxin-
szintet, amely csak a takarmány, majd a
tej bevizsgáltatásával megy. Amennyi-
ben nincs mód a takarmányváltásra,
toxinkötõt kell alkalmazni, hogy az
aflatoxiin ne a tejjel választódjon ki a
tehénbõl. A feldolgozó felelõssége,
hogy e határ fölötti értékeket tartalma-
zó nyersanyag ne kerülhessen kereske-
delmi forgalmazásra. Erre a Magyaror-
szágon mûködõ tejfeldolgozók megfe-
lelõ laboratóriumokkal rendelkeznek.
Ezzel kapcsolatosan a Tolna Megyei
Agrárkamara egyébként egy közle-
ményt adott ki.

-  A megoldással olyan többletkölt-
ségek jelentkeznek, amelyek a kister-
melõket nagyon komolyan sújthat-
ják, de azokat is, akik valahogy fenn
tudták tartani magukat a termelõi
jövedelmezõségnek ezen az alacsony
szintjén.

- Ez mindenképpen kamarai érdek-
védelmi feladat. Már a héten megtettük
a javaslatainkat a gazdák kárának mér-
séklésére. A megsemmisített tejek után
literenkénti 75 forint kompenzációt
kérünk, a takarmány- és tejvizsgálatok
költségeinek ötvenszázalékos támoga-
tást, a toxinkötõ anyagok vásárlása ese-
tén a számlaérték hatvan százalékának
a megtérítését kérjük.  B. Gy.

Felállt az új megyei agrárkamara
Dr. Hadházy Árpád: „Erõsek és egységesek leszünk”

Dr. Hadházy Árpád

Ennivaló segítség a gyermekotthonnak
A Coop adományából 174 Tolna megyei gyermeknek is jutott

Már hagyomány, hogy a hazai kereske-
delmi cég, a Coop saját termékeibõl tisz-
tes mennyiséggel ajándékozza meg a
gyermekotthonokban, illetve családok-
nál nevelt gondozottakat. Az Emberi
Erõforrások Minisztériumával együtt-
mûködve ezekben a napokban 70 ton-
na élelmiszer-adományt visznek az or-
szágban élõ 6400 különleges ellátást
igénylõ gyermek étkeztetését segítve.

A lisztet, cukrot, tejet, tésztát, s még
seregnyi élelmiszer átadását hétfõn
kezdték Pécsett, s az országos adomá-
nyozó körút második állomása volt
Szekszárd. Palánkon, az 1. számú gyer-
mekotthonban kis ünnepség volt, ahol
dr. Haag Éva, Szekszárd alpolgármeste-
re arról beszélt, nagyon fontos a gyer-
mekekkel való törõdés, azért, hogy mi-
nél kevesebben kerüljenek ilyen ottho-
nokba, de ha már idekerültek, akkor jó
az életüket szebbé tenni, s ha arcukra az

ilyen ajándékkal mosolyt csalnak, akkor
már megérte. A példa követésére buzdít
mindenkit. A Tolna megyében nevelt
174 gondozott gyermeknek szánt há-
rom raklapnyi, közel két tonna élelmi-

szert Jakab Ede, a Tamási Kop-Ka Zrt.
elnöke adta át Farkas Ritának, a Tolna
Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság
vezetõjének. 

- szepesi -

Ajándékozók és megajándékozottak a szekszárdi gyermekotthonnál

Internet Fiesta 2013
Idén március 18. és 27. között rendezi
meg immár hagyományos programját az
Illyés Gyula megyei könyvtár Net -  Kö-
zösség - Könyvtár mottóval. A program
ideje alatt ingyenes internethasználat, ké-
sedelmi díj eltörlése. Március 25-én 10  és
18 óra között féláras átiratkozás, új olva-
sóknak ajándék tagsági kártya. A részle-
tes program megtalálható a könyvtár in-
ternetes oldalán (www.igyuk.hu).

Mattioni emlékest
A Mattioni Eszter Szekszárdi Hölgy
Klub Egyesület és a Wosinsky Mór Me-
gyei Múzeum emlékestet szervez Mat-
tioni Eszter halálának 20. évfordulója al-
kalmából, március 19-én (kedd) 16.30
órakor a múzeum könyvtártermében.
„Színes álomvilág - Mattioni Eszter mû-
vészete” címmel vetített képes elõadást
tart Lovas Csilla fõmúzeológus. A ren-
dezvény ingyenes.
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„Jusson a Földön mindenkinek tiszta
ivóvíz!”

A Szekszárdi Víz- és Csatornamû
Kft. és a Szekszárdi Sportközpont
NKft. a „Víz Világnapja 2013” alkal-
mából programsorozatot rendez a
szekszárdi fedett uszodában (Toldi u.
6/b) március 19. és 22. között, mely-
re szeretettel várnak minden kedves
látogatót.

PROGRAMOK:
Március 19-én nyílik a „Tengeri

vízi állatok, felszíni vizeink élõlé-
nyei” kiállításunk, mely minden nap

megtekinthetõ az uszoda klubhelyi-
ségében.

Március 20-án ingyenes aquafit-
ness lesz 17.00 és 17.30 órától

Március 21-én a Vízmû SE úszó-
szakosztályának bemutatója 9.00-tõl
11.00 óráig

Március 22-én 12 órától a pécsi
PVSK-Waterpolo és a szentendrei
KóPé-UVSE vízilabda csapatok bemu-
tatóját láthatják.

Ugyanezen a napon a szaunában
ingyenes masszázs szolgáltatást ve-
hetnek igénybe a szaunajegyet váltó
vendégek, 16.00 és 20.00 óra között.

TÖLTÉS-FUTÁS
„A Víz Világnapja 2013” szekszárdi
programsorozatának zárásaként már-
cius 24-én, vasárnap 10 órától hagyo-
mányos Töltés-futást szervez a vízmû
és a Sportélmény Alapítvány a Sió-töl-
tésen. Rajt a Szekszárdi Kajak-Kenu SE
telephelyén. Távok: 2,5, 5 és 10 km.
Minden résztvevõ friss vizet kap!

Önt is várják a Víz Világnapján!

Közgyûlés
A Tolna Megyei Felnõtt Diabetesesek
Egyesülete március 26-án, kedden 13.30
órakor tartja éves közgyûlését. A veze-
tõség kéri a tagságot, hogy minél na-
gyobb létszámban jelenjen meg az érvé-
nyesség és a napirendi pontok fontos-
sága miatt.

Folytatódik a sikeres Erzsébet program
Óriási sikert aratott már tavaly is az Er-
zsébet program. A szociális üdültetésre,
táboroztatásra hárommilliárd forintot
fordított a Magyar Nemzeti Üdülési Ala-
pítvány (MNÜA), és idén is ugyanekko-
ra összeget terveznek - közölte Szekszár-
don tartott sajtótájékoztatóján Nagy An-
na. Az alapítvány szóvivõje hozzátette: e
támogatással tavaly százezren nyaralhat-
tak - elsõsorban hátrányos helyzetben
élõk -, köztük 30 ezer gyermek.

Az Erzsébet program idén folytató-
dik. A nyaralni vágyók igyekezzenek
pályázni, mert a határidõ március 21-
én lejár. A többi pályázat április 8-ig
nyújtható be. Minderrõl és magáról a
program kínálta lehetõségekrõl a
www.erzsebetutalvany.hu és a
www.erzsebetprogram.hu honlapo-
kon szerezhetnek sok-sok információt,
de munkaidõben hívhatják az ügyfél-
szolgálatot is a 06/1/371-32-42-es tele-
fonszámon. A pályázatokat interneten
lehet benyújtani. Akik nem rendelkez-
nek elérhetõséggel, azok az ország
1152 településén kereshetik fel a meg-

felelõ technikai háttérrel rendelkezõ
irodákat. Ezek címeirõl telefonon is ér-
deklõdhetnek.

