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Újra városi kézben 
a közétkeztetés
Lehet egyszerre finom 
és egészséges az étel

2 6 8MÉSZÖLY 100
Aztán a titok útra kel, 
hogy dolga végeztével 
ismét öncélú legyen

OTTHON
A szín erôteljes és 
érzelmekben gazdag 
téma 

SZEKSZÁRD 
ÜNNEPEL A VÁROS

Tisztelt Szekszárdiak!
Kedves Olvasó!

Felgyorsult éle-
tünk folyamatos 
kísérője a válto-
zás. Olykor ész-
re sem vesszük, 
máskor pedig 
nehéz döntéseket 
kell meghoznunk 
egy új és jobb, 
hatékonyabb megoldás érdeké-
ben. Most ez utóbbi helyzetben 
vagyunk. A Szekszárdi Vasárnap 
harminc évvel ezelőtti létrejöttét 
többek közt az a szándék vezé-
relte, hogy valamennyi város-
lakóhoz egyformán eljussanak 
az önkormányzat hírei, a közös 
életünkre hatással levő döntések, 
illetve azok háttere. Az informá-
ciós csatornák szűkössége okán 
akkoriban kiválóan megfelelt 
erre a célra egy önkormányzati 
hetilap, mára azonban változott a 
helyzet. Megváltozott a korunk. 

A minket körülvevő egyre kifi-
nomultabb technológia hatására 
új szokásaink alakultak ki. Okos-
telefon, laptop, tablet. 30 évvel 
ezelőtt nekünk ezek egy sci-fi 
film kellékei voltak, ma pedig 
már nemcsak mindennapjaink 
elengedhetetlen eszközei, hanem 
elsődleges hírforrásainkat is eze-
ken keresztül érjük el. Észszerű, 
sőt elengedhetetlen tehát, hogy 
az önkormányzat is válaszol-
jon a kor kihívásaira. A jövőben 
ezért a gyorsabb és hatékonyabb 
kommunikáció érdekében erősít-
jük az önkormányzat jelenlétét 
a digitális térben. Már most fi-
gyelmükbe ajánlom a „Szekszárd 
– több mint jó bor” elnevezésű 
facebook oldalt és a szekszard.hu 
önkormányzati honlap nyitóolda-
lán elhelyezkedő „Hírek” rovatot, 
de vizsgáljuk egy önálló önkor-
mányzati hírportál létrehozásá-
nak lehetőségét, illetve egy digi-
tális hírlevél létjogosultságát is.

Sokat gondolkodtunk, hogy 
mi legyen a Szekszárdi Vasárnap 
sorsa. Számomra egy percig nem 
volt kérdéses, hogy az önkor-
mányzat nem mondhat le azok-
ról polgárairól, akik nem tudnak, 
vagy csak egyszerűen nem akar-
nak elmerülni a „kütyük” világá-
ban. Feléjük a jövőben a havonta 
jelentkező Szekszárdi Naplón 
keresztül nagy formátumban, 
magazinos megjelenésben bizto-
sítjuk a szekszárdi híreket, érde-
kességeket. Közös múltunkról, 
jelenünkről és jövőnkről ugyan-
úgy olvashatnak majd ezután is, 
ahogy azt már megszokhatták az 
elmúlt időszakban.

Szekszárd, 2021. augusztus 26.

 Ács Rezsô
  polgármester
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Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata sikeresen befejezte 
a TOP-6.5.1–15-SE1-2016-00001 
azonosítószámú „Szekszárdi Baka 
István Általános Iskola energetikai 
korszerűsítése” című pályázati pro-
jektjét, amelyre 578 millió forint 
vissza nem térítendő Európai Uniós 
támogatást nyert. 

A támogatásból az 5962 m² fűtött 
alapterületű oktatási intézmény ener-
getikai fejlesztése valósult meg a 
Terület és Településfejlesztési Ope-
ratív Program önkormányzati épü-
letek energetikai korszerűsítése célú 
konstrukciójának keretében. A fej-
lesztés eredményeként elkészült az 
épület utólagos hőszigetelése, tűz- és 
villámvédelmi sávokkal, öntisztuló 
vékonyvakolattal. A kivitelező, szek-
szárdi székhelyű SZ+C Stúdió Kft. 
a régi nyílászárókat modern fém, 
illetve műanyagokra cserélte, a pil-

lérek előtt, az ablakok között, illetve 
a függönyfalak tömör részein szend-
vicspanel burkolatokkal. Az aula 
feletti felülvilágítókat is kicserélték, 
a helyükre részben a füstelvezetést, 
illetve a nyári szellőzést is biztosító 
új felülvilágítók kerültek.

A projekt keretében sikerült fel-
újítani a fűtési rendszert is. Az alap-
vezetékeket présidomokkal szerelt 
horganyzott szénacél csövekre cse-
rélték, illetve a radiátorok részbeni 
cseréje is megtörtént. Új lámpates-
tek kerülnek felszerelésre a folyosói 
álmennyezetekre.

Az épületben négyzónás hővisz-
szanyerős szellőztető rendszert 
is kiépített a kivitelező. Az ehhez 
szükséges légkezelő gépek a tetőn 
acél tartószerkezetekre kerültek.  
A szellőzőcsatornák takarására a 
beltérben gipszkarton álmennyeze-
tek és burkolatok készültek. A la-

postetőre 50 kW teljesítményű nap-
elemes rendszert telepítettek.

A beruházás ünnepélyes átadóján 
Gyurkovics János alpolgármester, 

Brunn Györgyné, a Szekszárdi Tan-
kerületi Központ szakmai igazgatóhe-
lyettese, Pál Tibor, az iskola igazgató-
ja és elődje, a frissen nyugdíjba vonult 

Parrag Katalin, valamint Czank Géza, 
az SZ+C Stúdió Kft. ügyvezetője 
vágta át a nemzeti színű szalagot. 

Önkormányzati Sajtóiroda

Gyurkovics János alpolgármester 
sajtótájékoztatón számolt be az ön-
kormányzat sikeres pályázatáról, 
amelynek köszönhetően idén csak-
nem 3000 négyzetméter járdafelület 
újulhat meg a városban.

Az önkormányzat a Belügymi-
nisztériumhoz nyújtott be pályázatot, 
hogy támogatást szerezzen a beru-
házáshoz. A 41 millió forint önerő 
mellé ugyanennyi pályázati pénz 
érkezik, így 82 millió forintból az 
alábbi szakaszok felújítása történik 
meg idén:
•  Csap utca déli oldal – 320 méter 

hosszan 384 m2 járdalapos járda 
meglévő járdalapok felhasználá-
sával és újak pótlásával.

•  Csokonai utca déli oldal (Mikes 
és Holub utca közötti szakasz) – 
133 méter hosszan 245 m2 aszfalt 
burkolat.

•  Kurucz utca – 222 méter hosszan 

173 m2 járdalapos járda meglévő 
járdalapok felhasználásával és 
újak pótlásával.

•  Csokonai utca 7-9. – 72,9 méter 
hosszan 267,3 m2 aszfalt burkolat

•  Csokonai utca 11–13. – 101,2 mé-
ter hosszan 354,4 m2 aszfalt bur-
kolat

•  Rákóczi utca 51-79. – 319 méter 
hosszan 706 m2 térkő burkolat

•  Dózsa György utca – 85+33,5 
méter hosszan 195 m2 térkő bur-
kolat

•  Béla király tér (börtön előtti jár-
daburkolat) – 64 méter hosszan 
162 m2 térkő burkolat

•  Kadarka ltp. 7–10. – 71,5 méter 
hosszan 117,5 m2 aszfalt burkolat

•  Wosinsky ltp 1-3. – 96 méter 
hosszan 207 m2 aszfalt burkolat

•  Flórián utca – 83 méter hosszan 
100 m2 aszfalt burkolat 

Önkormányzati Sajtóiroda

Az elmúlt időszakban sikeresen 
lezárult az eszközök átvétele, így 
a Baka István Általános Iskolában 
működő háromezer adagos konyha 
és a Gyermeklánc óvodában meg-
lévő – egyelőre használaton kívüli 
– kétezer adagos konyha, valamint 
a különböző intézményekben mű-
ködő 21 darab tálalókonyha már a 
Szekszárdi Közétkeztetési Kft. irá-
nyítása alatt működik. 

