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A kisebb-nagyobb horderejű városi
ügyekben tavaly 450 esetben dön-
tött, véleményezett, vagy éppen a
közgyűlés elé terjesztett különbö-
ző témákat az önkormányzat Gaz-
dasági és Pénzügyi Bizottsága.

A tények tükrében elmondható: a
testület döntései megalapozottak
voltak, 99 százalékban a közgyûlés is
rábólintott az itt született döntések-
re, javaslatokra. Érdemi munka zaj-
lott tehát a bizottságban, amelynek
elnöke, Kõvári László okkal reméli,
így lesz ez az idén is.

Hiszen 2013-ban újabb nagy pro-
jekteket kell elindítani, miközben
befejezõdhetnek a már futó, a szek-
szárdiak által nagyon várt beruházá-
sok. Mindeközben olyan, az embe-
rek közérzetére hatással levõ terü-
leteke kell újra fókuszálni, mint az
utak, járdák, közterületek állapota,
amire éppen a nagy beruházások
felvállalása miatt is, nem jutott any-
nyi forrás, mint amennyi kellett vol-

na. Ezen témák között „lavírozva”
kérdeztük a gazdasági bizottság elsõ
emberét a mögöttünk hagyott év-

rõl és az idei városi fejlesztési ter-
vekrõl, elképzelésekrõl.

Folytatás a 3. oldalon.

Idén befejezõdnek a nagy projektek
Kõvári László: „A szekszárdiak megérdemlik ezeket a beruházásokat!”

Sikeres beruházás: a Szekszárdi Családbarát Strand- és Élményfürdõ

mintegy 60 ezer látogatót vonzott az elsõ idényben
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Ékszerrablás a Garay udvarban
A rendõrség kéri és várja a lakosság segítségét

Január 28-án déli 12 óra és 12 óra
13 perc között közel négymillió fo-
rint értékű aranyékszert rabolt a
Garay udvarban található Rózsa ék-
szerüzletből egy 35 év körüli férfi.

Emberünk betérve a boltba, körvo-
nalazva elképzelését, elõadta az el-
adó hölgynek, hogy aranygyûrût
szeretne vásárolni. Természetesen
az eladó elõvette, s a férfi elé tette
az ékszertálcát. Az „álvásárló” azt
megragadta, s próbálta kitépni a
hölgy kezébõl, ám az nem engedte,
minden igyekezetével erõsen mar-
kolta. Erre a rabló elkezdte cibálni
a tálcát, többször is erõteljesen
hozzálökve az ellenálló dolgozó ha-
sának. Majd megkaparintotta a

mintegy négymillió forintot érõ
gyûrû-kollekciót, amivel kirohant

a boltból, a Széchenyi utca felé vet-
te az irányt. Folytatás a 7. oldalon.

Az üzletbõl közel négymillió forint értékû ékszert  vitt el a rabló
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Alumínium-, sárgaréz-, 

vörösréz-, bronz- 
és mûanyag termékek

a METALLO-PONT
Áruházunkban!

www.szpluszcstudio.hu, info@spcstudio.hu
Szekszárd, Palánki u. 11. Tel.: 0674/510-220
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Szekszárd, Garay tér 10. (sétálóutcában)
Tel.: 74/410-883 ● www.szaszoptika.hu
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NAPSZEMÜVEGEK 

ÉS ÉKSZEREK 
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Verssel, prózával adóztak Csengey Dénes emléke elõtt
Hatvan éve született Szekszárdon a rendszerváltás egyik jeles alakja

„Csengey úgy élt, hogy megidézte
1848-49-et, 1990-91-ben azonban
megtapasztalhatta, hogy egyszerű-
en, kézrátétellel nem lesz szabad a
sajtó, s a rendszerváltásban sok
minden nem úgy jött össze, ahogy
szerette/szerettük volna. Ez volt az ő
drámája, s e drámában éltük meg
mindnyájan az elmúlt két évtizedet.” 

E szavakkal nyitotta az emlékezõ
perceket Lezsák Sándor, az Ország-
gyûlés alelnöke, a Nemzeti Fórum
Egyesület elnöke a fiatalon elhunyt
Csengey Dénes (Szekszárd, 1953.ja-
nuár 24 - Budapest, 1991.április 8)
költõ, író, publicista, egykori MDF-
es parlamenti képviselõ születésé-
nek 60. évfordulója alkalmából ren-
dezett vers- és prózamondó verse-
nyen. A városháza dísztermében ja-
nuár 26-án zajlott, a Nemzeti Fórum
megyei szervezete, valamint Szek-
szárd város önkormányzata által
meghirdetett versenyre jelentkezõ
diákoknak egy szabadon választott
Csengey verssel, vagy prózával, vala-
mint egy kortárs irodalmi mûvel kel-
lett készülniük. A zsûriben Németh
Judit, az Illyés Gyula Megyei Könyv-
tár mb. igazgatója, Csillagné Szán-
thó Polixéna, a közgyûlés humán bi-
zottságának elnöke, Gacsályi József
író, költõ, Orbán György elõadómû-
vész, valamint Dicsõ Zsolt költõ fog-
lalt helyet.

Müller Er-
nõ, a Nemze-
ti Fórum me-
gyei elnöke
köszöntõjé-
ben emléke-
zett Csengey
életére, aki
hajózási szak-
középiskolát

végzett, majd autószerelõként, rako-
dómunkásként, képesítés nélküli ta-
nítóként, és üzemi népmûvelõként
is dolgozott. A debreceni egyetemi
évei alatt írta Cseh Tamás dalszöve-
geinek egy részét, s indult be írói
karrierje. Tanulmányai, esszéi, mint
a Gyertyafénykeringõ, a Kétség-
beesés méltósága, vagy a Mezítlábas
szabadság mind nagy visszhangot
keltettek. 1987-ben kiemelt szerep-
lõje volt a lakitelki tanácskozásnak,
majd az MDF egyik alapító tagja lett.

A diákok olyan költeményekkel
készültek Csengeytõl, mint a Bol-
dogasszony anyánk, a Suttogó dal, a
Mélyrepülés, vagy a Komédia. A kor-
társ és szabadon választott költõktõl
elhangzott többek között Reményik
Sándor, Mészöly Miklós, vagy Kosz-
tolányi Dezsõ egy-egy mûve. Lezsák
Sándor az elhangzottakat értékelve
méltatta a versválasztást, egyben fel-
hívta a figyelmet az elõadás hiteles-
ségének fontosságára, a magabiztos

kiállásra. A versenyt Balogh Márton
István, az I. Béla Gimnázium diákja
nyert (felkészítõ tanára Kis-Pál Ist-
ván) a Garay gimnázium tanulója,
Szanyó Veronika (Báló Marianna) és
Mikó Zsuzsanna (I. Béla gimnázium,
Kis Pál István) elõtt.

„Ha Csengey Dénes most közöt-
tünk lehetne, mit szólt volna a
2004. december 5-i gyalázatos nép-
szavazáshoz, és mit szólt volna a kö-
zelmúltban Kolozsvárott bocsána-
tot kérõ küldöttséghez?” – tette fel
a kérdést ünnepi beszédében
Csillagné Szánthó Polixéna azzal
kapcsolatban, vajon miért lett hir-
telen fontos a szocialisták számára
a határon túl élõ magyarság.
Csillagné arról is szólt: Csengey
okos, logikus gondolkodású, hirte-
len haragú, a véleménye mellett
makacsul kitar-
tó ember volt,
akinek fogal-
mazásai olyan
magas szinten
voltak, hogy di-
áktársai sok-
szor nem is ér-
tették meg.
„Szeretet által
motiválva cse-
lekedett, s nyílt,
õszinte ember
volt, akirõl ko-

rai halála miatt számos kérdés meg-
válaszolatlan maradt” – tette hozzá
a humán bizottság elnöke. Ezt kö-
vetõen elõbb egy régi barát, Dicsõ
Zsolt költõ idézett fel néhány fiatal-
kori emléket az íróról, majd Né-
meth Judit beszélt arról, hogy
Csengey gyakran járt Szekszárdon,
s akkor betért az evangélikus paró-
kiára, ahol Németh Judit családjá-
val megvitatta a tudomány és a hit
akkori állását. „Õ nekünk büszkesé-
günk: legyen szemünkben is példa
a haza, nemzet iránt érzett felelõs-
sége, hûsége” – zárta gondolatait a
könyvtár mb. igazgatója.

Az emlékezést Csengey Dénes sír-
jának felkeresése és a Rákóczi utcai
szülõházon található emléktábla
megkoszorúzása zárta.

Gyimóthy Levente

Balogh Márton Istvánnak (középen) Lezsák Sándor

adta át az elsõ helyezettnek járó ajándékokat

A Szekszárdi Vagyonkezelõ Kft.
nyílt, egyfordulós versenytárgyalást hirdet az alábbi

garázshelyiségek bérleti jogának megszerzésére:

●● 3 db 15 m2 alapterületû garázshelyiség 
(Szekszárd, Mészáros L. utcai garázssor,
Gemenc szálló mellett)

●● 1 db 19 m2 alapterületû garázshelyiség 
(Szekszárd, Hunyadi u. 1-3.)

●● 1 db 14 m2 alapterületû garázshelyiség 
(Szekszárd, Tartsay ltp.)

A versenytárgyalás idõpontja:

2013. február 7. csütörtök 900 óra 

A versenytárgyalási részvétel feltételeirõl érdeklõdni lehet:
Szekszárdi Vagyonkezelõ Kft. 
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2.

Tel: 74/510-422, 74/319-468.

Uniós támogatásból készült fel a Tolna
Megyei Szent László Szakképzõ Iskola és
Kollégium a referenciaintézményi szerepébõl
adódó feladatok ellátására Tolna megyében,
illetve a dél-dunántúli régióban

A Tolna Megyei Szent László Szakképzõ Isko-
la és Kollégium Székhelyintézménye Szek-
szárdon 6 millió forint uniós támogatást nyert a „TÁ-
MOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények orszá-
gos hálózatának kialakítása és felkészítése” címû
pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv keretében.
A 6 millió forintos összköltségvetésû projekt
keretében a pedagógusok nemcsak felkészültek
nevelési-oktatási „jó gyakorlataik” továbbadására,
hanem a referencia-intézményi mûködéshez
szükséges szervezeti, szolgáltatási feltételrend-
szert is megteremtették.

A referencia-intézmény egyedi, más intézmények
számára is példaértékû, pedagógiai gyakorlattal, sz-
ervezeti innovációval rendelkezõ és ezt átadni képes
közoktatási intézmény. A referencia-intézmények a
közoktatás fejlesztésének minõsített bázisai lesznek.
● A pályázat keretében a Szent László Szakképzõ

Iskola legnagyobb intézményegysége - in-
tézményi fejlesztési terve alapján - felkészült
nevelési-oktatási gyakorlatuk továbbadására, el-
terjesztésére, megismertetésére.