A nyári táborozásról érdemes tudni,
hogy idén is lesznek egy-egy hetes álta-
lános és tematikus táborok, melyeknek
az önrésze gyermekekként 2000 fo-
rint. Az Erzsébet-tábor keretében 42
pályázatot hirdetett a MNÜA. A temati-
kus táborok közül emeljük ki a sporttá-
borokat, melyeket ismert sportolók -
Kozmann György, Kovács Kokó István,
Kovács Ágnes, Vincze Ottó - vezetnek.
Idén új témájú táborok is indulnak,
mint az önismereti, a színjátszó-, illetve
médiatábor.

A támogatásra szánt összeg lehetõvé
teszi, hogy nyugdíjasok, fogyatékosság-
gal élõk, nagycsaládosok, egészségügyi
dolgozók vagy hátrányos helyzetûek is
nyaraljanak, vagy táborozzanak a Bala-
ton mellett, vagy például Fadd-
Domboriban. Nagy Anna megjegyezte,
hogy a tavalyi táborozók közül sok
gyermek, de még édesanyjuk sem látta
a magyar tengert. V. H. M.

„A klíma adta a civilizációt, de el is vehe-
ti azt! Az emberiség bûne az, hogy kiik-
tatja a populáció önszabályozását. Miköz-
ben már több száz millióan éheznek a vi-
lágon, a megtermelt összes élelmiszer fe-
le a kukában végzi!” Eme igazságok alá-
támasztására hozott fel példákat dr. Haj-
nal Klára, a PTE-TTK Földrajz Intézeté-
nek adjunktusa a „Klímabarát minta-
program Szekszárd térségében” elneve-
zésû programsorozat nyitófórumán.

A Zöldtárs Alapítvány programja
Bogyiszlón folytatódott, amelyen közel
200-an vettek részt. A kisebbek egy fil-

met néztek meg arról, hogy mi is lenne
velünk, ha a növények kipusztulnának,
fák és virágok nélkül maradnánk. Az el-
keserítõ film végén elmondhatták a
gyerekek, hogy szerintük milyen mód-
szerrel lehetne ezt a katasztrofális jövõt
elkerülni.

A program a „Klímabarát mintaprog-
ram Szekszárd térségében” elnevezésû
projekt keretében került megrendezés-
re. Az ingyenes záró konferencia már-
cius 22-23-án lesz a Szent László Közép-
iskola éttermében (Augusz I. u. 15). Bõ-
vebb információ: www.zoldtars.hu.

Klímabarát mintaprogram Programajánló
ÖNARCKÉP ÉRTÉKKEL. Március 20-
án, szerdán 18 órától Heimann Zoltán
borosgazda lesz a
Babits Mihály Mû-
velõdési Ház és
Mûvészetek Háza
népszerû prog-
ramja, az Önarc-
kép Értékkel soro-
zat fõszereplõje. Közremûködik: Ba-
likó Tamás és Lovas Rozi színmûvé-
szek, valamint Eszterbauer János, a bo-
rászok céhének elnöke. Házigazda: Or-
bán György. Belépõjegy: 1000 Ft.

KORTÁRSAK. A Kortársak az Iroda-
lom Házában címû sorozatban márci-
us 21-én, csütörtökön 16 órakor Ódor
János Gábor, a Wosinsky Mór Megyei
Múzeum igazgatója Király Levente
költõ-íróval beszélget a Mészöly Mik-
lós Emlékházban (Babits u. 15.).

Jelentkezés
kirakodóvásárra

Szekszárd város önkormányzata megbí-
zásából a Babits Mihály Mûvelõdési Ház
és Mûvészetek Háza május 1-én majálist
rendez Szekszárdon, a Prométheusz
parkban és környékén.

A programot kirakodóvásár színesíti,
amelyre árusok jelentkezését várjuk. Az
érdeklõdõknek vásári rendtartást és je-
lentkezési lapot küldünk. Információ:
529-610 vagy info@babitsmuvhaz.hu.

Frankofón Nap
„Franciaország magyar szemmel” -cím-
mel középiskolai civilizációs vetélkedõ
lesz a Garay gimnázium dísztermében
március 20-án 9.30 órától. Francia mû-
sorral bemutatkoznak a Waldorf Óvoda,
Általános Iskola és AMI tanulói.

„Franciaország francia szemmel” -
Francia Társalgási Klub Amélie-vel, egy
francia önkéntessel 17.00 órától a Po-
lip Ifjúsági Egyesület irodájában (Szent
István tér 15-17).

Dalos-koktélos Francia Est a Mango
Étteremben. 19.00 órától francia dalo-
kat, sanzonokat énekel: Kovács Gergõ.
Ezen a napon a Rock&Roll Bistroban
11.00 és 15.00 óra között francia menü
kapható: vörösboros kakas (Coq-au-
vin), nizzai saláta, francia csokitorta.
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A Szekszárdtól 15 km-re lévő szed-
resi Lovas Udvarház Panzió az
1840-ben épült Bezerédj „kiskas-
tély” és az 1870-ben épült kastély
hangulatos környezetébe várja a
vendégeket.

A gyönyörû kastélyok felújítása ta-
valy áprilisban fejezõdött be, azóta
immár 44 vendégnek kínálnak szál-
lást a mintegy 10 hektáros birtokon
álló két patinás épületben, amelyek-
nek sikerült visszaadni régi pompá-
jukat, és panzióként várják a látoga-
tókat. Az épületeket a mai igények
kielégítésére modernizálták, ugyan-
akkor sikerült megõrizni a klasszi-
kus hangulatot is. A két kastélyépü-
let nemcsak szállást biztosít a vendé-
geknek: a négy rendezvényterem ki-
válóan alkalmas a családi-, baráti-, és
céges összejövetelek megrendezé-
sére harminctól akár 130 fõig.

A Lovas Udvarház parkosított
kertje kellemes környezetet bizto-
sít a nyugodt pihenésre vágyók-
nak, de akár szabadtéri esküvõk
megrendezésére is lehetõség van. A
kastély pincéjében borkóstolókat i
szerveznek a legkiválóbb szekszár-
di termelõk boraiból. A vendégek
kérésére a környezõ településekre
is szerveznek programokat.

A hosszú idõre visszanyúló szed-
resi lovas hagyományt kívánták fel-
támasztani a tulajdonosok, amikor
felújították, bõvítették az udvarház
lovardáját. Jól képzett lovak és fel-
készült oktatók várják a kezdõ és
gyakorlott lovasokat. A hátasok
többsége a legjobb vérvonalakból
származik, így a kezdõ lovasoktól
egészen a profi túrázókig minden-
ki számára kiválóan alkalmasak.

Lehetõség van lovaglásra terepen
vagy a közel egy hektáros karám-
rendszerben, kocsikázásra hintó-
val, vadászkocsival. Felejthetetlen
élményt nyújthat a lovas kirándulás
Szedres tájvédelmi területén, ahol a

vendégek kis szerencsével karnyúj-
tásnyi távolságból csodálhatják
meg a változatos élõvilágot.

A Lovas Udvarház 2013-ban is
szervez lovastábort gyerekeknek.

A jelentkezõk idén választhatnak,
hogy napi bejárással, vagy bentla-
kással veszik igénybe a tábort,
amelynek díja évek óta nem válto-
zott. A június közepétõl induló tá-
borokban a gyerekek a lovaglás

mellett elsajátíthatják a lóápolás,
szerszámismeret, és a lóismeret
alapjait is. A bentlakásos táborozók
számára a panzió konyhája biztosít-
ja a napi étkezést.

A Lovas Udvarház immár évek
óta szerves része Szedres életének.
A helyi óvodások és iskolások elõ-
szeretettel élnek a lovasoktatás le-
hetõségével, a település is ide hozza
vendégeit, itt tartja rendezvényeit.
A szedresi falunapok rendszeres
résztvevõi a fogatok, de Lovas Ud-
varház minden évben kerékpárver-
senyt is szervez a Szederfa ünnep-
hez csatlakozóan.

A birtokon baráti társaságoknak
lehetõségük nyílik az önálló sütés-
fõzésre is a lovarda, illetve a pince
mellett kialakított fõzõhelyeken. A
panzió fitness termének szolgálta-
tásait a nem szállóvendégek is
igénybe vehetik. A Lovas Udvarház
vendégeinek pihenését, egészségét
szolgálja majd hamarosan a még
elõkészítés alatt álló sóbarlang és
infraszauna.

