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Az országos tájékoztató konferen-
cia kilencedik állomásaként ked-
den Szekszárdon tartottak - első-
sorban szakembereknek és szerve-
zeteknek - értekezletet a gyermek-
védelemről, a nevelőszülői (befoga-
dó családok) hálózat módosításá-
ról, az örökbefogadási hajlandóság
szükséges erősítéséről.

Az összefogás célja, hogy „értékalapú
szemlélet alakuljon ki a gyermekvé-
delemben, ahol a gyermekkel való
bánásmód elsõsorban emberi és
nem utolsósorban szakmai szemlé-
letmódját a törõdõ, gondoskodó atti-
tûd jellemzi a korábbi, több évtize-
des kollektív felügyeleti típusú hoz-
záállással szemben”. A fenti idézet az
1996-ban alakult Állami Gondosko-
dásban Élõ és Veszélyeztetett Fiata-
lok Támogatásáért (ÁGOTA) köz-
hasznú alapítvány elnökétõl,
Kothencz Jánostól származik. A szé-
les feladatkört ellátó alapítvány - az el-
nök maga is állami gondoskodásban
nõtt fel - elsõdlegesen az örökbefoga-
dás, illetve a nevelõszülõi gondosko-

dás népszerûsítéséért dolgozik, mert
„minden gyermeknek családban van
a legjobb helye”. A szekszárdi konfe-
renciát az ÁGOTA a Tolna Megyei
Gyermekvédelmi Igazgatósággal
(TMGYI) karöltve rendezte.

Az országban 21 és félezer gyer-
meket és fiatalt - csak a fele talált
családra, a többiek gyermek- és la-
kásotthonokban élnek - segít a ha-
zai gyermekvédelem.

Folytatás a 3. oldalon.

A gyerekeknek családban a helyük
A nevelõszülõség váljon társadalmilag elismert feladattá

Tolna megyében is sok gyerek cseperedik nevelõszülõknél, a sárpilisi

Kolbert Margitéknál is

Hit, hagyomány, érték, család
Már háromgenerációs az alsóvárosiak bálja

Felemelő látvány volt az alsóváro-
siak hagyományos, több mint egy
évtizedes múltra visszatekintő bál-
ján az egy-egy asztalnál fellelhető
három generáció.

Igen, az a kép tárulkozik elénk,
amirõl Bíró László szekszárdi szár-
mazású püspök, a Magyar Katoli-
kus Püspöki Konferencia család-
ügyi referense beszél különbözõ
elõadásain, a hagyományos család-
modell fennmaradásának jelentõ-
ségét taglaló konferenciákon. És ez
most itt Szekszárdon nem a felszín,
a látszat, hanem a lényeg: az itt bá-
lozó alsóvárosi családok többségé-

ben valóban generációkról generá-
ciókra hagyományozódnak a pa-
raszti kultúra erkölcsi értékei. A
szokások a mindennapok kultúrá-
jában, a családtagok egymáshoz va-
ló viszonyában, az összetartásban,
egymás segítésében. Hisszük, hogy
ezek az értékek az úgynevezett
szekszárdiságnak ma is a részét ké-
pezik. Az erre való igény, ez a kohé-
zió hozta létre a nagyszabású far-
sangzáró bált, amire az idén is mint-
egy 250-en jöttek el a Szent László
Középiskola éttermében megtar-
tott, bõven a vasárnapba átnyúló
mulatságra.

Még éppen csak iskolás korú
unokák, harmincas szüleikkel, oly-
kor nagyszüleikkel is a táncparket-
ten. Hetvenkedõ, nyolcvankodó,
szemmel láthatóan jó egészségnek
örvendõ nagymamák vigyázó,
örömteli tekintete az asztaloknál.
Megy a szomszédolás, mert szinte
mindenki mindenkit ismer. Nem
batyus bálról van szó, de az otthon
készített, egyedi alapanyagú, a ré-
gi világot idézõ sütemények, mint
például a prósza, a málé - olykor a
megszokottól eltérõ ízesítéssel is -
asztalra kerülnek.

Folytatás a 2. oldalon.
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Hit, hagyomány, érték, család
Már háromgenerációs az alsóvárosiak bálja

Folytatás az 1. oldalról.
A gyors közvélemény-kutatás alap-

ján kiderül: a hölgyeknél a 90. évébe
lépett, a korára rácáfoló Lengyel
Józsefné (az alsóvárosi egyesület ve-
zetõje, Kovács Józsefné, Klári édes-
anyja), a férfiaknál pedig a 85-öt az
idén betöltõ, örökifjú Márkvárt Já-
nos volt a legidõsebb bálozó. A kö-
zelmúltban rangos városi kitünte-
tésben részesített, szõlész-borász
mesterségbeli tudását az ugyanerre
névre hallgató unokájának átadó Ja-
ni bácsi a parketten is nagyon aktív
volt. Mint ahogy az a régi bálokban
illett, megtáncoltatott minden általa
ismert hölgyet - már aki erre csak
egy kis hajlandóságot érzett. Ami a
legfiatalabb bálozó kilétét illeti: nos
õ a nyolcéves Klink Melinda lehe-
tett, aki amolyan kis cserfes energia-
bombaként járt fel-alá a táncparkett
és az asztalok között.

- Egyre többen elmennek közü-
lünk azok, akiknek még eleven em-
lékeik vannak az Alsó utcáról. Az én
generációm még szép számmal kép-
viselteti magát ezen az összejövete-
len, de érdekes, s egyben örvende-
tes, hogy egyre többen jelentkeznek
azok fiatalok, akik nem csupán eb-
bõl a városrészbõl, hanem a kör-
nyékrõl jönnek. A találkozás lehetõ-
sége vonzza ide fiatalokat, és az is -
megkérdeztem õket, õszintén el-

mondták -, hogy ez az a bál, ahol
nincs a közösséget megosztó
„rongyrázás” - fûzte hozzá a látottak-
hoz Bíró László püspök.

Az egykori GHB zenekar frontem-
bere, Gebhard Csaba és két társa
most is igényes báli zenéje megmoz-
gatta a tömeget. Az egyéni kérések
is teljesültek, így - noha a lemez ott-
hon maradt - nem maradt el a muzi-
kális alkatú, táncos lábú szekszárdi
plébános, Bacsmai László meglepe-
tésnek szánt össztánca, a kóló. Két-
ségtelenül ez volt az est fénypontja,
ahogy legalább két generáció képvi-
selõi egy rögtönzött tánccsoportot
alkotva, alig lépést tévesztve járták a
táncot. Mint megtudtuk, a plébános

úr, a Boban Markovics fémjelezte
balkáni zenevilág nagy-nagy ismerõ-
je, értõje és mûvelõje is egyben.

Mátraverebélyi zarándoklat

A bál idején minden évben szóba
kerül az alsóvárosiak egyesületének
éves programja, a kórházi és a Re-
mete kápolna felújításának aktuális
teendõi, amiben tevékenyen részt
vesz a civil szervezet.

- Úgy tûnik, hogy a pályázati pén-
zek erre a ciklusra már kimerültek,
újfent a pénzgyûjtés idõszaka követ-
kezik - jegyezte meg Kovács
Józsefné egyesületi elnök. - A Szent
János és Pál kápolna közös összefo-
gással szépen helyreállíttatott, nép-
szerû belvárosi hely lett. Most a bel-
sõ arculat kialakítása hangsúlyos, ide
illõ képekkel, freskókkal. Az egyesü-
let közgyûlése úgy döntött, hogy
részt veszünk a Remete kápolnánál
található stációk egyikének a meg-
mentésében. Már pénzt különítet-
tünk el erre a célra, és reményke-
dünk, hogy az idei búcsúra (szep-
tember 8. - A szerk.) már elkészül,
megszépül az általunk „bevállalt” ne-
gyedik stáció.

Amellett, hogy megtartják a szo-
kásos programokat (Szurdik túra, a
két kápolna búcsúja, Mindenszen-
tek, illetve Hallottak napja, Idõsek
adventi látogatása), egy felfedezõ ki-

rándulás jegyében ellátogatnak
Pörbölyre. Az idei programsorozat
kiemelkedõ pontja lesz a várva-várt
mátraverebélyi zarándoklat. Az ötlet
természetesen Bíró László püspök-
tõl származik, aki a június 30-án és
július 1-én zajló, hazai viszonylatban
kiemelkedõ eseményen misét is
tart a zarándoklatra érkezõknek.

- Néhány évvel ezelõtt az a hagyo-
mány alakult ki, hogy ilyenkor áld-
juk meg a gyermeket váró és vágyó
édesanyákat, illetve a családokat.
Egyre többen érkeznek erre a za-
rándoklatra, és egyre többen köszö-
nik meg a Szûzanyának, hogy hosz-
szú-hosszú várakozás után gyer-
meknek adtak/adnak életet. Ebbe a
zarándoklatba kapcsolódik be a mi
kis szekszárdi közönségünk. Aztán
összekapcsolódik a kellemes a hasz-
nossal: ellátogatunk a híres mátrai
fürdõhelyre, Egerszalókra, másnap
pedig egri városnézõ túra szerepel
a programban. Hazafelé még megál-
lunk Mezõkövesden, hogy megnéz-
zük a Matyóföld zarándokhelyévé
vált Jézus Szíve templomot - vázolta
a programot a 14. alsóvárosi bálon
az e rendezvényt megálmodó tábo-
ri püspök, akinek nem volt, nem is
lehetett konkrét ülõhelye a bálon.
Szimbolikusan, egyfajta belsõ indít-
tatásból most is asztalról-asztalra
„zarándokolt”.  B. Gy.

Bíró László püspök

Uniós támogatásból készült fel a Tolna Me-
gyei Szent László Szakképzõ Iskola és Kol-
légium a referenciaintézményi szerepébõl
adódó feladatok ellátására Tolna megyé-
ben, illetve a dél-dunántúli régióban.

A Tolna Megyei Szent László Szakképzõ
Iskola és Kollégium Egészségügyi- Szociá-
lis Tagintézménye Szekszárdon 4 millió forint
uniós támogatást nyert a „TÁMOP-3.1.7-11/2
Referencia-intézmények országos hálózatának
kialakítása és felkészítése” címû pályázati kiírá-
son az Új Széchenyi Terv keretében.
A 4 millió forintos összköltségvetésû projekt
keretében a pedagógusok nemcsak felkészül-
tek nevelési-oktatási „jó gyakorlataik” tovább-
adására, hanem a referenciaintézményi mûkö-
déshez szükséges szervezeti, szolgáltatási fel-
tételrendszert is megteremtették.

A referencia-intézmény egyedi, más intézmények
számára is példaértékû pedagógiai gyakorlattal,
szervezeti innovációval rendelkezõ és ezt szol-
gáltatásaiban publikálni, átadni képes közoktatá-
si intézmény. A referencia-intézmények a közok-
tatás fejlesztésének minõsített bázisai lesznek.
● A pályázat keretében a Szent László Szakkép-

zõ Iskola egyik szekszárdi egysége - intézmé-
nyi fejlesztési terve alapján - felkészült neve-
lési-oktatási gyakorlatuk továbbadására, elter-
jesztésére, megismertetésére.

● Az iskolában a projekt 8 hónapja alatt kialakult
a referencia intézményi mûködéshez szüksé-
ges szervezeti, oktatásszervezési, szolgálta-
tás-szervezési feltételrendszer.

● A referencia-intézményi szolgáltatások ellátá-
sához rendelkezésre áll megfelelõ számú re-
ferencia-intézményi mentor-pedagógus.

Jó gyakorlataink:
● Elsõsegélynyújtás az Életért
● Tanulásmódszertan a középiskolában
● Mûvészeti nevelés a kollégiumban
Készen állunk, hogy segítsük más közne-
velési intézmények szakmai fejlesztõ tevé-
kenységét!
Iskolánkról és a fejlesztésekrõl bõvebb informáci-
ót a www.euszt.szltiszk.hu oldalon olvashatnak.
Kapcsolat: Hevesiné Simon Gyöngyi igazgató

7100 Szekszárd, Kecskés F. u. 8-10.
74/511-920
hevesine@euszt.szltiszk.hu

Sajtóközlemény
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A gyerekeknek családban van a legjobb helyük
A nevelõszülõség váljon társadalmilag elismert feladattá

Folytatás az 1. oldalról.
Farkas Rita, az MTGYI igazgatója

hozzáteszi, hogy megyénkben kö-
zel hatszázan élnek állami gondos-
kodásban, közülük 287 kiskorú és
50 nagykorú (utógondozott) ne-
velkedik (156) családban. Tavaly
mindössze 12 gyermeket fogadtak
örökbe. 