● Az iskolában a projekt 8 hónapja alatt kialakult a
referencia-intézményi mûködéshez szükséges
szervezeti, oktatásszervezési, szolgáltatás-sz-
ervezési feltételrendszer.

● A referencia-intézményi szolgáltatások el-
látásához rendelkezésre áll megfelelõ számú ref-
erencia-intézményi mentor-pedagógus.

Jó gyakorlataink:
● „Az légy aki vagy”- iskolaátmenet támogatása
● Matematikai kompetenciák fejlesztése hétköz-

napi szituációban

Készen állunk, hogy segítsük más köznevelési
intézmények szakmai fejlesztõ tevékenységét!
Iskolánkról és a fejlesztésekrõl bõvebb információt
a www.szh.szltiszk.hu oldalon olvashatnak.

Kapcsolat: Juhász Gábor igazgató
7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14.
0670/453-4336
juhaszg@szltiszk.hu

Sajtóközlemény
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Idén befejezõdnek a nagy projektek
Kõvári László gazdasági bizottsági elnök: „A szekszárdiak megérdemlik ezeket a beruházásokat!”

Folytatás az 1. oldalról.
- Nagyon vártam már az idei esz-

tendõt, mert minden jel arra utal,
hogy befejezõdnek olyan beruházá-
sok, amelyeket megérdemelnek a
városlakók. Ilyen a rendszerváltozás
utáni legnagyobb beruházás, a mû-
velõdési ház és a Mûvészetek Háza
átfogó rekonstrukciója, ami a kor
követelményeihez igazított funkcio-
nális változásokat is hoz számos kul-
turális vonatkozásban. A bizottság-
ban mi is sokat foglalkoztunk ezzel a
projekttel. Sajnálkoztunk a fõvállal-
kozó csõdje okozta csúszáson, de
úgy gondolom, a késésért kárpótol
bennünket az, ami hamarosan meg-
valósul. Az utóbbi hónapokban két
bejáráson is részt vettem. A Mûvé-
szetek Házában a belsõ burkolási
munkák vannak vissza, így a tavaszi
átadás realitás. A mûvelõdési háznál
már a külsõ változások is feltûnõek
lehetnek a járókelõk számára. Oda-
bent már fölszerelték azt a színpad-
technikát, ami eddig csak vágyálom
volt: a legkorszerûbb fény- és hang-
technika jelenik meg az átalakítással,
miközben a nézõtér is elõnyére vál-
tozik. A legnagyobb újdonság az
épületegyüttes másik, mozi felõli ré-
szén lesz. Elkülöníthetõ nagy terek
jönnek létre egy komolyabb konfe-
renciateremmel, ugyanakkor meg-
marad a mozi funkció is. Az irodák,
öltözõk, egyéb kiszolgáló helyiségek
a korábbiakhoz képest jóval tága-
sabbak lesznek, sõt néhány vendég-
szoba is kialakításra kerül. Ez a két
mûvelõdési intézmény legkevesebb
30-40 évig minden tekintetben állni
fogja az idõ próbáját.

Elindult a belváros
rehabilitációja

- A Béla király téri munkálatok
idõarányosan hogy állnak?

- Jó ütemben halad a kivitelezõ,
köszönhetõen az eddig viszonylag
kedvezõ téli idõjárásnak. Hamaro-
san végeznek a mélyépítési mun-
kákkal, amit nagyban nehezített a
közmûvek megtalálása, mert bizony
nem ott futottak egyes csövek, veze-
tékek, ahogy az a rajzokon szerepelt.
Úgy látom, hamarosan a felszíni,
már látványosnak is mondható
munkák is elkezdõdnek, s a nyár vé-
gére elkészülhet a nagy változásokat
hozó átalakítás, ami remélhetõleg az

emberek többségének elnyeri a tet-
szését. Természetesen ehhez ido-
mul majd a városháza és a Bartina
ABC sokak által okkal kifogásolt, a
tér hangulatába nem illõ szürke
homlokzata, aminek megváltoztatá-
sát egyébként a bizottságunk régóta
szorgalmazza.

- Az idén már a következõ bel-
városi nagy projekt, a piactér át-
alakulása is ad konkrét teendõ-
ket, hisz a munkákat elõ kell ké-
szíteni. Lesz változás a korábbi
tervekhez képest?

- Igen. Eltérünk az eredeti
Makovecz-féle tervtõl. Nem lesz
mélygarázs, kétszintû felszíni parko-
ló kerül kialakításra. Végre ki tudjuk
nyitni a teret a Szent László utca felé
a posta és a rendõrség irányából. A
Széchényi utca felöl pedig a ki- és be-
hajtást továbbra is biztosítani tudjuk.

- Az élményfürdõ beruházás-
nak sok ellendrukkere volt. Az el-
lenzõk azt hangoztatták, „befür-
dik” vele a város...

- A számszerûsíthetõ tények egé-
szen másról árulkodnak. A május vé-
gi nyitástól a szeptemberi zárásig 60
ezer látogatója volt a fürdõkultúrá-
ban óriási lemaradást pótló, szép lé-
tesítménynek. Csak ismételni tu-
dom önmagamat: a szekszárdiak ezt
is nagyon megérdemelték. Már el-
kezdõdött a fürdõfejlesztés követke-
zõ nagy projektjének, a fedett uszo-
da építésnek a tervezése, mûszaki
elõkészítése, ezek pályáztatása.

Újra prioritást kap a járdák,
utak, közterek rendbetétele

- A lakosság, a fiatalok megtar-
tását szolgáló nagy projektek
megvalósítása, az anyagi áldo-
zatvállalás következménye, hogy
a város a járdák, utak állapotán
érdemben nem tudott segíteni.
Az idei év hozhat ebbõl a szem-
pontból változást?

- Nagyon remélem, hogy igen.
Tudni kell, hogy a városnak a jelen-
tõs uniós támogatással készülõ beru-
házásait - az utófinanszírozás miatt -
meg kellett elõlegezni. Most érke-
zünk el ahhoz az idõszakhoz, hogy
érkeznek a brüsszeli pénzek, ami ja-
vítja a költségvetési helyzetünket. No
és persze az is, hogy jó esély mutat-
kozik rá, hogy a város adósságának
mintegy felét átvállalja az állam, ami-
rõl a tárgyalások ugyancsak elkez-
dõdtek. Persze nem tudni, a közigaz-
gatás átalakítása után az egyes ko-
moly bevételt produkáló adónemek-
bõl mennyi marad az önkormány-
zatoknál, milyen bevételeket, illetve
kiadásokat generál a járási hivatal
megjelenése. Mint ahogy a decembe-
ri közmeghallgatáson polgármester
úr is fogalmazott: az elkövetkezõ két
évben a járdákra, belvárosi utakra
többet tudunk majd költeni. Sajnos,
városképi szempontból fontos, bel-
városi helyeken valóban méltatlan
állapotok vannak - így például a Liszt
Ferenc téren -, amelyek valóban
megoldást sürgetnek. Sajnos, az
ilyen és ehhez hasonló gondok meg-
oldását olykor nem csupán a forrás-
hiány, hanem a mûemlék felügyelet
szigorú elõírásai is hátráltatják.

- Ennél is kiszolgáltatott hely-
zetbe is tud kerülni a városveze-
tés, amikor a változatlan állapo-
tot hosszú éveken át látva Önt is
megállítják az utcán: „mi lesz a
laktanya területével, a Gemenc
Szállóval, a Béri Balogh Ádám
utcai pusztulófélben levõ tanya-
sorral, a Sió-csárdával?”.

- Szekszárdi polgárként is nagyon
bosszant ez az állapot, de bizottsági
elnökként még inkább. Minden, a
városvezetés felé vádaskodónak
meg kell értenie: az említett ingatla-
nok egyike sem az önkormányzat
tulajdona, így nincs befolyásunk a

dolgok gyors megváltoztatására. A
laktanyával kapcsolatosan azért van
hírem: információm szerint tavasz-
szal elkezdõdik a már magántulaj-
donban levõ területen egy kereske-
delmi ingatlan építése, amirõl már
korábban hallani lehetett.

- Hogyan áll a borvidéki úthá-
lózat fejlesztésre elnyert 300 mil-
liós állami pályázat, aminek ko-
moly aggályai vannak az egyéni
hozzájárulás hiánya miatt? Lé-
tezik-e áthidaló megoldás erre a
helyzetre?

- Az év elsõ felében még egy kísér-
letet teszünk, hogy megnyerjük a tu-
lajdonosokat a projekt ügyének, nö-
veljük ötven százalék fölé az említett
területen a támogatottságot. Én még
bizakodok abban, hogy tavaszra for-
dulat állhat be az ottani tulajdonosok
hozzáállásában. A városvezetés úgy
döntött, hogy nem hagyja veszni az
erre a célra lehívható komoly forrást.
Már csak azért sem, mert a másik há-
rom helyszínen már meg is valósítot-
ták az ingatlantulajdonosok a beru-
házást, akiket nem hagyhatunk cser-
ben. Így a Csötönyi völgy azon a ré-
szein, ahol a gazdák vállalják a rájuk
jutó költségeket, nagyobb önkor-
mányzati önrész vállalásával meg-
épül a telek, a ház értékét növelõ be-
tonút, ahol érdektelenség mutatko-
zik, ott marad a mai állapot.

- A gazdasági bizottság ülésein
gyakori meghívott vendégek a je-
lentõsebb civil szervezõdések
képviselõi.

- Fontosnak tartom az élõ kapcso-
latot velük. Igyekszünk a rendelke-
zésünkre álló keretbõl támogatni a
benyújtott pályázataikat, hisz a köz-
jó szempontjából is fontos tevé-
kenységet végeznek. Remek a kap-
csolatunk a kertbarát körrel, a Ta-
nya- és Birtokvédõ Egyesülettel, a
borvidék rendjét vigyázó Szõlõ-
Szem Mozgalommal, a Zöldtárs Ala-
pítvánnyal, a város megtisztításában
részt vevõ szervezetekkel. Nyitottak
vagyunk a tõlük érkezõ ötletekre.
Nagy örömmel támogattuk tavaly a
szekszárdi borvidék dûlõinek fotó-
pályázat keretében történõ bemuta-
tását. A képeket különbözõ kiad-
ványokban, például naptárakon lát-
hatjuk viszont.  B. Gy.

Kõvári László
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A díj adományozásával a Tolna megyében dolgozó kiemel-
kedõ teljesítményt nyújtó újságírók munkáját kívánja elis-
merni a Tolna Megyei Önkormányzat. Jelölni lehet a Tolna
megyében mûködõ rádiók, televíziók, újságok munkatársa-
it, illetve az országos médiumok helyi tudósítóit. 
Jelölését rövid indoklással, a Tolna Megyei Önkormányzat

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

Az elismerést minden évben március 15-én, a Szabad Saj-
tó Napján, ünnepi keretek között dr. Puskás Imre, a Tolna
Megyei Önkormányzat Közgyûlésének elnöke adja át.

Keresik Az Év Tolna Megyei Újságíróját!