A Lovas Udvarház a szekszárdi
Garay János Általános Iskolával kö-
zösen idén immár ötödik alkalom-
mal írt ki lovas rajz- és fotópályáza-
tot óvodások, illetve általános és kö-
zépiskolások számára. A pályamun-
kák április 10-ig nyújthatóak be, az
alkotásokból május 11-én nyílik ki-
állítás a kastélyban.

A szedresi Lovas Udvarház Panzió
áraival az átlagembert célozza meg,
színvonalas szolgáltatásaival viszont
a nyugodt pihenést és az aktív ki-
kapcsolódást keresõk egyaránt
megtalálják számításukat. (x)

LOVAS UDVARHÁZ PANZIÓ
7056 Szedres, Apáti-puszta

Telefon: 74/534-030
info@lovasudvarhaz.hu
www.lovasudvarhaz.hu

Szedresi Lovas Udvarház: a nyugalom szigete
Gyerektáborokat és rendezvényeket is szerveznek a megszépült Apáti-pusztai birtokon

A kastélyépület felújítva, modernizálva várja a vendégeket

A családi ebédektõl a lakodalomig minden rendezvényt vállalnakA nyári lovastáborok nagyon népszerûek a gyerekek körében

Évrõl évre több száz pályamunka érkezik a rajzversenyre
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A kutyaovitól az agility versenyekig
Angyal György: „A pozitív megerõsítés módszerét alkalmazom”

Authné Fuchs Márta a zeneiskola
művésztanárával beszélgetve kide-
rült, hogy milyen sokat foglalkoznak
Fügével, a menhelyről örökbefoga-
dott kutyussal. Nem véletlen, hogy
Angyal Györgynek, a TOP-DOG kutya-
iskola vezetőjének adta át a jelképes
stafétabotot, akitől számos hasznos
tanácsot kaphatnak a gazdik ked-
vencük nevelésével, mozgásigényé-
nek kielégítésével kapcsolatban.

- Fõállásban foglalkozik a kutyákkal?
- Nem. A Szekszárdi Víz- és Csatorna-

mû Kft. villanyszerelõje vagyok. Miután
kitanultam a szakmát, az akkori Rózsa
Ferenc szakközépiskolában érettségiz-
tem, majd Pécsen, a Zipernowsky Gépi-
pari Technikumban erõsáramú villa-
mos-gép és -készülék gyártó, karbantar-
tó és üzemeltetõ szakon szereztem tech-
nikusi végzettséget.

- Jó ideje csak pozitív véleményt hal-
lok a vízmûrõl, sõt magam is tanúja
lehettem egy-két ritkaságszámba me-
nõ, korrekt tettének.

- Valóban nagyon korrekt a cég, s
nem csak „kifelé”, hanem dolgozóival
szemben is. Kialakult egy stabil, jó szak-
emberekbõl álló, elkötelezett csapat, aki
magáénak érzi a céget. Szívvel-lélekkel
végezzük a munkát, amiért reális fizet-
séget kapunk.

- Nem „zsenánt”, hogy végzettsége el-
lenére „mezei” villanyszerelõként
ténykedik?

- Nem, hiszen ma már a villanyszere-
lõi munka igen sokrétû, különleges fel-
adatokat kell ellátni. A jelenlegi mun-
kámhoz elengedhetetlen a végzettsé-
gem. Olyan átfogó villamos-karbantartó
vagyok, aki ért a gyengeáramú és az
erõsáramú területhez egyaránt.

- Érte már áramütés?
- Fiatal szakemberként, de inkább

csak megcsípett. Nem árt az ilyen ta-
pasztalat sem, hiszen az még nagyobb
elõvigyázatosságra inspirálja az embert. 

- Mindig volt saját kutyája? 
- Tengelic-szõlõhegyi születésû va-

gyok, családunknak mindig voltak ku-
tyái, tehát már gyermekkoromban meg-
szerettem õket. A családi fészekbõl be-
kerültem Szekszárdra, majd Pécsen ele-
inte kollégiumban, utána albérletben
laktam. A nõsülést követõen családi há-
zat építettünk, így ismét lehetett saját
kutyám. Elõször egy németjuhászom

volt, vele rengeteg küllemkiállításon sze-
repeltünk sikeresen. Régen csak a kül-
lem, egy ideje már a munkavizsga is be-
letartozik a megmérettetésbe.  

- A családi ház lakói?
- Feleségem, Zsuzsanna óvodapeda-

gógus, és két nagylányunk van. Adrienn
az idõsebb, õ a Szent István Egyetem táj-
építészeti karán végzett, s velünk él.
Krisztina kereskedelmi végzettségû,
egy esztendeje kiment Angliába, ahol
egy gyorsétteremben dolgozik. Április
közepén látogat haza, de hála az inter-
netnek, napi kapcsolatban vagyunk, lát-
juk egymást...

- És az udvar lakói? 
- Két németjuhászunk van, és egy be-

fogadott, nagyon jó fej puli-uszkár keve-
rék, de Krisztina két kutyusa is „csapat-
tag”. Itt említeném, hogy 1991-ben let-
tem a MEOE tagja, majd egyre aktívab-
ban vettem részt az egyesületi munká-
ban, s egy ideje oktatok is az „agility
egyetemen”. 

- Említette a kutyák munkavizsgáját.
Ez mit jelent?

- Ez egy háromfázisú vizsga, melynek
elsõ része a nyomkövetés, második az
alapengedelmesség kategória, a harma-
dik pedig az õrzõ-védõ részt jelenti.

- A kutyaiskolában elsajátítandók
alapján miben különbözik a hobbi-
kutyázás a versenyzéstõl?

- Míg a hobbi kategóriánál megkérjük
a gazdit és kutyusát az adott feladatok
begyakorlására, elsajátítására, addig a

versenyzõknél az adott feladat elvégzése
követelmény. Annak idején a munkaku-
tyázással és a sportkutyázással kezdtem
– mondhatni hivatásosként - az okta-
tást. A munkakutyák a szolgálati kutyák,
amelyek napról napra konkrét feladato-
kat látnak el. A sportolás lényege, hogy a
hasonló erõnlétû gazdák és kutyák
együtt futnak, ügyességi feladatokat vé-
geznek, és igen jó köztük a kapcsolat.  

- Minden kutyát hasonló módszerrel
oktat? Például a divatos tükörmód-
szerrel?

- Nem. Én a pozitív megerõsítés mód-
szerét alkalmazom, ami azt jelenti, hogy
amikor jól elvégzi a feladatot, akkor juta-
lomfalatot kap. Ha „kutyálkodik”, azt
nem büntetem, de nem is jár a jutalom-
falat. Nagyon hatásos!

- Akadnak szófogadó és ellenkezõ jó-
szágok is...

- Természetesen ezt figyelembe ve-
szem, s igyekszem a jó felé irányítani
õket. Amúgy – valamikori németjuhász
tenyésztõként is elmondhatom – nincs
két egyforma kutya, még egy azonos
alomban sem. Az újszülött öt-hat kisku-
tya közül egyik félénk, a másik bátor, a
harmadik nagyon bátor. A szakember
felismeri a jellemzõket, s így célirányo-
san adja, vagy ajándékozza el õket. A ki-
választást nevezzük kölyöktesztnek. Az
új gazdinak már elõre tudnia kell, házi-
kedvencet, sportkutyát, házõrzõt, vagy
társat szeretne-e magának.

- Nyilván a szakember a kóbor kutya
tulajdonságait is felismeri, de egy ci-

vil nem. Mit javasol, hogyan menjünk
el az utcán egy ránk meredõ gazdát-
lan eb mellett?

- Tapasztalatom szerint – persze, szá-
mos dolog, mint a tüzelés idõszaka is
közrejátszik a viselkedésükben – a kó-
bor kutya általában nem támad. Ha ok
nélkül mégis megteszi, az nagy valószí-
nûséggel „kolerikus” idegtípusú egyed,
s jó ideje csapatban kószál, és az õt ért
negatív ingerek miatt idegállapota felfo-
kozott. Javaslatom, hogy közömbösen,
fenyegetés nélkül kell elmenni a kutyák
mellett, és ne nézzünk a szemükbe, ne
frusztráljuk õket. Azt meg külön kérem,
ha kisgyerek áll az út szélén, és a túlolda-
lon figyelõ eb miatt nem mer átkelni, az
arra járó felnõtt kísérje õt át!

