
XXXI. évfolyam, 21. szám                      Lapunk a www.szekszard.hu honlapon is olvasható 2021. június 6.

Slow living, vagyisSlow living, vagyis
lassú életlassú élet

→→ 15. oldal 15. oldal

Jól esik az elismerésJól esik az elismerés

→→ 14. oldal 14. oldal

 → → 3. oldal 3. oldal

→→ 7. oldal 7. oldal

 → → 10. oldal 10. oldal

SzakképzésSzakképzés
– termelés– termelés

A jótékonyságA jótékonyság
kapitányakapitánya

Miért tűnt el...Miért tűnt el...

SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA



2021. június 6.2 VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

KÖZÉLET

FO
TÓ

: K
IS

S 
A

LB
ER

T

Egy folyóiratból lett művészeti oázis története
25 éves a PAD

– DZs: 1997. május?
– JZ: Az első lapszám. Egyéves 
előkészítőmunka után megjelent 
A PAD Irodalmi és Művészeti 
folyóirat.
– Dzs: Összeállítottuk az anyagot: 
Baky, Dicső, Drescher, Gulya, 
Jankovics, Kántor, Mészáros, Stei-
ner, Szomjas és az Armen. Remek 
szerzők, sok szekszárdi alkotóval. 
És elkezdtünk pályázni.
– JZ: Minden pályázathoz bemu-
tatószám kellett. Hiába tetszett 
nekik az anyag, addig nem foglal-
koztak velünk. Hiába mondtuk, 
hogy épp ahhoz kell a támogatás. 
– DZs: Mérgünkben fogtuk ma-
gunkat és összeszedtük az első 
számhoz szükséges pénzt, s meg-
jelentettük a lapot. Azóta pályá-
zunk, pályázunk, pályázunk.
– JZ: Reméltük, hogy a város lap-
ja leszünk, köré egy szellemi mű-
helyt létrehozva.
– DZs: 2002-ben megalapítottuk 
a „Pad” Irodalmi, Kulturális és 
Művészeti Egyesületet, mert így 
könnyebb a működésünk, a cél-
jaink megvalósítása.
– JZ: Nem csak a folyóiratot je-
lentetjük meg, de rendezvényeket 
is szervezünk. Ünnepi Könyvhét, 
ART-e a szekszárdi vörösbor, kö-
tetbemutatók, koncertek.
– DZs: I.Z.É.B.B, focitornák az 
Íróválogatottal, utána felolvasá-
sok, kiállítások. 
– JZ: És a tematikus különszá-
mok: Máté Gyula, Pierre Székely 
Péter, Mészöly Miklós,
– DZS: Baka István, Csengey Dé-
nes.
– JZ: 2021. június?
– DZs: Az új Padszám megje-
lenése, a 100 Szó Szekszárdról 
blokkal. 

SZJ

Gyerekként, nagymamám „fal-
tól falig könyv” lakásában a 
három szobát járva sokszor 
eszembe jutott, hogy milyen jó 
is volna beszélgetni az írókkal, 
akik a kedvenc könyveimet ír-
ták. Csevegni Pilinszkyvel vagy 
Babitscsal, megkérdezni Tóth 
Árpádtól, hogy tényleg lila volt-e 

az a nyakkendő. Aztán elérke-
zett 1997, és megjelent A PAD 
Irodalmi és Művészeti folyóirat 
első száma. Erről szól a fenti dis-
kurzus a két alapító, Dicső Zsolt 
és Jankovics Zoltán között már 
a jelenben elhangozva egy kelle-
mes (boldog) kedd délutánon a 
szekszárdi Presszóban. 

Na de folytatva a történetet: 
még mindig a ’90-es évek végén 
járunk. 

Engem akkor tinédzserként 
a kortársak még annyira nem 
hatottak meg. Telt múlt az idő, 
s minden évben kezembe akadt 
a PAD 500 példányának egyi-
ke, benne helyi kortársakkal, de 
nemcsak írókkal, hanem egyéb 
művészeti ágak képviselőinek al-
kotásaival is. Megjelent például 
Baky Péter, vagy éppen említhet-
nénk Kiss Albertet is, aki amel-
lett, hogy a Szekszárdi Vasárnap 
fotósa, olyan fotókat is készít, 
amelyek egészen más szemszög-
ből mutatják be a várost.

Majd egyszer csak, már fel-
nőttként, azt vettem észre, hogy 
nem csupán kortársakat olvasok, 
hanem kortárs írókkal csevegek, 
vagy éppen rendhagyó irodalo-
mórára invitálom őket, ahol a ta-
nulók első kézből kapnak valódi 
hús-vér irodalmat egy kortárstól. 
Na de hol van ebben a PAD sze-
repe? Negyed évszázaddal ezelőtt, 
amikor megjelent ez a művészeti 

folyóirat, pezsgő kulturális élet 
jellemezte Szekszárdot. A folyó-
irat két alapítója – Dicső Zsolt 
és Jankovics Zoltán – elszántan 
rótták a várost, hogy támogató-
kat találjanak, s megteremtsék a 
PAD megjelenéséhez szükséges 
anyagi keretet. A céljuk az volt, 
hogy teret adjanak a kortársak-
nak. Mindez olyannyira sikerült, 
hogy a pezsgő kulturális élet sze-
replőinek ma már nem csupán a 
PAD ad helyet, hanem sikerült 
ebből a kisvárosból egy olyan kul-
turális-szellemi központot csinál-
ni, amely vidéki otthonává lett a 
kortárs magyar irodalomnak. Mi 
sem példázza ezt jobban, mint a 
Mészöly mozgalom, amelynek 
egyik jeles eseménye épp ezen a 
hétvégén zajlik. Az eseményen 
olyan kortársak vannak jelen, 
mint Kukorelly Endre vagy ép-
pen drMáriás. Együtt ünneplik 
A PAD Irodalmi és Művészeti fo-
lyóirat 25 évét. Azt a kiadványt, 
amelybe  Dicső Zsolt és Jankovics 
Zoltán mellett Lázár Ervin, Máté 
Gyula, Grecsó Krisztián, Péterfy 
Gergely, Mészöly Miklós, Baka 
István, de még Estreházy Péter 
is írt. 

Jövő héten a kedves Olvasó ar-
ról is láthat összefoglalót, hogy 
milyen volt ez az irodalmi piknik, 
ahol a hazai kortárs művészeti vi-
lág veleje gyűlt össze,  szekszárdi 
domboldalon.

TÓTH 
RÓBERT

Összetartozunk
„Mi, a magyar nemzet tag-
jai, …” – eme önmeghatá-
rozó kijelentéssel kezdődik 
az Alaptörvénybe foglalt 
Nemzeti Hitvallás. Az a kis 
passzus, amelyben a jogalko-
tó fontosnak vélte tisztázni: 
kik is vagyunk mi. És hogy 
mire vagyunk büszkék, mi-
ben hiszünk, s mit vallunk. 
Érdemes elolvasni. Már csak 
azért is, mert e sorok talán 
zsinórmértéket jelenthetnek 
a közös jövő felé vezető úton. 

A Hitvallás kitér az elmúlt 
évszázad viharaira is, me-
lyek bizony megtépázták a 
magyar lelkületet. De miért 
is fogalmaznék ily finoman? 
A panoráma már száz éve 
ugyanazt a képet mutatja: 
szétszakadt részek ölelik kör-
be az igencsak szűkre szabott 
hazát. Ez van. 

S hogy mi van még? Példá-
ul jövőbe tekintés. 

Mert valóban, mély kút a 
nemzet traumája, de talán 
ez olyasfajta, amiből mindig 
lehet meríteni is – erőt, kitar-
tást, hitet. Fáj, ami fáj, a de-
presszió mégsem uralkodhat 
el rajtunk. Hiszen az Alap-
törvényben is a szellemi-lelki 
egység megőrzésére teszünk 
ígéretet. Arra, hogy az össze- 
tartozásnak nem szabhat 
gátat semmilyen határ. 

Legyen szó akár a Kárpátok, 
akár Szekszárd közösségéről, 
kell valami, ami identitást ad. 
Legyen a nyelv összekötő ere-
je, legyen az Alkotmány, vagy 
akár a város termő dombjai. 
Legyen bármi, ami elég erős 
tudatosítani bennünk: össze-

tartozunk.

JEGYZET
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„A szakképzés világának közel kell állnia a termelés világához”

Kutny Gábor

– Komoly modernizációt hajtot-
tunk végre az elmúlt esztendő-
ben, amely elsősorban az együtt 
gondolkodásban, a hálózatos 
működés kialakításában öltött 
testet – elemezte az elmúlt idő-
szak történéseit a kancellár. A 
szakképzési centrum tagisko-
lái rájöttek a közös működés 
előnyeire, a fejlesztési lehetősé-
gek, a specifikációk kidolgozá-
sának fontosságára. – Komoly 
előrelépés van a szakképzésben 
– jelentette ki Dömötör Csaba, 
és ennek a hatása már érződik a 
gyereklétszámban.  

