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Kemény szavak az évnyitón
BESZÉD A miniszter szerint a tanári méltóságot kell helyreállítani

PÉCS A Ciszterci Rend Nagy 
Lajos Gimnáziuma adott 
otthont vasárnap a nemzeti 
tanévnyitónak.

Babos Attila

A pécsi Ciszterci Rend Nagy 
Lajos Gimnáziuma adott ott-
hont vasárnap a nemzeti tan-
évnyitónak, a rendszerváltás 
óta először fordult elő, hogy 
egyházi iskolában nyitották 
meg a tanévet. Ezt is meg-
említette Balog Zoltán, az em-
beri erőforrások minisztere. 
Szerinte ez üzenet és elisme-
rés is az egyházi iskoláknak 

az elmúlt 22 évért, a 400, 
illetve 2000 év tanításért. 
Hozzátette azonban, hogy ké-
rés az egyházi iskolák felé, 
hogy ne legyenek szigetek, 
gettók, ne jelentsenek zár-
ványt, vegyék ki 
részüket a mun-
kából, amellyel 
szeretnék átala-
kítani a magyar 
közoktatást. Töb-
bek között szólt arról is, hogy 
egyesek már azzal riogatnak, 
hogy 2013-tól kötelezővé te-
szik az erkölcstan oktatását, 
pedig az eddigi is kötelező 
volt, nulladik évtől, születé-
sünktől fogva.

A miniszter több ponton 
is keményebb hangot ütött 
meg ünnepi beszédében. Az 
egyik legfőbb feladat szerin-
te a tanári méltóság helyre-
állítása lesz. Felvetette azon 

szülők százainak 
a felelősségét, 
akik nap mint 
nap leordítják, 
félrelökik, „tán 
még le is köpik” 

tanárok százait.
Hoffmann Rózsa oktatási 

államtitkár is azt mondta, az 
1017. magyarországi tanévet 
nyitják meg, majd a szomba-
ton életbe lépett új közneve-
lési törvényről beszélt, mely-

nek egyes fejezetei csak 2013 
őszétől jelentenek változást. 
A tanévnyitó előtt újságírói 
kérdésre azt mondta, még 
nem tudni, mennyi egyete-
mista írja alá a tanulmányi 
szerződést, de úgy véli, a 
többség meghozza ezt a dön-
tést, átérezve annak erkölcsi 
felelősségét. A tanévnyitó 
előtt az Occupy Pécs mozga-
lom alternatív tanévnyitót 
tartott. Sajátos stílusban fej-
tették ki, hogy nem értenek 
egyet a közoktatásban zajló 
folyamatokkal, s azzal, hogy 
fontos jogszabályokat akár 
egy nappal életbe lépésük 
előtt hirdetnek ki.

Hoffman Rózsa a köznevelési törvényről is beszélt a megnyitón Az Occupy Pécs mozgalom kritikus hangon szólt a reformokról
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Elismerések a város ünnepén. A város napján a Pécsi Nemzeti Színházban tartott szombati 
ünnepi közgyűlésen több kitüntetés mellett átadták az idei pécsi díszpolgári címet is, amelyet 
Bárdi László (képünkön) kapott  4. OLDAL
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Baranya 
megyében ma 
délelőtt napos, 
délután változóan 
felhős-napos idő 
lesz. Említést ér-
demlő csapadék-
ra hétfőn sem 
kell számítani.

IDŐJÁRÁS

  14. OLDAL

Megújulhat 
a vasútvonal
BARANYA Kiemelt 
fejlesztéssé nyilvá-
nította a kormány 
a Budapest–Dom-
bóvár–Gyékényes 
vasútvonalat.