- Induljunk az iskolába!
- A TOP-DOG kutyaiskolát 2003-ban

hárman hoztuk létre, de már csak ma-
gam vagyok. Hét közben dolgozom,
ahogyan a kutyatartók is, így szomba-
ton és vasárnap vannak a „tanórák” a vá-
sártér melletti kiképzõ pályán. Külön-
bözõ csoportok vannak, a kicsik – az el-
sõ védõoltáson túl levõ kutyusok – a ku-
tyaoviba járnak. Jó, ha már ekkor, a 6.
hónapig tartó úgynevezett szocializáci-
ós szakaszban elhozzák õket, hiszen a
célirányos játékos foglalkozások során
megszerzik az alapokat a késõbbiekre.
Velük és a gazdikkal szintén tanterv sze-
rint foglalkozom, ahogyan a növendé-
kekkel és a kifejlett, két év fölöttiekkel. 

- Persze, az is fontos, hogy agility
versenyekre is tart felkészítést. E té-
ren személy szerint komoly sikere-
ket ért el.

- Az agility versenyeken a kutyák –
gazdáikkal együtt – ügyességüket, irá-
nyíthatóságukat, gyorsaságukat és moz-
gáskultúrájukat mérik össze. Az agili-
tynél maradva, nagy megtiszteltetés volt
számomra, amikor 2011-ben, a IX. Juni-
or Európa-bajnokságon induló magyar
versenyzõk csapatkapitányának válasz-
tottak. Arra is büszke vagyok, hogy idén
már ötödik alkalommal rendezhetem
Szekszárdon a Gemenc Agility Vándor-
kupát.

- Várom a választását.
- Kérem, beszélgessenek a gyógypeda-

gógus Pongrácz Zsófiával, fõképpen ar-
ról, hogyan mûködik a tanulási képessé-
get vizsgáló szakértõi bizottság, amiben
õ maga is dolgozik. V. Horváth Mária
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„A gazdasági válság roppant nehéz
helyzetet idéz elő még ma is a ro-
ma lakosság egyre jelentősebb ré-
szénél. A mélyszegénység egyre
nehezebben kezelhető méreteket
ölt nálunk is, ahol pedig ez a prob-
léma eddig kezelhető volt” – jelen-
tette ki Sárközi János József, a
Szekszárdi Cigány Kisebbségi Ön-
kormányzat elnöke, a megyei roma-
szervezet vezetője hétközi sajtótá-
jékoztatóján.

– Sajnos, azok a szekszárdi és kör-
nyékbeli roma(származású) vállal-
kozók, akik bontásra, kubikos mun-
kákra szakosodtak, az építõipar
több éve tartó válsága miatt tönkre-
mentek, vagy csak vegetálnak, így
nem tudnak foglalkoztatni helybéli
romákat. Ez most óriási gond, s a ki-
látások sem biztatóak. Több mint
százan vesztették el a munkájukat, s
ezzel együtt a megélhetésüket, mert
a segélybõl, amit helyzetüknél fogva
kapnak, nem lehet megélni, csalá-
dot eltartani. Egyre több szekszárdi
roma került az elmúlt években mély-
szegénységbe – vázolta a Szekszár-
don és a megyében kialakult helyze-
tet a kisebbségi vezetõ. A helyzetre
megoldást szeretnének találni, mert
mint mondta: a közmunkaprogram
csak átmenetileg, és keveseknek or-
vosolja a problémáját, s mivel a mi-
nimálbér alatti juttatásokról van szó,
ezzel sem lehet megteremteni a léte-
zéshez szükséges költségeket.

Csak elõítélet van,
esély nincs a munkára

- Mit várnak a munkahelyte-
remtés szempontjából a mai
eléggé kilátástalan helyzetben?

- Azt, hogy a közmunkák bõvül-
nek, ezáltal nõ a lehetõség a romák
számára is, hogy azokban részt ve-
gyenek. Tudom, hogy ezen a terüle-
ten sem könnyû a helyzet, a válság
következményeként egyre több
magyar család lehetetlenült el. Akik
kiszorultak a munkaerõpiacról,
nincs más lehetõségük, mint a köz-
munka. Azért, ha már itt tartunk,
szeretnék cáfolni egy tévhitet, mi-
szerint a romák nem akarnak dol-
gozni. Én gyakran megfordulok a
helyi családok között, ismerem
õket, így meggyõzõdésem, hogy a
munkaképesek zöme megragadná
a lehetõséget, ha megkapná. De
nem kapnak, ez a szomorú helyzet.

A számukra is elérhetõ állások ese-
tében a mai helyzetben semmi esé-
lyük, hogy rájuk essen a választás.
Úgy látom, nincs meg annak az esé-
lye, hogy a cigányság bebizonyítsa:
helyt tudna állni a munka frontján.
Ha valaki azzal fordulna hozzám,
hogy kellene neki 10-15 ember vala-
milyen munkához, nos én és veze-
tõtársaim garantálnám a személyes
jelenlétünkkel is, hogy a cigányem-
berek képesek lennének az adott
munkát tisztességesen elvégezni!

– Amikor a három körzetben, az
úgynevezett „Csikágóban”, a Patak
utcában, vagy éppen Csatáron já-
rok vezetõ társaimmal, ezt a témát
nagyon sokszor õk maguk hozzák
szóba. Drámaivá vált a helyzet.
Gyakran találkozunk mostanság
olyan, a lakásokban didergõ idõs,
beteg emberekkel, akiknek a gyógy-
szer kiváltására már esélyük sincs.
Fûteni sokan egyáltalán nem tud-
nak, s a gyerekek nagy dunyhába
burkolózva írják iskolai házi felada-
taikat. Azért erre a kétezres évek
elején nem nagyon volt példa. Azok,
akik dolgozhattak, valahogy el tud-
ták tartani a családjukat – és szolidá-
risak voltak azokkal szemben, akik-
nek nem volt munkájuk.

- A kisebbségi önkormányzat-
nak milyen lehetõsége, forrása
van a súlyos probléma átmeneti
kezelésére?

- Nincs okunk e tekintetben a pa-
naszra. Szekszárd önkormányzata
biztosít évi 4,2 millió forintot, ami-
bõl minden, valóban a létminimum
alatt élõ családnak élelmiszercso-

magot tudunk biztosítani legalább
évi két alkalommal: rendszerint
húsvétkor és karácsonykor. Amiért
még köszönettel tartozunk a város-
vezetésnek, az a roma gyerekek tá-
boroztatása. Amikor még jobb volt
a helyzet, több család is képes volt
elõteremteni a nyári táborhoz a
költségeket, egy busz is elég volt.
Ma már három is megtelik, de hála
Istennek, erre is lett fedezet.

- A nehezebb élethelyzetek kö-
vetkeztében nõtt-e Szekszárdon
és környékén a romák által el-
követett bûncselekmények, sza-
bálysértések száma? Van ezzel
kapcsolatos információjuk?

- Igen, és örömmel mondhatom,
hogy a városi bûnügyi statisztiká-
ban nincs ilyen negatív elmozdulás.
Részint azért, mert az itt megtele-
pedett romák nem így keresik most
sem a probléma megoldását. Az,
hogy a szekszárdi közbiztonság or-
szágosan jó és példás, abban az itt
élõ, nagy többségében törvénytisz-
telõ romák is hozzájárulnak. Orszá-
gosan is példaértékû a kisebbségi
önkormányzatunk kapcsolata a
bûnmegelõzés és felderítés tekinte-
tében a városi és megyei rendõr-
séggel, úgyszintén az ezen a téren
mûködõ Szõlõ-Szem mozgalom-
mal. Említhetem a megyei rendõr-
fõkapitányság, a kormányhivatal és
a megyei cigányönkormányzat
megállapodását, amely révén a
bûncselekmények áldozatainak,
sértettjeinek kárenyhítésében az
általunk felkért roma diplomások
vesznek részt.