– Majd’ 15 százalékkal többen 
jelentkeztek az intézményeinkbe, 
mint a korábbi években. És ez na-
gyon komoly fejlődés. A szakkép-
zés rangja megnőtt, aminek egyik 
elme a sokat emlegetett duális 
képzés. Azt tapasztalom, hogy a 
családok sok esetben felmérték 
az ebben rejlő lehetőségeket, ez 
a mérleg egyik nyelve, de felmér-
ték azt a gazdaság szereplői is. Mi 
itt az iskolában a nagyvállalatok 
rendszeréhez hasonlót akarunk 
felépíteni. Én hiszek abban, hogy 
a szakképzés világának közel kell 
állnia a termelés világához. Már 
most is hasonlítunk egy gazdál-
kodó egység működési rendsze-
réhez. Ez azért fontos, mert a 
szakképzést folyamatosan köze-
líteni kell a gazdaság igényeihez, 
és a rendszerek közelítése ebben a 
folyamatban egy komoly kérdés. 

– Az átalakulás lendített a fel-
nőttképzés ügyén is?

– Igen, feltétlen. De ez egy na-
gyon más világ. Az a tapasztalat, 
hogy a felnőttek sokkal könnyeb-
ben sajátítanak el munkafolya-
matokat. Azon kívül nagyon jól 
alkalmazhatóak az online oktatási 
formák ezen a téren. Ugyanakkor 
számunkra az a kihívás, hogy ho-
gyan tudunk rugalmasan reagálni 
a piaci igényekre. Hiszen nem egy 
esetben egy cég néhány dolgozó-
ját kell újabb tudással gazdagíta-
ni. A felnőttképzés területe más, 
mint a nappali oktatásé, itt sokkal 
inkább versenytársai egymásnak 
az iskolák, hiszen ez egy piaci ala-
pú működés.

– Tényleg, nincs verseny a Cent-
rum intézményei között?

– Ez is egy érdekes kérdés. 
Minden iskolának van egy kul-
túrája, egy arculata, egy sajátos-
sága, egy hagyományrendszere. 
És mindenki jó valamiben. Szak-
mai tudást veszünk egymástól át. 
Fontos, hogy ezt mindannyian 
tudjuk kamatoztatni.  Kellett hoz-
zá idő, de ma már mindenki érzi, 
hogy  egységes elvek alapján gaz-
dálkodunk, a fejlesztéseket már 
össze tudjuk hangolni, látszanak 
az eredmények. Az iskolák inspi-
rálják egymást szakmailag. 

– Az a működési modell, ami 
alapján dolgoznak, egyedi vagy 
adoptált rendszer?

– Talán úgy lehet fogalmazni, 
hogy az ország különböző cent-
rumai közel azonos rendszer sze-
rint működnek. Persze vannak 

benne specifikumok. Én például 
nagyon fontosnak tartom a szer-
vezetfejlesztést. Meggyőződésem, 
hogy akkor tud jól működni egy 
szakképzési centrum, ha az ott 
dolgozók jól érzik magukat, mo-
tiválhatóak és inspiráló a környe-
zet. Ez pedig csak komoly szerve-
zetfejlesztési munka árán érhető 
el. Számomra ez tényleg kiemel-
kedően fontos. A céges világban 
teljesen megszokott dolog, hogy 
a vezetők folyamatos képzéseken 
esnek át, mi ezt bevezettük 
azért, mert ez  tovább erő-
sítheti a képességeinket, 
készségeinket.

– Ha már itt ta-
runk, a kancellár 
egy hangzatos 
cím, de milyen 
feladatokat takar 
tulajdonképpen?

– Nagy hang-
súlyt fektetünk 
arra, hogy folya-
matos legyen a kom-
munikáció a termelői 
szférával. A kancellár 
az arca az egész intéz-
ményhálózatnak, de a 
társadalmi kapcsolatok 
ápolása is fontos része a 
munkának. Másrészt per-
sze felelek az intézmény-
hálózat működéséért, ami 
az infrastruktúrával és 
annak fejlesztésével függ 
össze. A vendéglátó iskola 
építkezése például nagyon 
jól halad. 

– Elégedett azzal, amit 
eddig elért?

– Haladunk. Amikor 
elvállaltam a megbíza-
tást, nyilván volt egy 
kép a fejemben, 

hová akarnék eljutni. Ennek a 
folyamatnak körülbelül a felénél 
tartunk most, és ezzel gyakorlati-
lag elégedett lehetek. 

Minden valószínűség szerint az oktatástörténet jövőbeni ku-
tatói számára az idei esztendő sok tekintetben olyan év lesz, 
amelyre azt mondják majd, hogy innen gyökereztek azok a 
folyamatok, amelyek meghatározó módon alakították át az 
addigi rendszert. A tétel vonatkozik a szakképzés rendszeré-
re is. Dömötör Csaba, a Tolna Megyei Szakképzési Központ 
kancellárjának véleménye szerint több – kényszer szülte – 
változtatást kellett bevezetni, de ennyi idő után is látszik, 
hogy ezek pozitív hatással voltak a rendszerre.
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száz szó? Ennek megvála-
szolására tesz kísérletet A 
PAD Irodalmi és Művészeti 
folyóirat legújabb száma, 
amelyet június ötödikén 
mutatnak be Szekszárdon.
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Száz Szó Szekszárdról
Lapszámbemutató

adzs

A folyóirat szerkesztői a Mé-
szöly Miklós-díjas Zalán Tibort, 
Szilasi Lászlót, Cserna-Szabó 
Andrást, Darvasi Lászlót és 
Péterfy Gergelyt, a József At-
tila-díjas Vass Tibort és Vörös 
Istvánt, a „Szekszárdi Magasis-
kola” Mészöly Miklós Irodalmi 
Akadémia és Írói Mesterkurzus 
hallgatói közül Forgács Pétert, 
Somogyi Ferencet, Persányi No-
rinát, Margetin Istvánt és Gara 
Tíciát, a szekszárdi alkotók közül 
a folyóirat szerkesztőit, Jankovics 
Zoltánt és Dicső Zsoltot  kérték 
föl a feladat megoldására. 

Zalán képversben idézte Ga-
rayt, Babitsot, Mészölyt, Bakát, 
Csengeyt és a vörösbort. Szila-
sinál az írnok óbort vesz kará-
csonyra és keveredik kalandba 
Máriával. Cserna-Szabó közli, 
egy szónak is száz a vége. Vö-
rös versének sokatmondó címe, 
„Van-e valami Szekszárdon kí-
vül”. Darvasi megidézi többek 
között Baka és Gacsályi éjszakai 
verselését. Vass „Tizenkilenc fon-
tos szekszárdi perc”-ről ír fotóno-
vellát. Dicső azt feszegeti, vajon 
miért marad az ember Szekszár-
don. Jankovics házasít alkotókat 
és az általuk szeretve fogyasztott 
szekszárdi borokat. Péterfy meg-
állapítja, Szekszárd boldog város. 

Forgács azt boncolgatja száz 
szóban, miért nem tud csak 
száz szót írni Szekszárdról. So-
mogyi huszonöt évvel ezelőtti 

fürdőnadrágvásárlásától jut el 
a századik szóig. Persányi meg-
állapítja, valótlan lett a világ 
és Szekszárd nem zárt osztály. 
Margetin fantasztikus mesét ír 
Timikéről. Gara a hely szellemét 
keresi, amit a Séd fölötti hídon 
talál meg. 

Látható, nagyon sokféleképp 
próbálkoztak a megoldással az 
alkotók. Száz szó nem alkalmas 
a nagyívű történetmesélésre, így 
előtérbe kerülnek az apró, szub-
jektív történetek. Száz szó nagy 
fegyelmet követel a szerzőtől, hisz 
annyi mindent lehetne, kellene 
írni. Mégis, valahogy sikerült be-
leszorítani a szűkre szabott kere-
tek közé a mondanivalót. Az írá-
sokból nagy örömünkre kitűnik, 
mennyire szeretik Szekszárdot. 
Ezt igazolja az is, hogy pár napja 
történt telefonbeszélgetésünk-
ben Vörös István mondta: „Már 
Szekszárdelvonási tüneteim van-
nak, alig várom, hogy ott lehessek 
újra.”

A kötet második részében, a 
Pad26-ban Székelyhidi Zsolt ver-
se, Háy János prózája, Gulya Ist-
ván verse, Fenes Tibor prózája, 
Kis Pál István verse, Dicső Zsolt 
verse és Gacsályi József verse ol-
vasható. 

A kötetben Kiss Albert párat-
lan, sajátos hangulatú és látás-
módú Szekszárdon készült fotói 
láthatók.

Megállapíthatjuk, ismét egy 
magas színvonalú lapszámot 
jelentetett meg a Pad folyóirat, 
amelyet öröm kézbe venni és ol-
vasni. Tegye mindenki, nem fog 
csalódni most sem.

Darvasi László
Éjféli vers

Egy jó barátom Szekszárdon 
szerelmeskedte a legszebbe-
ket. A fénylő dombok miatt, 
és súgott a Duna. Egy másik 
barátom itt kortyolta a legjobb 
borokat, no persze. Megint 
egy másiknak Szekszárdon 
vágták le a lábát, az efféle bal-
eset szintén az élet része. Egy 
igazán jó barátom, Baka Pista 
a legjobban szerette Szekszár-
dot. Miért? Mert Szegeden élt 
már. Lehetett vágyakozni utá-
na. Egyszer, amikor visszame-
nekült, éjfél után tárcsázta is-
merősét, verset írt, fölolvasná 
neki. Telefonba? Inkább átbal-
lag. Most? Most. Pista átment, 
fölolvasta a verset. Tetszett? 
Nagyon, suttogta a könyvtá-
ros. Így igaz, a legszebb versek 
is Szekszárdon születnek, de 
éjfél után, és fölolvasva. 