Az Ön véleménye
is számít!

Kedves Szekszárdiak!
Szekszárd Megyei Jogú Város

Önkormányzata megkezdte az
idei évre vonatkozó költségvetés-
ének tervezését. A városvezetés
célja, hogy a 2013-as esztendõben
is olyan fejlesztési elképzelések
kerüljenek be, melyek a szekszár-
di polgárok megelégedésére szol-
gálnak. 

Ezért kérem a Tisztelt Szekszár-
diakat, hogy a városunkat érintõ
beruházási, fejlesztési javaslatukat
- legkésõbb 2013. február 15-ig -
juttassák el részemre személyesen
(a városháza portáján gyûjtõládát
helyeztünk el), postai úton (Szek-
szárd MJV Polgármesteri Hivatala,
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.);
vagy elektronikus levélben (ter-
vezes@szekszard.hu).

Javaslataikra, segítõ együttmûkö-
désükre számítunk!

Tisztelettel:
Horváth István polgármester

A Fidesz szekszárdi csoportjának elnöke
hétfõn a megyeszékhelyen tartott sajtó-
tájékoztatóján reagált az MSZP január 20-
án elindított óriásplakát-kampányára.
Dr. Horváth Kálmán kiemelte, hogy a
szocialista párt ferdítéseket tartalmazó
és gyûlöletkeltésre alkalmas „Magyaror-
szág Ma” elnevezéssel elindított propa-
gandájára egyetlen jó érzésû magyar em-
bernek sincs szüksége! 

A Fidesz színeit használó plakátok
egyikén Matolcsy György miniszter, il-
letve a „Fidesz: példátlan gazdasági ku-
darc” felirat, a másikán pedig Hoff-
mann Rózsa államtitkár arcmása és a
„Fidesz: bevezetjük a tandíjat” szöveg
látható.

Horváth Kálmán szerint, ma Magyar-
országon senki sem hiheti azt, hogy a Fi-
desz vezette be a tandíjat. Továbbá hoz-
zátette, hogy az MSZP nem tanult a
2010-es kudarcból. A Fidesz szekszárdi
elnöke mindezeken felül nyomatékosan
hangsúlyozta, hogy Szekszárd ma nem

kér a baloldal ve-
szélyes gazdaság-
politikájából, vala-
mint a minimálbér
csökkentésébõl.

A sajtótájékozta-
tón továbbá el-
hangzott, hogy a

mocskolódás helyett inkább bocsánatot
kellene kérnie a szocialista pártnak,
amiért eladósította, kifosztotta és meg-
nyomorította az országot. Az MSZP to-
vább süllyed Ron Werber tanácsadó
gyûlölettel teli világába, egy olyan világ-
ba, ahol az utcákon, a plakátokon csak
uszítás és hergelés szerepel. 

Horváth Kálmán végezetül elmond-
ta, hogy a Fidesz békét, nyugalmat, biz-
tonságot és egy erõs országot szeretne.
Mindezt, úgy, hogy gyûlölködés helyett
a magyar családok, a nyugdíjasok, a bér-
bõl és fizetésbõl élõk, a hazai vállalkozá-
sok kezét fogva kijöhessenek abból a
gödörbõl, amit a baloldal ásott.

Fidesz-nem a gyûlöletkampányra
Ferdítéseket tartalmaznak az MSZP plakátjai
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BELVÁROSI GALÉRIA

megszokott 
kínálatával,

kedvezményekkel
várja régi 

és új vásárlóit!
Szekszárd, Kossuth L. u. 10. 

Telefon: 74/510-226
Nyitva: hétfõ-péntek: 10-17 óra. 

Szombat: 9-12 óra.

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 4-tõl február 9-ig:
●● Dobozos, 10 db-os, M-es méretû tojás:350.- Ft/doboz
●● banán 329.- Ft/kg
●● citrom 329.- Ft/kg
●● lilahagyma 199.- Ft/kg

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!

Új lehetõség civil
szervezetek számára

A Tolna Megyei Civil Információs
Centrum (CIC) tisztelettel hív és vár
minden érdeklõdõt „Új lehetõség a ci-
vil szervezetek számára” címû szakmai
találkozójára, február 4-én (hétfõ)
17.00 órára a Tolna Megyei Civil Infor-
mációs Centrumba (Szekszárd, Béla ki-
rály tér 6.).

A szervezõk minden civil szervezet
képviselõjének megjelenésére feltét-
lenül számítanak!
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Közgyûlés az újvárosi társaskörben
Közel 160 napnyi önkéntes munkát végzett a tagság a tavalyi esztendõben

Több mint másfélszáz ember je-
lenlétében tartották meg január
27-én a Szekszárd-Újvárosi Katoli-
kus Társaskör éves, rendes közgyű-
lését. A megjelenteket a társaskör
világi elnöke, Gyurkovics János kö-
szöntötte, aki a tagságnak megkö-
szönte az elmúlt évi munkáját, egy-
ben jelezte, 2013-ban is számíta-
nak mindannyiuk segítségére.

A jelenlévõk egy perces néma felállással,
majd azt követõen, egy kisfilm megte-
kintésével emlékeztek meg a társaskör
tavaly elhunyt hét tagjáról. A meghitt
percek után a világi elnök bemutatta a
tagság létszámának alakulását a 2012. év-
ben, amelynek során kiderült, a társas-
kör átlagéletkora 63,5 év, ami a korábbi
értékekhez képest fiatalodást mutat. A
társaskör tagságának száma 19 új belé-
põvel tavaly 6 fõvel (275-rõl 281-re)
nõtt, amelyet a szekszárdiakon kívül fad-
diak, sióagárdiak, õcsényiek, pécsvára-
diak, kalocsaiak, sõt, még budapestiek is
gyarapítanak. Úgy tûnik, a tagság után-
pótlása is biztosított, hiszen tavaly öt há-
zasságkötés és négy gyermekáldás
szerzett örömet a társaskörben.

A pénzügyi beszámolót az általános
elnökhelyettes, Horváth Jánosné Edit
tartotta, aki fontos momentumként ki-
emelte: 2012-tõl az önkéntes munkáról
a civil szervezeteknek kimutatást kell
vezetniük. Ez 2012-ben szép számot,
3802 munkaórát tett ki. Kiemelten
szólt arról is, hogy tavaly a Szent István
ház felújítása keretében a tetõszerkezet
és a csatornák cseréje is megtörtént. A
társaskör ellenõrzõ bizottságának elnö-

ke, Szunyoghné Klézli Erzsébet a pénz-
ügyi beszámoló kapcsán elmondta,
hogy az elszámolásoknál mindent rend-
ben találtak.

A közgyûlésen a 2013-as költségveté-
si tervezetet is elfogadták, a vezetõség
tagdíjat idén nem kíván emelni. A szá-
mos tavalyi programot követõen, mint
amilyen például Dinnyés József dalest-
je, az Egészségnapok, a borverseny, az
újvárosi kedvezményes vásárok, dr.
Udvardy György pécsi megyéspüspök
elõadása, Aradszky László zenés mûso-
ra vagy a karácsonyi ünnepség volt,
idén is rengeteg érdekes és értékes
rendezvénnyel készül a vezetõség a
társaskör tagsága számára. Március 6-
án diafilmes vetítéssel egybekötött úti
beszámolót tartanak az El Caminoról,
virágvasárnap az evangélikus templo-
mot kívánják megtekinteni, május vé-

gén, június elején pedig Gemencbe
terveznek egy-egy kisvasutas kirándu-
lást. Idén, új programként, Schneider
Mihályné vezetésével hetente ingye-
nes asszonytornát szerveznek a Szent
István házban.

A közgyûlésen Kõvári László, Szek-
szárd város gazdasági bizottságának
elnöke gratulált a társaskör tagságá-
nak programjaik sikeres megszerve-
zéséhez, s a jó gazdálkodáshoz, egy-
ben megjegyezte, a sok önkéntes
munka sok forintot tesz ki. „A tervek
reális felépítése és megvalósítása a
fontos, és jó szokásaikat tartsák meg
jó erõben, egészségben” – zárta kö-
szöntõjét a bizottsági elnök, akit
Gyurkovics János megkért: tájékoz-
tassa a város vezetõit a közösség
munkájáról, életérõl. 

Gyimóthy Levente 

Aközgyûlésre megtelt a Szent István ház nagyterme

Újvárosi farsang
A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus
Társaskör szervezésében a Szent István
Házban (Szekszárd, Rákóczi u. 69.) feb-
ruár 9-én, szombaton 18 órai kezdettel
FARSANGI BÁL lesz.

A belépõdíj a társaskör tagjainak 600
forint, nem tagoknak pedig 1000 forint.
A jó hangulatról a társaskör népdalköre,
italról, ételrõl mindenki maga gondos-
kodik. Érdeklõdni és asztalt foglalni le-
het: Horváthné Edit (74/313-175, 20/52-
46-820).

Alsóvárosi bál
Az Alsóvárosi Római Katolikus Közhasz-
nú Egyesület február 9-én (szombat)
18.30 órakor tartja a XIV. Alsóvárosi Bált
a Szent László Középiskola (volt Ady
Endre) éttermében. A vacsora elõtt Bí-
ró László tábori püspök köszönti a részt-
vevõket. Tánc, tombola, mulatság hajna-
lig, muzsikál a G&B zenekar.

Ovi-váró 2013
Farsangi játszóházba várják a kisgyerme-
keket és szüleiket február 6-án (szerdán)
9.30-tól 11 óráig a Gyermeklánc Óvoda,
mindhárom épületébe (Perczel Mór ut-
ca 2., Kecskés Ferenc u.11., Szõlõhegy,
Óvoda u. 5.).

A leendõ kisóvodások vidám farsan-
gi hangulatban kipróbálhatják óvodá-
ink mozgásfejlesztõ eszközeit a torna-
teremben,  illetve  a csoportszobában.
Lehetõség nyílik ekkor az óvó nénik-
kel, dadus nénikkel, óvodás gyermekek-
kel való találkozásra és körülnézhetnek
csoportszobáinkban is.
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Nyolcvanéves a szekszárdi taní-
tóképzés nesztora, DR. DELI IST-
VÁN. Az egykori tanítóképző fő-
iskola igazgatója egy-egy elő-
adást még ma is tart és szakcik-
keket publikál.

- Még számon tartanak. Felkérnek egy-
egy elõadásra, és publikálok is, szaklap-
okban, elsõsorban didaktikai problé-
mákkal kapcsolatos cikkeket - mondja
dr. Deli István, aki nem szakad el a pe-
dagógiai munkától még 80 évesen sem.
Meggyõzõdése, hogy a szakmai problé-
mákkal csak a gyakorlat során szembe-
sülhet a pedagógus, nem a folyosói be-
szélgetésekbõl. Ezért tanított folyama-
tosan, akkor is, amikor már nem lett
volna muszáj, amikor már nyugodtan
ücsöröghetett volna az igazgató széké-
ben a szekszárdi fõiskolán. Nem szívlel-
te a susmusoló kollégákat, nem általuk
akart információkhoz jutni.