Nem teljesen a béke szigete...

- Szekszárd a roma és nem roma
emberek békés egymás mellett
élésének színtere, ahol egészen a
közelmúltig a rasszizmusnak nyo-
mát sem tapasztaltuk. Sajnos, a
közeli hónapokban történtek
olyan megnyilvánulások, ami után
ezt már egyértelmûen nem állítha-
tom. Több alapegzisztenciával
rendelkezõ, közösségellenes ma-
gatartást nem tanúsító, italozó
életmódot nem folytató cigányem-
ber fordult hozzánk azzal, hogy bi-
zonyos vendéglátóhelyeken – sze-
rintük csupán a bõrük színe miatt

– nem szolgálják ki, amikor példá-
ul családostul egy hétvégi ebédre
bejelentkeznek. Szomorú, de egy-
elõre sehol sem tiltakozunk, meg-
próbáljuk lenyelni annak remé-
nyében, hogy nem ismétlõdik
meg újra. Sajnos, a más országré-
szekben szélsõséges mozgalmak
által gerjesztett romagyûlölet ide
is begyûrûzik, mint a politikai ér-
vényesülés eszköze. Éppen ezért
felhívtuk a Tolna megyében élõ
romák figyelmét, semmilyen pro-
vokációnak ne dõljenek be, ma-
radjanak távol az ilyen rendezvé-
nyektõl. 

- Az oktatás, nevelés területén
van-e pozitív változás, hisz
alapvetés: ez lehetne a cigány-
ság asszimilálódásának, fel-
emelkedésének záloga.

- Azt hiszem, jó alapot teremt
ezen az úton az a helyzet, ami a
szekszárdi iskolákban kialakult.
Ott  valóban segítõen, a cigánygye-
rekek hátrányos helyzetét tolerál-
va állnak hozzá ehhez a kérdéshez
a nevelõtestületek, s ugyanez az
együttmûködés az óvodákkal is ki-
alakult. Ahol probléma van, ott a
kisebbségi önkormányzat igyek-
szik megoldani a helyzetet. Leg-
utóbb például az egyik iskolában
két-három gyerek esetében a taná-
rokkal szembeni tiszteletlen maga-
tartás volt tetten érhetõ, de megol-
dottuk a gondot. Azt kell elérni,
hogy a jelenleginél jóval többen
tudják folytatni tanulmányaikat az
általános iskola után. Itt még rop-
pant kevés a sikertörténet. A több
éve mûködõ Cinka Panna Tanoda
nagy segítséget nyújt a roma gyere-
kek tanulási nehézségeinek meg-
szüntetésében, az iskolai tananyag-
nak azon a szinten való elsajátításá-
ban. Nem lehetünk ezért elégé hálá-
sak Dömötörné Solymár Orsika in-
tézményvezetõnek, és a pedagógu-
soknak. Úgy tûnik, végre lesz forrás
arra, hogy minden szekszárdi iskolá-
ban dolgozhasson egy-egy
romológiát tanult szakpedagógus.
Ez nagyon fontos, fõleg a problémás
esetek kezelésére, de az odajáró
nem problémás gyerekek fejlõdésé-
ben is, hogy legyen igényük kitörni
abból a helyzetbõl, ahonnan még
mindig sokan érkeznek. B. Gy.

Létezõ kiutak a válság kezelésére, a várt felemelkedésre
Interjú Sárköz János Józseffel, a romák városi és megyei vezetõjével

Sárközi János József
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„Mert én megtanultam, hogy körülmé-
nyeim között elégedett legyek. Tudok
szûkölködni és tudok bõvölködni is,
egészen be vagyok avatva mindenbe,
jóllakásba és éhezésbe, a bõvölködésbe
és a nélkülözésbe egyaránt. Mindenre
van erõm a Krisztusban, aki megerõsít
engem." (Filippi 4, 11-13)

Azt hiszem, hogy az egyik legnagyobb
ellensége  örömünknek az elégedetlen-
ség. Nyugati kultúránkban hódít most,
de az egész emberiség õsi ellensége.
Nem arról a fajta indulatról van szó, ami
a nemesebbre sarkall, ami arra inspirál,
hogy lehet még jobb a jó. Hanem arról
az elégedetlenségrõl, amely szép csend-
ben kúszik be gondolataink, érzéseink
mélyére és elvakít annak meglátására,
ami már miénk, eltakarja mindazt, ami-

ért hálát adhatnánk, aminek örülhet-
nénk, mert itt van karnyújtásnyira. 
Pál az elégedettség titkát osztja meg ve-
lünk: Tudok szûkölködni és tudok
bõvölködni is, egészen be vagyok avat-
va mindenbe, jóllakásba és éhezésbe, a
bõvölködésbe és a nélkülözésbe egy-
aránt. A felsorolásából kiderül, hogy
nem valamilyen kívülrõl mérhetõ álla-
pot, nem valamilyen javakkal jellemez-
hetõ eredmény elérése az õ elégedettsé-
gének titka. A megoldás egy kapcsolat,
a legfontosabb kapcsolat: Mindenre van
erõm a Krisztusban, aki megerõsít en-
gem. „Krisztusban” - mondja, ez a kife-
jezés az apostol leveleiben sokszor elõ-
kerül és a Jézussal való személyes, élõ
kapcsolatot jelzi. 

Megértette és átéli, hogy van Valaki, aki
már akkor az életét adta õérte,  amikor
Pál még „istentelen” volt. Van valaki, aki
betölti javaival életét, aki megbocsátja
minden bûnét, aki irgalommal koronáz-
za meg, aki mindent a javára tud fordí-
tani. Van valaki aki munkatársként cé-
lokat, áldásokat készít elõ számára. Van
valaki, a halál fölött is gyõztes Krisztus,
aki kezében tartja az õ életét. Valóban
elégedett lehet...
Ami Pálé, az a miénk is. Amit õ kapott,
mi is kapjuk. Amit õ megtanult, mi is
megtanulhatjuk. Mindenre van erõnk a
Krisztusban, aki megerõsít minket. Min-
denre, tényleg mindenre: még az elége-
dettség örömét is elnyerni ebben az elé-
gedetlen világban és minden körülmé-
nyek között. Sefcsik Zoltán

evangélikus lelkész

Evangélium

Az elégedettség titka

E heti rejtvényünk megfejtését március 25-ig várjuk szerkesztõségünk címére: (Szekszárdi Vasárnap, Polgármesteri Hivatal, 7100 Szek-
szárd, Béla király tér 8.). Március 3-i rejtvényünk helyes megfejtése: „Moser Zoltán, Szavak és képek”.A helyes választ beküldõk közül könyvet

nyert: Tokaji Gyula (Szekszárd, Kölcsey ltp. 1.). Gratulálunk, a könyvet postán küldjük el.

Habemus Papam!
Van pápánk!

A Ferenc nevet vette fel az új pápa, az ar-
gentin jezsuita Jorge Mario Bergoglio,
Buenos Aires érseke.

„Kedves Testvé-
rek! Jó estét!”
Ezek voltak az új
pápa elsõ szavai,
amelyeket a Szent
Péter téren össze-
gyûlt hatalmas hí-
võsereghez inté-
zett, majd így foly-
tatta: tudjátok,

hogy a konklávé feladata, hogy püspö-
köt válasszon Róma számára. Úgy lát-
szik bíboros testvéreim a világ végéig
elmentek, hogy megtalálják, de most itt
vagyunk. Köszönöm a fogadtatást. Ró-
ma egyházmegyei közössége fogadja
püspökét, köszönöm.

Most megkezdjük ezt az utat, a püs-
pök és a nép útját, a római egyház útját,
amely elõl jár a szeretetben. Ez a testvé-
riség, a szeretet, az egymás közötti bi-
zalom útja. Mindig imádkozzunk egy-
másért, az egész világért, hogy megva-
lósuljon a testvériség. Azt kívánom,
hogy az egyháznak ez az útja, amelyet
ma kezdünk el az itt jelen lévõ bíboros
helynököm segítségével, gyümölcsözõ
legyen ennek az olyan szép városnak az
evangelizációja szempontjából. 