Szilasi László
Óbor

Az írnok óbort vett karácsony-
ra. Nem akárhonnét, a Reme-
te dűlőről. Befogatott, kiko-
csizott, megkereste kedvenc 
pincemesterét. Megkérdezte, 
mit ajánlana az ünnepre. Fe-
kete volt a hordó, a férfi abból 
szívta ki a szükséges tíz litert. 
Ennél jobbat a ferencesek sem 
kapnak, ez a miseboruk.

Az ünnepi asztalon az óbo-
ros üvegben parafa gyűrűs 
volt az alabástrom-Bacchus, 
kitátott száján folyt át a pohár-
ba a bor. A család töltögetve 
ünnepelt. Az írnokon hamar 
megmutatkozott az óbor ereje. 
Mária mellé ült, s a következő 
dobásnál közösen rázogatták 
és ejtették le a kockát.

Elindultak a manzárd felé. 
Kettesével vették a lépcsőket. 
Az ő miséjük odafent volt.

Péterfy Gergely
„Száz szó Szekszárdról”
Szekszárd boldog város.

Már akkor is boldogság le-
beghetett ezeken a dombokon, 
amikor városnak híre-hamva 
sem volt errefelé.

A pásztor, vagy vadász, vagy 
a Dunán, amit akkor még Is-
ternek hívtak, bárkáján érkező 
kalandor, aki először heveré-
szett – kezében borospohárral 
– ezeken a domboldalakon, 
már rabul eshetett ennek a 
boldogságnak.

Biztos állt valahol, ami most 
a Béla tér, egy kelta szentély, 
amit a boldogság istennőinek 
emeltek.

Forró nyári délutánon 
ugyanúgy állhatott meg koz-
mikus rohanásában az idő 
akkor is.

És szerelmesek találtak egy-
másra a szent ligetben.

Bizonyára ők sem voltak jó-
zanok.

A bor csak metafora a bol-
dogságra: az öröm a hely szel-
leméből fakad.
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Szekszárd díszpolgárai 3.
James G. Pedlow kapitány

Dr. Dobos Gyula István

A főmegbízott szeptember 10-
én autóval érkezett Szekszárd-
ra. A kitüntetés átvételére érke-
ző kapitányt a város határában 
Vendl István polgármester és Ifj. 
Leopold Lajos fogadták. Az üd-
vözlés után a vendég átült a vá-
ros hintójába és vendéglátóival 
a megyeszékhely felnőtt lakos-
sága és a kivonult iskolás gyere-
kek sorfala között hajtottak be 
a városba. Először Ifj. Leopold 
Lajos házához, a Munkácsy utca 
15-be, szálláshelyére hajtottak. 
Fél hétkor küldöttség kíséreté-
ben ment át a városházára, ahol 
elfoglalta a díszhelyet. A prog-
ram során magyar titkára, Sza-
bó György tolmácsolt. Mint a 
megyei lap írta: „Az aktusra szí-
nültig megtelt közgyűlési terem-
ben Vendl István polgármester 
üdvözölte és átadta neki a mű-
vészi kivitelű díszpolgári okleve-
let, amelynek pompás kiállítása a 
helybeli Molnár féle nyomdai rt. 
műízlését dicséri.”

Az oklevél szövege tartal-
mazta az adomány indoklását, 
miszerint a világ legnagyobb 
emberbarát egyesületének, az 
Amerikai Vöröskeresztnek ma-
gyarországi meghatalmazottját 
a magyarság hálás szeretete öve-
zi. Az amerikai nép milliárdok-
ra menő adományát Pedlow eré-
lye és pártatlansága mindenkor 
a legmegfelelőbb helyre juttat-
ta. „Ő az evangéliumból tanulta 
meg az ajándékozás művészetét, 
lehetővé tette, hogy a magyarság 
szerencsétlen rétegei pirulás nél-
kül fogadhassák el Amerika ál-
dozatkészségét. Szekszárd város 
szegényei, emberbarát intézetei, 
kórháza és menhelyei már 1920 
tele óta őrzik emlékükben Ped-
low kapitány munkáját, mely 
nélkül aránytalanul nagyobb 
lett volna Szekszárd nyomora és 
szenvedése.”

A főmegbízott köszönő beszé-
dében kiemelte, hogy „Az ország 
jövő reménye és majdani nagy-
ságának záloga a gyermeksereg, 
azért minden erővel követni kell 
a külföldi jótékony egyesületek 
példáját, és akinek Isten vagyont, 
jövedelmet, adott annak első-
sorban az a kötelessége, hogy ne 
hagyja veszni hazája gyermeke-
it, akik hivatottak a szebb jövő 
megalapozására.”

Ezt követően a polgármesteri 
szalonban a polgármester bemu-
tatta a helybeli társadalmi egyle-
tek vezetőit. Érdemes felsorolni a 
neveket: dr. Fent Ferenc a katoli-
kus, Gödé Lajos a református is-
kolaszéket, Kovácsné Nagy Lujza 
a polgári iskola tanári karát és a 
Tolna megyei Nőegyletet, Fejős 
Imréné a Szociális Missziótár-
sulatot, Forster Zoltán alispán a 
Vöröskereszt egylet helyi fiókját, 
báró Schell Józsefné a szekszárdi 
Óvoda egyesületet, dr. Éry Már-
tonné a MOVE helyi női cso-
portját képviselte.

Másnap, a vasárnapi diákmi-
se után Pedlow kapitány a város 
ifjúságával találkozott a Garay 
téren, tolmáccsal elbeszélgetett 
velük. Ezt követően ellátogatott a 
katolikus óvodába, az árvaházba, 

a fogházba, majd elsősorban a 
tisztaságról elismerően értékelte 
tapasztalatait. A kórházban nem 
csak az osztályok, de a műtők és 
a laboratórium felszereltségére is 
érdekelte. A kórháznak fehérne-
mű-támogatást is ígért. A katoli-
kus olvasókörben 154 gyermeket 
vendégelt meg és ebédelt velük 
az ízletes gulyásból.

Ellátogatott a MOVE nőcso-
portjának a háziipari tanfolya-
mon készült játékokat, kala-
pokat, kézimunkákat és egyéb 
háziipari tárgyakat bemutató 
kiállítására. Elismerően nyilat-
kozott azok míves voltáról. A 
csoport által az amerikai gye-
rekeknek felajánlott játékokat 
köszönettel fogadta, de vélemé-
nye szerint azok erre nincsenek 
rászorulva, inkább a budapesti 
gyerekeknek fogja kiosztani. Dr. 
Reach Aurél főgimnáziumi igaz-
gatóval az Ifjúsági Vöröskereszt 
mozgalom módozatairól, iskolai 
létrehozásáról tárgyalt.

A látogatás után egy évvel, 
1921 decemberében a Huszadik 
Század című lap Pedlow kapitány 
kétmilliós ajándéka Szekszárd-
nak címmel közölt tudósítást. 

„Pedlow kapitány, akinek al-
kalma volt a szekszárdi tömeg-

nyomort megismerni, annak 
idején ígéretet tett, hogy az Or-
szágos Stefánia Szövetséggel kar-
öltve anya- és csecsemőgondozó 
dispensairét (fr. rendelőt) állít fel 
Szekszárdon és annak felszerelé-
séről gondoskodik, ha a város a 
dispensaire céljára legalább négy 
szobát biztosít és a helységek fű-
téséről, világításáról és telefonnal 
való felszereléséről intézkedik. 
Pedlow azt is megígérte, hogy ez 
esetben nemcsak a felszerelést 
fogja ingyen ajándékozni, hanem 
a jövő év júniusáig gondosko-
dik a személyzet fizetéséről is és 
minden anyagi eszközről, amely 
az intézet vezetéséhez szükséges. 
Hosszas tárgyalások után a város 
egy óvoda helyiségeit jelölte ki, 
azokat Pedlow kapitány a minap 
megtekintette, ideiglenesen al-
kalmasnak találta és kijelentette, 
hogy a kétmillió korona értékű 
felszerelést haladéktalanul elkül-
di Budapestről, hogy a dispensa-
ire még az idén megnyitható le-
gyen. Azt is hangoztatta Pedlow 
kapitány, hogy ez a megoldás csak 
ideiglenes, mert a dispensaire cél-
jaira teljesen megfelelő épületet 
kell létesíteni. Amikor hivatkoz-
tak a város szegénységére és be-
mutatták a tömegnyomor elret-
tentő képeit, Pedlow megígérte, 
hogy szorgalmazni fogja, hogy 
Amerika építsen Szekszárdon al-
kalmas dispensairet.”

Az amerikai vöröskereszt 
ajándéka 30 nagy ládában 
1920. december 18-án ér-
kezett Szekszárdra és a ki-
osztásra még az ünnepeket 
megelőzően sor került.

Az amerikai vöröskereszt 
budapesti főmegbízottjának 
Szekszárd „város közönsége 
és a magyar nemzet érdeké-
ben kifejtett tevékenysége 
elismeréséül, a magyarság 
hálás szeretete jeléül” ítélte 
oda 1921. szeptember 5-én 
a díszpolgári címet.