Bay Attila ügyvezető elmondta, 
hogy az évekkel ezelőtt átadottakon 
felül 11,5 millió forint értékű eszközt 

vettek vissza a Kölyökmenza Kft.  
A határozatlan munkaszerződéssel 
rendelkező dolgozók is mind átke-
rültek az önkormányzat cégéhez, 
illetve a 30 határozott idejű szerző-
déssel vagy alkalmi munkavállaló-
ként foglalkoztatott dolgozó közül is 
13-nak azonnal munkát tudtak adni 
határozatlan idejű szerződéssel és 
dolgoznak azon, hogy a többieknek 
is mielőbb megtalálják a feladatot.

A járvány előtti utolsó adat sze-
rint 2200 adag ételt kell átlagosan 
elkészíteni naponta Szekszárdon,  

ez jóval kevesebb, mint 2016-ban, 
amikor a közétkeztetést átadták.

 Bay Attila azt mondja, céljuk, 
hogy jobb minőségű ételt készít-
senek és visszacsábítsák a menzai 
ételből kiábrándult, elsősorban kö-
zépiskolás tanulókat. A sót lehet 
más fűszerezéssel pótolni, így egy-
szerre finom és egészséges is az étel. 

Zaják Rita tanácsnok, önkormány-
zati képviselő szerint a közétkeztetés 
visszavétele közös akarat volt. 

A korábbi Szekszárdi Városfejlesz-
tési Kft. átalakításával létrehozták a 
Szekszárdi Közétkeztetési Kft.-t, így 
elkerülhetővé vált, hogy újra idegen 
cég kezébe kerüljön a fakanál.

A két cég vezetése közös, így a pi-
acon például az alapanyagbeszerzés 
során együttműködve jobb árakat 
tudnak elérni.

Zaják Rita kiemelte, hogy az 
ételek minő ségének folyamatos 
nyo mon köve tésére a legnagyobb 
közösségi oldalon hamarosan egy 
csoportot is létrehoznak, ahol min-
denki véleményt alkothat. A közös-
ségi oldalnak főszerep jutott már az 
arculat kialakításakor is. A cég lo-
gójára szavazhattak a szekszárdiak. 
Akik voksoltak, azokat a tervek 
szerint vendégül látják majd. 

Önkormányzati Sajtóiroda

Átadták a felújított Baka István Általános Iskolát

Kezdôdhet 
a járdafelújítás 
Szekszárdon

A Baka István Általános Iskola több mint 500 diákja 
élvezheti a nyáron felújított  iskola komfortját. A leg-
látványosabb változás, hogy megújult a teljes külsô 
homlokzat.

Újra városi kézben a közétkeztetés

1600 méter járdaszakaszt újíthat fel az 
önkormányzat idén 82 millió forintból

A Pannon Filharmonikusok 
térzenéje a városközpontban 

július végén

Július elsejétôl ismét az önkormányzat tulajdonában 
lévô cég végzi a közétkeztetést Szekszárdon. 
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Dr. Gábor Ferenc az ügy előz ményeit 
összefoglalva elmondta, hogy június 
8-án érkezett a hivatalhoz képvi-
selői indítvány rendes közgyűlés 
összehívására, amit az Éljen Szek-
szárd (ÉSZ) frakció tagjai írtak alá. 
A törvény szerint, ha a képviselők 
25 százaléka indítványozza, akkor a 
polgármester köteles 15 napon belül 
rendkívüli közgyűlést összehívni. 

Az ÉSZ frakció tagjai indítvá-
nyukban konkrét időpontot jelöltek 

meg (2021. június 16. 15 óra) és 
kifejezetten rendes közgyűlés össze-
hívását kezdeményezték, valamint 
a napirendi pontokat is előírták. Dr. 
Gábor Ferenc tájékoztatott, hogy a 
törvény szerint csak rendkívüli ülés 
összehívására van mód ilyen eset-
ben. A polgármester az indítvány be-
érkezése után három nappal levélben 
kérte az ÉSZ frakcióvezetőjét, küldje 
meg előterjesztéseiket a javasolt té-
mákkal kapcsolatban, hogy azokat 

ki lehessen küldeni a képviselőknek. 
Ez a mai napig nem történt meg, így 
a közgyűlésen sem sikerült több, az 
ÉSZ által javasolt témát napirendre 
venni, mert azóta sem tudni, hogy mi 
lenne a javaslatuk. 

A jegyző az ülés előtt és a közgyű-
lésen is elmondta, milyen jogszabá-
lyok vonatkoznak az ülés összehívá-
sára. Véleménye szerint Ács Rezső 
polgármester minden ezzel kapcso-
latos kötelezettségének eleget tett, 
emiatt már akkor sem értették és az-
óta is értetlenül állnak azelőtt, hogy 
az ülést összehívó ÉSZ frakció tagjai 
megjelentek ugyan az általuk kez-
deményezett közgyűlésen, amin az 
általuk kezdeményezett napirendek 
szerepeltek, de az ülés megkezdése 
előtt kivonultak a teremből. 

Az ÉSZ frakció távolmaradása elle-
nére a közgyűlés határozatképes volt 
és megtárgyalták a napirendi ponto-
kat. Természetesen voltak olyanok, 
amelyeket nem lehetett napirendre 
venni, hiszen nem küldtek hozzá írá-
sos előterjesztést az ÉSZ képviselői.

Zaják Rita önkormányzati képvi-
selő a üléssel kapcsolatban elmondta, 
tisztában van vele, hogy a közgyűlés 
határozatképessége tőle függött. Sok 
támadás érte azért, mert részvételé-
vel hozzájárult a közgyűlés megtar-
tásához. Ugyanakkor sok olyan napi-
rend volt, ami határidős, és úgy látta, 
hogy a város érdekében biztosítani 
kellett a határozatképességet. 

A közgyűlés összehívását indít-
ványozó szöveget június elején ő 
is megkapta Bomba Gábortól, hogy 

írja alá, de azt pont azért nem tette, 
mert rendes ülés összehívását kérték 
benne, ami nem lehetséges.

A képviselő szerint külön érdekessé-
ge az ügynek, hogy egy az ÉSZ frakció 
által törvénytelennek mondott SZMSZ 
alapján összehívott, ugyancsak az ÉSZ 
frakció által törvénytelennek mondott 
közgyűlés után négy nappal a Gaz-
dasági és Városfejlesztési Bizottság 
Bomba Gábor elnökletével ülésezett. 
Az Éljen Szekszárd frakció vezetője 
nemhogy nem hagyta el az üléstermet, 
hanem egyhangúlag szavazott az ÉSZ 
frakció szerint törvénytelen SZMSZ 
által delegált új tagokkal. 

Zaják Rita hozzátette, az új 
SZMSZ-szel kapcsolatban hajlandó 
kompromisszumokat kötni.

 Önkormányzati Sajtóiroda

Szekszárdnak a hajdan megyeszékhely 
Lugossal 28, Facsád városkával 26 éve 
van testvér- és partnervárosi kapcso-
lata. A két város között nőtt ki a 19. 
század végi állami betelepítés idejében 
Igazfalva/Dumbrava, amely – több 
falu közigazgatási központjaként – 
Nagydoroggal tart testvérkapcsolatot. 
Valamikor Krassó-Szörény megyéhez 
tartoztak, most a Bánság által ölelt 
Temes megye települései, számottevő 
magyar kisebbséggel. Történetükben 
szerepe van Tolna megyének is. Ennek 
emlékeit idézték fel idén is, augusztus 
14-15-én, a Szekszárd-Lugos és Fa-
csád Baráti Társaság képviseletében 
érkezett vendégekkel. 

Már hagyományos, hogy a találko-
zó előtti napon Ihász János, Igazfalva 
ötödször megválasztott polgármeste-
re szervez gyönyörű, de embert pró-
báló kirándulást. Így történt most is. 
A Bega folyó fölötti hegyekben trak-
tor vontatású fapados szekerek vitték 
a falu makói, vésztői és szekszárdi 
vendégeit hatalmas kősziklák közötti 
magaslatra, majd a hegy lábánál pa-
takká szelídült vízeséshez. Másnap, 
augusztus 15-én az 1866-ban Tolna 
megyéből elvándorolt 54 család által 
alapított, és az 1981-ig lakott Bunya-
szekszárd leszármazottai tartották 27. 
találkozójukat, volt falujuk helyén. 
Ilyenkor a régi otthon felépül az em-

lékekből. Évente egyszer kitűzik a 
helységnév-táblát, megkondítják a 
harangot. A találkozók hagyományai 
szerint református és ortodox isten-
tiszteletet tartanak. Megkoszorúzzák 
a falu emlékművét és a temetőben 
lévő kopjafát.