A szívszorongató és elgondolkod-
tató elõadások során László Varga
Zsuzsanna, a megyei kormányhiva-
tal fõigazgatója a szülészeti-nõ-
gyógyászati osztályok mindennap-
jaira utalva mondta, hogy míg
egyik nõ mindent megtesz azért,
hogy kisbabája legyen, a mellette le-
võ pedig mindenáron igyekszik
megszabadulni a „terhétõl”. Szólt
arról is, hogy mindenkinek szüksé-
ge van a családra, apa és anya híján
nem rögzül a gyermekben a szülõi
szerep. Ide kapcsolódik néhány
fontos adat: hazánkban 2010-ben
90.300 gyermek született, az abor-
tuszok száma 40.500 volt, tavaly

elõtt alig több mint 88 ezren szület-
tek, s 38.500 terhességmegsza-
kításra került sor, míg 2012-ben
mintegy 91 ezer kisbaba látott nap-
világot, az abortuszszám pedig alig
haladta meg a 36 ezret.

Asztalosné Zupcsán Erika, az
Emberi Erõforrás Minisztérium
szociálpolitikáért felelõs helyettes
államtitkára a nevelõszülõi hálózat
szükséges módosításával kapcso-
latban kifejtette: fenekestül nem
kell felforgatni, ám mindenkép-
pen gyermekközpontúvá kell ten-
ni, azaz az intézményrendszer he-
lyett a valamilyen okból „magukra
maradt” gyerekeknek kell az elõ-
térbe kerülniük. Legyen szó akár
nevelõszülõi (most már befogadó
családi) környezetrõl, akár lakás-
otthonról. Elmondta, szükséges a
nevelõszülõi hálózat frissítése, a
befogadók képzésével együtt. Az
utóbbi 60 óra helyett a közeli jö-
võtõl 200 órás tanfolyam elvégzé-
sét jelenti. A tavaly elindított kor-
rekciós program szerint 2014 ja-
nuárjáig minden jogszabály a „he-
lyén lesz”, az összes egyszerûsítés-
sel egyetemben. Hisz abban, hogy
a befogadó szülõi státusz hamaro-
san társadalmilag elfogadott fel-

adattá válik, mellette természete-
sen rendezik a társadalombiztosí-
tási jogviszonyt. (Jelenleg az 5600
nevelõszülõ közül mindössze
3000-en rendelkeznek e jogvi-
szonnyal.) Már megkezdõdött az
új befogadó szülõk toborzása, s
mire az újak is bekapcsolódnak e
szép, nemes és napi 24 órás elfog-
laltságot jelentõ feladatsorba, ad-
digra az a nyugdíjba is bele fog szá-
mítani. Az új jogszabály arról is
rendelkezik, hogy 12 éven aluli
gyerekek kizárólag befogadó szü-
lõkhöz kerüljenek, ne pedig ott-
honokba, hiszen „a gyermekeknek
a családban van a legjobb helyük”. 

A helyettes államtitkár kitért az
örökbefogadásra, amibõl idehaza
évente nyolcszáz valósul meg. Mint
fogalmazott, reméli, sokan elgon-
dolkodnak mindezen…

A rendezvény kedves, óriási taps-
sal jutalmazott színfoltját jelentette
az a bájos mûsor, amit nevelõszü-
lõknél élõ gyerekek adtak. V. H. M.

Asztalosné Zupcsán Erika, az

EEMI szociálpolitikáért felelõs

helyettes államtitkára
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Miniszteri biztos lett a képviselõ
Horváth István a sertésprogramot felügyeli

Horváth István miniszteri biztos-
ként felügyeli a jövőben a sertés-
program végrehajtását. Azt mond-
ta, fontosnak tartja, hogy a magyar
emberek asztalára magyar sertés-
hús kerüljön.

Fazekas Sándor vidékfejlesztési mi-
niszter Horváth Istvánt, Szekszárd
polgármesterét, az Országgyûlés
mezõgazdasági bizottságának alel-
nökét kérte fel, hogy miniszteri biz-
tosként felügyelje a sertésprogram
végrehajtását – jelentette be a szak-
tárca vezetõje az elmúlt hétvégén
Budapesten, a VI. mangalicafeszti-
vál megnyitóján. Fazekas Sándor
hangsúlyozta, a kormány legfõbb
célja, hogy az állattenyésztés e fon-
tos ágazata erõsödjön, minõségi ma-
gyar sertéshús kerüljön a fogyasz-
tók asztalára – köztük mangalicából
készült termékek is – és a külföldi pi-
ac felé is nyitni szeretnének.

Horváth István úgy fogalmazott:
fontosnak tartja, hogy a magyar em-
berek asztalára magyar sertéshús
kerüljön. Ennek érdekében a jelen-
legi, alig 3 milliós sertésszámot a

következõ négy évben megdupláz-
nák. A miniszteri biztos a sertéstar-
tók helyzetének stabilizálására is ki-
tért, és a feldolgozóipar versenyké-
pességének növelését is a prioritá-
sok közé sorolta, megjegyezve,
hogy a belföldi üzemeket arra kell
ösztönözni, hogy magyar alapanya-
got vásároljanak és dolgozzanak fel,
a fogyasztókat pedig szintén arra
kell bíztatni, hogy magyar terméke-
ket vásároljanak az üzletekben.

Horváth István a fesztiválon

Újabb együttmûködési szerzõdés
Összefog a megyei önkormányzat és az egyetemi kar

Tavaly óta a megyei önkormányzatok
lettek a területfejlesztés és vidékfej-
lesztés területi szintû legfontosabb
szereplõi, és ennek jegyében a Tolna
Megyei Közgyûlés pénteki ülésén el-
fogadta a megye területfejlesztési
koncepciójának elsõ - munkaanyag-
nak, vitaanyagnak tekinthetõ – vál-
tozatát. Az elõkészítõ munka során a
Tolna Megyei Önkormányzat együtt-
mûködési megállapodást kötött a
Paksi Atomerõmûvel, a Tolna Megyei
Kereskedelmi és Iparkamarával, a
Dél-Dunántúli Gépipari Klaszterrel,
csütörtökön pedig a Pécsi Tudo-
mányegyetem Illyés Gyula Karával.

Az utóbbi szerzõdés ünnepélyes
aláírását megelõzõen Puskás Imre, a
megyei közgyûlés elnöke elmondta,
számítanak a karnak, mint a felsõok-
tatás egyetlen Tolna megyei szerep-
lõjének együttmûködésére a megye
jövõképét meghatározó koncepció
kialakításában és a tervek megvaló-
sításában. Az intézménynek fontos
szerepe van a megye fejlõdésében,
ezért a megyei önkormányzat támo-
gatja a kar elképzeléseit, s kiáll amel-

lett, hogy a felsõoktatásnak ez az in-
tézménye a megyében maradjon. 

Horváth Béla, a PTE Illyés Gyula
karának dékánja megerõsítette,
közös érdekük, hogy az egyetemi
kar fejlõdjön, stabil legyen, ezért
még szorosabbra fonják, új alapra
helyezik az együttmûködést a me-
gyei önkormányzattal. Így érik el,
hogy a megyében még több legyen
a jól képzett, kimûvelt emberfõ,
akik itt tanulnak, s majd itt találnak
munkát is. 

A dékán elmondta, intézményük
a nehéz gazdasági helyzet ellenére is
dinamikusan fejlõdik, s nem adják
fel programjukat, hogy olyan szako-
kat honosítsanak meg, amelyek a
legkorszerûbb szakemberképzés
igényeinek is megfelelnek. Beszélt
arról, hogy a Magyar Akkreditációs
Bizottság engedélyezte mérnök-in-
formatikus szak indítását, s, hogy
lesz például televíziós mûsorkészítõ,
moderátor képzés, és szociális mun-
kás szakasszisztenseket, emberi erõ-
forrás fejlesztési szakembereket is
képeznek majd. - szepesi -
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A díj  adományozásával a Tolna megyében
dolgozó, kiemelkedõ teljesítményt nyújtó
újságírók munkáját kívánja elismerni a
Tolna Megyei Önkormányzat. Jelölni le-
het a Tolna megyében mûködõ rádiók, te-
levíziók, újságok munkatársait, illetve az
országos médiumok helyi tudósítóit.

Jelölését rövid indoklással, a Tolna
Megyei Önkormányzat Elnöki Kabinet-

jéhez juttathatja el március 4-ig, a 7100
Szekszárd, Szent István tér 11-13. címre,
vagy elektronikusan azevujsagiroja@
tolnamegye.hu e-mail címre.

Az elismerést minden évben március
15-én, a Szabad Sajtó Napján, ünnepi ke-
retek között dr. Puskás Imre, a Tolna Me-
gyei Önkormányzat Közgyûlésének el-
nöke adja át.

Keresik Az Év Tolna Megyei Újságíróját!Idén elkészül a „siófoki” körforgalom
Jó a város és a közlekedési hatóság kapcsolata

Gyors ügyintézés, a felek közötti kon-
zultáció, az ésszerûség, a nemzeti ér-
dek és a jogszerûség szempontjai alap-
ján folytatott hatósági munka. A meg-
újult Nemzeti Közlekedési Hatóság
(NKH) ezen elvek alapján kívánja foly-
tatni munkáját a jövõben. A fentieket
Gyõri Gyula, az NHK elnöke mondta el
a megyeszékhelyen t tartott sajtótájé-
koztatóján. Az elnök és munkatársai be-
mutatkozó látogatást tettek Szekszár-
don, ahol elhangzott, hogy céljuk egy
olyan integrált közlekedési hatóság,
amely mentes a bürokrácia minden ká-
ros tulajdonságától, gyors, hatékony és
ügyfélbarát. 

Az NHK elnöke és munkatárasai tájé-
kozódtak a hatáskörükbe esõ helyi
ügyekrõl is, bízva abban, hogy hatósági
munkájuk a jövõben nem a hozzájuk
küldött kérelemmel kezdõdik majd, ha-

nem a két fél konzultációjával, az állás-
pontok egyeztetésével. 

Ez a folyamat már el is kezdõdött,
ugyanis Horváth István, a megyeszék-
hely polgármestere, úgy is, mint ország-
gyûlési képviselõ, informálta a vendége-
ket az aktuális közlekedési kérdésekrõl.
Az egyik a 6-os és 65-ös út találkozásánál,
vagy ahogy a legtöbben ismerik, a siófo-
ki elágazónál régóta várt körforgalom
építése, amely az idén megkezdõdik. A
másik a sióagárdi Sió-híd tervezett felújí-
tása. A körforgalom esetében az engedé-
lyezési eljáráshoz kért segítséget a város,
a híd esetében szakvéleményt szeretné-
nek a szaktárcánál történõ egyeztetés-
hez. Szó volt még a Duna hajózhatóságá-
ról is, amely már évek óta problémás a
megyei szakaszon. Horváth István jelez-
te, hogy parlamenti szinten kezdemé-
nyezni kívánja az ügy megoldását. V. M. 

Gyõri Gyula elnök és Horváth István polgármester a tájékoztatón
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Arany diplomával ünnepelt a Babits kórusa
A Babits Mihály Általános Iskola
Német Nemzetiségi Kórusa, Szek-
szárd város kiemelt művészeti
együttese, sikeres szerepléssel ün-
nepelte fennállásának 15. évfordu-
lóját a Mohácson megrendezett
minősítő versenyen.

A Német Népdaléneklési Versenyt a Szé-
chenyi Ifjúsági Centrumban, neves zsû-
ri elõtt tartották az Európahírû busójárás
részeként. A szekszárdi Babits Mihály Ál-
talános Iskola Német Nemzetiségi Kóru-
sa harmadik alkalommal vett részt a meg-
mérettetésen, ahol tíz kategóriában in-
dultak a résztvevõ együttesek.

A szekszárdiak ezzel a minõsítéssel
méltón ünnepelték fennállásuk 15. év-
fordulóját. A 3-8. osztályos tanulók he-
tente egy alkalommal próbálnak, erede-
ti, autentikus német népdalokat, két
szólamban. A 28 fõs nagykórust a ver-
senyen Környei Miklós gitármûvész és
Keller Antal pedagógus (harmonika)
kísérte. Mûsoruk új, kifejezetten a mi-
nõsítõ versenyre betanult dalokból állt.
A siker nem maradt el: a nagy kórus
„Rozmaringos” arany diplomát kapott.