Epilógus

Pedlow egy budapesti jótékonysági rendezvényen
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Szekszárd belvárosbanSzekszárd belvárosban
üzlethelyiségüzlethelyiség

KIADÓKIADÓ
2021. március 2021. március 

hónaptól.hónaptól.

ÉRDEKLŐDNI:ÉRDEKLŐDNI:
06–30/555–776206–30/555–7762

(06386)

REUMATOLÓGIAI MAGÁNRENDELÉS
Dr. NEMES ADRIENN

reumatológus főorvos
7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 16.

(ERGONOM)
Rendelési idő:

szerda 16:00 – 19:00 óra
BEJELENTKEZÉS:

telefon: 06–20/997–0376
e-mail: drnemesadr@hotmail.com

(06381)

700 m700 m22-es-es
RAKTÁRHELYISÉGRAKTÁRHELYISÉG

SzekszárdonSzekszárdon
bérbe adó.bérbe adó.

ÉRDEKLŐDNI:ÉRDEKLŐDNI:
06–30/555–776206–30/555–7762

(06387)

Spirit
Egészség
Centrum

7100 Szekszárd, Ybl M. u. 3. 
e-mail: info@spirit-center.hu 

Bejelentkezés: 06–74/501–080 • H.– P.: 08:00–21:00

verőérbetegség vizsgálata, kezelése
visszérbetegség vizsgálata, kezelése

szkleroterápia-visszér injekciós
kezelése

Rendelés: péntekenként

Dr. Sínay László PhdDr. Sínay László Phd
érsebész főorvos

Dr. Borsós IlonaDr. Borsós Ilona
radiológus szakorvos

Dr. Ember ÁgostonDr. Ember Ágoston
általános sebészet, proctológia

ULTRAHANG-MAGÁNRENDELÉS

EMLŐ ULTRAHANG

Has, kismedence, nyaki, 
lágyrész, pajzsmirigy, carotis,

ízületi, térd, váll vizsgálata
Rendelés: páros hét, kedd

Sérvek, pajzsmirigy, vastagbél,
végbél, epehólyag kezelése,

sebészete, aranyerek gyűrűzése
Rendelés: páros hét, hétfő 

10:00–14:00 óráig

verőérbetegség
vizsgálata, kezelése

visszérbetegség
vizsgálata, kezelése

Rendelés:
páros hét kedd

Dr. Mezővári AnnaDr. Mezővári Anna
érsebész főorvos

Dr. Szabó Attila EndreDr. Szabó Attila Endre
urológus főorvos

Dr. Szabó-Nemes    JuditDr. Szabó-Nemes    Judit
gyermek tüdőgyógyász

Rendelés:
páratlan hét

csütörtök

allergológia
kivizsgálás,

bőrteszt és vérvétel

Rendelés:
kéthetente
csütörtök

Dr. Zólyomi Annamária
radiológus szakorvos

Dr. Kovács Gyula Barna
plasztikai sebész, klinikai főorvos

VÉRVÉTEL (kedd, csütörtök)
07:30 – 11:00 óráig

ULTRAHANG-MAGÁNRENDELÉS
Komplex csecsemőszűrés és carotis.
Has, kismedence, nyaki, lágyrész, 

pajzsmirigy, ízületi, térd,
váll vizsgálata

Rendelés:
minden második hétfőn

plasztikai műtétek, botox, 
ajakfeltöltés, anyajegylevétel

Rendelés: keddenként

• Általános állapotfelmérés
• Daganatszűrések

• Diabetes csomagok
• Pajzsmirigy csomagok

• Prosztataszűrés
• Allergia csomagok

• Kismamáknak cukorterhelés
Corden hivatalos partner (06379)

Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Mátyás király u. 8.
Tel.: 06–74/414–212
web: www.diaketkeztetes.net

RENDELÉSLEADÁS: 08:00 – 13:00 
e-mailben:

rendeles@diaketkeztetes.net
telefonon: 06–20/210–8961

Az ételek elvitelre, vagy házhozszállítással
is kérhetők. Az ételeket saját dobozaink-
ban tudjuk biztosítani, a csomagolás díja
50,- Ft/doboz. A kiszállítás díja 1.450,- Ft

felett ingyenes, alatta +250,- Ft.

Jó étvágyat kívánunk! Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk!
(06376)

MENÜ Június 7. Június 8. Június 9. Június 8. Június 9.

„A”
1350 Ft

Sertésgulyás Paradicsom-
leves

Erdei gyümölcs-
leves Tarhonyaleves Kertészleves

Grízes tészta,
házi barack-

lekvár

Lenmagvas 
rántott jércemell,

hagymás tört 
burgonya,

káposztasaláta

Mustáros
lencsefőzelék,

házi fasírt

Fűszeres-
hagymás
csirkemáj,
párolt rizs,

savanyúság

Reform töltött
káposzta,

tejföl

„B”
1350 Ft

Sertésgulyás Paradicsom-
leves

Erdei gyümölcs-
leves Tarhonyaleves Kertészleves

Szezámmagos
karfiolrózsák,

majonézes
burgonyasaláta

Bácskai
rizseshús,

savanyúság

Rántott hal� lé,
majonézes

kukoricasaláta

Rántott
csirkecombfilé,

pirított
burgonya,
friss saláta

Torinói 
jércemell,

vörös babos
tésztasaláta

Napi
ajánlat
1250 Ft

Csirkecombfilé
ropogós

bundában,
aszalt

paradicsomos
jázmin rizs,
friss saláta

Csirkecombfilé
ropogós

bundában,
aszalt

paradicsomos
jázmin rizs,
friss saláta

Csirkecombfilé
ropogós

bundában,
aszalt

paradicsomos
jázmin rizs,
friss saláta

Csirkecombfilé
ropogós

bundában,
aszalt

paradicsomos
jázmin rizs,
friss saláta

Csirkecombfilé
ropogós

bundában,
aszalt

paradicsomos
jázmin rizs,
friss saláta

Fitness
ajánlat
1450 Ft

Céklával-füstölt 
sajttal sült 
csirkemell,
madulás

barna rizs

Céklával-füstölt 
sajttal sült 
csirkemell,
madulás

barna rizs

Céklával-füstölt 
sajttal sült 
csirkemell,
madulás

barna rizs

Céklával-füstölt 
sajttal sült 
csirkemell,
madulás

barna rizs

Céklával-füstölt 
sajttal sült 
csirkemell,
madulás

barna rizs

VILLANYSZERELŐ, ELEKTROMŰSZERÉSZ

A Szekszárdi Nyomda Kft.
gépjavító és karbantartó csoportjába

munkatársat keres.
Feladatok:

•  Elektromos gépjavítási, gépkarbantartási munkák végzése
•  Esetleges elektromos-mechanikus gépi meghibásodások 

szakszerű javítása
•  Elektromos hibafeltárás- hibaelhárítás

Elvárások:
• Szakirányú elektromos szakmunkás végzettség
• Hasonló területen szerzett tapasztalat
• Elektromos rajzolvasás
• Kétműszakos munkarend vállalása

Jelentkezés szakmai önélerajzzal
allas@szekszardinyomda.hu

e-mail címen.
(06383)
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MATÓK OPTIKAMATÓK OPTIKA Szekszárd, Széchenyi u. 28.
www.matokoptika.huwww.matokoptika.hu

Telefon: 74/511-808 (06380)

Szemüvegek szakszerű készítése Szemüvegek szakszerű készítése 
és javítása.és javítása.

BŐRGYÓGYÁSZATIBŐRGYÓGYÁSZATI
MAGÁNRENDELÉS
Dr. Pere TímeaDr. Pere Tímea

HELYE: 
Ergonom | Szekszárd, Tartsay u. 16.

RENDELÉSI IDŐ:
kedd 15:30 órától
BEJELENTKEZÉS:

hétfő – péntek: 10:00–19:00 óráig
06–20/443–760306–20/443–7603

(06375)

ÁLLÁSHIRDETÉS
ÉpítőiparbanÉpítőiparban és
csőszerelésbencsőszerelésben

jártas szakembereket 
keresünk Szekszárdra.

Telefon:
+36–30/2888–458

(06374)

HONTI ÉS TÁRSAI
EMELÉSTECHNIKAI ÉS

MUNKABIZTONSÁGI KFT.
Szekszárd, Béketelep u. Hrsz. 3725

Telefon/fax: 74/412-899
www.honti.hu

e-mail: honti@honti.hu

(06384)

VESZÉLYES GÉPEK VIZSGÁLATAI:
Emelőgépek, hegesztőgépek, rakodó- és 
földmunkagépek, traktorok, fa - és fémipa-
rigépek, targoncák, daruk, emelőhátfalak,
láncfűrészek.

GÉPKÖNYV több, mint
10.000 GÉPTÍPUSRA

Targonca-, emelőgép- és 
földmunkagép-kezelő tanfolyamok

DOKUMENTÁCIÓK PÓTLÁSA,
MUNKA- ÉS TŰZVÉDELEM

(06367)

Név: .....................................................................................
Cím: ......................................................................................
Tel.: .....................................................................................

Nyereményjáték  kuponNyereményjáték  kupon

Június 1–12-ig minden Naturtex termékre
30%30%  kedvezményt biztosítunk.

JÁTSZON VELÜNK!JÁTSZON VELÜNK!
A kupon kitöltői között két db 10.000 Ft értékű vásárlási utalványt

 sorsolunk ki. Az első 30 kitöltő ajándékban részesül!