A találkozón társaságunk nevében 
adományozott oklevelet vettek át azok 
a barátaink, akik az elmúlt évtizedek-
ben sokat tettek a volt magyar falucs-
ka emlékének megőrzéséért: Gergely 
János (Facsád) a Bunyaszekszárdi 
Emlékbizottság elnöke, és Molnár 
Jolán (Lugos) az emlékbizottság titká-
ra, a találkozók rendezői; Ihász János 
(Igazfalva) polgármester, az utóbbi 
évek találkozóinak szervezője; Ko-
vács László (Lugos) nyugalmazott 
tanár, a lugosi kapcsolatok segítője, 
és Doru Covaci, korábban Facsád pol-
gármestere, országgyűlési szenátor, a 
szép hagyomány támogatója.

A Mária napot megelőző ortodox 
böjt utáni vasárnap meghívást kaptunk 
Marcel Avram facsádi polgármester 
úrtól is, aki a szekszárdiaknak küldött 
jókívánságainak tolmácsolását kérte. A 
kapcsolatokat segítő egyesületünk kül-
dötteiként, idén is megtapasztaltunk az 
elszármazott Tolna megyeiek unokái-
nak és testvértelepüléseink képviselői-
nek őszinte barátságát. 

Kaczián János és dr. Máté István

Kormányhivatal: jogszerû volt a közgyûlés összehívása

Az unokák emlékeiben él még Bunyaszekszárd

Augusztus utolsó hétvégéje iga-
zi pezsgést ígér! A Babits Mihály 
Kulturális Központ minden kor-
osztálynak remek kikapcsolódást 
nyújtó programmal várja azokat, 
akik szeretnék megünnepelni 
Szekszárd Város Napját. A három-
napos rendezvény augusztus 27-én, 
pénteken filmmaratonnal indul, a 
KultUdvar Kertmoziban, a Várme-
gyeháza udvarán egyszerre három 
alkotás – A kis kedvencek titkos 
élete 2, Rossz anyák, Csillag szü-
letik – várja a filmek szerelmeseit.  

Augusztus 28-án is lesz miből 
válogatni. A Vármegyeházán dé-
lelőtt 11 órától a Holló együttes 
koncertje adja meg az alaphan-
got, majd fél négytől érkezik a 
negyedszázados jubileumát ün-
neplő Tücsök Zenés Színpad az 
„In memoriam Béres János” című 
lemezbemutató koncertjével. Este 
hét órakor kezdődik a „Hol jár-
tál? – Újra együtt” című program, 
amelyben a „Hol jártál az éjjel, ci-
negemadár” című sárközi népdalt 
rap és rock változatban is bemu-
tatják, majd egy mixet és egy vi-
deót is készítenek belőle, amelybe 

bárki beküldheti a saját maga for-
gatta, felismerhetően Szekszárdon 
készített jelenetét. Kilenc órától a 
Jazz Go lép színpadra, majd a vilá-
got jelentő deszkákon zajló prog-
ramokat a Lux Mithras tűzzsong-
lőrök este tíz órakor kezdődő, az 
Országzászló előtt bemutatott pro-
dukciója szakítja meg. Este tizen-
egytől mindenkit vár a Caramel 
akusztik koncert a Vármegyeháza 
udvarán (a koncert esőhelyszíne a 
Babits Mihály Kulturális Központ 
Színházterme). 

Augusztus 29-én, vasárnap dé-
lelőtt tíz óra és dél között a Vár-
megyeháza udvarán kézművesud-
var várja a gyerekeket, amelyet a 
Csurgó Zenekar fél tizenegykor 
kezdődő gyermektáncháza is szí-
nesít. Este fél héttől az „Így szeret-
tek ők” című programon az iroda-
lomé a főszerep: Nyáry Krisztián 
irodalomtörténésszel Göd rei Zol-
tán beszélget. A napot a Szekszárd 
Big Band este nyolckor kezdődő 
koncertje zárja olyan közreműkö-
dőkkel, mint Pecze Zsófi és Csep-
regi Péter énekes, valamint Ma-
gyar Bálint színművész. 

A hétvége fontos helyszíne lesz a 
Prométheusz Park is, ahol délelőtt 
tíz és este hat óra között óriás ninja 
park, egy Exatlon jellegű akadály-
pálya várja a sport és az aktív ki-
kapcsolódás szerelmeseit. Érdemes 
már szombaton jó sokat gyakorolni 
a pályán, mert vasárnap mindenkit 
vár a Bajnokok csatája, amely egy 
családoknak, baráti társaságoknak 
meghirdetett sorverseny lesz olyan 
közreműködőkkel, mint Tóth Jan-
ka és Imreh Balázs, akiknek neve 
ismerősen csenghet a hasonló té-
májú televíziós műsorokból. A ver-
senyre vasárnap 10 és 13 óra között 
kerül sor, jelentkezni a szervezes@
szekszard agora.hu email címen le-
het, a jelentkezési határidő augusz-
tus 27. Az akadálypálya díjmente-
sen, hét éves kortól használható. 

Programajánló cikkünkből nem 
hiányozhat a Művészetek Háza 
sem. A város napi hétvégére esik 
az Ég a földdel összeér című pro-
dukció is, amelynek közreműködő-
je Palya Bea. Az Orgonák Éjszakája 
programsorozat keretében a Filhar-
mónia Magyarország szervezésé-
ben megvalósuló program augusz-
tus 27-én, pénteken este 8 órától 
várja a zenekedvelőket. A rendez-
vényre jegyek már kaphatók. 

A felsorolt programokkal kap-
csolatban bővebb információkat 
a szekszardagora.hu oldalon talál-
nak.                           Gödrei Zoltán

A nyár végén is lesz mibôl válogatni
Ha nyár utolsó hétvégéje, akkor Szekszárd Város Napja. 
Az augusztus 27–29. között megvalósuló ingyenes prog-
ramsorozaton sztárfellépôk, koncertek, irodalmi séták, 
kertmozi és egy ninja park várja az érdeklôdôket. 

Zaják Rita önkormányzati képviselô és dr. Gábor Ferenc 
jegyzô sajtótájékoztatón számolt be arról, hogy az ön-
kormányzat felettes szerve, a Tolna Megyei Kormányhi-
vatal tájékoztatása szerint a 2021. június 22-i rendkívüli 
közgyûlés összehívása jogszerû volt, megfelelt az Mötv. 
44. §-nak és az SZMSZ 10. § (3) bekezdésének is.

A Vármegyeházán a KultUdvarban 
rengeteg koncertet láthattak, 

hallhattak az érdeklôdôk idén nyáron

A Magyar Mérnöki Kamara té-
rítésmentesen nyújt energiameg-
takarítási tanácsokat magánsze-
mélyeknek és vállalkozóknak 
egyaránt. A tanácsadás kiterjed a 
nyílászárók cseréjétől a falak szige-
telésén és a megújuló energia hasz-
nálatán át a fűtési és elektromos 
rendszerek kiépítéséig, felújításáig 
minden beruházásra, amelynek 
célja az energiamegtakarítás és ha-
tékonyabb energiahasználat. 

Az energiahatékonyságról szóló 
2015. évi LVII. törvény szerint a 
Magyar Mérnöki Kamara (MMK) 
lakossági és vállalkozói energeti-
kai tanácsadást végez. Cél, hogy  

a nagyvállalatok és az önkor-
mányzati és állami szervek ener-
giahatékonyabb működése mellett  
a lakosság és a vállalkozói szektor 
is segítséget kapjon az energiaha-
tékonysági beruházások megvaló-
sításához.

Az ingyenes tanácsadásra külö-
nösen szüksége lehet azoknak, akik 
állami támogatással lakásfelújításra 
vagy például vidéki kisboltok meg-
újítására, bővítésére vállalkoznak.

A tevékenység az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium támo-
gatásával történik. 

A www.mmk.hu/tanacsadas olda-
lon részletesen olvasható a tanács-
adás menete. 

Ingyenes energetikai tanácsadás 
a lakosságnak és vállalkozóknak
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– Elképesztő múltja van 
ennek a vállalatnak. Kérem, 
meséljen egy kicsit a múlt-
ról, a kezdetekről.

– Reméljük, hogy a vállalt 
jövője a múltjához méltóan 
alakul. A családunk egy tejes 
dinasztia.  Édesapám, Koller 
Ferenc, egész életét a tejfeldolgozás-
nak szentelte. Sőt, már nagypapám 
is tejes szakemberként kereste a ke-
nyerét. Ez a szakmaiság és kötődés 
meghatározó volt a cég létrejöttében, 
működésében és fennmaradásában. 
A szekszárdi húsipari vállalatot szok-
tam felhozni rossz példának: volt egy 
rosszul sikerült privatizáció, kizáró-
lag profitorientált vezetés, a fejlesz-
tések hiánya pedig ellehetetlenítette 
a vállalat működését. A Tolnatejnél 
nem ez történt. 