A kórusból nyolc diák - a „szekszárdi
nyolcak”, ahogy elnevezték õket - szin-
tén zenei kísérettel elõadott népdal-
csokráért Arany diplomát érdemelt ki.
A kamarakórus tagjai: Sziegl Eszter, Vi-
ola Nóra, Szabó Bianka, Krutki Eliza,
Wenhardt Kata, Magyar Gergõ, és két
régi kórustag, aki a középiskolából is
visszajár együtt énekelni a társakkal:

Lindauer Lea és Zita. Két szólókategóri-
ában Tatai Zsuzsanna és Ó. Jakócs Liza
Anna Ezüst minõsítést ért el.

A minõsítésen elért kiváló eredmé-
nyek után a mohácsi származású
Környei Miklós egy rögtönzött városlá-
togatásra invitálta a gyerekeket és az
õket kísérõ szülõket. A tartalmas nap
méltó volt a 15. születésnaphoz.

- Fontosnak tartom, hogy szolisztikus
adottsággal rendelkezõ gyerekek éne-
kelnek az együttesben. Sok szülõ kísért
el bennünket a versenyre, segítette
munkánkat, és sokat köszönhetek né-
met nyelvet oktató kolléganõmnek,
Klag Beátának is - mondta az együttes
karnagya, mûvészeti vezetõje, Naszladi
Judit. - Jó hangulatú, nemes vetélkedés
volt. A megmérettetés fontos egy ama-
tõr együttes életében, ugyanis ez ösz-
tönzi a gyerekeket a további munkára,

és a szülõket az együttes támogatására.
A sikernek köszönhetõ, hogy a gyere-
kek szívesen jönnek énekelni. Már ké-
szülünk a március 18-án induló
„Internet Café” hétre, amely az Illyés
Gyula Megyei Könyvtár rendezvénye,
és a Gyermekkönyvtárban a hivatalos
megnyitón egy közel fél órás mûsorral
lépünk fel hangszeres kísérõinkkel. Ál-
landó fellépõi vagyunk a „Tavaszváró”
mûsornak is, amelyre az idén városunk-
ban április 12-én kerül sor.

Az együttes 15 éves fennállása óta
hét minõsítõ versenyen vett részt,
amely egyrészt a gyerekek szorgalmá-
nak, másrészt támogatóinknak (Szek-
szárd MJV Humán Bizottsága, Babits is-
kola, a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat) támogatásának, s amint már
említettem, a szülõk segítségének kö-
szönhetõ. Sas Erzsébet

„Rozmaringos” arany diplomát kapott a Babits iskola nagykórusa

Léleképítõ
Február 25-én, hétfõn 18 órától sorskér-
déseinkrõl beszélget a házigazda, dr.
Tóth Csaba Attila Rátóti Zoltán Jászai Ma-
ri díjas színmûvésszel, a Kaposvári Szín-
ház igazgatójával, templomépítõ polgár-
mesterrel a Garay János Gimnázium
dísztermében. A belépés díjtalan, az es-
tét interneten élõben közvetítik a
www.tolna.net/~farkasj65/lelekepito/
index.htm címen. Március 25-én dr. Hor-
váth István kutatóval a koleszterin körü-
li tényekrõl, vitáról lesz szó.

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

RÉPA EGÉSZSÉGCENTRUM
a KORZÓ ÁRUHÁZBAN

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

friss alapanyagokból igény szerint.

Akciós ajánlatunk február 18-tól február 23-ig:
●● Kosaras kiwi 1 kg-os 299.- Ft/csomag
●● Kígyóuborka 229.- Ft/db
●● Idared alma 219.- Ft/kg
●● Leveszöldség 500 grammos: 179.- Ft/csomag

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

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

NÉZZEN BE HOZZÁNK!
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Készülnek a Szekszárd-Eger viadalra 
A Borászok Céhe kiválasztotta a legjobbnak ítélt tizenöt bikavért

Tizenöt szekszárdi és húsz egri bi-
kavér (és borász) csap össze febru-
ár 23-án Budapesten, a Gerbeaud
Cukrászdában. A nagy eseményre
már készülnek a szekszárdi borá-
szok. Kedden este a Szekszárdi Bo-
rászok Céhének tagjai a soros ren-
dezvényükön borkóstolás közben
választották ki a legjobbnak ítélt
15 Bikavért. 

Eszterbauer János, a céh elnöke elmond-
ta, egy jó hangulatú, sikeres rendezvény-
re számítanak, ahol mindkét borvidék
csak nyerhet. Szekszárd abból a szem-
pontból hátrányban van, hogy több mint
harminc évig nem használhatta a bika-
vér nevet, így ez a borfajta az egriekhez
a köztudatban jobban kötõdik. Az egri-
ek hátránya pedig az, hogy nem csak a
prémium minõségû bikavér köthetõ
hozzájuk, hanem az olcsóbb kategóriájú
is. Hiszen Egerben több mint ezer család

megélhetése kötõdik ehhez a borhoz,
így a piacon már 500 forintért is kapha-
tó egri bikavér. 

A Gerbeaud Cukrászdába a Szekszárd-
Eger viadalra a nagyközönség mellett a

borkereskedõket, vendéglátós szakem-
bereket és a szakújságírókat is várják.
Eszterbauer János szerint jó alkalom ez
a párbaj arra, hogy a két borvidék közöt-
ti barátság tovább erõsödjön. M. I. 

Huszonkét bikavért kóstoltak végig, ezekbõl választották a legjobbakat 
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Egyre növekszik azoknak a száma
a szekszárdi Diczenty kertbarát
körön belül, akik a megszokottnál
több borral neveznek a versenyre.
Ezt jelzi a beküldött 215, zömmel
vörösboros minta, amelynek elbírá-
lása egy hétköznap délelőttjén
nem volt egyszerű.

Ahhoz, hogy délután egy órára végezzen,
az ismert borászainkból álló zsûrinek
ugyancsak igyekeznie kellett. A még hát-
ralevõ ünnepélyes eredményhirdetésen
47 arany-, 87 ezüst és 55 bronzérem ke-
rül majd kiosztásra. Mivel egy alapvetõ-
en jó, de mégis ellentmondásos év volt a
2012-es – az elõzõ pedig, mondhatni re-
mek –, így a kistermelõk kíváncsisága is
a tavalyi évjárat felé irányult. Száznyolc-
van minta érkezett, s ebbõl mindössze
ötöt-hatot kellett kizárni. Az összes arany-
érmes borból 33 az idei évjáratból került
ki, amely jelzi: a gazdák egy része képes
volt úrrá lenni a szüret idõpontjának he-
lyes megválasztása dilemmáján, a bírálók
nagyon szép borokat, köztük fehéreket
is kóstolhattak. Az összkép azonban ez-
úttal – a mögöttünk hagyott felettébb
problémás év miatt – mást mutatott.

Mint az a bizottsági elnökök értékelõ-
jébõl kiderült: jó és értékes, hosszan elál-
ló fehérbort nehezebb volt készíteni,
mint vöröset. Mosonyi Pál az olaszrizling

készítésének nehézségeire külön is ki-
tért. „Fajtajelleges fehérbort bizony nem
volt könnyû készíteni. Kistermelõknél
nehéz megoldani a must hûtését, s maga
a szüretelt alapanyag is problémás lehe-
tett… Aki azonban jól nyúlt a fajtához, és
az élesztõt is jól használta, annak arany-
érmes lett a bora. Összességében kellõ
számú, tiszta, jól iható olaszrizlinggel és
chardonnay-val találkoztunk, amelyek
ezüstöt és bronzérmet érdemeltek.

Kritika az 
„érted haragszom” jegyében

Vesztergombi József egy másik bizott-
ság élén a fehérborok kapcsán nem tu-
dott sok jót mondani a hozzájuk került,
zömmel vegyes fehérborokról. A több
termelõhöz köthetõ probléma fölemle-
getése kapcsán megjegyezte: „marad-
junk annyiban, hogy a fehérborok készí-
tésének kultúrája - legalább is kisterme-
lõ szinten - még nem érkezett vissza a
borvidékre.” Persze ez nem mindenkire
vonatkozik, mert volt olyan bizottság,
ahol az egyetlen aranyérmes éppen egy
olaszrizling lett, és Mosonyi Pál három fe-
hér cuvée-t is példaként említett. Ellen-
ben a rosékkal kapcsolatosan szinte min-
denki jó véleménnyel volt. A bírák öt-hat
olyan tétellel is találkoztak, amelyek bár-
hol megállnák a helyüket, de üdeségével,

zamatával a minták nagy része is a szek-
szárdi rosék hírnevét öregbíti.

A kadarkának, mint tájfajtának nem
ártott meg a tavalyi tartós légköri aszályt
produkáló „õrült” mediterrán év. Aki
akart és felkészült volt rá, az képes volt
produkálni. A borverseny tapasztalatai
alapján úgy tûnik, hogy a termelõk több-
sége nem tudott felnõni a feladathoz. „A
17 tételbõl, három átlagon felülit talál-
tunk, a többi hemzsegett a különbözõ
problémáktól: erjesztési hiba, hordóhi-
ba és így tovább” – kezdte a kadarkában

felettébb igényesnek és autentikusnak
számító Vesztergombi József. „Kollégák,
higgyétek el, nem elég kimondani a bû-
vös szót: kadarka! Egyes tételekre csak
ráírjuk, hogy az kadarka, de nem az! Sok-
szor rutinból, kellõ felszerelés hiányában
készülnek, és hibás borok lesznek, ame-
lyekkel ártunk a kadarka ügyének” – nyo-
matékosított a borász, akit nem csak a
hibás tételek bosszantottak fel, de az is,
amikor más fajtával is házasított bort is
kadarkaként neveztek meg.”

A kelleténél több kénhiányos, oxidáci-
ós problémájú, bizonytalan hordóból, tá-
roló eszközökbõl származó tételekrõl
tett említést egy másik bizottság képvi-
seletében Módos Ernõ, aki a rá jellemzõ
türelemmel ma is sokat tesz a kisterme-
lõk tudásának fejlesztésért. „Tudom,
hogy a hordó kicserélése a mai világban
kistermelõi szinten nem megoldható fel-
adat, de a tárolóedények váltása, s úgy ál-
talában a nagyobb pincehigiénia kialakí-
tása is sokat segíthet.” Új generációs bo-
rászaink közül Vesztergombi Csaba arra
az érdekességre hívta fel a figyelmet,
hogy a világfajták közül sokkal több jó
merlot-val találkozott, mint cabernet-vel,
ifjabb Márkvárt János pedig a gyakran
alkalmazott „héjon erjesztés” negatív ta-
pasztalatairól szólt, amikor nem kívána-
tos ízek kerültek az új borokba. B. Gy.

„Nem elég kimondani a bûvös szót, kadarka”
Kétszáznál is több minta a kertbarátköri borversenyen

Fotópályázat
Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-

kormányzata megbízásából
a Szekszárdi Vagyonkezelõ Kft. fo-

tópályázatot hirdet
„Négy évszak a Szekszárdi Bor-

vidék dûlõi között”
címmel.

Pályázni a Szekszárdi borvidék
dûlõit, szõlõtermõ területeit bemu-
tató, kizárólag saját készítésû digi-
tális, vagy digitalizált tájképpel le-

het (évszakonként minimum
két fényképpel).

Nevezési díj: 2500 Ft/pályázó.
Amatõr és profi fotósok
egyaránt pályázhatnak.

A képek készítésének ideje 2010.
évnél nem lehet korábbi.

Beküldési határidõ:
2013. augusztus. 31.

További részletek az interneten:
www.vagyonkezelokft.hu

Vesztergombi József kóstol
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Az ökoiskola cím kötelez
Két nagysikerû dolgozat, két „zöld arc” az I. Béla gimnáziumból

Két 16 éves fiú a I. Béla gimnázi-
umból, akik már hosszabb ideje
környezettudatos magatartást kö-
vetnek, s erre próbálják ösztökél-
ni diáktársaikat. Misli Bence és
Domokos Bence régóta részt vesz
az iskola számukra roppant ro-
konszenves öko-programjában,
igen aktívak a klímastratégia ki-
dolgozásában, és olybá tűnik, ez
a gondolkodás mindennapjaik ré-
szét képezi.