 2. OLDAL

Elegük lett 
a tolvajokból
MECSEKSZABOLCS 
A településrészen 
élők úgy vélik, 
hogy náluk az 
átlagosnál több a 
gyümölcslopás, a 
lakásfeltörés

 4. OLDAL
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KÖZÉLETI NAPILAP WWW.BAMA.HU WWW.DUNANTULINAPLO.HU

KERESSE A BAMA.HU OLDALON!
SZÍNES KÉPGALÉRIÁK HÉTVÉGI
BULIKRÓL, ESEMÉNYEKRŐL  WWW.BAMA.HU

A HELYES LÉGZÉSNEK 
IS MEGVAN A SAJÁT
TECHNIKÁJA

  15. OLDAL   10. OLDAL

A ROSSZ ELŐJELEK ELLENÉRE 
IS GYŐZÖTT A KOZÁRMISLENY 

P I L L A NAT F E LV É T E L

PÉLDÁUL
Tudom, hogy a gépek az emberért van-
nak, bár néha meggyőződésem, hogy el-
lenünk fordulnak. Egyik este egy forgal-
mi lámpa tartotta fel a 6-os utat a Lánc 
utcai gyalogosátkelőnél, ahol éppen a 
gyógyszertárhoz sétáltam. A hosszú per-
cek óta minden irányban makacsul pi-
rosat mutató lámpánál már több tucat 
jármű torlódott fel, a türelmetlenebbje 
már el is kezdett kivágni a sorból. A 
zebrához érve „Mit árthat?” alapon 
megnyomtam a jelzőgombot, de a hatás 
engem is meglepett. Mintha csak fel-
ocsúdott volna, a lámpa gyorsan zöldet 
adott a felhergelt autósoknak, majd 
engem is átengedett. Azóta nem kétlem, 
hogy a gépeknek is van lelke és hogy ők 
is unhatják a munkájukat. De egy kis 
biztatás csodát tehet. N. L.
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Az igazán olcsó 
és a drága kocsi 
a kelendő a piacon
BARANYA Habár országosan 
valamelyest nőtt az újautó-el-
adások száma idén, Baranya 
veszített pozíciójából, és a ke-
reskedők szerint a növekedés 
csalóka, sokkal rosszabb a 
helyzet a piacon mint volt. A 
növekedés ugyanis szerintük 
elsősorban annak köszönhe-
tő, hogy a regisztrációs adó 
csökkentésével nőtt az itthon 
értékesített, és üzembe helye-
zett, de külföldre vitt autók 
száma. Az is biztosnak tűnik, 
hogy az autópiac jelentősen 
átalakult, és nagyon mesz-
sze van a 7-8 évvel ezelőtti 
csúcs. Az autópiacon az 
igazán olcsó, és a drágább, 
jobban felszerelt kocsikat 
keresik, és a vevők többsége 
készpénzzel fizet.  2. OLDAL

Vadásszezonban
komoly veszélyt 
is rejthet az erdő
BARANYA A szarvasbikabőgés 
és a bikavadászat szeptember 
elsejétől kezdődik, a vadásza-
tok jellemzően a kora reggeli 
és késő délutáni, esti órákban 
zajlanak. Ezekben a napsza-
kokban fokozott veszélynek 
vannak kitéve az erdőlátoga-
tók, akik jobbára nem is tud-
ják, hogy fegyveres emberek 
járnak a közelükben, miként 
a vadász sem tudhatja, hogy a 
sűrűben a tisztás mögött gom-
bászó keresgél. AMecsekerdő 
Zrt. kezelésében lévő erdők-
ben szerencsére idén még 
nem történt ilyesmi. Két évvel 
ezelőtt Magyartelek határában 
fordult elő halálos kimenetelű 
vadászbaleset.  3. OLDAL

Győzelemmel tért 
haza a Kecskemét 
Újmecsekaljáról
PÉCS Győzelemre készült 
a PMFC a péntek délutáni 
mérkőzésen – egy roppant 
kellemetlen vereség lett be-
lőle. Az addig még nyeretlen 
Kecskemét gyakorlatilag az 
első épkézláb akcióját góllal 
fejezte be. S hogy ez is mi-
ként esett?! Egy vaktában elő-
revágott labdára sem Krejci, 
sem Dibusz nem indult el, hát 
akkor Balázs Zsolt vette a fá-
radtságot, elfutott érte, majd 
bekanyarodott a 16-oson be-
lülre, és éles szögből a hálóba 
lőtte. 83. perc, 0-1, kész, vége. 
Supka Attila a sajtótájékoz-
tatón megjegyezte, reméli, 
hogy mihamarabb új játéko-
sok érkeznek.  16. OLDAL

 A rendszerváltás 
óta először volt 
tanévnyitó egy-
házi iskolában