Itt a szakmájukat szerető, helyi 
kötődésű, szekszárdi szakemberek 
kaptak lehetőséget a tejipari vállalat 
fejlesztésére.

Ebben édesapámnak hatalmas sze-
repe volt. Ő egyébként a mai napig 
a Tolnatej igazgatóságának elnöke. 

82 évesen is aktívan segíti, 
elsősorban stratégiai kérdés-
körökben, a cég működését. 
Én több mint 20 éve dolgo-
zom a vállalatnál, 16 éve első 
számú vezetőként.

– Egyértelmű volt, hogy a 
vállalatnál dolgozik és majd 

az édesapja nyomdokaiba lép?  
– A testvérem (ifj. Koller Ferenc, 

beszerzési igazgató) számára és szá-
momra is elég korán nyilvánvalóvá 
vált, hogy itt fogunk dolgozni. Ter-
mészetesen sokat kellett ennek érde-
kében tennünk. A tanulmányaimat is 
ez határozta meg. Fiatalon, 32 éve-
sen vettem át egy több mint 500 főt 
alkalmazó cég első számú vezetését. 
Nem volt könnyű időszak. Folya-
matosan tanultam és tapasztalatot 
szereztem. Volt azonban egy kiváló 
tanítómesterem, aki minden hely-
zetre felkészített. Látni kell azt is, 
hogy ez nem egy „One Man show”. 
Olyan vezetőkkel veszem körbe 
magam, akiknek a szakértelmében, 
tudásában, döntéseiben megbízom. 
Nekem össze kell fognom a külön-

böző területek munkáját, biztosítani 
a szükséges erőforrásokat.

– Hatalmas munka zajlik az üzem 
területén, miközben beszélgetünk. 
Mi épül pontosan?

– Az elmúlt néhány év meghatározó 
a Tolnatej Zrt. történetében. Az 1983-
ban épült üzemünk teljesen megújul. 
A beruházások 16 milliárd forintba 
kerülnek, amelyhez a kormány 6,4 
milliárd forinttal járult hozzá. A fej-
lesztések közül kiemelném az új fél-
keménysajtüzemet, ahol csaknem 20 
millió kilogramm félkeménysajtot 
fogunk előállítani. Mintegy 5 milli-
árd forintból épül meg az úgynevezett 
sajt továbbfeldolgozó, ahol darabol-
ni, szeletelni, reszelni és csomagolni 
fogjuk a termékeinket. Új termelés, új 
gépek, új épületek. Ez a jövő.

– Mikor fejeződnek be a beruhá-
zások? A korszerűsítés egyben lehe-
tőség a létszámbővítésre is? 

– Az új sajtüzem 2022 első har-
madában indul majd be. Úgy látjuk, 
hogy 2023 végére készülhetünk el 
mindennel. Jelenleg 520 embert fog-
lalkoztatunk, ez a szám változatlan 
marad. A célunk a nagyobb árbevé-
tel, nagyobb termelési volumen el-
érése ugyanezzel a létszámmal. Már 
az elmúlt években is ebben a szel-
lemben végeztük a termelést, ami 
az eredményeinken is meglátszik. 
A vállalat árbevétele 3 évvel ezelőtt  
32 milliárd forint volt, idén 50 mil-
liárd forintra számítunk. Akkor 180 
millió liter tejet dolgoztunk fel, eb-
ben az évben 260 millió liter a cél.

– Átalakulóban van a piac, a vá-
sárlók egy része a növényi alapú 
termékeket, például a mandulatejet 
vagy a kókusztejet keresi. 

– Valóban lényeges változás a te-
jutánzatok megjelenése. Fontosnak 
tartom, hogy a gyártók tájékoztassák 
a fogyasztókat a termékek összetéte-
léről. Azzal is egyetértek, hogy ezeket 

ne lehessen tejnek nevezni. Ugyanak-
kor kiemelném, hogy alapvetően sajt-
gyárként azonosítjuk magunkat. Ez a 
trend pedig a sajtot nem érinti.

– Mi az, amit még feladatának lát 
a jövőben?

– Jelenleg a beruházások leve-
zénylésére fókuszálok. Közben a 
termelés sem állhat le, hiszen rom-
lékony alapanyagokkal, rövid sza-
vatossági idővel rendelkező vég-
termékkel dolgozunk. Nem könnyű 
feladat ezt a két dolgot összehangol-
ni, de a szakmának ez a szépsége. 
Nekünk most le kell tenni azokat az 
alapokat, amelyek a következő 30-
40 év működését határozzák meg. 

– Vannak nehéz pillanatok a cég 
működésében?

– Az alapanyagárak emelkedése 
jelenleg is keményen érinti vállala-
tunkat. Drágult a műanyag, ahogy 
a villamosenergia is. De bízunk ab-
ban, hogy javul a gazdasági helyzet. 

– Tolna megye egyik legnagyobb 
foglalkoztatója a Tolnatej Zrt., eb-
ből kifolyólag az egyik legnagyobb 
adófizető is a városban...

– A cég tulajdonosai szekszárdi 
kötődésű emberek, itt élnek. Na-
gyon fontos számunkra ennek a 
közösségnek a működése, jóléte. 
Igyekszünk sok társadalmi esemé-
nyen részt venni, annak a létrejöttét 
támogatni. Fontosnak tarjuk a spor-
tot.  Az általunk támogatott szerve-
zetek közé tartoznak többek között 
a vakok és gyengénlátók és a szek-
szárdi kutató-mentők is, valamint a 
Tolna megyei települések, helyi kö-
zösségek és azok rendezvényei.         

Gyimóthy Éva

„

„

A legfontosabb, 
hogy lesz szüreti 
rendezvény a szokásos 
idôpontban. 

Persze csak akkor, ha a kormányzat 
másképp nem dönt és nem születik 
olyan rendelkezés, hogy a járvá-
nyügyi szabályok miatt tilos ekkora 
programot rendezni. Erre fel kell ké-
szülnünk, tehát akár egy nappal előt-
te is lehetséges, hogy le kell fújnunk 
az egészet. De nem erre számítunk, 
hanem arra, hogy végre ismét lehető-
ség lesz a barátkozásra, az együttlét-
re, a szórakozásra.

– Mi változik? 
– A szabályok nem teszik lehe-

tővé jelenleg az olyan programok 
megrendezését, amelyek meghatá-
rozó elemei voltak eddig a szüreti 
napoknak. Így nem lesz felvonulás, 
nem lesz borrendi avatás sem és 
nem lesz második színpad a múze-
um előtt. A helyszíneket is át kellett 
gondolni, hiszen nem lehet máskép-
pen a védettségi igazolvány meglé-
tét ellenőrzni, csak ha egy kordon-
nal elzárt területet hozunk létre, ez a 
Béla király téren lesz. Itt kell meg-
rendeznünk minden kulturális prog-
ramot. Ötezer fős rendezvényre van 
engedélyünk, így idén elsősorban a 
szekszárdiakra számítunk. Van egy 
tervünk még a családokra gondolva: 
a Prométheusz parkban működik 
majd a mini vidámpark, itt nem kell 
védettségi igazolvány. 

– A rendezvény meghatározó ele-
me a gasztronómia. A megszokott 
sátrak pedig hozzájárultak a szüreti 
képéhez. 

– Így van, volt egy meghatározó 
képe a szüreti napoknak, ám ez most 
nem lehetséges. De nyilván bor nél-
kül nem lehet ilyen rendezvényt el-
képzelni. 

A borászok idén úgy 
döntöttek, hogy 
a Nyitott Pincék 
sorozatot viszik tovább.

Rengeteg színvonalas borház, 
vendéglátóhely bújik meg a dombok 
között, így tehát, aki erre vágyik, az 
a szurdikokban megtalálhatja a ked-
vére való szórakozást. A téren pedig 
több helyszínen lehet majd bort vá-
sárolni, a Garay Élménypince szer-

vezi a vendéglátásnak ezt az oldalát. 
Természetesen enni is lehet majd, 
tehát lesz Ízek utcája. 

– Az előzetes hírek sokféle prog-
ramról szóltak, neves előadókkal, de 
volt olyan elképzelés is, hogy ez most 
egy kicsit csendesebb, vagy mondjuk 
szekszárdibb programsorral fut. 