Most áldásomat adom, de elõtte sze-
retnék egy szívességet kérni tõletek.
Mielõtt a püspök megáldja népét, azt
kérem, hogy imádkozzatok az Úrhoz,
hogy áldjon meg engem. Csendben
mondjuk el ezt az imát értem.

Ferenc pápa ezután latin nyelven ál-
dását adta a jelen lévõknek és minden
jóakaratú embernek. Ismét köszönetét
fejezte ki a fogadtatásért, majd így bú-
csúzott: Hamarosan találkozunk. Hol-
nap a Szûzanyához fohászkodom, hogy
õrizze meg egész Rómát. Jó éjszakát és
jó pihenést kívánok. Az új pápa elküld-
te elsõ üzenetét személyes Twitter fi-
ókjából: „Végtelenül boldog vagyok,
hogy az új pápa lehetek.” 

Majd egy újabb üzenetben ezt fogal-
mazta meg: 

„Talán hibázom alázatosságból, ha
azt mondom, hogy Isten egyszerû kép-
viselõje vagyok itt a földön, mint aho-
gyan Isten engem képvisel az égben.”

Forrás: Vatikáni Rádió
„Tartsd meg Isten Szent Atyánkat,

Krisztusnak Helytartóját!”
Vasárnap este 6 órakor tarunk hála-

adó szentmisét Ferenc pápánkért.
Bacsmai László plébános
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Húsvéti játszóház a BabitsbanTolna megyei
gyermekrajz-

pályázat
A Babits Mihály Mûvelõdési Ház és
Mûvészetek Háza idén immár 43.
alkalommal rendezi meg a hagyo-
mányos Tolna megyei gyermekrajz-
pályázatot és kiállítást. A pályázatra
általános iskolás korú gyerekek je-
lentkezését várják, a mûvek témája,
technikája és az alkotások mérete
szokás szerint kötetlen.

A mûveket legfeljebb 3 cm szé-
les kerettel (paszpartuval) ellátva
kérik, tanulónként legfeljebb két
alkotást várnak. A nevezési díj al-
kotásonként 250 Ft. A díjazás élet-
kor szerint történik.

A pályamunkákat iskolánként
kérik leadni, személyesen május 2.
és 8. között munkaidõben (8-18
óráig) a Babits Mihály Mûvelõdési
Házban (Szekszárd, Szent István
tér 15-17.) Ekkor lehetséges a neve-
zési díj fizetése is, melyrõl számlát
adunk.

A Tolna megyei gyermekrajzk-
iállítás megnyitója és az ünnepé-
lyes díjátadó május 23-án, 15 óra-
kor lesz a Vármegyeházán (Béla ki-
rály tér 1.). A kiállítás 2013. június
14-ig látogatható majd. Informá-
ció: info@babitsmuvhaz.hu, vagy a
74/529-610/122-es mellék.

március 25-ig 25.000 Ft
kedvezménnyel!

Turnusok:
2013. június 17. – július 19.

2013. július 15. – augusztus 9.
2013. július 22. – augusztus 26.

NYITOTT VILÁG ALAPÍTVÁNY
Szekszárd, Béla tér 6. Tel.: 30/319 99 44

NYÁRI NYELVTÁBOR
Fadd-Domboriban!

intenzív nyelvoktatás,

anyanyelvû tanárok
közremûködésével

2013. augusztus 11-17.

Együttmûködõ partner:
Szekszárd Megyei Jogú Város 

Önkormányzata

További információ: 
Tóth Lászlónénál 

a 30/319 99 44 telefonszámon

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 !!
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A sportban és a gazdaságban is maradandót alkotott
In memoriam: Pálinkás István (1932-2013)

Családja, barátai és tisztelői szer-
dán az újvárosi temetőben
kísérték utolsó útjára a legendás
szekszárdi gazdasági és sportveze-
tőt, PÁLINKÁS ISTVÁNT.

Aligha kérdéses, sokak fogadták nagy-
nagy sajnálattal a szomorú hírt: Pálinkás
István, Pista, Pista bácsi február utolsó
napján eltávozott közülünk. Pedig a 81.
életévébe lépett fiatalos öregúr még bõ
egy hónnap ezelõtt is a rá jellemzõ mó-
don humorral átszõve ugratta, viccelte
kortársait, amikor barátai a nyavalyáikat,
betegségeiket sorolták, mert õ – nem kis
szerencséjére – csak hírbõl ismerte eze-
ket. Aztán 2013 februárjában a szerveze-
tét megtámadó vírusok olyannyira le-
gyengítették, hogy a betegség gyakorlati-
lag három hét alatt elvitte a néhai Tolna
Megyei Szolgáltatóipari Szövetkezet elnö-
két, a Szekszárdi Szövetkezeti Spartacus
SE létrehozóját, elnökét.

Kemény kiállású, de igazságos, a mun-
kát nem a szocializmus általános morális
szintjén, hanem azt jóval meghaladóan
megkövetelõ vezetõ volt, akinek önma-
gával és másokkal szemben is megvoltak
az elvárásai. Jelzésértékû: a szövetkezet-
nél húsz év alatt mind a négy vezetõség-
választó közgyûlésen megkapta a tagság-
tól a maximális bizalmat az elnöki mun-
ka folytatására. Azt mondják róla hiteles-
nek számító kortársai, hogy a szövetke-
zeti mozgalom egyik motorja volt, aki-
nek irányításával számtalan fontos, az
életminõséget meghatározó komoly be-
ruházás, új üzemcsarnokok és telephe-
lyek valósultak meg a hetvenes években,
és nem csak Szekszárdon, de megyeszer-
te. Nem csupán a fodrászat, a kozmetika,
a fényképészet, a textilipar területén,
hanem a szolgáltató tevékenység kiter-
jedt egészen a fém- és a mûanyagiparig.
Nem a piacgazdaság világát éltük akkori-
ban, de Pálinkás Istvánban élt egy belül-
rõl jövõ versenyszellem a szürkének
mondott hétköznapok világában.

Naná, hisz ízig-vérig sportember volt,
és az is maradt a késõbbiek során is. Tol-
nai kötõdésûként elkötelezte magát a ví-
zilabdával, aztán meg a röplabda lett a
meghatározó sportága. Ez utóbbiban
egészen az NB I-ig jutott. Nála evidencia
volt, hogy gazdasági vezetõként részt
vesz, segíti a szekszárdi élsportot. Olyan
áron is, ha ez a pártbizottságon nem
mindenkinek egyformán tetszik... A fent
említett sportági kötõdés okán közel áll-
tak a szívéhez a labdajátékok, így termé-
szetesen a futballban korszakos jelentõ-
ségû Szekszárdi Dózsa kibontakozását is
támogatta – vezetõségi tagja is volt az
aranycsapatnak –, de a sport egészére
történõ nyitottsága, a jó értelemben vett
kitûnési vágy elvitte más sportági vizek-
re is. Ennek kereteit meg is teremtette a
Szekszárdi Szövetkezeti Spartacus hetve-
nes évek eleji létrehozásával. Ez nem
csak a szekszárdi, hanem a magyar sport
szempontjából is történelmi tett volt.

Innen datálódik ugyanis a minõségi
kerékpársport Szekszárdon, amely ne-
gyedszázadon át az elsõ számú magyar

klub volt az országúti szakágban, a legki-
válóbb versenyzõket adta a Schneider
Konrád nevével fémjelzett magas szín-
vonalú klubmunka révén. Nagyon
tudott örülni az 1980-as szekszárdi olim-
piai részvételnek, a nemzetközi verse-
nyeken elért szekszárdi sikereknek, elõ-
kelõ helyezéseknek! Halász Laciék, Liska
Paliék, aztán - már kívülállóként  - Steig
Csaba és Arató Dávid késõbbi „gemenci
nagydíjas” gyõzelmeinek is. Sosem felej-
tem el, amikor az egyik nagy versenyen
könnyes szemmel szólt oda a mellette el-
haladó, az elsõségért versenyben levõ
Halász Lacinak: „Menjél Lacikám, ara-
nyos kisfiam!” Az, hogy a város, a megye,
késõbb az ország legszínvonalasabb or-
szágúti kerékpárversenye, a máig létezõ
Gemenci Nagydíj megvalósult, az õ erõs
kezének, akaratérvényesítõ képességé-
nek volt köszönhetõ.