Elõször kereskedelmi végzettséget
szerzett - apja kívánságára, aki boltot
akart nyitni -, egy ideig a járási tanács
igazgatási osztályán is dolgozott, de
mindezekkel párhuzamosan egyre töb-
bet foglalkozott a tanítással. Két diplo-
mát szerzett, Szegeden, illetve Budapes-
ten, részben levelezõ, részben nappali
tagozaton: orosz nyelvtanárit és peda-
gógiait. Ez utóbbinak vette nagyobb

hasznát, ugyanis az ötvenes évek legvé-
gén induló tanítóképzõ fõiskoláknak
nagy szükségük volt pedagógiai vég-
zettségû kollégákra.

Szakmai pályafutását Kaposváron
kezdte, 1960-ban, 28 éves korában már
tanszékvezetõ volt. Három évvel ké-
sõbb pedig igazgatóvá nevezték ki.

Nyugdíjba hetvenévesen vonult a
pedagógusokat képzõ pedagógus. Meg-
élt több intézményátszervezést, össze-
vonásokat és különválásokat, hol Pécs-
hez, hol Kaposvárhoz tartozást. Errõl
az a véleménye, hogy a szervezet-össze-
vonás csak elsõ látásra olcsóbb, mint az
önálló gazdálkodás. Hosszú távon min-
dig bebizonyosodik, hogy az ügyinté-
zés nehézkesebb, és a pedagógusok in-
gáztatása sem kifizetõdõ.

A szekszárdi fõiskola - az egykori
igazgató szerint - a hazai felsõoktatás
egy kellemes szigete volt a hetvenes-
nyolcvanas években. Intrikáktól men-
tes, a szakmai munkára összpontosító
kollektíva alakult ki, olyan tanáregyéni-
ségekkel, mint dr. Horváth Béla, a jelen-
legi dékán, vagy Kocsis Imre Antal, aki
több cikluson át ült a polgármesteri
székben. Vadásztak a kiváló pedagógu-
sokra, hívták õket a felsõoktatásba.

- Horváth Béla például Bonyhádon
tanított, amikor sikerült megnyernünk
- idézi emlékeit dr. Deli István.

A beiskolázottak zöme eleinte a tol-
nai és a bonyhádi gimnáziumból érke-
zett. A szekszárdi középiskolásoknak
kellett egy kis idõ, mire észrevették,
hogy az õ városukban is mûködik fõis-
kola. Néhány év elteltével a minõségi
munka meghozta gyümölcsét: már más

megyékbõl is felvételiztek növendékek
a szekszárdi tanítóképzõbe. A felvétel-
nél némi elõnyt élveztek a kistelepülé-
sekrõl érkezõk. A falvakban, 20-30 év-
vel ezelõtt még sok volt a képesítés nél-
küli tanár; ezen az arányon akartak vál-
toztatni. Abban bíztak, hogy aki példá-
ul Bogyiszlóról jön, az szívesebben visz-
szamegy oda tanítani, mintha egy szek-
szárdinak kéne „kijárni”.

A korszerû képzéshez persze nem-
csak a személyi, de a tárgyi feltételeken
is javítani kellett a fõiskolán. A techni-
kai fejlesztések szinte mindig zöld utat
kaptak. Ezért - dr. Deli István szerint -
mindenekelõtt a megyei tanács akkori
osztályvezetõjének, Póla Károlynak jár
köszönet.

A nyolcvanéves, nyugállományú fõis-
kolai igazgatónak - ahogy kortársai
többségének - ma már a viszonylagos
egészségmegõrzés a legfõbb gondja.
Örömét leli a szakcikkek publikálásá-
ban és persze a családjában: két gyer-
mekében, öt unokájában. Fácánkertrõl
indult, Szekszárdon telepedett le. Fele-
sége tolnai, tehát gyakorlatilag hazai pá-
lyán „versenyeztek” az elmúlt nyolc év-
tizedben. Itt történt meg velük az a cso-
da, amit prózai írásokban csak úgy szo-
kás emlegetni, hogy „az emberi élet”. 

Wessely

Nyolcvanéves a pedagógusokat képzõ pedagógus
Dr. Deli Istvánt 1983-ban nevezték ki a szekszárdi fõiskola igazgatójává 

Diplomák, elismerõ oklevelek.

Dr. Deli István egy hosszú, tartal-

mas élet emlékei között
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A brit szépirodalom legjava
Új kiállítás nyílt a megyei könyvtárban

Az Egyesült Királyság nemzetközi kul-
turális és oktatási intézete, a British
Council és szekszárdi partnerintézmé-
nye, a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyv-
tár közös könyvkiállítást rendezett az
utóbbi évek brit szépirodalmának leg-
javából. A tárlat 2013. január 28-án nyílt
meg a megyei könyvtár portagalériá-

ján, ahol március 1-ig, nyitvatartási idõ-
ben tekinthetõ meg. A látogatók színes
szórólapot kapnak a kiállított kötetek
megjelenési adataival, rövid könyvis-
mertetõkkel, illetve egy rejtvényt tar-
talmazó ûrlapot, aminek helyes meg-
fejtésével egy éves könyvtári tagság
nyerhetõ.

Egy kattintással sok száz
kiskutya életét mentheti meg!

Szavazatukkal ötmillió forintot szerez-
hetnek a Szekszárdi Kutyamenhelynek
azok, akik a szervezet Facebook-oldalára
látogatnak, és az ottani instrukciók alap-
ján a Tolna Megyei Állat- és Természetvé-
dõ Alapítványra (Szekszárdi Kutyamen-
hely) szavaznak.

Mint azt Fiáth Szilvia, az alapítvány el-
nöke elmondta, a Tesco az állatokért el-

nevezésû kampányba húsz pályázó állat-
védõ szervezet közül öt jutott be, közöt-
tük a szekszárdiak. Amelyik szervezet a
legtöbb szavazatot kapja a március 31-ig
tartó kampány során, az nyeri el az ötmil-
lió forintos díjat.

A tét nagy, mert ez a pénz igen sokat
jelentene a menhelynek. Kölyökkutya-
elkülönítõt, valamint a balesetet szen-

vedett kutyák
számára lábado-
zót szeretnének
létrehozni belõ-
le. Aki segíteni
akar, az keresse
fel a közösségi
portálon a Ku-
t y a m e n h e l y
Szekszárd oldalt,
és ott mindent
megtalál majd a
szavazással kap-
csolatban.
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Vetítéssel egybekötött
közönségtalálkozó

Michelisz NNorbert ➜➜
WTCC autóversenyzõ

Fekete Krisztián
CEZ Európa bajnok autóversenyzõ

Ifj.Ficza Ferenc
ETCC autóversenyzõ

2013. február 15. (péntek) 19 óra
Szekszárd, PTE IGYK fõépület, Aula (Szekszárd, Rákóczi u. 1.)

Belépõk elõvételben: ROMCAR TRAVEL
SZEKSZÁRD, Széchenyi I. u. 18-20. Info: 06-74-510-367

A Szent László Szakképzõ Iskola
az SZLTISZK székelyeként mûködik.
A hozzánk érkezõ tanulók képzésé-
nél azt a célt tûztük ki, hogy a szakmai
képzettség megszerzése után igaz le-
gyen rájuk, hogy „úgy dolgozik a kéz,
hogy az ész sem marad tétlen”.

A megye legnagyobb szakképzõ is-
kolájaként a továbbtanuló általános
iskolásoknak sokféle képzést kíná-
lunk. Érettségit adó képzéseink a gé-
pészet, informatika, elektronika, épí-
tõipar, közlekedésgépészet és szépé-
szet ágazatokban indulnak. Szakmát
tanulni vágyó nyolcadikos diákok az
ács, karosszérialakatos, nõi szabó, gé-
pi forgácsoló, villany-
szerelõ szakmák közül
választhatnak. Utóbbi
kettõ ösztöndíjjal tá-
mogatott hiányszak-
ma. Az érettségizett ta-
nulók számára szak-
munkás és technikus
végzettség megszerzé-
sére van lehetõség
több szakmában.

Iskolánk nagy hang-

súlyt helyez a hátrányos helyzetû diá-
kok oktatására, a módszertani és a szak-
mai fejlesztésre. 

Sikerrel pályáztunk az elmúlt
években Európai Uniós forrásokra,
hogy céljainkat megvalósíthassuk.
Fõbb programok: TÁMOP 3.1.7 pe-
dagógiai jó gyakorlataink kiterjeszté-
sére, TÁMOP 2.2.5 a rövidebb kép-
zési idejû szakképzés bevezetésé-
nek támogatására.

Iskolánkról, fejlesztéseinkrõl és a
továbbtanulási lehetõségekrõl bõ-
vebb információt a 

www.szh-szltiszk.hu 
oldalon olvashatnak.

„Úgy dolgozik a kéz…”

Ékszerrablás: felismeri a tettest?
Folytatás az 1. oldalról.

A szinte pillanatok alatt lezajlott
rablás elkövetõje egyelõre ismeret-
len, de ami késik, nem múlik… A
Szekszárdi Rendõrkapitányság bûn-
ügyi osztálya jelentõs értékre elkö-
vetett rablás bûntette miatt folytat
nyomozást. Az elegáns megjelenésû
elkövetõ 35 év körüli, 75-80 kg test-
súlyú. Sem bajuszt, sem szakállt
nem viselt. A választékos öltözékû
férfi combközépig érõ szövetkabá-
tot, szürke, apró kockás sildes sap-
kát és fekete keretes szemüveget vi-

selt. Egyelõre nem tudni, hogy a
bûncselekményt elõre megfontolt
szándékkel, vagy ötletszerûen kö-
vette el.

A rendõrség a lakosság segítségét
kéri: aki bármit tud a cselekmény-
rõl, vagy felismeri a fantomképen
szereplõ bûnelkövetõt, az feltétle-
nül jelentkezzen a rendõrségen. Sze-
mélyesen Szekszárdon, a Vár köz 4.
szám alatti kapitányságon, vagy tele-
fonon a 74/501-100 3623 mellékén,
illetve a 107-es, vagy a 112-es ingye-
nesen hívható számon. - hm -

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

Szekszárd retró
Tárgyakat keresnek a kortörténeti kiállításhoz

Nyári viselet az 1970-es években
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Évértékelõ a katasztrófavédelmi igazgatóságon
A 2011-ben regisztrált 717 esetnél harmadával több tûz volt tavaly - hárman lelték halálukat a lángokban

A vonulások szempontjából átlagos
volt az elmúlt esztendő Tolna me-
gyében, amikor 984 tűzesethez,
484 alkalommal pedig műszaki
mentésre szálltak ki a tűzoltók. A
megelőzés, a hatósági munka vi-
szont a korábbiaknál több felada-
tot adott - mondta sajtótájékozta-
tóján Wéber Antal ezredes, a Tolna
Megyei Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság vezetője.