– Ez egy olyan rendezvénye város-
nak, ahol szinte elvárják, hogy olyan 
előadók lépjenek színpadra, akikért 

messzire kell utazni, ismert sztárok. 
Ezt tudjuk, ezzel kalkulálni kell, ha 
nem így lenne, valószínűleg sok kri-
tikát kapnánk. Igyekeztünk minden 
igényt kielégítő programsort összeál-
lítani, ahol sokféle műfaj megjelenik 
és mindenki megtalálja a kedvére 
valót. 

– Szó volt arról, hogy a szüreti 
napok arculata a jövőben átalakul, 
nem egy giga rendezvény lesz, ha-
nem sok helyszínen, kisebb progra-
mokkal zajlik majd. 

– A jövőben átgondoljuk az egész 
programot, de ezt idén sem financi-
álisan, sem a járványhelyzet miatt 
nem lehetett meglépni. Hosszú tá-
von egészen biztosan át kell gondol-
ni, hogy ha újra szüreti napot csi-
nálunk, akkor az mekkora legyen, 
hogy nézzen ki. De ez a jövő zenéje.                 

 Kutny Gábor

Szekszárdi Ôszi Fesztivál
Lesz szüreti napok, másképp
Nyár vége felé már szerte a városban beszédtéma, kü-
lönösen a pandémia beköszönte után, hogy lesz-e, és 
ha igen, akkor milyen szüreti fesztivál. Kósza pletykák 
keringenek, a jólértesültek számos variációt tudnak. 
A szervezô Babits Mihály Kulturális Központ hónapok 
óta dolgozik a rendezvény elôkészítésén. Berlinger At-
tila igazgató vezetésével a stáb egy új névvel futó és a 
járványügyi szabályoknak megfelelô rendezvény lebo-
nyolítására készül. 

Sikervállalatok Szekszárdon
Interjú Koller Attilával, a Tolnatej Zrt. vezérigazgatójával

A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

Egy város élhetôségét, fejlôdésének mércéjét a helyi 
cégek gazdasági helyzete jól mutatja. Nélkülük ugyan-
is nincs munka, nincs fejlesztés. Szekszárd több siker-
vállalat székhelye. Ezek egyike a Tolnatej Zrt. 

Elkészült az elsô
A szekszárdi önkormányzat ti zen-
egy helyszínen korszerűsítette a 
buszmegállókat, jellemzően a város 
külterületi részein. Gyurkovics Já-
nos alpolgármester a Zöldkert utcai 
buszfordulóban kialakított új, fedett 
várónál tartott sajtótájékoztatót a ki-
vitelezés kezdetén. A fejlesztésre a 
Jövőnk Energiája Térségfejlesztési 
Alapítvány pályázatán nyert több 
mint 12 millió forintot a város, ami-
hez valamivel több, mint kétmillió 
forint önerőt biztosított. 

Az alábbi helyszíneket érintet-
te a fejlesztés: Csatári u., Harang-
láb városközpont irány; Csatári u., 
Harangláb a város széle felé irány; 
Szőlőhegy u. 94., városközpont 
irány; 56-os főút Szőlőhegy Báta-
szék irány; MOL benzinkút előtt 
(Béri B. Á u.) városközpont irány; 
56-os főút Ebes puszta Bátaszék 

irány; 56-os főút Szeszfőzde busz-
váró Bátaszék irány; Metallo-Pont 
előtt (Palánki út) város felé vezető 
irány; Zöldkert u. végállomás csere; 
Szüret u., városközpont irány; Alis-
ca utca. Ezeken a helyszíneken kon-
zolos paddal és szemeteskosárral 
ellátott várók teszik komfortosabbá 
az utazást megelőző perceket. 

Szekszárdon valamivel több, mint 
100 buszmegálló található. A várók 
többségét már felújították, így ele-
nyésző azok száma, amelyek rossz 
állapotban vannak. A város célja 
továbbra is az, hogy a lakossági 
igényeknek megfelelően a leromlott 
állapotú várókat kicseréljék, ahol 
pedig még egyáltalán nincs, oda fe-
dett buszvárót építsenek, így a kö-
vetkező években is lehet számítani 
hasonló beruházásokra.     

Önkormányzati Sajtóiroda
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„
Megjelenik az 
ARANYKÖNYV! 
Az Aranykönyvbe azok a város 
történetében meghatározó jelentő-
ségű, kiemelkedően fontos, pozitív 
események kerülnek be, amelyek 
méltóak arra, hogy Szekszárd tör-
ténelmének részévé váljanak. Ilyen 
esemény lehet többek között szek-
szárdi polgár, közösség, intézmény 
által nyújtott kiemelkedő teljesít-
mény, neves személyiségek láto-
gatása, olyan természeti jelenség, 
amelynek jelentős hatása van a vá-
ros életére, események, amelyek új 
értékeket teremtenek, illetve Szek-
szárd hírnevét jelentősen öregbítik 
vagy a városban élők életminőségét 
pozitívan befolyásolják.

Az Aranykönyvbe való bejegy-
zésre a szekszárdi polgárok, kö-
zösségeik, valamint intézmények, 
gazdasági, társadalmi és egyéb 
szervezetek tehetnek javaslatot.  
A Szekszárdi Vasárnap arculatvál-
tásával párhuzamosan az Arany-
könyv is megújul.

Egy év kényszerű kihagyás után is-
mét megrendezte a Szekszárdi Gitár 
Egyesület a Borok és Húrok Fesz-
tivált.

A rendezvény a zene és a gaszt-
ronómia különleges elegye. Idén 
az eseménynek a Vármegyeháza 
adott otthont. A közönség elsőként 
a Messessippi koncertjét láthatta, 
amely két multiinstrumentalista jó-
barát nagyzenekari hangzást idéző, 
elsöprő energiájú formációja – Szert 
Zsigmond egyszerre szólaltatja meg 
a szájharmonikát egy minimál dob-
felszereléssel, Fejér Simon Pál pe-
dig akusztikus és elektromos gitáro-
kon játszik és énekel. Az eseményen 
fellépett a szerbai Ethnokor trió, 
akik szuggesztív erejű előadásmód-
jukkal elvarázsolták a közönséget. 

Repertoárjukban nem csak magyar, 
de macedón és szerb népdal-feldol-
gozások is szerepelnek. Ehhez páro-
sulnak még autentikus hangszereik 
– koboz, tapan, darbuka és hegedű 
–, amelyeket igyekeznek úgy meg-
szólaltatni, hogy a hagyományos 
előadásmód mellett jelen legyen a 
mai improvizatív hangzásvilág is. 
Az együttes különlegessége, hogy 
a többnemzetiségű zenészekből ösz-
szeállt csapat úgy próbál egy közös 
zenei nyelvet és formát létrehozni, 
hogy közben mindannyian megtart-
ják saját zenei és szellemi hagyo-
mányaikat. A XIII. Borok és Húrok 
Fesztiválon természetesen a házi-
gazda Szekszárdi Gitárkvartett is 
színpadra lépett. Reneszánsz, klasz-
szikus, könnyű-, komoly-, illetve 

népzenei feldolgozásokat, valamint 
saját szerzeményeket játszanak a 12. 
századtól a 21. századig, egyházi és 
világi rendezvényeken. Mára kon-
certjeiken a különböző művészeti 
ágak szintézise valósul meg. Így pél-
dául vannak verssel fűszerezett vagy 
kifejezetten versre épülő előadásaik. 
A koncertek sorát a bajai Collection 
zenekar zárta, akik Sting, Police, Si-
mon and Garfunkel, Crosby, Stills, 
Nash and Young dalaival varázsol-
tak fergeteges hangulatot. A kon-
certek szünetében az Attila Birtok 
és Komjáthi Tamás borműves borait 
kóstolhatta a közönség. A fesztivál 
megrendezését többek között Szek-
szárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata is támogatta, több helyi 
vállalkozó mellett.                        SzJ

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROSSZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ARANYKÖNYVEARANYKÖNYVE
20202020

Újra megpendültek a húrok Szépkorúak köszöntése
Göttlinger István aljegyzô 

köszönti a 95 éves Fülöp Bélánét

…a 90 éves Végh Jánosnét

… és a 90 éves Jantner Sándornét

XIII. Borok és Húrok Fesztivál

Mindig az örök emberi 
értékeket kerestem, a 
tisztességet, a becsületet, 
a munkaszeretetet. 
A munka az, ami az 
embert emberré teszi.