Nagyon büszke volt akkor is, amikor a
kajak szakosztály, a késõbbi tolnai siker-
edzõ, Barina József vezetésével országos
sikereket ért el. Boldog volt, amikor a
bõrdíszmûves alapokon megszületett
nõi kézilabdát - amit a felejthetetlen em-
lékû Ambrus Péter megalapozott - meg-
mentette a Spartacus. A szekszárdi nõi
kézilabda eljutott a minõséget jelentõ
NB I/B-ig. Szerette volna, ha a férfi kézi-
labda is hasonló pályát fut be, de ez nem
következett be. Amikor megszûnt a férfi
szakosztály, hallatszott némi kritika a
„fõnök” túlzott elvárásával kapcsolato-
san, de mint mindig, akkor is vállalta a
döntésének felelõsségét. Petrits József, a
Spartacus akkori ügyvezetõ elnöke
mondta ezzel kapcsolatosan: „Ami a ver-
senysportot illeti, abban a fejlõdést meg-
mutató, reklámértékkel bíró eredményt
kért számon a szakosztályoktól, ha ez el-
maradt, akkor a bizalom is elfogyott.
Ugyanakkor a szabadidõsportot is, mind
a szövetkezeti mozgalmon belül és kí-
vül, mind anyagilag és erkölcsileg maxi-
málisan támogatta.”

Határozottan ellenezte viszont az
anyagiasságot, ami szép lassan kezdett
beszivárogni a magyar sportba. Ha a
legjobb hazai kerékpárosok, kajakosok
képesek a munka mellett magas szinten
sportolni, akkor a népszerû sportágak-
ban miért ne lehetne így? - gondolkozott
errõl a kényes kérdésrõl Pálinkás
István, akit a nyilvánosságra került bun-
daügyek ki is borítottak. Mintha neki is
szégyellnie kellett volna magát emiatt.

A rendszerváltozás elsõ éveiben érte a
nyugdíj, és annak rendje-módja szerint
visszavonult. Abba a Kadarka utcai lakó-
telepi lakásába, amelybe negyven éve
beköltözött, s ahol jól érezte magát.
Nem zavarta, ha a kortárs vezetõ idõköz-
ben fölköltözött a helyi „Rózsadombra”,
vagy menõ nyugati kocsiból dudált rá.
„Tipikus közösségi ember volt, olyan,
aki vezetõi pozícióját, kapcsolatait is ki-
zárólag az általa vezetett cég, sportegye-
sület boldogulásra használta fel. Eleven,
õszinte, kölcsönös tiszteleten alapuló
kapcsolata volt az egyes részlegek dolgo-
zóival” - mondta róla Fodor Tibor, a Tol-
na Megyei Iparszövetség elnöke. Olykor
csóválta a fejét, amikor a már szabad vi-
lág hírei özönlöttek felé, de nem akarta
azokat kommentálni, a „Bezzeg a mi
idõnkben” jegyében fõleg nem. Két és
fél évvel ezelõtt vehette át Budapesten a
Magyar Iparszövetség legrangosabb ki-
tüntetését, az Alkotói Díjat, amit a szak-
mán belül afféle életmûdíjként tartanak
számon. Öt éve egyedül maradt, de to-
vábbra is szerényen, visszafogottan, és
jókedvûen élte mindennapjait szerettei
és barátai között, s okkal remélt még né-
hány szép évet magának...

Valamikor januárban találkoztam vele
utoljára. Nem szóltam neki, pedig már
régóta tervezgettem: õ lehetne a „Rég
volt, szép volt” cikksorozat következõ ri-
portalanya, hisz oly kevesen élnek már
a hõskorszak sportjának hiteles fõsze-
replõi közül…  B. Gy.

Pálinkás István

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

HHHHAAAASSSSZZZZNNNNÁÁÁÁLLLLTTTTAAAAUUUUTTTTÓÓÓÓ
értékesítése nagy választékkal!

Telefon/fax: 74/413-476,
mobil: 06-30/994-5911
www.velorex2000.hu

Szekszárd, 6-os sz. fõút, siófoki elágazó

HHHH IIII TTTT EEEE LLLLÜÜÜÜ GGGGYYYY IIII NNNN TTTT ÉÉÉÉ ZZZZ ÉÉÉÉ SSSS
3 bank
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Újra küzdõsportgála a szekszárdi sportcsarnokban
Halász Gábor-Béres Zoltán csata az UBO nemzetközi bajnoki címéért

A jövő szombaton, március 23-án
jelentkezik ismét az Unio Box Te-
am Szekszárd két évvel ezelőtt
életre hívott vegyes küzdősport
rendezvénye, nagyszabású gálája a
városi sportcsarnokban. A Harco-
sok Éjszakája, a Fighters Night
2011-ben kétszer, és tavaly is telt
házat vonzott.

Amatõr boksz, nõi mérkõzések, thai boksz
négyes torna, két MMA-mérkõzés és a
késõ estébe nyúlóan profi boksz. A prog-
ram az esemény egyik fõszervezõje, Ha-
lász Gábor UBO (Európai Bokszszerve-
zet) címmérkõzésével zárul. Az Unio
Boksz Team cirkálósúlyú rutinos harco-
sa kisvilágbajnoki címért vív majd a ter-
vek szerint 12 menetet a súlycsoport
egyik nagy öregjével, a hozzá hasonlóan
elnyûhetetlennek tûnõ, egykor a Vasas-
ból indult Béres Zoltánnal, akinek szin-
tén Petrányi Zoltán a menedzsere.

Érdekes módon a súlycsoport, a cir-
kálósúly két hazai legjobbja - legalább is
meghatározói -, eddig csak egyszer néz-
tek egymással farkasszemet pályafutá-
suk során. A Gentleman Fighters buda-
pesti négyes tornán, ahol a súlycsoport
négy meghatározó ökölvívója mérkõ-

zött meg egymással, s ahol a „döntõ-
ben”  találkoztak. Az a siker az egyik leg-
veretesebb a már több mint tíz éve a
profik között dolgozó, a sportág szek-
szárdi megmentésében versenyzõként,
edzõként és sportvezetõként oroszlán-
részt vállaló sportember számára.

„Pályafutásom egyik legszorosabb
meccse volt ez a Béres Zoli elleni, amit
pontozással, megérdemelten nyertem” -
emlékezett vissza Halász Gábor, akinek
rekordja 32 gyõztes meccset és 16 vere-
séget számlál, s aki amolyan beugró-ki-

hívóként több súlycsoportban világhí-
rû bokszolók ellen is ringbe léphetett
pályafutása során. Gábor egyébként
volt már cirkálósúlyú profi magyar és
szlovák bajnok, ám a legrangosabb címe
a szintén az UBO égisze alatt két évvel
ezelõtt Szekszárdon, egy albán ellené-
ben TKO-val elhódított nemzetközi baj-
noki cím. A helyzet most úgy alakult,
hogy a két magyar cirkálósúlyú bokszo-
ló összecsapását - a világranglistán elfog-
lalt pozíciójuk, európai besorolásuk
alapján - meg lehet rendezni nemzetkö-

zi bajnoki övért is. Az már más kérdés,
hogy sikerül-e ezen a ranglétrán följebb
lépni a mostani gyõztesnek.

Addig, amíg a címmeccs résztvevõi
az est fénypontjaként ringbe lépnek,
sok minden történik majd a ringben. A
Halász Gábor, Erõs Lajos szervezõ duó
maximálisan igyekszik kiszolgálni a vár-
hatóan szépszámú közönséget. A IV.
Fighters Night amatõr ökölvívóprog-
rammal indul, ahol bemutatkozhatnak
az Unio versenyzõi: Feri Márk, Ambrus
Gábor, Pintér Dániel. Két amatõr nõi
mérkõzés is szervezés alatt van, s ennek
jegyében lép ringbe a szekszárdi klub
egyik hölgy versenyzõje, Hetesi Zsófia.
Ezt követi négy versenyzõ részvételével
egy nehézsúlyú thai boksz torna. Ismét
ringbe lép a szekszárdi gálákon már
megismert Bonifert Bálint és Frank Ist-
ván. Ezt követi az utcai harcosok küzdel-
mének sportba öntött formája, két úgy-
nevezett MMA-mérkõzés - a sportág fõ-
városi résztvevõinek közremûködésé-
vel. A fõmérkõzésen kívül még négy
profi boksz összecsapás várható. A ter-
vek szerint szorítóba lép a Bonyhádon
élõ, kubai származású Eric Torres Ma-
rin is. Kapunyitás 17 órakor. B. Gy.