Sorsolás: 2021. június 14.Sorsolás: 2021. június 14.
A kupon leadható: Naturtex Márkaüzlet

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 15. • Tel.: 74/312-234

árkaüzlet
(06368)

A DKC Ungheria Kft. tolnai telephelyére
önálló munkavégzésre alkalmas munkatársakat 

keres az alábbi munkakörök betöltésére:
GÉPKEZELŐ (RAS és AMADA)

ANYAGMOZGATÓ

JELENTKEZÉS: 
önéletrajzzal az ildiko.balone@dkcungheria.com

e-mail címen, vagy személyesen 
 7130 Tolna, Belterület 970/110 alatt.

• pontos munkavégzés,
• 18. betöltött életév,

• szakmunkás bizonyítvány,
• 1–2 műszak vállalása.

Amit elvárunk:

Amit nyújtunk:

Előny:
• targoncavezetői engedély (anyagmozgató),

• hasonló területen szerzett tapasztalat.

• azonnali munkakezdés,
• útiköltség térítés (bérlettá-

mogatás vagy 15,- Ft/km),
• versenyképes jövedelem,

• rendszeres havi jutalom,
• órabér,
• hosszú távú munkalehetőség,
• cafeteria.

(06389)
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Miért tűnt el a nyelvi képzés a felsőoktatásból?

Kedves Ágnes

Ugyanakkor a kontaktórák szá-
ma a felsőoktatásban évről évre 
csökken, s éppen a nyelvórákra 
nem marad óraszám. S bár nem 
szűnt meg teljesen a nyelvoktatás 
lehetősége, de az egyre csökkenő 
állami finanszírozás sok intéz-
ményt arra kényszerített, hogy 
ahol csak lehet, faragjanak le a 
költségekből. Hol máshol tették 
volna ezt, mint a nyelvoktatásnál. 
Sok helyen megszűntek az idegen 
nyelvi lektorátusok, nem érkez-
nek idegen nyelvi lektorok, ke-
vesebb nyelvtanárra van szükség. 
Egy idei felmérés szerint jelenleg 
csupán a hallgatók 20 százaléka 
tanul nyelvet. 

A nyelvvizsgával érkezők fel-
mentést kapnak, nyelvtudásuk 
lassan megkopik, mivel nincs 
alkalmuk gyakorlásra és a nyelv 
használatára. Számukra szaknyel-
vi órák jelentenék a segítséget. Így 
megfelelő szaknyelvi tudással fel-
vértezve bátran vághatnának neki 
féléves külföldi tanulmánynak, 
szakmai gyakorlatnak az Erasmus+ 
program keretében. Tapasztalatok 
bizonyítják, hogy a nyelvtanulás 
egyik leghatásosabb módja, ha 
egy-egy tantárgyat idegen nyelven 
tanulunk. A szaknyelvoktatásban 
részesülő hallgatók aránya azon-
ban rendkívül alacsony. Pedig ez 
lenne a felsőoktatási intézmények 
fő feladata, hiszen fontos, hogy a 
végzettek képesek legyen külföldi 
szaklapokat olvasni, jó gyakorlato-
kat átvenni, szakmabeliekkel ide-
gen nyelven kommunikálni, nem-
zetközi konferenciákon részt venni.

Amíg azonban a középiskolák-
ból nem érkeznek használható 
nyelvtudással a diákok, addig az 
általános nyelvi képzést is biz-
tosítani kell. Szakemberek azt 
javasolják, hogy azok számára, 
akiknek nincs nyelvvizsgájuk, 
kötelezővé kellene tenni a nyelvi 
képzést 3 féléven át heti 2x2 in-
gyenes tanórával, amely elvégzése 
után számukra is következhetne a 
szaknyelv elsajátítása.

A PTE Kultúratudományi, Peda-
gógusképző és Vidékfejlesztési Kara 
rendszeresen kínál hallgatóinak 

többnyire ingyenes vagy nagyon 
kedvezményes árú nyelvvizsgára 
felkészítő tanfolyamot. Emellett 
kifejezett előny és könnyebbség, 
hogy helyben ECL nyelvvizsga is 
tehető. Ennek ellenére kevés hall-
gató veszi igénybe ezt a lehetőséget. 
Nagyobb ösztönzést jelent számuk-
ra egy kötelezően előírt, kreditet 
jelentő kurzus. A nyelvtanulást és 
a nyelvvizsgát halogatják, sokan 
az egyéni felkészülést választják. 

De megvan-e bennük a szük-
séges motiváció, van-e pénzük és 
energiájuk arra, hogy nyelvisko-
lába járjanak, s egyáltalán, képe-
sek-e megfelelően gazdálkodni az 
idejükkel? A gyászos eredmények 
nem ezt mutatják. A felsőoktatás-
ba bekerülőkre hirtelen nagy sza-
badság szakad, kevesen tudják jól 
beosztani az idejüket. A tanárok 
már nem külső motivátorok, mint 

a középiskolában voltak, itt már 
nem határozzák meg és osztják be 
napról napra pontosan a feladato-
kat, a számonkérések is ritkábbak, 
vagyis a hallgatóknak önmaguk-
nak kell felelősen megszervezniük 
és megtervezniük az előrehaladá-
sukat. Ebben az önszabályozott 
tanulásnak nevezett folyamatban 
a tanulónak önmagát kell mo-
tiválnia. Ez pedig nem mindig 
sikerül. Különösen az oly távoli 
célnak tűnő nyelvvizsga megszer-
zését illetően. A PTE-n az elmúlt 
évben tanulásmódszertani kurzu-
sok indultak. A tanulás tanulása 
nagyban segítheti az elsőéveseket, 
hogy hatékonyan tudják megter-
vezni és megszervezni tanulásu-
kat, kipróbálhassák és megtalálják 
a számukra legmegfelelőbb tanu-
lási módszereket többek között az 
idegennyelv-tanulás terén. 

Az eredeti tervek szerint 
2020-tól kötelező lett volna 
a nyelvvizsga minden fel-
sőoktatásba jelentkezőnek, 
de végül belátták, hogy 
amíg középiskola végére 
nem tudják felkészíteni a 
diákokat a B2-es szintre, ad-
dig nem lehet felsőoktatási 
bemeneti követelményként 
meghatározni. Így aztán 
változatlanul igen vegyes 
képet mutat a hallgatók 
nyelvtudása. Nagy részük 
még mindig gyenge nyel-
vismerettel kerül be a fel-
sőoktatásba. Jogosan vár-
nák el, hogy az egyetemek 
segítsék felkészülésüket a 
B2-es nyelvvizsgára, ha az 
szerepel a kimeneti köve-
telmények között.

Meghívó
Hosszú szünet után, a járvány kedvező 
alakulásának köszönhetően 2021. júni-
us 9., szerdán 18:00 órakor újraindul a 
Szekszárdi BORegyetem.

Helyszín: Garay Élménypince (Szek-
szárd, Garay tér 19.)

Program: A Somlói Borvidék bemutat-
kozása. Előadó: Csanaky Máté

Részvételi díj: 6.000,- Ft/fő
Jegyek: elővételben, bankkártyával 2021. június 7-ig vásárolható 

a www.szekszardibor.com oldalon.
A jelenlegi szabályozásoknak megfelelően a rendezvény védett-

ségi igazolvánnyal látogatható. Maximális létszám: 60 fő.
A kóstoló kizárólag nyomtatott, vagy mobileszközön felmutatott 

érvényes belépőjeggyel látogatható. A szabad jegyeket a helyszínen 
értékesítjük.
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EVANGÉLIUM

Krisztus Szent Teste és Vére, Úrnapja (főünnep)
Úrnapja a mi Urunk Jézus Krisztus 
Testének és Vérének nagy ünnep-
napja. Az utolsó vacsorán alapította 
meg a Szent Eucharisztiát a mi iste-
ni, örök Főpapunk. Ez ama új és örök 
szövetség, amelyet a Mennyei Atya 
velünk, emberekkel kötött Szent Fia 
által, Aki magára vette bűneinket, és 
kereszthalálával eltörölte adósleve-
lünket. A legméltóságosabb Oltári-
szentség a mi legdrágább, legszentebb 
kincsünk. Jézus Krisztus így maradt 
köztünk a világ végezetéig. Bármikor 
leborulhatunk Előtte; imádhatjuk, 
dicsőíthetjük, Őt; hálát adhatunk 
Neki és kérhetünk Tőle.

Ő itt van köztünk, kőből épült 
templomainkban, s szívünk temp-
lomában, ha kegyelmi állapotban 
magunkhoz vesszük. Valóban, ahány 
katolikus templom van a világon, 
melyben pislákol az örökmécs lángja, 
Ő ott trónol a tabernákulumban és 
várja hűséges híveit, hogy kioszthas-
sa kegyelmeit. Minden Szentmisében 
megismétlődik Krisztus egyetlen vér 
nélküli áldozata. A Szentlélek köz-
reműködésével lejön közénk feltá-
madott Üdvözítőnk az oltárra, és a 
szívünkbe tér a Szentáldozásban.