Köztisztviselőként került Szekszárd-
ra Alsónánáról Sas Erzsébet. Anya-
könyvvezető volt, több ezer párt 
adott össze. Életének minden pillana-
ta egy-egy történet, amelynek szerep-
lői a város vagy éppen a megye lakói. 
Nem véletlen tehát, hogy tollat raga-
dott és írni kezdett. Az élet minden te-
rületéről talált beszélgetőpartnert, le-
gyen szó tanárról, bolti eladóról vagy 
orvosról, tolla alatt mindenki élete 
izgalmassá vált. A Magyar Újságíró 
Szövetség kihelyezett szekszárdi 
újságíróiskolájában sajátította el a 
kezdetekhez szükséges tudást. 

Írt többek között a Tolnai Népúj-
ságba, a Szekszárdi Vasárnapba, a 
Megyei Naplóba, a Tolnai Extrába, 
a Sikeres Nők Lapjába, a Képes Új-
ságba és a Családi Lapba, emellett 
egy évtizeden át a Magyar Temet-
kezés című lap főszerkesztője volt. 

Interjúinak száma megha-
ladja az ezret. Hét kötete je-
lent meg: interjúk, novellák, 
jegyzetek. Az egyik könyv-
ben legkedveltebb, legolva-
sottabb sorozata a Kávéházi 
randevú cikkeit olvashatjuk. 
A rovat először a Szekszár-
di Vasárnap hasábjain jelent 
meg egy híján harminc évvel 
ezelőtt, s most újra indul a so-
rozat. 

– A Szekszárdi Vasárnap 
első főszerkesztője azt mond-
ta 1992-ben: „Sasi, kapsz egy 
egész oldalt.” Egy egész ol-
dalt! Nagyon örültem. Sokat 
gondolkoztam azon, ki legyen 
az első szereplő a sorozatban. 
Dr. Kiss Sándornéra esett 
a választásom, aki a Babits 
nyugdíjas klub vezetője volt. 
Ilonka néni rendkívül népsze-
rű, művelt nő volt. Eleinte ez 
a rovat csak nőkről szólt, de 
aztán egy idő után rengeteg 
férfi állított meg az utcán és meg-
kérdezték, hogy velük mikor készítek 
interjút. Így végül a férfiak előtt is 
megnyílt a lehetőség, hogy szerepel-
jenek a rovatban.

Olyan alanyt kerestem, aki egy-
fajta híd a nők és a férfiak között. 
Ilyen volt dr. Péntek Zoltán, aki a 
magyarországi emlőszűrés megala-
pozója. Igyekeztem minden szak-
ma képviselőjét megszólaltatni.  
A mindennapok adták a témát és 
ráadásul anyakönyvvezetőként a 

hivatalból az egész várost ismer-
tem. Több mint 300 interjút készí-
tettem a sorozat első tíz éve alatt, 
ezeket két – egy női és egy féri – 
kötetbe rendeztem. 

A portrékészítésben a legnehe-
zebb, hogy valós képet mutassunk 
a beszélgetőpartnerünkről. Úgy ér-
zem, ebben a rovatban ez valahogy 
mindig sikerült. 

Az interjú nem kérdések hada, 
hanem beszélgetés, amelynek elején 
fel kell oldani a feszültséget. Ezért 

beszéltem magamról, így az 
interjúalany is feloldódott. 
Soha semmi sem tudott úgy 
megörvendeztetni mint egy jól 
végzett nap. Feltöltődve men-
tem haza az esküvők után és a 
beszélgetéseket követően is. 

Munkamániás voltam egész 
életemben. A munkahelyemen 
végzett feladataimon kívül 
mindig igyekeztem a közösség 
hasznára válni. Kiállításokat 
nyitottam meg, civil szerveze-
teknél előadásokat tartottam, 
vezettem egy „Segítő Kezek” 
nevű női egyesületet, ahol 
gyerekotthonok, idősotthonok 
lakóinak ajándékokat vittünk, 
műsorokat adtunk, a kórház 
részére 11 millió forintos mű-
szert vásároltunk. Amit a két 
gyermekemnek örökül ha-
gyok, az a munka és az embe-
rek iránti szeretet.

Sasi hét évvel ezelőtt kór-
házba került, utána már nem 
jelent meg újabb cikke a Szek-

szárdi Vasárnapban, ám örömmel 
tudatjuk a kedves Olvasóval, hogy 
Sas Erzsébet rovata visszatér: ezen-
túl minden hónapban „randevúzik” a 
Szekszárdi Napló hasábjain.          SzJ

Kávéházi randevú – Sas Erzsébettel
Miközben a szombat délutáni találkozónkra tartok, azon 
gondolkozom, hogy vajon mióta is ismerem Sas Erzsé-
betet, Sasit. Meghatározhatatlan. Olyan a személyisége, 
hogy mi mind, akik ismerjük, azt gondoljuk, hogy ere-
dendô ez az ismeretség, öröktôl való. Az otthonosság 
nem véletlen, hiszen a Kávéházi randevúval Sasi hu-
szonhárom év alatt beírta magát a mindennapjainkba.
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„

Az írótábor Mészöly Miklós szel-
lemi örökségének jegyében hozza 
közel az írásművészet kérdéseit a 
program résztvevőihez, már 2013 
óta, ekkor hirdette meg azt első al-
kalommal a Mészöly Miklós Egye-
sület és A PAD Irodalmi, Művészeti 
és Kulturális Egyesület kezdő írók 
és az irodalmi alkotás iránt érdeklő-
dők számára.

A „Magasiskolát” idén Szekszárd 
Megyei Jogú Város Önkormányza-
ta, a Mészöly Miklós Egyesület, a 
Pad Egyesület, a Tolna Megyei Ily-
lyés Gyula Könyvtár és a Wosinsky 
Mór Megyei Múzeum szervezte, 
a Magyar Művészeti Akadémia, a 
Babits Mihály Kulturális Központ 
és szekszárdi vállalkozók, borászok 
támogatták. Mindezzel sikerült biz-

tosítani a magas színvonalú képzést, 
elhelyezést, ellátást az előzetes je-
lentkezés alapján kiválasztott hall-
gatók és előadók számára, s rend-
kívüli élményt nyújtani a nyilvános 
rendezvényeken részt vevő szek-
szárdiaknak idén is.

Az eseményen közreműködött: 
Márton László és Zalán Tibor kur-

zusvezető, Vásári Melinda, János 
Emília, Czinki Ferenc, Csabai Lász-
ló, Vörös István, Ágoston Zoltán, 
Farkas Zsolt, Ódor János Gábor, 
Liebhauser János, Jankovics Zoltán, 
Dicső Zsolt, Lovas Csilla, Rubányi 
Anita, Boglári Tamás, Prieger Zsolt, 
Törőcsik Franciska és a Csobogó 
együttes.

Az akadémiák eddigi hallgatói 
közül már többen rendszeresen 
publikálnak és köteteik jelentek 
meg. A mai magyar kulturális élet 
jelesei látogattak városunkba egy 
héten át színesítve az amúgy is ma-
gas színvonalú szekszárdi kulturá-
lis életet.                   

 adzs

Czinki Ferenc – Fontos, hogy 
mennyien bukkannak fel, sikerül-e 
kialakítani egy állandó közössé-
get. Emellett nemcsak az számít, 
hogy mennyien vannak, hanem 
az is, hogy kik, és változnak-e az 
arcok, megjelennek-e újak, van-e 
fiatalabb generáció. Bizakodó va-
gyok, nincs is más lehetőségem 
életkoromból, jelenlegi pozícióm-
ból adódóan. Én egy nagyon jó 
huszonéves generációt látok akár 
szerzőként, akár olvasóként, akár 
a rendezvények látogatóiként. Tu-
datos szerzőknek, olvasóknak tűn-
nek. Szerintem még tudatosabbak, 
mint az én generációm volt. Talán 
ki tudják hagyni a tévutakat. 

Nagyon bízom ebben 
a generációban, és  
remélem, minél  
hamarabb odaérnek 
szerzôként, szervezô-
ként, olvasóként is.

Farkas Zsolt – Ezekre a fo-
lyamatokra nem igazán látok rá, 
csak a miskolci egyetemistákból 
szűrök, ami nem túl reprezen-
tatív. Ott nagyon világos, hogy 
egyre hátrál a műveltség. Beszél-
getünk arról, mit jelent az iroda-
lom az olvasásban és bármilyen 
szövegnek az olvasásában az in-
ternetes olvasás. Rengeteg olyan 

folyamat van, amire nem igazán 
látunk, például az irodalom funk-
ciója, olvasottsága. 

– Azt tudom, hogy nem volt 
olyan év, hogy ne növekedett vol-
na a megjelenő könyvcímszám. 
Azaz, a kortárs könyvkiadás pi-
aca nem szűkül. Ugyanakkor az 
bizton állítható, hogy az összes 
szépirodalomra szánt olvasási idő 
kevesebb.