Mind a ketten a családból is kaptak
erre indíttatást, aztán a gimnázium
csatlakozása a szekszárdi Zöldtárs
Alapítvány városszerte meghirdetett
programjaihoz, a cselekvésre serken-
tõ aktivitás megérlelte mindkettõjük
számára azt, hogy a tudományos di-
ákköri munkába is bekapcsolódja-
nak. Ennek gyümölcse az elmúlt év-
ben beérett: az egész Kárpát-meden-
cére kiterjedõ, energiakutatás - klí-
mavédelem témakörben elkészített
munkájuk a különbözõ kategóriák-
ban meghirdetett versenyben a leg-
jobb három dolgozat egyike volt.
(Munkáikat a közelmúltban lezajlott
szekszárdi klímakonferencián a szak-
értõnek számító felnõtt hallgatóság-
nak is bemutatták.)

Misli Bence a mostanság divatos
megújuló energiák családi házas el-
terjesztésének lehetõségeit mutatta
be a miskolci országos tudományos
diákköri konferencián - fókuszálva
a napelemekre, a napkollektorokra.
„Sok információt szereztem a témá-
ban az internetrõl. Mûszaki témá-
ban az ebben jártas édesapám segí-
tett, az ilyen témájú diákköri konfe-
renciákon a diáktársaktól szerzett
információkat is felhasználtam a
dolgozatomban. Igyekeztem olyan
hasznos, a gyakorlatban használha-
tó információkat gyûjteni, amelyek
birtokában akár saját kezûleg is elké-
szíthetõ egy mûködõképes napkol-
lektor. Fontos volt ismertetnem az
egyes eszközök, berendezések mû-
szaki paramétereit is” - avatott be a
dolgozatába Bence. Ismerve az
egyes típusok árait, viszonyítva a
melegvíz-szolgáltatásban és fûtés-
ben elért megtakarításokat, õ is
mintegy tíz évet jelöl meg a beruhá-
zás megtérülési idejeként. „Tudom,
hogy ezt még egy átlagos magyar
család a jelenlegi helyzetben nem
engedheti meg magának, de ha a
klímavédelem jobban tudatosul az

emberekben, akkor azért egyre töb-
ben lesznek, akik ezt felvállalják a
családi házas övezetekben. Akár
úgy is, hogy lemondanak valamirõl,
ezt elõtérbe helyezve.”

Tanulmányozta Szekszárd
légszennyezettségét

Bence nagyon várná a kormány-
zattól azt a családi házas övezetek
számára is elérhetõ támogatást,
amellyel  jelentõsen csökkenné-
nek a költségek, lerövidülne a meg-
térülési idõ. Persze a tömbházak
esetében - teszi hozzá - már most
nagyobb aktivitást lehetne kifejte-
ni. A napelemek sûrû, az épülethez
igazított elhelyezésével nagyon ko-
moly megtakarítást lehetne elérni,
és a költségek is jóval gyorsabban
megtérülnének az egyes háztartá-
sok számára, mint a családi házak
esetében. „Egy napelemekkel min-
den mennyiségben felszerelt nagy
épületet mutattam be egyfajta ösz-
tönzõként, amely a teljes áramellá-
tást megtermeli.” A fiatalember

egyébiránt az autók bûvkörében
él, ilyen irányba tervezi a továbbta-
nulását. Mint megszállott zöld, már-
is szimpatizál a gondolattal, hogy
nagyban vissza lehetne szorítani az
autók környezetszennyezõ tevé-
kenységét, ha belátható idõn belül
megjelennének az általa nagyon
szorgalmazott napelemes autók
(lenti képünkön). „A hibridüzeme-
lés (benzin és villamos) nem iga-
zán jó megoldás a klímavédelem
szempontjából. Újra valamit, egyre
több és egyre nagyobb akkumulá-
torokat kell elõállítani, nem beszél-
ve az így keletkezett veszélyes hul-
ladékról.”

A zombai illetõségû Domokos
Bence végig helyesli „zöldtársa” kö-
vetkeztetéseit. Mert egy kicsit az õ
dolgozatának témáját, a légszeny-
nyezettséget is érintettük. Errõl
szólt Bence dolgozata. Persze nem
csak úgy általában. A srác vette a fá-
radtságot és konkrétan Szekszárd-
ról gyûjtött adatokat - bevonva ebbe
a Szekszárdi Klímakör éppen illeté-

kes munkacsoportját. „Alapvetõen
nincs gond a szekszárdi levegõvel,
ami a nitrogén-dioxidot, s úgy általá-
ban a vegyi anyagok jelenlétét illeti,
de a porszennyezettség eléggé je-
lentõs. Ez pedig a város domborzati
viszonyai, a sárgalöszös talaj miatt
van. Jó lenne ezen változtatni, s a klí-
makör bizonyára jelzi is ezt a prob-
lémát a város illetékesei felé” -
mondta a maga higgadtságával Do-
mokos Bence, akinek a dolgozata
ebben a kategóriában szintén a há-
rom legjobb egyike volt. Õ már szo-
rosra fûzte a kapcsolatát a Szekszár-
di Zöldtárs Alapítvánnyal, s az álta-
luk mûködtetett klímakörnek is
elõbb-utóbb tagja szeretne lenni. A
továbbtanulásról még nincsenek ki-
forrott elképzelései, de könnyen le-
het, ilyen irányba indul majd el.

Addig is az iskolai ökoprogram
megvalósításában éli ki ebbéli am-
bícióit. Azzal, hogy küzd a notóri-
us szemetelõkkel, részt vesz az is-
kola tanulójaként a városi, és ter-
mészetesen az otthoni ilyen és eh-
hez hasonlatos programokban. Fi-
gyeli a kihelyezett komposztládát,
többszörösen is szelektíven gyûjti
- már az iskolai folyosóra kihelye-
zett tárolókban is - a papír- és
egyéb hulladékot.  

Szerencsére az  I. Béla gimnázi-
um - mint országosan is elismert
ökoiskola - remek miliõt teremt ah-
hoz, hogy egyre több gyerek köves-
se a napi életvitelben, gondolkodás-
ban a rezsicsökkentéssel is járó
környezettudatos magatartást, s ezt
az otthonába is bevigye. Barocsai
Zoltántól, Domokos Bence felkészí-
tõ tanárától (Misli Bence Mátisné
Szultos Erzsébet tanárnõvel ké-
szült) azt kérdeztük, az ötszáz diák
között hány százalékuknál érezhe-
tõ ez a szemlélet. „Nehéz számsze-
rûsíteni, de célunk, hogy minél töb-
ben legyenek. Megyünk tovább
ezen az úton: bõvítjük az iskolai klí-
mastratégiát az újabb észrevételek
beépítésével, megrendezzük a kör-
nyezetvédelmi versenyeket, sze-
métszedõ túrákat, tudományos di-
ákköri konferenciát, egyes osztá-
lyokkal projektet valósítunk meg,
és minden városi programba aktí-
van bekapcsolódunk” - hallottuk az
oktató-nevelõ munkát irányító, ko-
ordináló pedagógustól.  B. Gy.

Misli Bence (balról) és Domokos Bence
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A Szekszárd-Újvárosi Ró-
mai Katolikus Társaskör
február 9-én, szomba-
ton tartotta hagyomá-
nyos farsangi bálját. Az
immár huszadik alka-
lommal megrendezett
mulatságon idén is szép
számmal jelentek meg a
tagok, illetve barátaik,
noha aznap számos
egyéb rendezvény várta
a szórakozni vágyókat
Szekszárdon.

A bálon Gyurkovics
János, a társaskör világi
elnökének köszöntõje
után természetesen
nem maradhattak mû-
sor nélkül a Szent Ist-
ván Házba ellátogatók. A Népdalkör
adta meg az alaphangulatot: a társas-
kör néhány férfi tagja balett tánccal
örvendeztette meg õket, melyet a
Hattyúk tava ismert melódiáira ad-
tak elõ, ezt követõen pedig a höl-
gyek az Ének az esõben kedvelt dal-
lamaira táncoltak esernyõikkel (ké-
pünkön). A táncokat Schneider
Mihályné Erzsike tanította be.

Horváth Jánosné Edit, a társaskör
általános elnökhelyettese elmondta,
hogy idén is sikeresnek tartotta a
farsangi bált, és egyúttal invitált min-
denkit a következõ rendezvényekre,
melyek közül kiemelte a dr. Borbás
Géza és Kövesdi Mária által az El
Camino-ról szóló útibeszámolót,
melyre március 6-án, szerdán kerül
sor a Szent István Házban.

Farsangoltak az újvárosban is UTOLSÓ KÉPZÉSEINK 
AZ EMELT ÓRASZÁM ÉS 

A KOMPLEX VIZSGA ELÕTT!!! 
Részletekért keresse

irodánkat!TOP KÉPZÉSEK:

Pénzügyi-számviteli
ügyintéző 

Mérlegképes könyvelő 

TB ügyintéző

TB és bérügyi szakelőadó

Adótanácsadó

ÚJDONSÁGUNK:
Ellenőrzési és
minőségbiztosítási
auditor

Termékdíj ügyintéző

Logisztikai ügyintéző

Teljes képzési 
kínálatunkat 
tekintse meg 

a honlapunkon!

Tel: (74) 410-185, (30) 445-4492

Perfekt Zrt. 
Tolna Megyei Képzési Központ

Szekszárd, Augusz Imre u. 9-11.

www.facebook.com/PerfektKepzes
szekszard@perfekt.hu

www.perfekt.hu/tolna
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Tizenkét órás nyitva tartás
Dr. Ugodi Andrea: „Senkinek sem kell szabadságot kivennie az ügyintézés miatt”

Komoly előkészítő munkát követően
idén január elsejével megalakultak
a járási hivatalok. Ehhez kapcsoló-
dóan javasolta a harmadéves medi-
kus, Pécsi Dániel, hogy dr. Ugodi And-
reával, a Szekszárdi Járási Hivatal ve-
zetőjével beszélgessünk. Roppant
egyszerűen berendezett dolgozószo-
bájában találkoztunk, amelyről csak
annyit jegyzett meg: „a praktikum a
lényeg, s amúgy is beszerzési stop
van érvényben”. 

- Az elõírás szerint a hivatalvezetõk-
nek minimum öt év közigazgatási
gyakorlattal kell rendelkezniük.

- Én már tíz éve is a közigazgatásban
dolgoztam, mégpedig a kormányhivatal
jogelõdjénél, a megyei közigazgatási hi-
vatalban, a hatósági fõosztályon.

- Tehát szakmai megfontolásból ke-
rült a hivatal élére?

- Abszolút. Más ok nem is jöhetett vol-
na szóba.

- Korábban, a jogi egyetem elvégzé-
sét követõen mivel foglalkozott?

- Családunk siófoki, szüleim most is
ott élnek. Az egyetem után szekszárdi
állásajánlatot kaptam, így ideköltöztem.
Két esztendõ múlva váltottam, s ügyvéd-
ként mûködtem tovább a városban.
Majd megszületett Luca lányom. Ami-
kor ismét munkába álltam, úgy gondol-
tam, kicsi gyerek mellett a kötetlen ügy-
védi hivatás gyakorlását nem folytatom.
Innen datálódik elkötelezettségem a
közigazgatással, amit soha nem bántam
meg, és nem csak a fix munkaidõ miatt! 

- Észrevettem, hogy Luca említésekor
szabályosan kivirult.

- Igen, Luca már nagylány, hatodikos,
természettudományos osztályba jár a
Babits iskolába. Vele már mindent meg
lehet beszélni, mindenrõl van vélemé-
nye, olykor a tanácsát is kikérem. Jó ta-
nuló, mellette táncol a Bartinában, de a
zeneiskolába is szívesen jár. Most éppen
nagy dilemma elõtt állunk: maradjon a
Babits iskolában, vagy válasszuk a hat
osztályos gimnáziumot? Különben már
tizenévesen eldöntöttem: ha kislányom
lesz, az akkor még ritkának számító Lu-
ca nevet kapja.  

- Folytassuk a járási hivatallal. Kezd-
jük az átállással.

- Komolyan mondom, nagyon flottul,
fennakadás nélkül ment, köszönhetõen
az alapos elõkészítõ munkának, s a kollé-

gák hozzáállásának. Hivatalunknak
törzshivatali része az önkormányzatok-
tól átvett feladatokat gyakorolja. A járási
szakigazgatási szervek – a földhivatal, a
népegészségügyi intézet (a volt ÁNTSZ),
a munkaügyi kirendeltség, az állategész-
ségügy és élelmiszerlánc, a gyámhivatal
és az építésügyi kirendeltség – szintén a
hivatalhoz tartoznak. A teljes létszá-
munk 137 fõ.