Nem tudjuk felfogni, mekkora kin-
csünk van. A Földön sok vallás létezik, 

de csak ez az egyetlen az, amit Jézus 
Krisztus alapított. Ő még ma is él, 
hisz harmadnapra feltámadott ha-
lottaiból, és Testével és Vérével jelen 
van a legméltóságosabb Oltáriszent-
ségben. Vele egyesülünk minden Szen-
táldozásban. Eggyé válunk Vele. Belé 
istenülünk, Ő pedig szenteket formál 
belőlünk. Így értendők az Evangélium 
szavai: „Én vagyok a szőlőtő, ti a sző-
lővessző.” Tökéletes hasonlat. A sző-
lővessző csak akkor tud gyümölcsöt 
hozni, ha a szőlőtőn marad, ha belőle 
nyeri az életet. Nekünk is Krisztusban 
van örök életünk. Csak az Ő kegyel-
méből tudunk üdvözülni.

Ma nagy örömmel ünnepeljük 
Krisztust, Aki értünk meghalt és 
feltámadott. Úgy szeretett minket, 
hogy az életét adta értünk. Ma kör-
menettel kimegyünk a templomból, 
és kivisszük Őt, Aki valóságosan 
jelen van a legméltóságosabb Oltá-
riszentségben. Dicsőítő és hálaadó 
énekeket éneklünk Istennek, Aki 
egyszülött Fiát adta értünk, hogy 
aki hisz Benne, el ne vesszen, hanem 
örök élete legyen. A mennyben egy 
örökkévalóságon át fogjuk imádni 
Üdvözítő Jézusunkat, Aki itt maradt 
köztünk, és szétosztja Magát nekünk. 
Adjunk ma különösen hálát Neki Égi 
Édesanyánkkal együtt, aki közbenjár 
értünk gyermekeiért!

 Fekete Zoltán káplán

MOZAIK

Május 30-ai rejtvényünk megfejtése: A Szent Jobb megtalálásának napja, Dohányzásmentes Világnap.
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Agg László . Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben. 

E heti rejtvényünk megfejtését június 10-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

Felhívás
Tisztelt Lakosság!
Ismét igénybe vehető a Dr. Szé-
chenyi István Egészségközpont 
Meri-Dim V1-0 ás számítógépes 
rendszerével a teljes körű IN-
GYENES egészségügyi állapot-
felmérés.

Vizsgált területek: tüdő, vas-
tagbél, szívburok, anyagcsere, 
szívizom, vékonybél, lép, máj, 
gyomor, húgyhólyag, vese.

Időpont: 2021. június 10. (csü-
törtök) 09:00–13:00 óráig.

Helyszín: Mentálhigiénés Mű-
hely konzultációs szoba (Babits 
Mihály Kulturális Központ). Be-
járat a 160-as felől, közvetlenül a 
térről!

VIZSGÁLATI EREDMÉNYÉT A 
HELYSZÍNEN KIÉRTÉKELJÜK.

Az állapotfelmérés referenci-
aként szolgál, nem helyettesíti 
az orvosi vizsgálatot, kezelést és 
nem állít fel diagnózist!

ELŐZETES BEJELENTKEZÉS 
SZÜKSÉGES: Kis István/Meri- 
Dim szakértő és okleveles Vita-
min Tanácsadó.

Információ: 06–30/997–1735, 
06–70/335–3984.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 
járványügyi rendelkezéseknek 
megfelelően a helyszínen maszk 
használata kötelező és egyszerre 
a helyiségben 1 fő veheti igénybe 
a mérést.
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HELYTÖRTÉNET – PROGRAM

MI LESZ VELED
GYERMEKEK HÁZA? 

1975-ben adták át a volt Iparos Székház helyén épült Úttörőházat. 
Terveit Lőrinczi Gyula, a tűzzománc díszítést Kovács Ferenc ké-
szítette. A rendszerváltás után katolikus női rend kapta tulajdon-
ba a Bezerédj utcában volt ingatlanukért cserébe. Sok éve üresen 
áll. 2015-ben a rend 35 mill. forintért árulta, a város önkormány-
zata tervezte megvenni. Azóta is jobb sorsára vár.

FOTÓ: BEKÜLDÖTT KÉP

REJTŐZKÖDŐ HELYTÖRTÉNET A szálloda Széchenyi utcai oldalán 
látható • A vasútállomás előcsarnokában idézi fel a hajdani secco 
emlékét • Az állomás peronján olvasható tábla  • Eszperantó emlé-
kek az újvárosi templom mögött • Mészöly Miklós szülőházának ka-
pualjában áll • A Vörösmarty utcai Egészségház portáját díszíti. K. J.

Illyés Gyula 1945 tavaszán Erdei 
Ferenctől kölcsönzött pisztollyal 
a táskájában utazta körbe Tolna 
megyét, hogy megnézze; miként 
birkóznak a falvakban a nagy-
birtokrendszer megszüntetéséről 
szóló törvénnyel. Kezdik a földosz-
tást? Méri már a parasztság a földet, 
megérdemelt jussát végre saját ma-
gának? Útja során Illyés belátoga-
tott a megyeszékhelyre is. Kéty felől 
érkezve feltűntek a jól ismert dom-
bok. „Aztán lassan, méltóságtelje-
sen, szinte magyaros nyájassággal 
elénk fordul a szekszárdi hegy… 
Magam is úgy vizsgálom, mint rég-
látott anya arcát. A belső városban 
sehol egy karcolás, egy betört ablak. 
Az utcák takarosak, tiszták ‒ az első 
város, amelyet emlékem épségben 
látott viszont. Garay szobra körül 
az orosz sírok is oly ápoltak, virá-
gosak, mintha még a béke hagyta 
volna itt őket. A vasút fővonalai 
messze elkerülték a várost, békében 
is azt a levegőt árasztotta, amit a va-
sutak megcsinálása előtt. Ezt szívom 
be most is, ahogy a kocsiból földjére 
lépek.” (Honfoglalók között.
 1979, 13–14.)

EMLÉKNEK MEGMARAD

A Rákóczi utca eleje, ide épült
a főiskola • Amikor a Séd- 
patak még nem volt lefedve  
• Uszoda és kádfürdő, a volt 

Felszabadulási emlékmű helyén
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Rutinos játékosokkal
tárgyalnak

A Fekete Gólyák megcélozzák az NB I/B-be kerülést!

Bálint György

Matematikai esély még van a ki-
lencedik hely megszerzésére ab-
ban az esetben, ha a pillanatnyi-
lag a 9., még osztályozós helyen 
álló Győri Audi ETO KC U20-
as csapata mindkét bepótlandó 
elmaradt meccsét elveszítené: 
a Kozármisleny ellen hazai, a 
Dunaújvárosi Kohász Kézilabda 
Akadémia (DKKA U20) ellen 
idegenben. Ám, ha teljes erőbe-
dobással játszanak és kompletten 
állnak fel a győriek, ez aligha va-
lószínű. Ha mégis megtörténne, 
nos, ebben az esetben, mivel a két 
csapatnak egyforma lenne a pont-

száma (16–16), a bajnoki kiírás 
értelmében a Szekszárdi Fekete 
Gólyák együttese lenne a 9., mert 
nem a gólkülönbség dönt, hanem 
az egymás elleni eredmény, és a 
gólyák mindkétszer legyőzték a 
bajnokság során a győri utánpót-
láscsapatot. Ha a Győr kétszer is 
bukna, úgy osztályozó várna a 
szekszárdi női kézisekre az egyik 
NB II-es csapattal, amely feljutó 
helyen végzett, és vállalná az osz-
tályozót.

Valahol lélekben már az NB II-
re készülnek a szekszárdi klub-
nál, noha még az is megeshet, 
hogy valamelyik csapat pénzügyi 
okokból visszalép az NB II-be az 
NB I/B-ből, vagy az alulról jövő 
jogosult nem tudja vállalni a  na-
gyobb kiadásokkal járó második 
vonalat.

– Hiszem, hogy tudásunk 
alapján az NB I/B-ben továbbra 
is helyünk lenne, éppen ezért fáj 
a várható kiesés ténye – mondta 
Bay Attila, az FGKC társadalmi 
elnöke, majd hozzátette: – Min-

denképpen arra tö-
rekszünk, hogy együtt 
tartsuk a csapatot! Si-
kerülhet, mert jól ér-
zik magukat a klubnál 
a játékosok, a nyáron 
érkező újak is beil-
leszkedtek, és nem 
lehet más a cél, mint 
a gyors visszatérés az 
NB I/B-be.

Számolniuk kell az-
zal, hogy két idősebb, 
az elmúlt évek ikoni-
kus, saját nevelésű já-
tékosa – Nagy Tünde 
kapus és Nagy Szilvia irányító – a 
nyáron visszavonul az aktív játék-
tól, és továbbtanulás miatt nagy 
valószínűséggel eligazol két, az 
NB I/B-ben is bizonyító fiatal já-
tékos, Szalai Szonja kapus és Feri 
Daniella szélső.

Tekintettel arra, hogy a klub 
pénzügyi helyzete, ha nem is róz-
sás, de stabilnak mondható, így jó 
esély van arra, hogy játékerőben 
nem következik be visszaesés, ép-
pen ellenkezőleg! 

– Három, Tolna megyéhez is 
valamilyen módon kötődő, ko-
molynak mondható referenciák-
kal rendelkező játékossal állunk 

tárgyalásban, neveket még nem 
mondhatok – mondta Bay Attila. 