Két véleményt idéztem. Lehet 
velük egyetérteni vagy ellentmon-
dani nekik. Az azonban biztos, 
hogy fontos gondolatokat osztot-
tak meg velünk.                         adzs

– Mondj néhány szót magadról 
és a Dombi Tinódy László művész-
névről?

– 1958. január 9-én születettem 
Szekszárdon. Édesanyám Tinódy 
Julianna. Édesapám: Dombi Fe-
renc. Tagja vagyok a „Kézjegy” 
Tolnai Tollforgatók Klubjának. 
2020-ban vettek fel a Magyar 
Nemzeti Írószövetségbe. 

– Mióta írsz verseket?
– Az első írásomat 1969-ben 

olvastam fel szüleimnek, testvére-
imnek – Erzsinek és Ferinek –, akik 
meglepődve, mosolyogva hallgatták.

– Ismernek mint költőt Szekszár-
don. Hol mutatkoztál be eddig?

– Itt még nem volt könyvbemu-
tatóm. A Kézjegy antológiák meg-
jelenésekor, Kovács Tibor kiállí-
tásának megnyitóján szerepeltem 
néhány versemmel. Wessely Gá-
bor írt cikkeket a könyveimről. A 
dalaimat Szigeti Éva, Tóth Sándor 
Péter, Légrádi Gábor, a SzeRBuSz 
zenekar, az Ősforrás – Zenei Mű-
hely, a Tabulatúra régizene-együt-
tes énekli, de szekszárdi előadó 
még nem. Részt vettem az Inter-
netVers és a Vers-dal fesztiválok 

rendezvényein, közreműködtem 
Kisgyőrben a Nagy László, Ger-
jenben a Buda Ferenc, az Arany 
János Alkotótábor munkájában.

– Megjelent műveid?   
– Köteteim: A gömbbe zárt idő, 

Pepe és a bandita, Pepe és a ban-
dita Színező. Színdarabjaim: Pepe 
és a bandita (mesejáték), Az igazi 
otthon (zenés színjáték). Írásaim a 
Kézjegy antológiákban, a Csendes 
Sakál, az Agria, a Napút, a Hetedik, 
a Szózat, a Magyar Múzsa egy-egy 
számában, az Életünk – Az európai 
magyar katolikusok lapja online 
társoldalain, valamint több kulturá-
lis hírportálon is olvashatók.

– Mi a költői hitvallásod?  
– Korunk érték- és erkölcsrombo-

ló hatásaival szemben szükség van 
az igaz, tiszta szavakra, az együtt 
gondolkodás és cselekvés, a hit és a 
szeretet megerősítésére.               adzs 

A gömbbe zárt idô

Havas parkban pöttyös labda,
rajta faggyal kötött sapka.
Belsejében öröm hangja,
meleg fények örök napja.

Gondolatok 
a kortárs irodalom helyzetérôl

„MÉSZÖLY 100”

„Szükség van az igaz, 
tiszta szavakra”
Beszélgetés Dombi Tinódy László költôvel

„Aztán – a titok útrakel, hogy dolga végeztével ismét öncélú legyen”
Mészöly Miklós

A VIII. „Szekszárdi Magasiskola” Mészöly Miklós Iro-
dalmi Akadémia és Írói Mesterkurzus idén a „MÉ-
SZÖLY 100” szekszárdi rendezvénysorozathoz kap- 
csolódott. 

Esômanók Integrált 
Családi Sportnap 

július 31-én

A kortárs irodalom helyzete volt a központi témája 
Czinki Ferenc, a Szépírók Társaságának újonnan meg-
választott elnöke, Móricz Zsigmond-ösztöndíjas író, 
szerkesztô, kritikus és Farkas Zsolt Eötvös-ösztöndíj 
esztéta, kritikus, író beszélgetésének, amely július kö-
zepén zajlott Szekszárdon. A beszélgetésbôl közlünk 
most részleteket… 
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A Pesthy család ősi nemesi família. 
Őseik az első királyi elismerést, a 
címeres levelet 1582-ben Rudolf csá-
szártól, majd a címert és nemességü-
ket megerősítő okiratot 1651-ben III. 
Ferdinándtól kapták. A nemesség első 
kihirdetésére 1654. Karácsony havá-
nak 21. napján Győr vármegyében 
került sor. Tolna vármegyében e kihir-
detés a nemesi vármegye szekszárdi 
közgyűlésén 1729-ben történt meg. 
A Mária Terézia kori, 1754–1755. évi 
országos nemesi összeíráskor Pes-
thyek az igazolt nemesek között Tolna 
vármegye mellett Komárom, Bihar, 
Győr, Nyitra és Zemplén vármegyék-
ben is szerepeltek.

A família Tolna megyei ágának 
legismertebb személyisége dr. Pes-
thy Pál 1873. július 9-én Úzdbor-
jádon született. A Sárszentlőrincről 
1870-ben Bonyhádra áttelepített 
evangélikus gimnáziumban kezdte, 
majd Selmecbányán fejezte be kö-
zépiskolai tanulmányait. Ezt köve-
tően a nemesi családoknál hagyo-
mányosnak tekinthető ismeretek 
megszerzése következett, ami bu-
dapesti és berlini jogi tanulmányo-
kat jelentett számára. Az egyetemi 
éveket hosszabb külföldi tanulmá-
nyút, majd ügyvédi és bírói szak-
vizsga követte. Szekszárdon járás-
bírói kinevezést kapott 1908-ban. 
1914-ben már a szekszárdi tör-
vényszék elnöke, majd eredményes 
tevékenységét 1921-ben a Curia 
bírói címmel ismerte el. Mindössze 
49 évesen ment nyugdíjba.

Enyingi Belák Szerénával kötött 
házasságából két gyermekük Már-
ta (1902–1982) és Amália (1905–
1963) született. Az 1925-ös gazda-
címtár adatai szerint Úzdborjádon 
dr. Pesthy Pál és lányai 238, özv. 
Pesthy Endréné 308 kh-s földbirtok-
kal rendelkezett. 

Az 1922-es választások előtt 
Bethlen István különösen nagy 

hangsúlyt fektetett a képviselője-
löltek kiválasztására, csak a várha-
tóan biztos befutókat indította. Dr. 
Pesthy Pál abban a gyönki, azaz a 
tolnai 3. számú választókerületben 
mérettette meg magát egységes 
párti programmal, ahol az 1920-as 
választásokon a kisgazda színekben 
közel kétharmados többséggel győ-
zedelmeskedő, ezúttal is favoritnak 
vélt Haypál István indult. Dr. Pes-
thy Pál gyönki programbeszédének 
csomópontjai a szabad kereskede-
lem, tisztviselők problémái, a föld-
reform folyamata, a királykérdés és 

a gazdálkodás hatékonysága voltak. 
Kiemelte, hogy a televény magyar 
talajon a termés mindössze fele a 
rosszabb, homokos talajon gazdál-
kodó németországi eredményeknek. 
Az érzelmekre ható szónoklatában 
megfogalmazta: Kenyérrel nagyobb 
rést lehet lőni az elzárt határokon, 
mint a híres 42-es ágyúval. Hang-
súlyozta, hogy a virágzó Magyar-
ország csak nemzeti összefogás 
eredményeként jöhet létre. A három 
induló ellenére nem kellett második 
választási fordulót tartani, mert dr. 
Pesthy Pál már az első fordulóban, 
meglepően nagy fölénnyel, a sza-
vazatok 53,5 százalékával megsze-
rezte a mandátumot. Ellenfelei 27, 
illetve 19,5 százalékig jutottak. 

A nyugalmazott törvényszéki el-
nök politikai pályafutása ezzel a 
választási győzelemmel elindult. 
Hamarosan kiderült, hogy a képvi-
selőség nem jelenti karrierjének csú-
csát. Már 1923-ban a nemzetgyűlés 
alelnökévé választották. 1924–1929 
között pedig a Bethlen kabinetben 
igazságügyi miniszter lett. Minisz-
tersége idején számos fontos törvény 
jelent meg, így például a felsőház 
kialakításáról, működéséről szóló, 
az igazságügyi szervezet módosítá-
sára alkotott és a magánjogi törvény-
könyv javaslata. 