- Vannak olyan ügytípusok, amelye-
ket a szekszárdi járás lát el, noha te-
rületileg máshova tartoznak?  

- Igen, ilyen az Építésügyi és Örökség-
védelmi Hivatal. Építésügyi hatóságból
a megyében kettõ van: a szekszárdi és a
dombóvári, viszont az egész megyére
vonatkozóan az örökségvédelmi feladok
teljes körét a szekszárdi járásra ruház-
ták. Ennek okán három kollégánk mû-
emlékvédelmi felügyelõként dolgozik, s
a létszám két régésszel bõvült. A vi-
szonylag magas létszámot a feladatok
nagy száma indokolja, hiszen a miénk a
megye legnagyobb hivatala: a szekszárdi
járáshoz 17 település tartozik, a lakosság
száma pedig 62 ezer.

- Többször jártam a szekszárdi kor-
mányablakban, tapasztalhattam az
ügyfélbarát kiszolgálást és a korsze-
rû ügyintézést.

- A mi járásunkban októbertõl már
két kormányablak mûködik majd: a
szekszárdi mellett Bátaszéken is nyílik
egy. A kormányablakok várhatóan év vé-
gétõl mintegy kétezer ügyfajtában jár-
nak majd el. A járási hivatalhoz tartozó
valamennyi ügytípusban befogadják a

kérelmeket, tájékoztatást adnak, komp-
lex ügyfélszolgálatot látnak el.

- A 2000 hihetetlenül nagy szám.
- Mi is így gondoltuk, ezért nekiáll-

tunk összeszámolni. Tényleg stimmel.
Gondoljon csak a munkaügyi kirendelt-
ség, vagy a földhivatal ügyfajtáinak soka-
ságára... 

- Az egészségügyi alkalmassági papí-
rokkal hova kell fordulni például jo-
gosítványcsere esetén?

- Az okmányirodához, ami szintén a
járási hivatal része, késõbb pedig az is a
kormányablak része lesz. A kérdéskör a
két klasszikus okmányirodai területet –
közlekedési ügyek, illetve a személyi ok-
mányok intézése – öleli fel. 

- Január 7-tõl az országban elsõként
Szekszárdon vezették be a meghosz-
szabbított nyitva tartást. Beváltotta a
hozzáfûzött reményeket?

- Igen, azt kell mondanom, hogy na-
gyon is. Nemrégiben például Õcsény-
ben vettem részt önkormányzati testü-
leti ülésen, ahol az egyik képviselõ meg-
köszönte, hogy este nyolcig tartunk
nyitva. Este hét órakor bejött az ok-
mányirodába, nem kellett várakoznia,
kedvesen és udvariasan, percek alatt el-
intézték az ügyét. Máshonnan is „nagy-
szerû” minõsítéseket kapunk, hiszen
nem kell szabadságot kivenni, nem kell
elkéredzkedni senkinek a munkahelyé-
rõl, ha hivatalos kázus okán tér be hoz-
zánk. Leszögezhetem, hogy mindannyi-
unkban megvan az akarás és a lendület,
csak ezt ne rontsa el senki.

- Ha jól tudom, nem vettek fel új mun-
katársakat az okmányirodába.

- Alaposan át kellett gondolnunk,
hogy a meglévõ 18 munkatárssal mi-
ként oldjuk meg ezt a változtatást zökke-
nõmentesen. Most úgy mûködik a rend-
szer, hogy délután négy órától a két
nagy területen két-két ügyeletes dolgo-
zik. Máris úgy tûnik, hogy – tekintettel a
növekvõ ügyfélforgalomra – márciustól
az ügyeleti létszámot három-három fõre
kell növelni. Megjegyzem, több járási hi-
vataltól érdeklõdtek az átállásról, az új
munkarend beindításának mikéntjérõl.

- Az ügyeletesek túlórapénzt kapnak?
- Nem. Úgy történik a dolgozók beosz-

tása, hogy mindenki napi nyolc-nyolc
órát dolgozik. Kezdetben tartottam attól,
hogy nem fog tetszeni az ügyintézõink-
nek ez az új rend, ám egy hét múlva kö-
zölték: teljesen jó. Nyilván, aki délre jön
dolgozni, az a délelõtti órákban végzi az
otthoni teendõket. Bérezésük természe-
tesen jogszerû. Októbertõl azután, ami-
kor kormányablakká válnak, akkor kap-
nak jövedelemkiegészítést.

- Az okmányirodán mindig nagyon
jó volt a légkör, s úgy látom, ez ma
sincs másként. Van valami titok?

- Nincs, ha csak az nem, hogy az itt
dolgozókkal sok éve ismerjük egymást,
már „közighivatalos” idõmben jó mun-
kakapcsolatunk volt. Tegezõdünk és
bármit megbeszélhetnek velem, vagyis:
mindenkinek hátat merek fordítani.

- Egészen röviden arról, hogy milyen
feladatkörök maradnak a települé-
seknél és miért?

- Elsõsorban a helyismeretet igény-
lõk: kereskedelmi és ipari ügyek, és
több – mondhatni, szimpla – építés-ha-
tósági feladat. 

- Tehát az emberek kezdik megszok-
ni a változásokat, de mi a helyzet a
hivatalos levelekkel, beadványokkal?

- Semmi különös. Remek az együtt-
mûködésünk a megyei jogú várossal,
ahol dr. Göttlinger István az aljegyzõ,
aki évfolyamtársam volt az egyetemen.

- Várom a javaslatát.
- Kérem, beszélgessenek Auth

Zoltánné hegedûtanárral, aki magas
szintû pedagógiai munkát végez, ugyan-
akkor már-már baráti a kapcsolata diák-
jaival és szüleikkel. V. Horváth Mária
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Viharos sikert aratott a vidám farsangi koncert
A komolyzenészek sem mindig

komolyak - derült ki a Liszt Ferenc
Zeneiskola tanárainak farsangi kon-
certjén. Szem nem maradt szárazon,
ahogy a mókás hangverseny címe
ígérte: a nevetéstõl könnyezett a
mûvelõdési ház zsúfolásig megtelt
dísztermébe, annak ajtajába és elõ-
terébe gyûlt tömeg február 6-án.

A mulatság Nyulász Péternek a
gyermekkori farsangokat idézõ
hangulatos versével kezdõdött Or-
bán György elõadásában, aki ezután
kabaré konferanszié módjára jelen-
tette be az egyes mûsorszámokat.
Mi más alapozhatta volna meg job-
ban a báli hangulatot, mint a kerin-
gõ.  Fritz Kreisler három darabját
Ágostonné Béres Kornélia és Lányi
Péter adta elõ fuvola-zongora átirat-
ban. Nõ és férfi kapcsolatának ki-
fogyhatatlan témájánál maradva
egy mindennapos konfliktusról
énekelte  Müller Beáta a Megváltoz-
tál címû dalt, zongorán kíséret Lá-
nyi Péter (képünkön).

Brazil tánc következett Villa-
Lobostól. A két gitárra írt mûvet De-

ákné Lászlók Éva és
Tóth Mónika adta
elõ. A trécselõ höl-
gyek ihlették ifj.
Johann Strauss
Tere-fere polkáját,
ezt a népszerû ze-
nemûvet szólaltatta
meg Streicher-
Szabó Dóra Karola
hegedûn és Dobai
Tamásné zongorán.
Ezután a szépiroda-
lom oltárán áldoztak a farsangolók:
Veress Miklós költõtársairól szóló
pamfletjét Orbán György tolmácsol-
ta. Majd egy szívbe markoló esetet
hallhatott a közönség a csinos, ám
egyszerû lánykáról - Hetényi Albert
Heltai Jenõ szövegére írt kupléját a
kabaré-énekesnõként ezzel debütá-
ló gitártanárnõ, Tóth Mónika adta
elõ. Ezután elõbb Shakespeare Vil-
mosnak a méhek szorgos munkájá-
ról írt sorait hallhattuk Orbán
Györgytõl, majd Rimszkij-Korszakov
„Mese Szaltán cárról” címû operájá-
nak népszerû részletét, a Dongót ját-

szotta brácsán Authné Fuchs Márta,
zongorán Dobai Tamásné kísérte.

Játszhat-e két gitáros egyszerre
egy hangszeren? Az angol John
Dowland reneszánsz zeneszerzõ és
lantjátékos Tánc címû mûvét éppen
eme különleges módon adta elõ De-
ákné Lászlók Éva és Tóth Mónika. Az
éppen egy napon született Dobai
Tamásné és Lányi Péter ezúttal
együtt ült le a zongorához bohócor-
ral és korona, illetve ördögszarv fej-
dísszel, hogy elõadják Mazsola és Tá-
dé örökzöld fõcímzenéjét, s annak
szabad variációit. 

Ezután egy hangulatos zenei ki-
rándulás Párizstól Bécsig, és hol feje-
zõdhetett volna be, mint Pesten, a
Nemzetinél, és Budán, egy jó túrós
csuszával... Újabb meglepetésként
Pecze István, a trombita virtuóza ez-
úttal a harmonika mestereként vará-
zsolt nagyszerû hangulatot, majd
Müller Beáta énekelte a „Falusi kis-
lány Pesten” címû sanzont. A klari-
nét, mint fogyóeszköz - adhatták vol-
na címül a szereplõk következõ mû-
sorszámnak, amit Adolf Schreiner
zongorára és klarinétra álmodott
meg. Papp Máté a klarinétja egyes
darabjaival tudott csak fizetni az ita-
lért Lányi Péternek, de még így is ké-
pes volt újabb és újabb dallamokat
játszani rajta.

A fináléban a farsangi koncert sze-
replõi Paul Durand slágerét, a Made-
moiselle de Paris-t énekelték, a ref-
rént a közönség velük dalolta. A dal-
ra két bartinás páros, Farkas Zsu-
zsanna és Nagy Tamás, valamint
Zatykó Tünde és Prantner Péter tán-
colt. A közönség állva, vastapssal ün-
nepelte az elõadókat. Kovács Etelka

Szekszárd Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete pályázatot ír ki
Szekszárd IX. sz. felnõtt körzet há-
ziorvosi feladatainak vállalkozási for-
mában való ellátására területi ellátási
kötelezettséggel.

Munkakör és munkahely megne-
vezése: a IX. sz. háziorvosi körzethez
tartozó felnõtt lakosság ellátása a
Szekszárd, Wigand tér 1. sz. alatti ren-
delõben.

A tevékenység magában foglalja a
hétközi és hétvégi központi házior-
vosi ügyeleti szolgálatban való részvé-
telt, mely egyben az ügyeletben tár-
sult települések ellátását is jelenti.

Pályázati feltételek:
A 4/2000. (II.25.) EüM rendelet sze-

rinti képesítés és a 313/2011. (XII.23.)
Korm. rendeletben elõírt feltételek
megléte és büntetlen elõélet.

A pályázathoz csatolni kell:
- végzettséget és szakirányú kép-

zettséget igazoló okirat másolatát,
- részletes személyi és szakmai ön-

életrajzot,

- 3 hónapnál nem régebbi hatósági
erkölcsi bizonyítványt,

- a pályázó hozzájárulását arról,
hogy a pályázati eljárásban résztve-
võk a pályázati anyagot megismer-
hetik.

MOK tagsági igazolást
A pályázat benyújtásának helye:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata, Horváth István polgármes-
ter, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Egyéb információk:
A praxis mûködtetési jogát az Ön-

kormányzat térítésmentesen adja át a
szükséges szerzõdések megkötése
alapján.

A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2013. március 8.

Elbírálási határidõ: a pályázati
határidõ lejáratát követõ képviselõ-
testületi ülés.

Az állás betölthetõ: 2013. május
1-tõl

További információ kérhetõ:
Dölles Lászlóné egészségügyi gond-
nokságvezetõ (tel.: 30/458-6344).