– Az is fontos, hogy a jelenlegi ke-
ret tagjaival is meg tudjunk egyez-
ni a folytatást illetően, és mivel a 
legtöbben szeretnének maradni, 
így bízom abban, hogy a mostani 
csapat gerince megmarad– mond-
ta optimistán a FGKC elnöke, 
aki a klub szakmai vezetőjével, a 
korábbi edző Tabajdi Ferenccel 
azon munkálkodik ma is, hogy a 
támogatók megtartásával, illetve 
újak megnyerésével a szekszárdi 
női kézilabda NB I/B-s szereplé-
séhez szükséges anyagi és szak-
mai feltételek adottak legyenek.

Nagy-nagy szomorúság-
gal vonultak az utolsó 
bajnoki után az öltözőbe a 
Szekszárdi Fekete Gólyák. 
Elbukták ugyanis a nagya-
tádi Rinyamenti KC elleni 
bajnokit (24–29). Ezzel a 
10. helyre csúszott vissza a 
csapat, ami már automati-
kusan, a bajnokságok jövő 
évi átszervezése miatt, ki-
eső pozíció, de… 
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Újra bizonyított a KSC U12-es csapata
A kosárlabda női Európa-kupa 
áprilisi négyes döntője után egy 
másik négyes döntőnek is ott-
hont adott a szekszárdi városi 
sportcsarnok. Utóbbi az U12-es 
korosztály vidéki lánycsapatainak 
volt a KSC Szekszárd vezetése jó-
voltából megrendezett ráadás „Fi-
nal Four”-ja a vidék legjobb négy 
csapata részvételével. Az országos 
vidéki négyes tornán a győri, a 
diósgyőri és a kecskeméti kosár-
labda-akadémiák csapatai mellett 
a KSC Szekszárd volt az egyetlen 
nem akadémiai résztvevő, aki 
mindkét meccsét megnyerve tor-
nagyőztesként érkeztek haza Sti-
erné Jankovics Mária tanítványai.

Az újbóli találkozóra a meg-
hívottak azonnal igent mond-
tak erre, a szekszárdi 12 éves 

kosaras lánykák pedig nagyon 
készültek, hogy hazai környe-
zetben újra ők legyenek a leg-
jobbak! Ez most nem sikerült: 
a Kecskeméti KA Vadmacskák 
névre hallgató együttes ugyanis 
53–47-re jobbnak bizonyult az 
elődöntőben. A csapat edzőjé-
nek megvolt a válasza a gyen-
gébb szereplésre: – Előző nap 
is pályára léptünk, mégpedig az 
U14-es bajnokságban Tudtam, 
sejtettem, hogy ennek másnap 
meglesz a böjtje, de vállaltuk, 
mert fontosnak tartottuk, hogy 
minden lehetőséget megragad-
va meccseljenek a lányok, ez 
szolgálja igazán a fejlődésüket.

És ezek után jött a meccs a 
bronzért a győri Széchenyi KA 
ellen – már másnap. A fáradtság 

a lányokon az utolsó percekig 
nem érződött és vezettek is több 
mint tíz ponttal, ám a visszaesés 
majdnem megbosszulta magát, 
szinte csak a vendégek szerez-
tek pontokat a hajrában, de az 

előnyből a mérkőzés végére egy 
pont megmaradt, vele együtt 
bronzérmesként zárt a szekszár-
di U12, amelyből két játékos is 
bekerült a torna válogatottjába.

 Bálint Gy.
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Már kamerák óvják a tisztaságot

Kimondani is rosszul esik, leírni 
pedig még szörnyűbb, hogy Szek-
szárdon száznál is több illegális 
hulladéklerakót vagy csak kisebb 
szemétkupacot tartanak nyilván. 
A küzdelem ezek megszüntetésé-
ért és újraképződésük megakadá-
lyozásáért folyamatos. Tavasszal 
az önkormányzat több mint húsz-
millió forint támogatást nyert a 
„Tisztítsuk meg az Országot!” 
projekt első ütemében. A pályáza-
tot az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium az IFKA Közhasz-
nú Nonprofit Kft. útján az illegá-
lis hulladéklerakók felszámolása 
érdekében hirdette meg. 

Az elnyert pénzből a megye-
székhely kilenc, kiemelten sze-
metes területét sikerült megtisztí-
tani az évek óta ott felgyülemlett, 
sok esetben fertőzésveszélyes és 
balesetveszélyes kommunális 
eredetű lomtól, valamint építési 
hulladéktól. 

Az elmúlt hetekben pontosan 
2524 köbméternyi, több esetben 
a városképet súlyosan rontó sze-
méthalmokat számolt fel az ön-
kormányzat a pályázati támogatás 
segítségével. Az érintett terüle-
tek: Baráth János utca, Búzavirág 
utca, Bern utca, Pollack Mihály 
utca, Palánk, Magura víztáro-
zó környéke, Séd Patak partja, 
Csötönyi völgy. Az egyes illegális 
lerakással érintett helyszíneken 

2368 köbméter lomhulladék, 96 
köbméter biológiailag lebomló 
hulladék, 50 köbméter kevert épí-
tési és bontási hulladék, illetve 10 
köbméter beton-, tégla-, cserép 
és kerámiahulladék szennyezte a 
környezetet. Több illegális lerakó 
mezőgazdasági területet, ideig-
lenes vízfolyást veszélyeztetett, 
amiből a káros anyagok élővize-
inkbe is eljuthattak volna. A város 
belterületén található szeméthal-
mok azon túl, hogy rontották a 
városképet, lehetetlenné tették a 
területek karbantartását. 

Ezen a kilenc helyszínen csak 
a hulladék gyűjtési, szállítási és 
kezelési költsége megközelítette 
a 19 millió forintot.

A szemét újratermelődését a 
legfertőzöttebb területeken nagy 
felbontású, 360 fokos látómező-
vel rendelkező infrakamerákkal 
igyekszik megakadályozni a vá-
ros. A pályázat keretében három 
kamera beszerzéséhez 3,5 millió 
forint támogatást nyert az önkor-
mányzat. Ezek a Baráth János, a 
Búzavirág és a Patak utcákban 
már működnek. 

 Önkormányzati Sajtóiroda

Befejeződött Szekszárdon 
a legnagyobb illegális hul-
ladéklerakók felszámolása. 

ÁTADTÁK A SZEKSZÁRD ÉV 
RENDŐRE ÉS SZEKSZÁRD ÉV 
TŰZOLTÓJA DÍJAKAT.

FOTÓK: KISS ALBERT

A biztonságunkért dolgoznak

Konrád János rendőr őrnagy és 
Szabadi Csaba címzetes rendőr fő-
törzszászlós az „Év Rendőre” Szek-
szárdon. Az önkormányzathoz 
érkezett javaslatok alapján ezzel a 
kitüntető címmel ismerte el a vá-
ros a közbiztonsági szakterületen 
tevékenykedő Konrád János és bű-
nügyi szakterületen dolgozó Szadai 
Csaba munkáját. Az elismerést Ács 
Rezső polgármester és Gyurkovics 
János alpolgármester adta át a dí-
jazottaknak, ezzel is tolmácsolva a 
városlakók köszöntetét. 

Konrád János 1996-ban kezdet 
a hivatalos szolgálatot a honvéd-
ségnél. A Szekszárdi Rendőrkapi-
tányságon 2007 óta dolgozik. A 
Közrendvédelmi Osztály Járőr- 
és Őrszolgálati Alosztály veze-
tője 2017-től. A Tolna Megyei 
Balassa János Kórházban a koro-
navírus elleni védekezésben fela-
data kimagasló szintű ellátásáért 
Országos Kórház-főparancsnoki 
jutalomban részesült. 

Szadai Csaba pályáját a Bu-
dapesti Rendőrfőkapitányságon 
kezdte járőri beosztásban. Először 
vizsgáló, később nyomozó lett, 
majd 2006-tól a BRFK Szervezett 
Bűnözés Elleni Osztályán nyomo-
zó volt. A Szekszárdi Rendőrkapi-

tányság Bűnügyi Osztály Felderítő 
Alosztályának nyomozója 2008 
óta, 2016-tól a körözési szakvonal 
vezetője. Munkája során rendkí-
vül sokat tett a körözési eljárási 
rend jogalkalmazásának egysé-
gességéért. A körözési törvény-
ben és a büntetőeljárásban szabá-
lyozott körözési tevékenységben 
észlelt joghézag miatt jelzéssel élt 
az ORFK Körözésfelügyelet felé, 
amely észrevétele alapján törvény-
módosítást kezdeményezett. 

Az Év Tűzoltója kitüntető cí-
met idén ezúttal Breining József 
címzetes tűzoltó főtörzsőrmester 
vehette át, aki 2004 óta dolgozik a 
Szekszárdi Tűzoltó-parancsnok-
ságon és részt vett többek között 
a 2010-es vörösiszap-katasztrófa, 
a 2013. márciusi 15-i rendkívüli 
hóhelyzet, a 2013-as dunai árvíz 
vagy éppen a 2019-es szekszárdi 
gázrobbanás kárelhárítási mun-
kálataiban is.  