Halász Gábor (balról) két éve már szerzett UBO-övet

LABDARÚGÁS. Meglátszott az NB III
Dráva-csoportját vezetõ Tolle UFC Szek-
szárd játékán a 13., utolsó elõtti helyen ál-
ló Tolna elleni tavaszi idénynyitón, hogy
sérülés miatt négy meghatározó játékos
is hiányzott a csapatból. A szekszárdi csa-
pat így is fölényben játszott, és a házi gól-
király, Horváth Péter két góljával gyõze-
lemmel kezdte a szezont. Sikerével a 38
pontos UFC 14 forduló után továbbra is
hat ponttal vezet a Dunaújváros és Kom-
ló elõtt, a 4. Bölcske 27, míg az 5. Pécs II
23 pontot gyûjtött. (Az új versenykiírás
szerint  csak az elsõ öt csapat harcolhat-
ja ki az NB III-as bentmaradást).

KOSÁRLABDA. Negyedik vereségét
szenvedte el az Atomerõmû-KSC Szek-
szárd az idei bajnokságban a PINKK
Pécs 424 ellen – ezúttal Komlón, ahol a
PINKK a hazai mérkõzéseit játssza. A
két kitûnõ litvánnal és az újra játékra je-
lentkezõ Iványi Dalmával fémjelzett ba-
ranyaiak 68-52-re nyertek. A középsza-
kasz csütörtök esti záró mérkõzésén a
KSC Szekszárd hazai pályán magabiz-
tosan, nagy fölénnyel legyõzte az MKB

Euroleasing Vasas együttesét (89-56),
amely több kulcsjátékosát is nélkülöz-
te ezen a meccsen. A rájátszás követke-
zõ szakaszában a 7. helyen végzett szek-
szárdiak újra a Vasassal mérkõznek két
nyert meccsig. A másik ágon Cegléd-
BSE összecsapás lesz. A két párharc
gyõztese mérkõzhet meg egymással a 7.
helyért a 2012-2013-as bajnokság zárá-
saként. A szekszárdi csapatnak mind-
két mérkõzésen pályaelõnye van, így 1-
1-es állás esetén, a harmadik mérkõzés-
re hazai pályán kerülne sor.

KÉZILABDA. Listavezetõhöz  méltó mó-
don, 14 gólos vereséget mért a vendéglá-
tó tököliekre a Fekete Gólyák KC nõi ké-
zilabdacsapata az NB I B Nyugati csoport-
jában a 18 fordulóban. A 36-22-re végzõ-
dõ mérkõzésen Gulya, Horváth Sz., és a
7 gólig jutó Zhorella eredményessége, és
csapatmunkája emelkedett ki a játékot
nagy technikai fölénye révén végig irá-
nyító szekszárdi csapatból, amely 32
pontjával továbbra is vezet az üldözõ,
ugyanennyi pontot gyûjtõ Budaörs-Érdi
VTK elõtt a bajnokságban.

SPORTHÍREK
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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
Március 19. (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-én (csütörtök) 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.

Polgármesteri kötelezettségem-
nek érzem, hogy a felelõs állat-
tartás érdekében, a kutyatáma-
dások elkerülése végett határo-
zottan fellépjünk a Szekszárdon
egyre intenzívebben fennálló
kóborkutya-problémával szem-
ben!  

2013. március 7-tõl polgár-
mesteri utasításomra Szekszárd
MJV Önkormányzatának város-
üzemeltetési és fejlesztési igaz-
gatósága kiemelten kezeli a me-
gyeszékhely területén a kóbor
kutyák begyûjtését. Arra kérem
a város polgárait, hogy ameny-
nyiben lakókörnyezetükben
gazdátlan kutyát látnak, akkor
hétköznap a 74/504-106-os, hét-
végén pedig a 30/956-82-09-es

(gyepmesteri) telefonszámon
értesítsék munkatársainkat. 

Kollégáim a befogott kóborló
kutyákat a szekszárdi menhely-
re szállítják. Amennyiben az eb
az azonosításra szolgáló chippel
rendelkezik, akkor a gazdáját
felszólítják, hogy a jövõben fele-
lõsebben gondoskodjék róla. 

Az akcióval nem az a célunk,
hogy szankcionáljunk, sokkal
inkább a felelõs kutyatartásra
szeretném felhívni a szekszárdi
polgárok figyelmét. Mindezt
azért, hogy a kutyatámadás esé-
lyét a legnagyobb mértékben el-
kerüljük.

Horváth István
Szekszárd polgármestere

K Ö Z L E M É N Y
„a felelõs állattartás érdekében,
a kutyatámadások elkerülésért!”

Szurdoktúra
A hetedik túrával folytatódik a Szek-
szárd Alsóvárosi Római Katolikus
Közhasznú Egyesület hegyek, szur-
dokok megismerését célzó sorozata.

Idõpont: március 23., szombat 
Tervezett útvonal: Gesztenyés -

Cinka. Indulás 10.00 órakor a
Csötönyi-völgyi buszmegállótól. Pi-
henõ a hegytetõn, majd majd séta a
Halmosi tanyáig. 12.00 órától sza-
lonnasütési, ebédelési lehetõség.
Utána ellátogatunk a Bogár tanyá-
hoz (belépõ 300 Ft). Visszaindulás
a 16.55-kor induló 6-os busszal, az
Óvoda utcától. Távolság: 5-5,5 km.
Túravezetõ: Lengyel Péter

Részvétel díj nincs, a túrázók ma-
guk gondoskodnak ellátásukról.

Véradás
A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei
Szervezete március 22-én, pénteken 12
és 15 óra között az OBI áruházban rend-
kívüli véradást szervez. „Adj vért és
ments meg három életet!” A véradásra,
kérjük, hozza magával személyi iga-
zolványát és TAJ-kártyáját.

Felhívás
Önkéntes jelentkezõket várnak a Szek-
szárdi Polgári Védelmi Szervezetbe. Aki
elmúlt 18 éves, és részt kíván venni a ka-
tasztrófák megelõzésében, felszámolá-
sában, az küldje el nevét és pontos cí-
mét a szunyogh@szekszard.hu címre,
vagy levélben a 7100 Szekszárd, Béla ki-
rály tér 8. címre, és felkeressük.

BÕR

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

NEPP
MANUFAKTÚRA

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

Kutyfelszerelések
Lószerszámok

Ruhaadományozás
A Máltai Szeretetszolgálat Szekszárdi
Csoportja március 21-én, csütörtökön
16 és 18 óra között jó állapotú kabátokat,
kosztümöket, öltönyöket, nadrágokat
adományoz a Hunyadi u. 4-ben.
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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

Gardénia 
függönyüzlet

Ha függönyre, lakástextilre 
van szüksége, ne kössön

kompromisszumot!

Folyamatosan érkezik az új 
tavaszi-nyári kollekció.

Március hónapban minden 
10000 Ft feletti vásárlónak
egy meglepetés ajándék!

TREND
MINÕSÉG
SZAKÉRTELEM

Hagyomány és minõség 100 éve

Egyes termékek 2.900 Ft-tól, 35-tõl 41-es méretig.
Nõi alkalmi és utcai cipõk, szandálok, 

szandálcipõk, papucsok.

Nõi lúdtalpbetétes bõrpapucsok 
35, 36 és 37-es méretben, akciós áron.

Ha Önnek is fontos a kényelem, jöjjön el!
Bütykös, kalapácsujjas láb nem akadály!

Szekszárd, volt Ady Endre kollégium
Augusz I. u. 15.

Március 23., szombat,
9-12 óráig
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