Pályázati felhívás:
háziorvosi munkakörre

Felnõtt háziorvosi rendelõk:
I. sz. Betöltetlen, Mikes u. 24. 511-868
II.sz. dr. Bóvári Klára, Kölcsey ltp. 25. 311-992
III. sz. dr. Papp Zoltán, Vörösmarty u. 5. 511-877
IV. sz. dr. Kárpáti Eszter, Kölcsey ltp. 25. 311-992
V. sz. dr. Klézli Júlia, Mikes u. 24. 511-867
VI. sz. dr. Beck Mária Zsuzsanna, Kadarka u.29. 315-224
VII. sz. dr. Balogh Adrienn, Hunyadi u. 2. 312-373
VIII. sz. dr. Schranz Róbert, Kandó K. u.12. 512-001
IX. sz. Betöltetlen, Wigand J. tér l. 407-397
X. sz. dr. Baki Magdolna, Hunyadi u. 2. 312-373
XI. sz. dr. Jámbor Margit, Csatári u. 1. 528-914 
XII. sz. dr. Antus Éva, Kandó K. u. 12. 512-001/318-228
XIII. sz. dr. Sarkadi Sándor, dr. Hirling u. 9. 511-493
XIV. sz. dr. Bálint Orsolya, Kadarka u.29. 312-334

Gyermek háziorvosi rendelõk:
I. sz. dr. Iváncsics Anna, Mikes u. 9. 311-973
II. sz. dr. Gujás Erika, Kandó K. u. 12. 511-872
III. sz. dr. Győri Gábor, Béri B. u. 33. 511-874
IV. sz. dr. Kuner Mária, Vörösmarty u. 5. 415-651
V. sz. dr. Horváth Gábor, Kandó K. u. 12. 511-871
VI. sz. dr. Kővári Csilla, Csatári u. 1. 319-537
VII. sz. dr. Gonda Mária, Munkácsy u. 33/b. 510-905
VIII. sz. dr. Bincsó Éva, Csatári u. 1. 319-537

Központi ügyeletek, diszpécserszolgálat (mentõk): 318-104 
Ifjúsági orvosi rendelõ: Szent I. tér 18., 511-695
Védõnõk: Vörösmarty u. 5.,  312-813, 06-20-229-2077

Fogászati rendelõk: (Szent I. tér 18.)
Dr. Péchy, Dr. Burány , Dr. Keller, Dr. Benkó 315-454
Wigand János tér  Dr. Soltész 511-425
Mátyás K. u. 6. Dr. Nouran 416-700
Garay tér 14 -16. Dr. Ványi 416-400

Gyermek és ifjúsági fogászat:
dr. Lőrincz Gyöngyi, Szent I. tér 18. 419-688
dr. Czuczor Edit, Tartsay V. 10. 412-812
dr. Vörös Krisztina, II. sz. Iskola, Zrínyi u. 78. 411-152
dr. Kartai Anett V. sz. Iskola, Béri B. Á. u. 89. 311-428

Dölles Lászlóné egészségügyi gondnokságvezetõ: 
511-477, 06-30-458-6344, Szekszárd, Vörösmarty u. 5.

Háziorvosi, ügyeleti, ifjúsági orvosi, védőnői, fogorvosi telefonszámok:

FOTÓ: MÁRTONFAI DÉNES
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„Mert nem olyan fõpapunk van, aki
ne tudna megindulni erõtlenségein-
ken, hanem olyan, aki hozzánk ha-
sonlóan kísértést szenvedett minden-
ben, kivéve a bûnt. Járuljunk tehát bi-
zalommal a kegyelem trónusához,
hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet
találjunk, amikor segítségre van szük-
ségünk.” (Zsid 4, 15-16)

A böjti idõ elsõ vasárnapjának õsi
témája csendül fel ebben a fenti né-
hány mondatban. Jézus is megkísér-
tetett. Az ember ámulva olvassa Máté
és Lukács elbeszélését a 40 napos
pusztai böjtrõl, az arcátlan ördögrõl,
aki magát az Isten Fiát is megpróbálja
letéríteni az útjáról. Bizonyos szem-
pontból félelmetes a leírás... Másrészt

- és most nézzük így - vigasztaló, új
erõt adó.

Hiszen arról van szó, hogy Isten
Fia irántunk való féltõ szeretetében
annyira valóságosan emberré lett,
hogy még ezt is átélte: a megkísértést.
Tudja, milyen erõvel hat, mennyi ag-
godalmat tud kelteni  a „kenyér kér-
dés”. Tudja, mennyire vonz minket a
hétköznapi egyszerûség helyett a cso-
dás-csodák bûvölete. Megtapasztalta,
hogy milyen erõvel tépi az ember szí-
vét a vágy, hogy megnyerje a világot
és annak minden kincsét. Tudja jól,
hogy gyarló szívünk milyen sokat
küzd az ördög által „feldobott” ötle-
tek, kétségek között. Jézus megért
minket, velünk van.

De nem csak
az együttérzés-
rõl szól mindez,
hanem arról is,
hogy Megvál-
tónk gyõzött!
Az evangéliu-
mok elbeszélé-
se szerint az ör-

dög szégyenkezve vonult vissza a
pusztából, mert Krisztus gyõzött a
kísértések felett. Diadalt aratott -  és
felkínálja nekünk, hogy ebbõl a gyõ-
zelembõl mi is részesedjünk. Olyan
Urunk van, akihez lehet menekülni a
nehéz órákban, mert pajzs Õ, erõs
vár, diadal, erõforrás. Gyõzelem a
kétségek fölött. 

Sefcsik Zoltán
evangélikus lelkész

Evangélium

Gyõzelem a kétségek fölött

E heti rejtvényünk megfejtését február 25-ig várjuk szerkesztõségünk címére: (Szekszárdi Vasárnap, Polgármesteri Hivatal, 7100 Szekszárd,
Béla király tér 8.). Február 3-i rejtvényünk helyes megfejtése: „Gyertyaszentelés, balázsolás”.A helyes választ beküldõk közül könyvet nyert :

Nyírõ Tibor (Szekszárd, Gróf Pál u. 4). Gratulálunk, a könyvet postán küldjük el.

Asszonytorna
A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus
Társaskör szervezésében február 19-
tõl minden kedden 17 és 18 óra között
ASSZONYTORNA lesz a Szent István
Házban (Rákóczi u. 69-71.). A jó közér-
zet megteremtéséért, az ízületek védel-
méért kellemesen átmozgató zenés tor-
nát, frissítõ relaxációval Schneider Mi-
hályné, Erzsike vezeti. Szükséges felsze-
relések: pléd vagy polifoam, törölközõ.
Érdeklõdni lehet: Schneider Mihályné,
Erzsike (74/419-325, 20/541-20-49).

Diabeteselõadás
A Tolna Megyei Felnõtt Diabetesesek
Egyesületének következõ elõadása 2013.
február 26-án, kedden 13.30 órai kezdet-
tel lesz Szekszárdon, a Kórház „Lila épü-
letében”.

Elektro--akupunktúrás állapotfelmé-
rést végez Ollé Gabriella természet-
gyógyász, az Egészségsziget képviselõje.
Minden érdeklõdõt szeretettel várnak!

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

A közösen elnyert pályázat lényege,
hogy a projekt során toboroznak, be-
vonnak és felkészítenek legalább 120
felnõttet önkéntes munka végzésére;
felkészítik az intézményeket/fogadó
helyeket az önkéntesek fogadására A
program egy éves futamidejû.

Önkénes munkára jelentkezni lehet
Szekszárdon az Újra Dolgozni Tolnában
Egyesületnél, a Szt. István tér 15-17. szám
alatt (mûvelõdési ház), hétfõtõl csütör-
tökig 9-tõl 14 óráig (tel.: 74/511-950).
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A küzdõsportok repertoárja világszerte bõvül, átalakul.
Vannak, amelyek a televízió jóvoltából ismertté, elterjedt-
té válnak világszerte, vagy egy-egy kontinensen (ketrec-
harc, MMA, grappling, brazil jiu-jitsu), és már az utánpót-
lás legalsó szintjein kezdenek meghonosodni. Az ezek-
ben produkáló, mérhetõen eredményes sportolóknak le-
hetõségük kínálkozik arra, hogy elõbb idehaza, majd
külföldön, rangos világversenyeken is megmérettesse-
nek. Ezek az új küzdõsportok azok számára is érdekesek
lehetnek, akik eddig jóformán semmit sem sportoltak,
s ha sikerélményhez jutnának az elsõ edzéseken, moz-
gáskultúrájukat színesítendõ, önvédelmi képességeiket
is növelendõ szívesen vennének részt ilyen foglalkozá-
sokon. Erre már régóta van lehetõség: a Hikari Aikido
Egyesület 2001 óta mûködik Szekszárdon Szõts Gábor
vezetésével, aki aikido mester, brazil jiu jitsu és fitness
oktató, valamint grapplingban (földharc) veterán világ-
bajnok. A vele készült beszélgetésbõl kiderül, mit kínál
az egyesület elsõsorban a szekszárdiak és a környékbe-
liek számára. 

- Budapesten szereztem mesterfokozatot aikido-ból,
majd a szülõvárosomba visszatérve kezdtem el a gyere-
kekkel és fiatalokkal foglalkozni, de már a kezdetekkor
volt egy csoport, ahova a velem egykorú fiatal felnõttek
is jártak. 

- A jelekbõl ítélve nem csak versenysporttal foglal-
koznak?

- Határozottan nem. Nagyon büszkék vagyunk tehet-
séges és kiváló eredményt elért sportolóinkra, de na-
gyon fontos számunkra az, hogy minél szélesebb réte-

get megszólítsunk, minden korosztály számára biztosít-
suk a rendszeres mozgás lehetõségét. Egyik ilyen ki-
emelt csoportunk a 30 év feletti férfiak, akik életkoruk-
nál fogva már több „rizikó csoportba” beleesnek, edzé-
seinken le tudják vezetni a feszített élettempóval járó fe-
szültséget. Külön figyelmet fordítunk arra is, hogy a
súlyproblémával küzdõ gyerekeket is edzéseinken tart-
suk, olyan mozgásformát végzünk, melyben õk is siker-
élményt szerezhetnek.

- Pontosan mi az a mozgás, amit végeznek?
- Foglalkozunk klasszikus harcmûvészettel, mely való-

jában mozgásmûvészet és önvédelem egyben. Ez az aiki-
do. Foglalkozunk továbbá a grappling nevû birkózó-
sporttal, ami egy földharc szabályrendszer, alapja a bra-

zil jiu jitsu. Ezeket kiegészítve funkcionális edzéseket is
tartunk (harangsúly, TRX).

- Milyen eredményeket értek el eddig?
- Legbüszkébbek Rõfi Gyula felnõtt grappling világ-

bajnoki bronzérmére vagyunk, de gyermek- és ifjúsági
korosztályban is szép eredményeket értünk el. Annyi
magyar bajnoki cím, ezüst- és bronzérmük van, hogy fel
sem tudom õket sorolni anélkül, hogy ne hagynék ki va-
lakit.

- Az edzéseken kívül milyen munkát végez az
egyesület?

- Évente mi rendezzük a Magyar Gyermek és ifjúsági
Brazil Jiu Jitsu nyílt bajnokságot. Ez egy viszonylag új
sport hazánkban, 2006 óta lehet tanulni nálunk. Az
utánpótlás bázisa vidéken jelenleg nagyobb, mint a fõvá-
rosban. Miután én foglalkozom a legtöbb gyermekkel és
fiatallal, minket ért az a megtiszteltetés, hogy hozzánk
került az utánpótlás bajnokságok rendezési joga. Másik
kiemelt feladatunk a hátrányos helyzetû, enyhe értelmi
fogyatékos, magatartászavarral küzdõ gyerekek harc-
mûvészeti alapú mozgásfejlesztése. Ezek a programok
az elmúlt években az Új Európa Alapítvány, valamint a
Nemzeti Tehetség Program segítségével valósultak
meg. Itt szeretném megköszönni mindenkinek, aki
munkánkat támogatja/támogatta adója 1%-ának felaján-
lásával (Hikari Aikido Egyesület: 18862942-1-17). Aki
pedig edzéseinkre szeretne ellátogatni, az a városi
sportcsarnokban megtalál bennünket minden kedden
és pénteken. A gyerek csoport 17:40 és 18:30 óra, a fel-
nõtt csoport 18:30 és 20:00 óra között edz. (x)

Nem csak a versenysportra fókuszálnak
Új, érdekes küzdõsportok mindenkinek a szekszárdi Hikari Aikido SE kínálatában

Szõts Gábor gyakorol egyik tanítványával

Töretlen népszerûségnek örvend a
Szekszárdi Mûjégpálya. A régió egyetlen
fedett jeges létesítménye egész héten,
reggel 8-tól este 10 óráig várja a korcso-
lyázni vágyókat.