A Szőlő-Szem Mozgalom Civil 
Bűnmegelőzési Egyesület évek óta 
különdíjjal jutalmazza a szekszárdi 
tanyavilág biztonságáért munkál-
kodó rendőröket. Az eilsmerést 
idén Dr. Eördögh Attila rendőr fő-
hadnagy érdemelte ki, akinek évek 
óta végzett eredményes tevékeny-
sége nagymértékben hozzájárult 
Szekszárd város és a környező ta-
nyavilág biztonságának javításához.

 Önkormányzati Sajtóiroda
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Fogadóórák
•  Ács Rezső polgármester

Polgármesteri Hivatal (Béla király 
tér 8.). Tel.: 06–74/504–102, e-mail:
polgarmester@szekszard.hu

•  Dr. Gábor Ferenc jegyző
Polgármesteri Hivatal (Béla király 
tér 8.). Előzetes bejelenkezés alapján: 
06–74/504–103.

•  Gyurkovics János alpolg. (3. vk.) 
Tel.: 06–30/994–8754, e-mail: 
gyurkovics.janos0915@gmail.com

• Zaják Rita tanácsnok
Tel.: 06–30/370–8930, 
e-mail: zajak.rita@gmail.com

•  Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér
képviselő 1. vk.
Tel.: 06–30/278–6433, e-mail: szek-
szard1.korzet@gmail.com

•  Csötönyi László képviselő 2. vk.
Tel.: 06–30/508–6548, 
e-mail: csotkelaci@gmail.com

•  Csillagné Szánthó Polixéna 
képviselő 4. vk.
Tel.: 06–30/418–1368,
e-mail: cspolix@gmail.com

• Illés Tamás képviselő 5. vk.
Tel.: 06–30/937–2548, 
e-mail: illtama@gmail.com

• Murvai Árpád képviselő 6. vk.
Tel.: 06–30/203–6169, e-mail: mur-
vaiarpad01@gmail.com

• Rácz Zoltán képviselő 7. vk.
Tel.: 06–30/933–5072,
e-mail: raczstudio@gmail.com

• Faragó Zsolt képviselő 8. vk.
Tel.: 06–20/933–2888, 
e-mail: zsfaresz@gmail.com

• Gulyás Róbert képviselő 9. vk.
Tel.: 06–70/366–2371, e-mail:  
robert.gulyas1965@gmail.com

• Máté Péter képviselő 10. vk.
Tel.: 06–20/942–7848, e-mail:  
matepetersandor@gmail.com

• Kővári László képviselő
Tel.: 06–20/457–4202, 
e-mail: kovaril@tolna.net

•  Móra Viktória képviselő
Tel.: 06–70/602–6525, 
e-mail: moravicky76@gmail.com

• Bomba Gábor képviselő
Tel.: 06–20/980–4967,
e-mail: gbomba70@gmail.com

MOZAIK

FOTÓK: KISS ALBERT

A túlpörgött vilA túlpörgött világ lassításért kiáltág lassításért kiált
Slow living, vagyis lassú élet. Hazánkban ez a fo-
galom mindössze három éve van jelen, nemzetközi 
szinten azonban már 33 éve létezik az úgynevezett 
Slow Living mozgalom. A törekvés Olaszországból 
ered, egy Carlo Petrini nevezetű úriembertől, aki 
észrevette, hogy a „fast food”, azaz a gyorsételek és 
a felgyorsult élet veszélyeztetik az olasz kultúrát és 
magát a Földet is. Ennek hatására több mint száz-
ezer olasz gyűlt össze és protestált a Spanyol lép-
csőnél, Rómában. Ekkor kezdődött el a Slow moz-
galom, ami a lassúbb életvitelt, az ízek, élmények, 
a vidék megélését, a helyi értékeket hirdeti napja-
inkban már száznegyven országban. A mozgalom 
Szekszárdra is elért. A pünkösdi hétvégén, május 
23-án rendeztek először Slow Market-et a Piactéren, 
ahol a szekszárdi, illetve Szekszárd környéki terme-
lők által készített ételeket kóstolhattak, kézműves 
termékeket vásárolhattak az odalátogatók kellemes 
élőzene kíséretében. Az érdeklődők találkozhattak 
borászokkal, paprika- vagy éppen sajttermelőkkel, 
szőtteskészítőkkel, de a szürkemarhából és manga-
licából készült sonkát, kolbászt is megkóstolhatták. 
Szekeres Diána, a magyarországi Slow mozgalom 
elnöke elmondta, hogy a tolnai megyeszékhelyről, 
illetve környékéről már számos tagja van a törekvés-

nek. Az emberek túlpörgetett életmódja lassításért 
kiált, sokan szeretnének megnyugodni, lelassulni, 
minőségi termékeket fogyasztani. 

– A slow living összeségében egy zöldtípusú, a lo-
kális értékekre alapozott életmód. A lassúság ebben 
a vonatkozásban a minőséget jelképezi, miszerint a 
helyi termelők, majorságok, farmok, borászatok és 
éttermek rendkívül fontosak, az életünk részei. Ha 
valaki őket választja, akkor a régi kultúrákon ala-
puló, egészségesebb és adalékanyag-mentes, sokkal 
ízesebb termékekhez juthat, amelyek nem melléke-

sen a fenntartható gondolkodás-
módot képviselik. A mozgalom-
nak több ága van. A slow food az 
ételeket, a slow wine a borászato-
kat, a slow travel pedig olyan úti 
célokat jelöl, ahol hasonló érték-
rendet követnek. Továbbá a slow 
art, illetve slow fashion ágazatban 
népművészek, képzőművészek, 
zenészek és designerek vannak 
jelen, akik szintén a fenntartha-
tóságot képviselik. Aki ezt az élet-
módot választja, nemcsak a Slow 
Living mozgalomhoz, hanem egy 
családhoz fog tartozni – mondja 
az elnök. Yela Yasmin Greace

A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete 
Digitális médiaműveltség témában képzést szervez 
munkavállalói és önkéntesei részére 2021. június 
10-én csütörtökön délelőtt 9:30 órától Szekszár-
don a Hunyadi u. 4. szám alatt. A képzést Radnai 
Erzsébet digitális kompetencia-fejlesztő tréner tartja.

Tájékoztatjuk látássérült Tagtársainkat, hogy 
irodai ügyfélfogadásunkat hétfőtől péntekig 
délelőtt 8:00 órától délután 16:00 óráig vehetik 
igénybe. Irodánkban jó minőségű szemüvegek-
ből, szemüveg keretekből is válogathatnak ingye-
nesen. 

Keressenek bennünket bizalommal!
 Kovács Lászlóné Elnök

Meghívó

Elérhetőségeink: 7100 Szekszárd, Hunyadi u.4. • Telefon: 74/512–355 és 06–30/789–7480.
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HIRDETÉS

(06371)

PANTEON TEMETKEZÉS Teljes körű temetkezési szolgáltatás
7100 Szekszárd, Alkotmány u. 1. • +36–74/511–755 

• +36–20/480–84–84 • Készenlét: 0–24 óráig, tel.: +36–20/941–3376
www.panteon-temetkezes.hu • www.panteonkft .eu

(06372)

BIRÓ ARANKABIRÓ ARANKA  Vérvételi Pont Vezető

• Inzulinrezisztencia vizsgála�  csomag
•  Pajzsmirigy-kivizsgálás 
• Menedzserlabor
•  Daganatszűrési csomagok
• Allergia kivizsgálási csomagok
• PSA-szűrés
•  Étel- és pollenallergia csomag
• Táplálékintolerancia
•  Laktózérzékenység gene� kai szűrése

| NYITVATARTÁS | hé� ő, szerda, péntek • 07:00 – 11:00 óráig
| BEJELENTKEZÉS | mobil: +36–30/590–2404 • 11:00 – 16:00 óráig
| ERGONOM Épülete | 7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 16.

(06378)

ÚJDONSÁG!
Online bejelentkezési

lehetőség:
www.sugo-lab.hu

7100 Szekszárd, Tartsay u. 20. (Jysk mellett) • Nyitva tartás: H. – P. 07:00 – 17:00
www.mustarmagnapkozi.5mp.eu • Facebook: Mustármag Családi Bölcsőde

E-mail: evimustarmag@citromail.hu

ISMERKEDÉS A MUSTÁRMAG BÖLCSŐDÉVEL!
Június- július- augusztus hónapokban minden 
héten csütörtökön lehetőség van betekinteni 

bölcsődénkbe de. 10:00–11:00-ig.

Minden érdeklődő szülőt és 1–3 éves gyermeket
szerete� el várunk!

Előzetes bejelentkezés szükséges!
Csausity Éva bölcsődevezető: +36–30/368–0510.

(06369)

Mosoda háztól házig?
Mártisz.

7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 6. • Tel.: +36 74 316 737  
Mobil: +36 20 251 8130 • e-mail: info@martisz.hu • www.martisz.hu
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Szolgáltatásaink:
• Fürdőszoba-, vizesblokk-felújítás
• Ingatlanok komplett felújítása, átalakítása.
• Egyéb kőműves-, és lakatosmunkák.
• Új épületek, lakások teljes körű kivitelezése.

Víz-, gáz-, fűtés- és villanyszerelés, burkolás!

GYORSSZERVIZ!
Víz-, gáz-, fűtés- és villanyszerelés, burkolás!

GYORSSZERVIZ!

Új gázbekötések, mérőfelszerelések.
Egyszerűsített gázkészülékcserék.

Telefon: 06–30/26–80–777

Dugulás-
elhárítás!

(06373)

(06385)