A tüzesetekben hárman vesztették
életüket, az oltásnál két tûzoltó sérült
meg, és 22 káresetnél 31 személy
szenvedett sérülést. Azt, hogy a 2011-
es 717 esetnél harmadával több tûz
volt tavaly, fõleg a tavaszi szárazság,
s a nyári aszályos idõjárás rovására le-
het írni. A legnagyobb kiterjedésû a
tamási Kobakhegyen 8-10 hektáron
tomboló tûz volt, ahol a gyorsan ter-
jedõ lángok lakóházakat és lábon ál-
ló gabonatáblát is veszélyeztettek.
Szekszárdon pedig a Csatári utcai és
a Kossuth utcai tûzeset volt kiemel-
kedõ, mindkettõ jelentõs kárral járt,
s az elektromos hálózat hibája okoz-
ta a katasztrófát.

Az elmúlt év nagy változást hozott
a magyar katasztrófavédelem, a tûz-
oltóság és a polgári védelem életé-
ben, hiszen a hivatásos önkormány-
zati tûzoltóságok állami irányítás alá
kerültek, felállt az iparbiztonsági ha-
tóság, az egyes szakterületek egy-
mást támogatva, eredményesebben
hajtották végre feladataikat. 

A központosított mûveletirányí-
tás révén még jobb az együttmûkö-

dés az állami és
önkéntes tûzoltó-
ságok között, és
többször meg-
történt, hogy az
ö n k é n t e s e k
egyedül végeztek
tûzoltást, mûsza-
ki mentést. 

A megyei mû-
veletirányítás-
nak köszönhetõ
az is, hogy ne-
gyedével csök-
kent a téves, illet-
ve szándékosan

megtévesztõ tûzjelzések száma. A
központban szolgálatot teljesítõk is
hatékonyan szûrték a bejelentése-
ket, és visszatartó hatása volt annak
is, hogy a hamis hívást adók ellen
eljárás indul.

A megelõzéssel kapcsolatban a
katasztrófavédelem megyei igazga-
tója elmondta, hogy kedvezõ ered-
ménnyel zárult a lakóépületek lép-
csõházainak ellenõrzése. Korábban

a kirakott bútorok, kisebb virágos-
kertek akadályozták a mentést, tûz-
oltást. Azóta a lakók eltüntették a
felhalmozott holmikat, de a ható-
ság is tett engedményt, így, ha van
mellette elegendõ hely, maradhat-
tak virágok, de tûzveszélyes anyag
továbbra sem.

Wéber Antal arról is szólt, hogy
ma is gondot okoz: az épületek mel-
lett, a jelölések ellenére parkoló jár-
mûvek gyakran elzárják a felvonulá-
si utat.

Egy kérdés kapcsán az ezredes
beszélt arról is, hogy a törvény
alapján a középiskolásoknak érett-
ségi elõtt 50 óra közérdekû ön-
kéntes tevékenységet kell teljesíte-
niük. Ezt elõször 2016-ban kérik
számon, így a mostani diákokra
már vonatkozik. Ki is dolgozták az
ilyen foglalkoztatás tematikáját,
ami egy 40 órás elméleti és gyakor-
lati tûzoltó tanfolyamból, 8 órás
polgári védelmi alapképzésbõl és
2 óra iparbiztonsági ismeret elsa-
játításából áll. - sz l -

Köszönet a felajánlásokért
A Gyöngysor Alapítvány (7100 Szekszárd, Alisca u. 12. II. em. 9. Adószám: 18867961-
1-17) köszönetet mond támogatóinak, akik adójuk 1%-át az alapítvány céljaira aján-
lották fel. A befolyt összeget a rászorulók megsegítésére fordítottuk. Jövõbeni fel-
ajánlásaikat is köszönettel fogadjuk.

Évértékelõ sajtótájékoztató a katasztrófavédelmi igazgató-

ságon. Balról a második Wéber Antal ezredes

Dr. Hadházy Ákos állatorvos
Szekszárd, Mikes u. 14. 

(Tûzoltóság mellett)
Telefon: 06-74-315-351

Mobil telefon, állatorvosi ügyelet:
06-30-551-4653

E-mail: hadhazy.akos@freemail.hu
www.hungaropet.com/szekszardiallatkorhaz

Februárban IVARTALANÍTÁSI AKCIÓ
KUTYÁK és MACSKÁK részére! 

A mûtétek árából 20 % KEDVEZMÉNYT
biztosítunk, illetve az állatokat 

INGYENES CHIPEZÉSBEN vagy
VESZETTSÉG ELLENI OLTÁSBAN

részesítjük!
Szeretettel várok minden állattartót

és kedvenceit állatorvosi praxisomban!

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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Adóssággal kezdeni az önálló életet?
Pécsi Dániel: „Nagyon fontos, hogy megalapozott döntéseket hozzak”

Sok tanítványára szívesen emléke-
zik vissza dr. Krausz Krisztina, a
Garay János Gimnázium tanára. A jel-
képes stafétabotot is egykori diákjá-
nak, a harmadéves medikus PÉCSI
DÁNIELNEK adta tovább. A kissé
visszafogott, ám szókimondó, hatá-
rozott fiatalembert arról faggattam,
hogy a középiskola mennyiben járult
hozzá egyetemi sikereihez, és milyen
jövőt képzel magának orvosként. 

- Gratulálok az ötös patológia- és a to-
vábbi vizsgáihoz. Remekül teljesít
Pécsen, az orvosi egyetemen...

- Köszönöm. Az elsõ két éven, ami
„alapozás” volt, már túl vagyok. Ez idõ
alatt az emberi szervezet normális mû-
ködését tanultuk meg, amivel már a
gimnáziumban is behatóan foglalkoz-
tunk. Nagyon sokat jelentettek a közép-
iskolai biológia és a kémia tanulmánya-
im, mindkét tárgyból „faktos” is voltam.
Szerencsére a Garayban biztosítják a fa-
kultációt, ami már-már szakosodást és
óriási segítséget jelent a továbbiakban.

- Tudom, hogy a gimnáziumban is na-
gyon jól tanult. A tanulás módszerét
nem kellett megtanulnia az egyete-
men?

- Tényleg nem kellett. Bár az egyete-
men jóval nagyobb a tananyag mennyi-
sége és más a minõség is, nagyon jól tud-
tam alapozni mindarra, amit Krausz ta-
nárnõtõl és a többi tanártól tanultam.

- Jó ma egyetemistának lenni? 
- Sajnos, nem vagyok kollégista, ezért

ritkán töltök ott idõt, pedig nagy élet
van. Elõnyös a diákszálló, hiszen köny-
nyen elérik egymást az emberek, segíte-
nek egymásnak a tanulásban, pontosab-
ban egy-egy felmerült kérdés megoldá-
sában. Emellett nagyon sok és jó bulit
tartanak, ami szintén hozzátartozik az
egyetemi évekhez.

- Miért éppen az orvosira jelentke-
zett? 

- Tudományként már régóta érdekel
az emberi szervezet mûködése, és per-
sze mindaz, ami ezzel kapcsolatos.
Emellett kiskorom óta láttam, hogy or-
vos édesanyám miként foglalkozik az
emberekkel, mennyire empatikus és el-
kötelezett. Ha a gyakorló orvosi pályát
választom, hasonló elvek mentén dol-
goznék... Szóval szeretnék rá hasonlíta-
ni. Lényegében õ terelgetett – bár nem
szándékosan, hanem példájával – az or-
voslás felé.

- Édesanyja, dr. Cseh Judit a kórház
fertõzõ osztályának fõorvosa. Ké-
rem, mutassa be a család többi tagját.

- Édesapám, Pécsi Zsolt vegyész vég-
zettségû, s Pakson, az atomerõmûben
dolgozik környezetvédelmi osztályveze-
tõként. Húgom, Dorka a Pécsi Tudo-
mányegyetem természettudományi ka-
rán elsõéves biológia szakos hallgató. A
tanári pálya felé tendál, biológia és test-
nevelés szakos szeretne lenni. A tanári
hivatás nem áll tõlünk messze, hiszen is-
kolaigazgató nagypapánk, mindkét
nagymamánk, nagynénink valamennyi-
en tanárok voltak Baján, ahonnan a csa-
lád származik. 

- Van még vissza pár esztendõ, de már
körvonalazódik, milyen lehetõségei
lesznek orvosként?

- Mint tudjuk, éppen a lehetõségek
körül is komoly viták vannak. Nem sze-
retnék politizálni, de megjegyzem,
hogy valami igazsága mindkét oldalnak
van. Egyrészt kérdés, mennyi pénz van,
illetve mennyit akarnak fordítani a fel-
sõoktatásra. Másrészt ha – a jelenlegi
tervek szerint – a tavaly bevezetett
hallgatói szerezõdés megmarad, az
nagy hátrányt jelentene a diákságnak.
Ezzel én sem értek egyet, bár a szaktár-
ca és a diákság közötti tárgyalások e té-
mában is folytatódnak.

- Viszont a napokban már aláírtak
egy részszerzõdést.

- Ez jó hírnek számít, hiszen koráb-
ban 16 szakot diszkrimináltak az állami-
lag támogatott képzésbõl. Szerencsére
a diákság tiltakozásának eredménye-

képpen ezen változtattak, mind a 16
szakon indul õsszel támogatott képzés,
viszont igen magas a bejutási pont-
szám. A diákhitel is egy lehetõség, de
azt sem vállalnám. Adóssággal kezdeni
az önálló életet?

- A harmadév felénél eldöntötte már,
milyen szakterületet választ?

- Pontosan még nem, de elég sokat
gondolkodom: a betegágy mellett dol-
gozzam-e majd, vagy a kutatásra voksol-
jak? Az egyetemen most kezdtem el
alapszinten kutatással foglalkozni. Ez a
diákköri munka az immunológia téma-
körébe tartozik. E tevékenység nagyon
leköt, az ott dolgozók segítõkészek, jó,
mondhatni különleges a légkör. Azt is lá-
tom, hogy egy kutató élete egész más,
mint egy klinikusé. Nem kell ügyelnie,
sokkal kevesebb a stressz, míg a kliniku-
sokon látszik a túlhajszoltság.
- Ezek szerint már bejárnak a klinikai
osztályokra.

- Igen, igen. Most volt egy olyan „bel-
gyógyászati” vizsgám, amikor egy beteg
alapvetõ anamnézisét (kórtörténetét)
kellett feltárnom, természetesen kikér-
dezéssel. Jól sikerült, a beteg is segítõ-
kész volt.

- Lehet, hogy szaván fogtam? Az elõbb
úgy éreztem, mintha a kutatás felé
tendálna. Most meg ez a lelkesedés...