Hétköznap délelõttönként a város
óvodásai és általános iskolásai veszik bir-
tokba a 20x40 méteres jégpályát, ahol
nem ritkán 60-70 fiatal is csúszkál egy-
szerre. Az idõjárástól független korcso-
lyázási lehetõség népszerû a megye-

székhely középiskolásainak körében is,
de szép számmal érkeznek szervezett
csoportok Bonyhádról, Õcsénybõl és
Tevelrõl is. A jégpálya a közelmúltban
nagy örömet szerzett a faddi gyermek-
otthon fiataljainak és a Családban Élni
Jó Egyesület tagjainak is.

A jégpálya március 3-ig várja a korcso-
lyázókat és a jégkorongozókat, akik
idén hat csapattal rendezik meg immár
hagyományos városi bajnokságukat.

Jégpálya: március 3-ig nyitva

Harmadszorra sem sikerült. Az Atom-
erõmû-KSC Szekszárd NB I A-csoportos
nõi kosárlabda csapata a két alapszakasz-
beli mérkõzést követõen az 5-10. helyért
zajló rájátszásban is alulmaradt a PINKK
424 együttesével szemben (54-71). Ma-
gyar Gergely vezetõedzõ elsõsorban az
átlag alatti mezõny- és büntetõdobó szá-
zalékban látta a vereség okát. A szekszár-
diaknál Szvitlica volt a legeredménye-
sebb kosárszerzõ a maga 12 pontjával,
míg a korábbi válogatott Iványi vezérel-
te vendégeknél négyen is kétszámjegyû
eredménnyel zártak.

Az atomosok hét közben, a Magyar
Kupa negyeddöntõjében az UNI Gyõr
gárdáját fogadták, s bár bravúrra készül-
tek, nem sikerült bejutniuk az MK négy-
csapatos fináléjába. A 66-56-os vendég-
sikerrel zárult találkozón csak a harma-
dik negyedben tudta érvényesíteni a
papírformát a Gyõr - ezt a periódust 18-
8-ra nyerték Fûzy Ákos tanítványai - a
többi játékrészben kiegyenlített csatát

láthatott a publikum. A KSC-ben ezúttal
is a két center, Szvitlica és Roglics nyúj-
tott átlagon felülit, elõbbi 15 pontjával
az egész mezõny második legeredmé-
nyesebb kosárszerzõje volt.

KSC: közel a bravúrhoz a kupában
A rájátszásban sem tudták meglepni a PINKK-et

Dragana Szvitlica jól teljesített
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Szekszárdi dzsúdósok uralják az ifi korosztályt
Szavazzon, és támogassa félmillió forinttal a Gemenc JK tehetséges sportolóit!

Három bajnoki cím, valamint egy-
egy ezüst- és bronzérem a termése a
szekszárdi Gemenc Judo Klub leg-
utóbbi, ceglédi szereplésének. Sze-
pesi József vezetőedző tanítványai
ezúttal az ifjúsági országos bajnok-
ságon brillíroztak.

Amikor valamely sportágban elkezdi
bontogatni a szárnyait egy serdülõ korú
tehetség, okkal vetõdik fel a kérdés: va-
jon találkozunk-e a nevével az ifik között
is. Vállalja-e a kis bajnok a plusz munkát,
akar-e a késõbbiek során nagyobb baj-
nok lenni? Akarja-e a szülõ, s alkalmazko-
dik-e a család a gyerek sport által diktált
szabadidõs programjához? Tudja-e ezt a
családi büdzsé terhére támogatni? Rend-
ben vannak-e az iskolai érdemjegyei, ösz-
szeegyeztethetõ a sport és a tanulás? Na
és persze az edzõnek, a stábnak is „to-
pon” kell lenni szakmailag, emberileg.
Ennyi tényezõnek kell klappolnia ah-
hoz, hogy a nevezett sportolót ifi korá-
ban is ott találjuk a legjobbak között, de
még ekkor sincs garancia arra, hogy két-
három év elteltével is a dobogó tetejérõl
köszön vissza az illetõ...

Az élet, illetve a sport törvényszerû-
ségei érvényesülnek a Gemenc Judo
Klub öt-hat éve már komolyan dolgozó
nagy generációjánál. Ezért tudtak ezek
a ma 16-17 éves srácok már elsõ éves
serdülõként, aztán ifiként is bajnokok
lenni, vagy fölkapaszkodni és ott is ma-
radni a dobogón. Gyakran szóltak hír-
adásaink, riportjaink Ács Balázsról,
Mátics Andrásról, Boros Bencérõl,
Sárecz Mártonról, Berlinger Gáborról,
Molnár Andrásról – és még szólhattak
volna másokról is, ha ott maradnak a
Tartsayban, és õk is a komoly munkára
voksolnak. Ebben az esetben jó esély
lett volna a januári, ceglédi ifjúsági or-
szágos bajnoki döntõben arra, hogy
szekszárdi házi döntõt is rendezzenek!
Most is érlelõdött ilyen, lehetett volna
a 60 kg-ban egy Boros–Berlinger finá-
lé, ha az utóbbi túljut az elõdöntõn, de
ne legyünk telhetetlenek! A most „csak
ötödik” Berlinger szorgalma és kvalitá-
sai alapján simán felférhet a hazai do-
bogóra.

Öt érem a kirakatban
Három bajnoki cím, egy-egy máso-

dik és harmadik hely egy még mai is
kis klubtól, országos viszonylatban is
párját ritkító. A maximalista vezetõ
edzõnek, Szepesi Józsefnek sem lehet
már hiányérzete: roppant boldog és

büszke tanítványaira. Bár amiatt doho-
gott, hogy a szekszárdi csapat legsike-
resebb versenyzõje, Ács Balázs, egy
õket nagyon irritáló bírói döntéssel ve-
szített az 50 kilósok döntõjében. Óvni
ugyan az igazukat alátámasztó video-
felvétel birtokában sem lehet, de még-
is csak „ügyet csinálnak” az esetbõl –
okulásképpen a jövõre nézve. A nehéz-
súlyban, a + 94 kilósok között induló
Molnár András bronzérmének is örül a
szakmai stáb. Annak függvényében,
hogy õ nem tudott annyit edzeni, ami
a fináléba jutáshoz kellett volna, de
ahogy ipponnal lehozta a bronzmecs-
cset, az abszolút beillett abba képbe,

amely ezúttal a szekszárdi ifi dzsúdóso-
kat jellemezte a tatamin.

„Mátics András, Boros Bence és
Sárecz Márton a tökéletes kategóriába
sorolható összeszedett dzsúdóval, öt
gyõzelmet aratva leiskolázta riválisait.
Mi edzõk is csak álltunk a tatami szé-
lén, s olykor, mire megszólalhattunk
volna, már vége is volt a meccsnek
egy-egy ippont érõ dobás után –
mondta Szepesi József dióhéjban a
ceglédi sikersorozatról. Mátics András
már a harmadik bajnoki címét szerez-
te az ifi korosztályban a rá jellemzõ
taktikus, a meccseket irányító dzsúdó-
val. Legfõbb riválisával, a KSI-s

Potosival már a második fordulóban
összeakadt, a többi összecsapás már
rutin munka volt a Garay gimnázium-
ban tanuló szõke fiúnak.

„Nagy küzdelem volt, melynek hosz-
szabbításában ellenfelem elkövetett
egy olyan hibát, ami miatt leléptették.
Azt mondják, bírói döntéssel is én
nyertem volna. A döntõ nehezen in-
dult, ám aztán könnyedén nyertem
ipponnal – emlékezett vissza Mátics
András.

Ipponos gyõzelmek –
csillogó szekszárdi technika

A Nagyatádról a cselgáncs miatt
Szekszárdra igazoló, az I. Béla
(sport)gimnáziumba járó Boros Bence
nagyon örült, hogy a születésnapos
nagypapát egy újabb gyõzelemmel ör-
vendeztethette meg. Ez volt pályafutá-
sa hatodik korosztályos országos baj-
noki címe.

„Céltudatos, az élsportolóvá válás-
nak mindent alárendelõ versenyzõ
Bence, aki erõbõl tud a hazai mezõny
fölé kerülni. A gyorsaságát, robbané-
konyságát kell fejleszteni, hogy a 60 ki-
lósok között a késõbbiek során is meg-
határozó lehessen” - mondja tanítvá-
nyáról Szepesi József. A szekszárdiak a
harmadik aranynak örültek a legjob-
ban. Ez már nagyon kijárt a 66 kg-sok
sûrû mezõnyében már sokszor bizo-
nyító Sárecz Marcinak.

„Épp a legjobbkor jött a siker, mert
az idei elsõ válogatón kiestem, és már
nem fért volna bele, ha itt sem hozom
azt, amit magamtól elvárok. Az elsõ és
a harmadik meccsem volt rázós, a finá-
lét már ipponnal nyertem. Hat-hét egy-
forma képességû versenyzõ van a súly-
csoportomban, de megpróbálok kijut-
ni az Eb-re vagy a világbajnokságra” -
nyilatkozta az elsõ ob aranyát begyûjtõ
dzsúdós.

„Kitûnõen sikerült az ob-re történõ
egyhetes felkészülése, s a fejében is
teljesen rend volt. Nincs rá jobb szó:
sziporkázóan dzsúdózott. Nagyon szá-
molok vele, hogy képes lesz az elkövet-
kezendõ nemzetközi válogatókon is
olyan eredményeket elérni, amivel a
három világverseny, a tallini Európa-
bajnokság, amerikai világbajnokság,
és az Európai Ifjúsági Olimpia valame-
lyikén ott lehet Sárecz Marci.  Ezen a
napon, bátra állítom, bármelyik ma-
gyarországi riválisa jöhetett volna, õ
nyer.” B. Gy.

Miközben a nemzetközi szereplésre
készülve a heti öt edzést hétre növelve
folytatják a munkát a szekszárdi csel-
gáncssport utánpótlás sikeremberei,
a Gemenc JK apraja-nagyja, a szülõk,
szimpatizánsok, szponzorok is - nem
túlzás állítani - szavazási lázban égnek.
Országos sikereik révén bekerültek az
Utánpótlássport.hu portál által kivá-
lasztott öt egyesület közé, akik ver-
senyben vannak az ötszázezer forintos
különdíjért. A felkért szervezetek vok-
sai mellett a közönségszavazatok is
sokat nyomnak a latba, így aki több
szimpatizánst tud megmozgatni, köze-
lebb kerül a sikerhez. Aki így (is) sze-
retne segíteni az immáron legeredmé-
nyesebb szekszárdi, egyéni olimpiai
sportágnak, az a www.utanpotlass-
port.hu/a-honap-utanpotlasnevelo-

muhelye/szavazas/ oldalon megtehe-
ti február 20-ig. A Gemenc Judo Klub
kis költségvetésû egyesületként az el-
ért sikerei kapcsán nincs könnyû hely-
zetben éves versenyprogramját illetõ-
en. A négy keleti országban megren-
dezett válogatóra való eljutás komoly
kiadásokkal jár, amit az országos szö-
vetség csak részben finanszíroz, a
költségek jelentõs része a klubokra
hárul. Az eredményesség alapján tör-
ténõ mûhelytámogatás - ha lesz is -
összege nem ismert, és csak késõbb
érkezik meg a pénz. Éppen ezért je-
lentenek sokat az internetes szavaza-
tok. Legyen a legjobb és legnépsze-
rûbb magyar utánpótlásklub Magyar-
országon, 2013 februárjában a szek-
szárdi Gemenc Judo Klub – mert tény-
leg megérdemelnék.

Szavazz a Gemenc Judo Klubra!

Az ifjúsági országos bajnokságon sikerrel szerepelt szekszárdi csapat
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Babits-programok
FEBRUÁR 25., HÉTFÕ 13.30 ÓRA: Hollós
László Természetismereti Versmondó
Verseny. A ver-
seny témája: “A
fenntartható
fejlõdésre neve-
lés” évtizede
tiszteletére az
ember és a bio-
szféra, az em-
ber és a termé-
szet kapcsolata.
A letölthetõ do-
kumentumok: nevezési lap, verseny ki-
írás a www.babitsmuvhaz.hu honlapon
találhatóak!

FOLTVARRÓ ALAPTANFOLYAM.

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 órából) áll. In-
formáció és jelentkezés személyesen az
intézményben Csabai Zsuzsanna prog-
ramfelelõsnél, telefonon (74/529-610),
vagy a zsuzsi@babitsmuvhaz.hu e-mail cí-
men! Jelentkezési határidõ: március 1.