- Jogos az észrevétel, még nem dön-
töttem. Szívesen járok be a megyei kór-
ház osztályaira, sõt az elsõ év utáni ápo-
lási gyakorlatomat is itt töltöttem, a dr.
Józan-Jilling Mihály fõorvos úr vezette
I. számú belgyógyászati osztályon. Az

ápoltakkal kapcsolatos minden munkát
szívesen végeztem, és sikerült közel ke-
rülnöm egy-egy beteghez. Sokat beszél-
gettem egy idõs hölggyel, és igen meg-
viselt, amikor romlott az állapota, és ké-
sõbb meghalt. Sokat tûnõdöm azon: mi-
lyen nehéz érzés, amikor az embertõl
(idõvel tõlem) függhet egy másik em-
ber élete. Errõl édesanyámmal is sokat
beszélgettünk. Fõként a kezdetekben
lehet nehéz. Hiába tudja az ember,
hogy abszolút jó döntéseket hozott,
mindent elkövetett a betegért, amit le-
hetett, mégis kételyek támadnak ben-
ne… 

- Tetszik a mély érzésrõl tanúskodó
gondolkodása...

- Fölmerül az is, mi van, ha a kétségek
sora megmarad az emberben? Bár azt
mondják, hogy a gyakorlattal párhuza-
mosan kialakul az orvosokban egy bizo-
nyos fajta magabiztosság, s elhalványul
a félelem, a bizonytalanság. A lényeg,
hogy szívesen lennék klinikus is. 

- Milyen osztályon? 
- Valószínû, hogy belgyógyászaton. Az

viszont biztos, hogy nem sebészeten. Ál-
latokon már gyakoroltuk a varrást – arra
a vizsgára is ötöst kaptam –, ám úgy ér-
zem, nem vagyok elég magabiztos, s ép-
pen a legjobb választáson való gondol-
kodás lassítaná ezt a munkát, s a szemé-
lyiségem sem éppen „sebészi”. Szá-
momra fontos, hogy a döntéseket ab-
szolút megalapozottan hozzam meg.
Igaz, a belgyógyászatban is vannak sür-
gõsségi helyzetek, amiket reményeim
szerint a megszerzett gyakorlattal majd
képes leszek megoldani.

- Ugye, rendelkezik nyelvvizsgával?
- Igen. A Dienes iskolában, nyolcadi-

kosként alapfokú német nyelvvizsgát tet-
tem, majd németbõl megszereztem a kö-
zépfokút, utána angolból a felsõfokút.

- És a zongora?
- Hét évig jártam zongoraórára. A mai

napig rendszeresen játszom, elsõsorban
Mozartot, de nagyon szeretem Schu-
mannt, kedvelem a filmzenéket és még
sok minden mást.

- Merre „lépjünk” tovább?
- Szívesen olvasnék dr. Ugodi Andre-

áról, a Szekszárdi Járási Hivatal vezetõ-
jérõl, a járás megalakulásáról.

V. Horváth Mária
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Minden évben február 2-án, Gyertya-
szentelõ Boldogasszony ünnepén, ami-
kor azt ünnepeljük, hogy a 40 napos kis
Jézust szülei bemutatták az Úrnak a je-
ruzsálemi templomban, mi is hívjuk és
várjuk a szülõket a Belvárosi templomba
17 órára, hogy hozzák el a megkeresztelt
gyermekeiket áldásra.

Azok a szülõk, akik templomban kö-
töttek házasságot, már akkor megígér-
ték, hogy születendõ gyermekeiket elfo-
gadják ajándékként Isten kezébõl, és
keresztény katolikusnak keresztelik és
nevelik.

Aztán a gyermek születése után nem
sokkal elhozzák a gyermeket a temp-
lomba és kérik az Egyháztól, hogy ré-
szesítse a gyermeküket a keresztség
szentségében. Ezt legalább az egyik

szülõnek kell kérnie. De nem elég csak
kérni, újra ígéretet kell tenni, hogy a
már megszületett gyermeket keresztény
módon nevelik a szülõk.

Hogy ez mit jelent? Elsõsorban életük
példájával és szóval is a keresztény ér-
tékrend szerint nevelik gyermeküket.

A héten, szerdán voltam egy 100 éves
néninél, megköszönteni õt születésnapja
alkalmából. Megkérdeztem tõle: mi volt
a legszebb ebben a 100 esztendõben? Õ
azt mondta: édesapját elveszítette 1 éves
korában, az elsõ Világháborúban, de
édesanyja testvéreivel együtt õket a jóra,
a szépre és az igazra nevelte, és ez volt
számára a legfõbb örökség, amit édes-

anyjától kapott, és ez által boldog volt az
élete, mert édesanyja vallásos asszony
lévén õt is vallásosan nevelte.

A kérdés, hogy a mai szülõk megtart-
ják-e, azt, amit megígértek a gyerme-
kük vallási nevelésével kapcsolatban?
Ebben az egyház nem akarja a szülõket
magára hagyni, mert felajánlja a segít-
ségét a hitre nevelés terén.

Bizonyára sokan hallották már, hogy
az idén szeptember 1-jétõl az általános
iskola 1. és 5. osztályában, aztán majd
felmenõ rendszerben kötelezõ lesz az
etika oktatás, ami felváltható felekezeti
hitoktatásra, és ez heti egy órában ben-
ne lesz az órarendben.

Kérem a kedves keresztény szülõket,
hogy a saját felekezetüknek megfelelõen
válasszák a hitre nevelést, ami nemcsak
hitoktatást, hanem keresztény erkölcs-
oktatást is jelent. Nem beszélve arról,
hogy ez szükséges ahhoz, hogy a gyer-
mek elsõ áldozáshoz járulhasson. Ha
még nincs megkeresztelve a gyermek,
ez sem akadály, mert 2 év hitoktatás
után részesülhet a keresztség szentségé-
ben, amennyiben a szülõk szeretnék.

Ebben az évben különösen ajánljuk
mi is gyermekeinket az Úrnak, de te-
gyünk meg minden tõlünk telhetõt
azért, hogy gyermekeink, ahogy a gyer-
mek Jézusról írja a Szentírás, növeked-
jenek korban és bölcsességben Isten és
ember elõtt. Ámen.

Bacsmai László plébános

Evangélium

„Engedjétek hozzám a kicsinyeket!”

E heti rejtvényünk megfejtését február 11-ig várjuk szerkesztõségünk címére: (Szekszárdi Vasárnap, Polgármesteri Hivatal, 7100 Szekszárd,
Béla király tér 8.). Január 20-i rejtvényünk helyes megfejtése: „Piroska napján a fagy, negyven napig el nem hagy”.

A helyes választ beküldõk közül könyvet nyert : Ákoshegyi István (Szekszárd, Pollack ltp. 5.). Gratulálunk, a könyvet postán küldjük el.

EGÉSZ-SÉG
Szabadegyetem

A szekszárdi Mentálhigiénés Mûhely és
a PTE IGYK szeretettel hívja Önt  és ér-
deklõdõ barátait, ismerõseit az „EGÉSZ-
SÉG” Szabadegyetem nyitó elõadására,
február 7-én (csütörtök) 17.00 órára a
PTE IGYK 52. számú elõadójába (Szek-
szárd, Rákóczi u.1.)

Téma: „EGÉSZ-séges emberek egész-
séges társadalma” - elõadás és gondola-
tok cseréje egy lehetséges jövõképrõl,
és arról, hogy milyen muníciót tudunk
adni a ma emberének az egészséges jö-
võ építéséhez. Elõadó: Sallay László
mérnök, a „Pillanatnyi végtelen” címû
könyv társszerzõje.

Az  ingyenes elõadást követõ jó han-
gulatú beszélgetéshez a finom teáról
gondoskodunk, az est háziasszonya
Pócs Margit, a Mentálhigiénés Mûhely
elnöke.

Óvodahívogató
Az 1. Számú Óvoda Kinder-
garten óvodahívogató pro-
gramokat szervez. Szeretettel
várjuk az óvodaválasztás elõtt ál-
ló szülõket és gyermekeiket!

A program idõpontjai:
Kölcsey épület: 2013. március

13., szerda 10-11 óráig
Wosinsky épület: 2013. március

20., szerda 10-11 óráig
Bajcsy (fasori) épület: 2013. már-

cius 27., szerda 10-11 óráig
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Aradi Lajos Pilis kutató, újságíró
legutóbbi, az iparkamara székházá-
ban megtartott előadásán a Képes
Krónika (1358-60) nyitólapjának
érdekességeiről értekezett. 

Már az a tény fejtegetésekre adhat okot,
amely szerint a Nagy Lajos király (uralko-
dása: 1342-82) rendelésére készített Kró-
nika alkotója, Kálti Márk egyházi õrkano-
nok - annak ellenére, hogy Lajos a leírá-
sok szerint dicsõ termetû, jó kiállású, bar-
na, göndör hajú, szakállas ember, kora
férfiideálja volt - a királyt fura alakban,
vállához képest nagy fejjel, furcsa test-
helyzetben ülõ, a környezetében álló ala-
kokhoz képest óriásként, ámde emberi
lábakkal ábrázolta. Feltehetõ a kérdés, ha
Lajos király egészen máshogyan nézett
ki, de mégsem javíttatta ki a kanonok ál-
tal készített képet, akkor kit ábrázolhat e
titokzatos, trónon ülõ alak? - célzott e kü-
lönösségre Aradi Lajos, aki Pap Gábor
mûvészettörténész újabb kutatásait hoz-
ta fel példaként.

Pap úgy látja, az ábrázolás nem egy ál-
lítólagos uralkodónak kijáró mûvészi

tiszteletrõl tanúskodik, sokkal inkább
egy olyan királyi képrõl, akinek vissza
kell találnia saját õseihez. Egyfajta õské-
pet mutat, amelyen a mindenkori ma-
gyar király jelenik meg. Ez egy állandó,
óriás királyi kép, amely feltehetõleg a
magyarok õsének számító Nimródot
tükrözi vissza. Mivel Nimród nincs
megjelenítve a krónikában - ellenben
tõle indul a magyarok története -, felté-
telezhetõ, hogy õt, minden magyar ki-
rály õsét jeleníti meg a kép. E rejtélyes

alak kiteljesedése fent, a keresztbolto-
zatnál mutatkozik meg, amely már az
eget szimbolizálja: koronája befelé nõ a
képen látható égi szférába. Itt az alak
még torz, óriás. Ez a tény annak égi, is-
teni mivoltára utal (világkirály szimboli-
ka), ám a láb részén már emberi vonás-
sal bír, s a mellette álló alakokhoz hason-
latos, ahol már a fizikai szintre húzódik
a királyi alak ereje. Nimród képi jelenlét-
ét bizonyítja a latin nyelvû elõszó is:,,Ál-
talam uralkodnak a királyok”. Az ülõ

alak lényével egyensúlyt teremt a világ-
ban, hiszen a figura egyértelmûen a két
világ, nyugat és kelet között helyezkedik
el. A királyi alak kezében jogart tart,
amely a szkíta hagyomány szerint azt a
jogot jelenti, amely alapján uralkodik,
valamint országalmát, amely világalma-
ként értelmezhetõ.