Gyógyító színek, béke és harmónia
Vágóné dr. Iván Katalin képei a Kelemen Galériában

GARAY JÁNOS
MÛVELTSÉGI VETÉLKEDÕ
Garay János születésének 200 éves év-
fordulójára meghirdetett emlékév al-
kalmából a Garay János Általános Is-
kola és AMI, Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata és a Wosinsky
Mór Megyei Múzeum Garay János
mûveltségi vetélkedõt hirdet az általá-
nos iskola felsõ tagozatos diákjai, il-
letve középiskolások részére. Díjazás:
Az elsõ három helyezett könyvjuta-
lomban részesül.

Az általános iskolások versenyére 5
fõs csapatok jelentkezését várják, a
vetélkedõt március 21. (csütörtök)
14 órakor, a Garay János Általános Is-
kola (Szekszárd, Zrínyi u. 78.) tartják.
A középiskolások versenyén 3 fõs
csapatok vehetnek részt, számukra a
a mûveltségi vetélkedõt március 14-
én (csütörtök) 14 órakor a Garay Já-
nos Gimnázium dísztermében
(Szent István tér 7-9) rendezik.

Jelentkezni a lovascs@wmmm.hu
címen lehet február 28-ig. A felhívás
részletei: a www.wmmm.hu/aktuali-
tasok#versenyek__palyazatok címen.

Lassan hagyománnyá válik a Szent Lász-
ló TISZK Egészségügyi és Szociális Szak-
képzõ Tagintézményének Kelemen Ga-
lériájában a havi rendszerességgel jelent-
kezõ képzõmûvészeti kiállítás.

A szervezõk és a diákok február 13-án
különleges zenei és lírai élménnyel aján-
dékozták meg a mûvészetkedvelõket,
amely egyedi hangulatot kölcsönzött a
kiállító mûvész, Vágóné dr. Iván Katalin
„Gyöngyeim” címû, festmény és fûzött
gyöngy tárlatához. Az iskola igazgatója,
Hevesiné Simon Gyöngyi köszöntõjé-
ben méltatta az amatõr alkotót, aki má-
sodszor tisztelte meg képeivel az intéz-
mény auláját. A zsúfolásig megtelt kiállí-
tótérben dr. Galigerné Pártai Erika kö-
szöntötte az alkotót, és arról is szólt, hogy
a mûvészet a valóság visszatükrözése a
mûvész látásán keresztül.

Vágóné dr. Iván Katalinról tudni lehet,
már 15 éves korától rajzol, és gyógysze-
részként dolgozik Szekszárdon. A Mûvé-
szetbarátok Egyesületének 2011 óta tag-
ja, alkotásait Szekszárdon kívül Kaposvá-
rott és Gyõrben is láthatták már. „A leg-
több mûvész egyedül alkot, Kati körül

ellenben ott a család” – hangsúlyozta a
megnyitón Galigerné, majd Leonardo
da Vincit idézte, amikor arról szólt: a fes-
tészet a természet unokája. „Kati képein
sárga, vörös, zöld, kék foltok, s a képfelü-
let hivalkodásmentes gazdagsága min-
den vonásával közelebb visz saját lel-
künkhöz. A világ minden rezdülése ott
rejtõzik a festett virágokon, melyek gyó-
gyító színei lelkünk legmélyebb zugai-
ban teremtenek békét és harmóniát. A
képek mellett kiállított, s különleges kéz-
mûves technikával készített gyöngyso-
rainak színvilága szintén elvarázsolja a
szemlélõt” – emelte ki Galigerné, aki a
szépség kapcsán Szemán Ferenc festõ,
grafikus gondolatait is idézte: „Szép az,
ami szeret bennünket, mert örömet ad,
nyugalmat sugároz, s munkára, jó csele-
kedetre ösztönöz”.

Az alkotó olajfestményein megszem-
lélhetünk fenyõ alatt rejtõzõ házakat, és
lenyûgözõ színû árvácskákat, kökörcsi-
neket is. A figyelemre méltó képek kö-
zött hangulatukban a mûvész piros, bar-
nás, vöröses, zöldes és kék színû gyöngy-
füzérei is szépen megférnek. Gy. L.

A Szent László Szakkép-
zõ Iskola Egészségügyi -
Szociális Szakképzõ
Tagintézménye a me-
gye egyetlen egészség-
ügyi szakképzõ iskolája.
A neves elõd-iskolák ha-
gyományait folytatva,
de a szakképzésben
megújulva magas szak-
mai színvonalú képesí-
téseket adunk tanuló-
inknak. 

A következõ tanévben a 8. osztá-
lyos tanulóknak négy ágazatban ter-
vezünk érettségit adó képzést: 

● egészségügy,
● szociális, 
● sport,
● pedagógia területeken. 

Érettségi utáni szakképzéseink
nappali és esti tagozaton az egészség-
ügy és a szociális munkahelyeken ad-
nak lehetõséget az elhelyezkedésre. A
szakképzésben a szemléltetõ eszkö-
zeink igen magas színvonalúak, ame-
lyek a sikeres pályázatok eredményei. 

Pályázataink eredményességét a
TÁMOP 3.1.7. projekt is tükrözi,
amelyben jó gyakorlataink a Tanulás-

módszertan és az Elsõsegélynyújtás
az életért neveket viselik. Programja-
inkban célunk a tanulás módszeré-
nek megújítása, hatékonyságának nö-
velése, valamint olyan gyakorlatban
használható elsõsegély-nyújtási isme-
retek megtanítása, amelyekkel bárki,
bármilyen helyzetben képes az élet-
mentésre. A jó gyakorlatok szakmától
függetlenek, a mindennapi élethez
szükséges ismereteket adnak. 

Képzéseink az Európai Unióban el-
ismertek, keresettek. 
Információk: 

74/511-920,
euszt@szltiszk.hu,

www.euszt.szltiszk.hu

Élet és szakma az Egészségügyiben
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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
Február 19. (kedd) 16-17 óráig
Garay J. Általános Iskola és AMI (Zrínyi u.)
Február 26. (kedd) 16-17 óráig
Polgármesteri Hivatal, I. em. 36. sz. iroda

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

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselõ
I. sz. választókerület

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

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

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

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

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

MÁTÉ PÉTER képviselõ
VIII. sz. választókerület.

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

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

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

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

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

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

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

Kedves Szekszárdiak! Emlékeznek még
rá, milyen volt Szekszárdon az élet az
1960-as, 1970-es években? Milyen tár-
gyak vettek bennünket körül? Milyen
üzletekben vásároltunk, hol sportol-
tunk, szórakoztunk? Segítsen felidézni
Ön is!

A Wosinsky Mór Megyei Múzeum
2013 júniusában, a Múzeumok éjszaká-
jára kiállítást rendez „Szekszárd retró”
címmel. Várunk város- és életképeket,
berendezési- és használati tárgyakat,

bútorokat, szõnyegeket, függönyöket,
ruhákat, cipõket, játékokat, plakátokat,
reklámokat, szekszárdi üzemek termé-
keit - mindent, ami erre a korra emlé-
keztet bennünket.

A felajánlott tárgyakat, dokumentu-
mokat a múzeum gyûjteményében
megõrizzük, a legérdekesebbeket kiál-
lításunkon bemutatjuk.

Információ: Viliminé dr. Kápolnás
Mária, telefon: 74/312-154, e-mail:
kapolnas.maria@wmmm.hu

SSzzeekksszzáárrdd rreettrróó

FORGALMI REND
VÁLTOZÁS ÉS

FORGALOMKORLÁTOZÁS
A BELVÁROSBAN

A Béla király teret és a történelmi belvá-
ros területét érintõ felújítási munkák mi-
att 2013. február 18-tól (hétfõtõl) újabb
forgalomkorlátozás és forgalmi rend vál-
tozás lép életbe Szekszárdon.

A hétfõi naptól a Flórián utcában fél-
pályás útlezárás lesz, s az utca egyszer-
smind egyirányúvá válik. Ennek értel-
mében a körforgalom irányából nem le-
het behajtani a Flórián utca, Vörösmar-
ty utca és a Béla király tér irányába. A be-
hajtási tilalom alól csupán a helyi járatú
autóbuszok képeznek kivételt, melyek
haladása ebbe az irányba továbbra is biz-
tosított lesz.

A felújítási munkálatok várhatóan két
hetet vesznek igénybe. A Munkácsy ut-
cában továbbra is marad a félpályás útle-
zárás, az Ybl utcában viszont megszûnik
a parkolási tilalom. 

Köszönjük a lakosság megértését és tü-
relmét, s egyben kérjük, hogy aki teheti,
próbálja meg elkerülni a fenti közlekedé-
si csomópontokat, hogy megelõzzük a
felesleges várakozást és a feltorlódó gép-
jármûsorokat! 

Szekszárdi Városfejlesztési Kft.

Felhívások
A Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Ér-
dekszövetsége, a Tolna Megyei Vöröske-
reszt Nyugdíjas Alapszervezete értesíti
tagjait, hogy 2013. február 18-án (hét-
fõ) reggel 7 és 8 óra között frissen vá-
gott csirke árusítást tart 740 Ft-os áron
a Hunyadi u. 4. szám alatt.

Ugyanitt február 25-én, hétfõn reg-
gel 6 órától akciós árakon füstöltáru vá-
sárt tartanak a készlet erejéig. Ez alka-
lommal száraztészta, étolaj, ételeízesítõ
és õrölt paprika is kapható lesz.

Jegyet nyertek
a Titanic koncertre

Elõzõ számunkban meghirdetett játé-
kunkban azt kérdeztük olvasóinktól,
hogy mi a címe a több évnyi hallgatás
után ismét összeálló szekszárdi Titanic
együttes új albumának. A válasz: +18. A
helyes megfejtést beküldõk közül két-két
jegyet nyert az együttes február 22-i,
sportcsarnokbeli koncertjére: Szentes Ri-
ta (Rózsa u. 25.) és Kovács Zsolt (Land-
ler J. u. 9/A). A jegyeket postán küldjük el.
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NNõõnnaapp ii   ttaa vvaass zzkkööss zzöönn ttõõ   bbáá ll SZEKSZÁRDON az OLD BOYS Együttessel
Jegyek elõvételben kaphatók:
Mindenki Irodája, Szekszárd, 

Mátyás Király utca 8.
Jegyrendelés és információ:

06-20-429-8795, 06-20-228-0581

2013. március 9-én (szombat) 19 órától Helyszín: Szekszárd, PTE Illyés Gyula Fõiskola Aulája
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.

Borrandevú Szekszárdon 
a Mango
Étteremben!

„Borok és Ízek találkozása” 
sorozatunkban elso” ként 
a Prantner Pincével ismerkedhetnek 
Vendégeink!
Négyfogásos menüsorral
és a hozzájuk illo” borokkal 
várjuk Önt is februárban!
Info: www.mangoetterem.hu/aktualis

Egy megunt kosztümjét,
kabátját, öltönyét 

most 10.000 Ft-ért
beszámítjuk, ha újat vásárol!

ÓRIÁSI KABÁT, ÖLTÖNY ÉS 
KOSZTÜM CSEREAKCIÓ!

L e á ra z á s !
ÓRIÁSI FAZON- ÉS MÉRETVÁLASZTÉK

A vásár helye, ideje: Szekszárdon, a DOMINO Üzletházban, 
Mátyás kir. u. 4/C ( az EURONICS mellett) Február 18-án, hétfõn 9-16-ig

– Nõi, férfi télikabátok fiatalostól az
idõsebb korosztályig mindenkinek
(EXTRA méret is)!

– Eredeti szõrmés kabátok
– Öltönyök NORMÁL, TELT és EXTRA

méretben is!
– Kosztümök (hétköznapi és alkalmi),

zakók, szövetnadrágok

TÉLI RUHÁZATI
AKCIÓ!

TÉLI RUHÁZATI
AKCIÓ!

Egyes munkaruházati termékekre és cipõkre 13% engedmény!
A részletekrõl érdeklõdjön üzletünkben!

Az akció 2013. január 10-tõl február 28-ig, vagy a készlet erejéig tart! 
A meghirdetett akció más kedvezménnyel össze nem vonható.

Gázolaj kiszállítás egyedi árakkal és feltételekkel. 
Gázolaj, autópálya matrica, kenõanyagok, telefonfeltöltés a szekszárdi üzemanyag kútnál. 
Nyitva, a Volán-bontó telepén, hétfõ - szombat: 6.30 - 19 óráig. (+36 20) 9231 - 567
Korrekt-Kút Üzemanyagforgalmazó Kft., Szekszárd, Keselyûsi út 120.

431,- Ft/liter

gázolaj
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