Gondolkodásra ad okot, hogy az alak-
tól nyugatra álló, s nyugati típusú harci
öltözékben, karddal álló figurák vezetõ-
je egyértelmûen a kardjával orvul táma-
dó, trónterembe rontó pozíciót vesz fel,
ezért tõlük jobban tart a király, így, ülõ
helyzetében inkább feléjük fordul, rájuk
tekint. A keletrõl érkezõkön ugyanak-
kor éppen csak fél szemét tartja rajta,
hiszen - a magyarok keleti kötõdését te-
kintve -, jobban „tisztában van velük”, s
mert láthatóan békésebb, egyenesebb
szándékkal érkeznek. E keleti figurák
fegyverei arany íjak, nyílvesszõk, de e
fegyverek pihenõ helyzetben található-
ak náluk, ellentétben a nyugati alakok
vezetõjének agresszív kard-pozíciójával.

Gyimóthy Levente 

A Képes Krónika nyitólapjának rejtélyei
Eltitkolt, õsi magyar történelmünk – elõadás-sorozat 15. rész
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Sporttörténelmi szekszárdi kosaras siker
Országos diákolimpiai bajnok az I. Béla gimnázium leány csapata

Az előzetes várakozásokat messze
túlszárnyalva aranyérmes lett az I.
Béla Gimnázium és Informatikai
Szakközépiskola leány csapata a VI.
korcsoportos kosárlabda diákolim-
pia szolnoki országos döntőjében.

Éppen egy évtizede, hogy berobbant a
Bálint, Tamis, Hajdú nevekkel fémjelzett
elsõ aranyos generáció - a trió tagjai a
mai KSC felnõtt csapatának játékosai -,
amely Bálint Réka nélkül is országos di-
ákolimpiát tudott nyerni az általános is-
kolások között. Most pedig itt a máso-
dik, féltve õrizve kiválasztott, új generá-
ciós tehetségekben bõvelkedõ vonulat,
amelynek néhány tagja (Studer, Simon,
Árvay) már ugyancsak bemutatkozha-
tott az NB I-es szekszárdi gárdában. Ilyen
csapat, ilyen játékosok maguktól persze
nem teremnek egyetlen városban sem.
Ám, ha annyira hozzáértõ, ráadásul meg-
szállottan empatikus edzõk dolgoznak
immár hosszabb ideje a KSC korosztá-
lyos csapatainál, mint az utánpótlásért
felelõs Szabó Noémi, akkor ott sosem pa-
naszkodnak mostoha körülményekre,
kevésbé tehetséges gyerekekre... Ehe-
lyett önmagukban és a gyerekekben bíz-
va  dolgoznak, rendületlenül. Nem 4-5
edzést tartanak egy héten, hanem legke-
vesebb nyolcat, ha egy mód van rá. Szó-
val egy újabb, a helyi, megyei sporttörté-
neti évkönyvekben helyet követelõ ered-
mény született: az I. Béla gimnázium 17-
18 éves lányok alkotta csapata megnyer-
te az országos diákolimpiát a Tisza-parti
városban, így már a középiskolás korosz-
tályban is van diákolimpiai bajnok szek-
szárdi együttes. Megérdemli az iskola is,
hogy sütkérezzen egy kicsit a sikerben,
mert amíg sok esetben egy-egy iskola
csak a nevét adja az adott település után-
pótláscsapatából verbuválódó iskolai gár-
dához, addig az I. Béla gimnázium eseté-
ben a klubokkal - mert más egyesületek
munkáját is segítik - szimbiózisban élõ,
közoktatási típusú sportiskoláról van
szó. Ahol például a kosaras tehetség egy
angol és egy matekóra között edzõjével
gondtalanul gyakorolhat. A KSC klub és
az iskola összehangolt munkája immár 3
éve új lendületet ad, s országos viszony-
latban is példásan mûködik Szekszárdon
a nõi kosaras képzés.

Annak ellenére, hogy az elsõbélás csa-
patban szereplõ tehetségek, mint
Studer Zsuzsa, Simon Anikó és Árvay Jú-
lia már NB I-es meccseken is többször
pályára lépetek, tekintettel a legjobb kö-
zépiskolás csapatok játékosállomány-

ára, a szekszárdiakkal szembeni fizikai,
magasságbeli és életkori elõnyükre, Sza-
bó Noémi a négy közé jutásban is csak
titkon reménykedett a nyolcas döntõ
elõtt. Ám az edzõrõl a gyerekekre átra-
gadó sikeréhség, az, hogy csapatot al-
kotva a „vérüket is adták volna” a gyõze-
lemért, áthidalta az elõbb említett hátrá-
nyokat. A szekszárdiak csupán a pécsi
Babits gimnáziumtól kaptak ki egy szo-
ros meccsen, de aztán a technikai tudás,
a taktikai képzettség, az összeszokott-
ság és a küzdõszellem sorra „szedte az
áldozatait”. A csoportkörben a négy
190-es játékossal felálló soproniakat és a
házigazda szolnokiakat is magabiztosan
verték Studerék, majd az elõdöntõben a
nagykanizsai csapatot fektették két váll-
ra a szekszárdiak Simon Anikó vezérle-
tével.

„Megfogyva bár, de törve nem” álltak
oda a dunakeszi Radnóti Miklós Gimná-
zium elleni fináléra a szekszárdiak, bár
ugyanez a megállapítás igaz volt a Vasas
és Csata országosan ismert nevelõmû-
helyébõl építkezõ riválisra is. A három
nap alatt lejátszott négy meccs után az
ötödikre mindkét edzõnek legfeljebb 7
hadra fogható játékosa maradt. A döntõ-
höz illõ, idegõrlõ, változatos, kiegyenlí-
tett csata hajrájában az ellenfél kulcsjá-

tékosa kipontozódott, a szekszárdiak
pedig megragadták a kínálkozó esélyt.

- Úgy érzem, ez is kellett az újabb bra-
vúrgyõzelemhez, a torna megnyerésé-
hez, különben rettentõen nehéz dol-
gunk lett volna - ismerte el sportszerûen
Szabó Noémi edzõ. - Ez az eredmény
minden várakozásomat felülmúlta. Bõ-
ven kárpótol azért, hogy a tavalyi paksi
döntõben lecsúsztunk a dobogóról, s a
negyedik helyen zártunk. Nagyon örü-
lünk ennek a tudtommal megyei vi-
szonylatban is sporttörténeti eredmény-
nek. Annak is, hogy tíz év elteltével egy
másik, egy idõsebb korosztállyal is sike-
rült bizonyítanom, bizonyítanunk. Ez a
siker nem jöhetett volna létre, ha az I. Bé-
la gimnázium nem segít bennünket a fo-
lyamatos munkában, nem teremt a te-
hetséggondozáshoz remek feltételeket,
amiért nagy köszönet az intézmény igaz-
gatójának és a tantestület valamennyi, a
munkánkat segítõ tagjának. Az országos
döntõben, a siker kapujában is nagyon
sok segítséget kaptam a gimnázium két
testnevelõ tanárától. Vecsési Klára és
Breuer-Orbán Károly a technikai jellegû,
és a gyerekek teljesítõképességére befo-
lyással bíró feladatokat vették le ezúttal is
a vállamról, így csak a szûkebb szakmára
koncentrálhattam a kispadon. Amikor

néhány pont dönt egy-egy meccsen, az
ilyen segítség sokat jelent a végsõ siker-
hez vezetõ úton. Szakmai szempontból
az is sokat számíthatott, hogy a mi gyere-
keink jelentõs része a KSC Szekszárd ju-
nior csapatának a gerincét alkotják, a leg-
kiemelkedõbbek pedig már a felnõtt gár-
da edzéseit látogatják, így alkalmasint
Scsekiccsel, vagy Bálint Rékával kell egy-
egyezniük, s a rivális csapatok játékosai-
nak azért nem adatik meg a fejlõdéshez
ilyen lehetõség.  B. Gy.

A szekszárdiak eredményei, cso-
portmérkõzések: I. Béla-Berzsenyi
Dániel Evangélikus Gimnázium, Sop-
ron 78-59 (A legjobb szekszárdi dobók:
Studer Zsu. 22/6, Simon 19, Mácsik
16/9, Bari 12/6). I. Béla-PTE Babits Mi-
hály Gyakorló Gimnázium, Pécs 62-67
(Ld.: Simon 22, Studer Zsu. 19/3, Árvay
10), I. Béla-Szolgáltatási Szakközépiskola
és Szakiskola, Szolnok 68-45 (Ld.: Studer
Zsu. 18/3, Simon 18, Mácsik 11/9, Árvay
11). Az elõdöntõben: I. Béla-Dr. Mezõ
Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola,
Nagykanizsa 66-59 (Simon 27, Studer
Zsu. 16/6, Mácsik 15/9). A döntõben: I.
Béla-Radnóti Miklós Gimnázium, Duna-
keszi 58-52 (A szekszárdi pontszerzõk:
Studer Zsu. 27/9, Kövér 9/3, Árvay 6, Si-
mon 6, Bari 5/3, Mácsik 3/3).

Az I. Béla Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola diákolimpiai bajnok csapata, álló sor (balról): Szabó Noémi edzõ, Ár-

vay Júlia, Simon Anikó, Szendei Bernadett, Breuer-Orbán Károly testnevelõ. Térdelnek: Balogh Eszter, Bari Krisztina, Studer

Zsuzsa, Mácsik Nikolett, Kövér Dorina
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Sporthírek - remek dzsúdós évkezdet
CSELGÁNCS. Jól kezdték az évet a Ge-
menc Judo Klub ifjúsági versenyzõi. A
Budapesti Honvéd termében megtartott
elsõ válogató versenyen hárman, Ács Ba-
lázs (50 kg), Mátics András (55 kg) és Bo-
ros Bence (60 kg) fölényesen nyerték
súlycsoportjuk küzdelmeit. A 66 kg-osok
között induló két szekszárdi, Sárecz Már-
ton és Lovász Bálint két megnyert meccs
után szenvedett vereséget, és a vigaszág-
ról már nem tudták kiharcolni a dobo-
gós helyezést.

ÍJÁSZAT. Január 19-én, szombaton ke-
rült megrendezésre a Magyar Íjász Szö-
vetség éves bankettje. A legjobbak díja-
zásban is részesülhettek sportteljesít-
ményük, illetve az íjászatért végzett ki-
emelkedõ munkájuk alapján. A Tolnai
Tájak Íjász Egyesületbõl többen is szö-
vetségi kitüntetést vehettek át. Elisme-
rõ díszoklevéllel köszönték meg Ale-
xandra Manea egyesületi elnök, a Dél-
Dunántúli Íjász Régió vezetõje egész
éves munkáját, és a magyar íjászsport-
ban elsõként lebonyolított Régiós Baj-
nokság koordinálását. Szécskainé Jáksó

Márta régióban végzett ügyviteli és sta-
tisztikai munkájáért, Péterbencze Ist-
ván pedig versenyrendezési és szereve-
zési tevékenységéért vehette át az elis-
merést.

KERÉKPÁR. Rövid idõn belül már a
harmadik versenyét nyerte meg a Szek-
szárdi Szabadidõs Kerékpáros Egyesü-
let  U17-es korosztályú versenyzõje, Fá-
bián Ábel a terep szakágban két hónap
leforgása alatt. Legutóbb Budaörsön, a
Super Cross elnevezésû sorozatban bi-
zonyult a legjobbnak. Mint arról már be-
számoltunk, a szakág januári országos
bajnokságán is diadalmaskodott a
SZSZKE országúti versenyeken is újra
bizonyítani kívánó versenyzõje.

KOSÁRLABDA. Miként a bajnokság
alapszakaszában, a rájátszás hazai nyitó-
mérkõzésén is szoros, küzdelmes mecs-
cset játszott egymással az Atomerõmû-
KSC Szekszárd és Cegléd együttese a
nõi NB I A csoportjában az 5-10 helyek
egyikéért zajló mérkõzéssorozat kezde-
tén. Korábban mindkétszer hosszabbí-

tásban nyertek a szekszárdiak, most el-
maradt a ráadás. A KSC a második fél-
idõben a játék minden elemében felül-
múlta riválisát, és végül biztosan hozta a
meccset (82-70). A vendégek Dragana

Szvitlica ponterõsségével nem tudtak
mit kezdeni, a bosnyák magas bedobó
25 pontot szerzett. Jól mutatkozott be
az új center, a szerb Iva Roglics is, aki
nem elsõsorban 9 pontjával, hanem me-
zõnymunkájával vívott ki elismerést. A
középszakasz folytatásaként két idegen-
beli mérkõzés következik: a Zalaeger-
szegi TE és a BSE ellen.

TEREMFOCI. Tíz játéknap után már
csak egyetlen hibátlan együttes van a vá-
rosi sportcsarnokban zajló Szekszárdi
Sportközpont-FürgeNyuszi Focivilág
XX. Téli Kispályás Teremlabdarúgó Ku-
pán. A Longstep gárdája a harmadik
Hano-Vill és a negyedik Tomagro elleni
derbijét is magabiztosan nyerte. A tor-
na állása: 1. Longstep 27 pont, 2. Kis
Dankó 22 (77-37), 3. Hano-Vill 22 (89-
59 ), 4. Tomagro 18, 5. Szekszárd UFC
13 (62-67), 6. Amir 13 (70-85), 7. Pr-
Trans 12, 8. Agro-Tipp 10 (59-80), 9.
Young Boys 10 (43-31), 10. Ferropatent
Zrt. 9 (71-97), 11. Rumos Katica 9 (67-
82), 12. Balassa Mûvek 6 (44-111), 13.
Kontra 6 (75-112).

Dragana Szvitlica 25 pontot do-

bott a Ceglédnek
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Új lehetõség civil
szervezetek számára

A Tolna Megyei Civil Információs Cent-
rum (CIC) tisztelettel hív és vár minden
érdeklõdõt „Új lehetõség a civil szerveze-
tek számára” címû szakmai találkozójára,
február 4-én (hétfõ) 17.00 órára a Tolna
Megyei Civil Információs Centrumba
(Szekszárd, Béla király tér 6.).
Minden civil szervezet képviselõjének
megjelenésére feltétlenül számítanak!

A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2013. FEBRUÁRI 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
Február19. (kedd) 16-17 óráig
Garay J. Általános Iskola és AMI (Zrínyi u.)
Február 26. (kedd) 16-17 óráig
Polgármesteri Hivatal, I. em. 36. sz. iroda

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

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselõ
I. sz. választókerület

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

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

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

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

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

MÁTÉ PÉTER képviselõ
VIII. sz. választókerület.

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

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

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

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

2013. január 25-én, 80. életévében el-
hunyt RADITS TIBOR, aki az Irodatechni-
kai Vállalat területi igazgatójaként ment
nyugdíjba, és ezt követõen megvalósítot-
ta nagy álmát: magángalériát hozott létre,
mellyel elsõsorban a helyi, de az ország
minden részébõl érkezõ fiatal alkotóknak
nyújtott bemutatkozási, kiállítási lehetõsé-
get.

Radits Tibort ismerte Szekszárd városa.
Itt született, itt dolgozott, s itt álmodta
meg azt a galériát, amelynek megvalósítá-
sához nyugdíjba vonulásakor azonnal
hozzáfogott. 1992. február 21-én nyitotta
meg a „Mini Art Galériát”, majd 1996. au-
gusztus 15-én az MC. Galériát. Számtalan
alkotó munkájával ismerkedhettek meg
a szekszárdiak és a környékbeliek. A város
azzal ismerte el mûvészetpártoló munkás-
ságát, hogy a galéria létrehozása és sikere
bekerült Szekszárd Város Aranykönyvé-
be. 

A véletlen mûve, hogy e sorok írója ép-
pen a galéria bezárását megelõzõ utolsó,
két kiállítást, amelyeket a két szekszárdi al-
kotó, Biszák László, s a nemrégiben fiata-

lon elhunyt Beda
László mûveibõl
rendeztek.

Felesége – aki
több mint fél év-
századig igazi tár-
sa volt – jóvoltá-
ból az MC. Galé-
ria vendégkönyv-

ét végiglapozva érthetõ igazán, hogy mi
volt az az óriási vágy, ami férjét hajtotta a
galéria mûködtetésében. A kiállítók kö-
zött voltak amatõrök, de akadtak Mun-
kácsy-, Kossuth-díjas alkotók is. Festõk,
grafikusok, porcelán- és textilmûvészek,
és felsorolni sem lehet azt a sokszínû mû-
vészvilágot, amelynek tagjai örömmel jöt-
tek Szekszárdra, mert itt mindig szépet
szeretõ és mûvészetre éhes közönség vár-
ta õket. A szekszárdi alkotókra Radits Ti-
bor különösen nagy figyelmet fordított. 

Precízségére, kiváló ízlésére jellemzõ
volt, hogy a vendégkönyv egyik bejegy-
zésében ez olvasható: „Örömmel jövök
ebbe a galériába, mert a kiállító alkotók
mûvein kívül igényes környezetben és

kedves vendégszeretetben van részem,
ez a hely Szekszárd városának ékszerdo-
boza.” 
Ahogy élt, úgy ment el. Dolgait összeren-

dezve, hogy a családnak ezzel se okozzon
gondot. Búcsúgondolatait leírta, s mert
nem csak a családtól búcsúzott, ezért idéz-
zük azt a részt, amelyben mindannyiónk-
tól elköszönt.
„Édesanyám arra tanított, ha elmegyek,

vagy valahová megérkezem, mindig kö-
szönjek. Ezt most megteszem, mert ütött
az óra. Búcsúzom Szekszárdtól, szülõvá-
rosomtól, ahol az életem folyamán meg-
tanultam, hogy az ember munkára szü-
letett. Tehát meg kell találni a munkában
lévõ szépséget, s ha megtaláltuk, akkor
tudunk csak jól, jót és szépet alkotni. Ta-
nuljunk meg embertársainknak örömet
szerezni úgy, hogy az nekünk is örömet
jelentsen. Ha ez sikerül, szebb, jobb lesz az
élet.”

Radits Tibortól február 11-én, 11 órakor
az újvárosi temetõben vesznek végsõ bú-
csút. Tartalmas élete után nyugodjon bé-
kében!  Sas Erzsébet 

Búcsú a mûvészetpártoló Radits Tibortól

Segítség az Erzsébet
pályázat kitöltéséhez
A Mentálhigiénés Mûhely Önkéntes
Központ Nyugdíjas Tagozata segítséget
kíván nyújtani Szekszárd és környéke
nyugdíjasainak a 2013-as „Erzsébet” pá-
lyázati kérelmek kitöltésében. Az
igényléshez szükséges adatok: 60 évet
betöltötte, öregségi nyugdíjban részesül
és a havi jövedelme nem éri el a 147 ez-
er forintot. Kérjük, hogy hozza magával
a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 2013. évi
nyugellátást tartalmazó igazolásának
fénymásolatát.

Jelentkezni lehet március 20-ig, kedden
és pénteken, 8-tól 10 óráig a Babits Mi-
hály Mûvelõdési Ház földszinti
irodájában (Szent István tér 15-17.).

EMTRONIK Műszaki Kereskedés
7100 Szekszárd, Kossuth u. 8. 

Tel/fax: 74/312-645 info@emtronik.hu

NNNNEEEEMMMM    MMMMŰŰŰŰKKKKÖÖÖÖDDDDIIIIKKKK????
EEEE LLLLÖÖÖÖRRRREEEEGGGGEEEEDDDDEEEETTTTTTTT????

MMMMEEEEGGGGEEEETTTTTTTTEEEE    AAAA    KKKKUUUUTTTT YYYYAAAA ????
Cserélje le régi, kopott

TV távirányítóját
kiváló minőségű vadonat újra!

2222    ÉÉÉÉVVVV     GGGGAAAARRRRAAAANNNNCCCCIIIIAAAA!!!!
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GÉPKEZELÕ TANFOLYAMOK
MÉG 

TAVALYI 
ÁRON!

TARGONCAVEZETÕ
EMELÕGÉP KEZELÕ

FÖLDMUNKA-RAKODÓ ÉS SZÁLLÍTÓGÉP KEZELÕ
ÚTÉPÍTÕ- ÉS KARBANTARTÓGÉP KEZELÕ

ÉPÍTÉSI ANYAGELÕKÉSZÍTÕ GÉP KEZELÕJE

MUNKAVÉDELMI TECHNIKUS
TÛZVÉDELMI ELÕADÓ

Jelentkezés: ÁTKÉPZÕ Oktató Iroda
7100 Szekszárd, Holub u. 6.

Telefon/fax: 74/311-383, 06/20/9859-699
Felnõttképzési nyilvántartási szám: 00272-2010

Nyílt napok: Február 5. kedd és 7. csütörtök  8.00-tól
Iskolakóstolgató foglalkozás a leendõ elsõsökkel 

közösen február 12 kedd 17:00-tól

JJéézzuuss KKrriisszzttuuss aa ttee ggyyõõzzeellmmeedd!! IInnggyyeenneess ggyyóóggyyuulláássii lleehheettõõsséégg!!
Szekszárd, Mátyás király u. 4., minden vasárnap 17 óra. Látogasson el közénk, vagy hallgassa élõben az interneten!

Jézus ÉÉl AAlapítvány Telefon: 30/913-7333, www.ksze-szekszard.hu    A rrészvétel iingyenes!

Február 4-tõl
Szekszárdon

a                  Boltban

SScchhoo ll ll   ccss ii zzmmáákk   14 000 Ft-ért

SScchhoo ll ll   cc ii ppõõkk   10 000 Ft-ért

SScchhoo ll ll   ss zzaannddáá llookk   9000 Ft-ért

SScchhoo ll ll   ppaappuuccssookk   7000 Ft-ért
(bruttó árak)

Ameddig a készlet tart!
Szekszárd, Augusz Imre utca 9-11.

Naponta 9-17 óráig
Szombaton 9-12 óráig
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