1927. június 13-án Vendel Ist-
ván polgármester előterjesztésé-
ben méltatta a megye szülöttének 
politikai karrierjét és azokat az 
érdemeket, amelyekkel elősegítet-
te Szekszárd gazdasági, kulturális 
és szociális fejlődését. Példaként 
sorolta közbenjárását a nemzeti 
bank szekszárdi fiókja létesítésé-
ben, majd előnyös értékesítésében, 
a vásártér és a helypénzszedési jog 
megszerzésében, az új 350 férőhe-
lyes kórház építésének előkészí-
tésében, valamint az igazságügyi 
tárca által a városnak csatornázásra 
juttatott támogatásban. Az egyet-
értő hozzászólásokat követően dr. 
Pesthy Pált Szekszárd rt. város 
képviselőtestülete „egyhangú lel-
kesedéssel” díszpolgárává válasz-
totta. Érdekes, hogy míg szülőfa-
luja ugyanezen év húsvét hétfőjén 
(április 18-án) ünnepélyes keretek 
között, jeles országos és megyei 
személyiségek közreműködésével, 
adta át neki a díszpolgári okleve-
let, addig a szekszárdi díszpolgári 
elismerést igazoló okiratot a kép-
viselőtestületből választott kül-
döttség Vendel István vezetésével 
minisztériumi hivatalában adta át.

Dr. Pesthy Pál politikai karrierje 
csúcsának tekinthető a kormánypárt 
elnöki tisztébe emelése. (1929–1931)

1930-tól a földbirtokrendezés 
pénzügyi lebonyolítására alakult 
Országos Szövetkezet vezetője, 
majd 1936-tól az Országos Föld-
hitelintézet elnöki székében tevé-
kenykedett. Több egyházi hivatalt 
viselt, így például elnöke volt az 
Országos Protestáns Árvaegylet-
nek is. Az 1930-as években számos 
esetben hatékonyan befolyásolta a 
megye politikai életének alakulását. 
Nézetkülönbségük miatt a korábban 
alispáni, majd főispáni tisztséget is 
betöltő Perczel Bélával még pisz-
tolypárbajt is vívott.

1940-ben Horthy Miklós a felső-
ház tagjai sorába emelete. 

A háború alatt visszavonult a po-
litikától. 1952. május 7-én tüdőrák-
ban Sárszentlőrincen hunyt el.

Epilógus 
A háború után mellszobrát eltávolí-
tották. Szerencsére nem semmisítet-
ték meg. A Wosinsky Mór Megyei 
Múzeum padlásáról előkerült ruski-
cai fehér márványból készült alkotás 
2009 októberében a Balassa Napok 
keretében visszakerült régi helyére a 
kórház „A” épületének társalgójába. 
Az új talapzatot Amrein István vá-
raljai kőfaragó mester készítette. Az 
avatóbeszédet dr. Gaál Attila, a mú-
zeum igazgatója tartotta. A szobrot 
dr. Pálos Miklós a megyei közgyűlés 
alelnöke és dr. Muth Lajos a kórház 
főigazgató-főorvosa leplezte le.  

Dr. Dobos Gyula István

Szekszárd több, mint háromszáz éves címeré-
ben mindig látható volt a várost szimbolizáló, 
1794-ben leégett templomptorony a haranggal, 
és jellemzőként a szőlőfürt, búzakalász. 175 
éve, 1846-ban ezt a címerrajzot erősítette meg 
az első magyar nyelvű, köriratos pecsétnyo-
mó, majd – itt a Szűz Mária képet elhagyva – a 
rendszerváltás után választott címerkép is. Kiss 
István szobrászművész KILÁTÓ néven ismert 
alkotása ezeket a jelképeket fogalmazta át szo-
borrá: templomtoronyszerű építmény harang-
gal, búzakalásszal és szőlőfürttel, alatta pedig 
kis kápolnával, amely – az ismert kifogások és 
viták miatt – befejezetlen maradt. Ide tervezte a 
művész a város történelmi eseményeit ábrázoló 
bronz domborításokat.  Kaczián János

S Z E K S Z Á R D  D Í S Z P O L G Á R A I

DR. PESTHY PÁL (1873–1952)

Egy 175 éves 
városcímer emlékére

Provokatív cím, belátom. 
A zenében ellenpontozás, 
a történelemben az érem 
másik oldala. Van vala-
mi és van az ellenkezô-
je. Az is-is, a vagy–vagy, 
az azonban, ugyanakkor, 
de… Voltaképp minden-
nel így vagyunk. 

A szeretem–nem szeretem, lehet han-
gulat kérdése, pillanatnyi érzés, el-
múlik. Egy városhoz kötődő érzelem 
valami más. Rengeteg emlék munkál 
benne; ház, utca, gyerekkor, barátok, 
családi történetek, mindez együtt. 
Ahogy kinéz, ahogy rám köszön, 
mint környezet. Szeretjük, de harag-
szunk is rá a nem tetsző dolgokért, 
hiszen a mienk. Szekszárdinak lenni 
lényegében ugyanazt jelenti, mint 
például kőszeginek vagy hajdúbö-
szörményinek. Aki ott és abban a vá-
rosban nőtt fel és él, tudja, hogy mire 
gondolok. Szeretete tárgyának, váro-
sának sajátos kép-élménye, története 
és meséje van a számára. Minden te-
lepülésnek más-más okból. Ezekért 
a sajátos másokért szeretjük. Robert 
Capa, amikor megkérdezték tőle; mi-
től olyan jók a képei, pl. A milicista 
halála? Azt válaszolta: Ha egy kép 
nem jó, nem mentél elég közel. Tehát 
nézzük Szekszárdot közelebbről! 

A háború után szüleim itt leltek 
otthonra a négy gyerekkel, ez már 
önmagában elegendő ok arra, hogy 
eszmélésem óta bizalmas viszony-
ban legyek a várossal. Budapestről 
érkezőként, minden közeli volt és 
földszintes. Az a kis ház is az Au-
gusz Imre utcában, ahol családunk 
egyik fele kapott albérletet, pár ház-
zal arrébb a többieknek jutott másik 
szoba. Füzessy Erzsi néni – Szek-
szárd híres zenetanára – szeretettel 
fogadott bennünket, árvaházakból 
összegyűjtött gyereket. Következő 
hajlékunk már családegyesítő lehe-
tőséget kínált. A Rákóczi utca 24. 
számú ház a nagy utcai szobával 
és az udvar végében egy konyhá-
val, – mint jóval később megtud-
tam – Escher Károly (1890–1966) 
nemzetközi hírű fotóművésznek 
volt a szülőháza. Születésének 125. 
évfordulóján emléktáblával tervez-
tük megjelölni az épületet, de a ház 
tulajdonosa nem adott rá engedélyt. 
Évtizedekkel korábban, az ifjúsági 
táborban találkoztam egy lobogó 
tekintetű fiúval, akitől megtud-
tam; ő két házzal arrébb, a húszas 
számúban született. Kérdeztem, 
mivel foglalkozol? Regényt írok, 
mondta. Csengey Dénesnek hívták 
(1953–1991). Talán éppen Mezítlá-
bas szabadságról ábrándozott, vagy 
már az új korosztály politikai nyilat-
kozatához gyűjtötte a szavakat, „és 
mi most itt vagyunk” felkiáltással. 
Keveset tapasztalt meg a rendszer-
váltásból, de addig a reményig el-
jutott, hogy „rend nem akkor van, 
amikor irányítható, hanem amikor 
szabad egy ország, egy nép, egy tár-
sadalom.” Szülőházára tisztelői em-
léktáblát tettek (2008), aztán a házat 
valakik lebontották, a táblát áttették 
az új épületre, hogy ott hirdesse: 
„Ebben a házban született…” Pedig 
nem.                               Kaczián János

Miért szeretem 
Szekszárdot, 
és miért nem

Isten éltessen 
Magyarország! 

Ünnep augusztus 20-án 
Szekszárdon 
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ATLÉTIKA Ismét országos bajnok-
ságnak adott otthont a szekszárdi at-
létikai centrum. Ezúttal a 18 évesek 
legrangosabb versengésének volt 
a helyszíne augusztus első hétvé-
géjén. A Szekszárdi Sportközpont 
szakosztályából, a sprinter Szilágyi 
Péter (edzője Scherer Tamás) ért 
el dobogós helyezést az OB-n, 100 
méteres síkfutásban. 

KOSÁRLABDA A paksi Gesz-
tenyés úti sportcsarnok tetőszer-
kezetének átalakítása miatt az év 
végéig a szekszárdi városi sport-
csarnokban játssza hazai bajnoki 
meccseit az Atomerőmű SE férfi 
élvonalbeli csapata. Ez magában 
hordozza annak a lehetőségét, 
hogy kettős mérkőzéseket is ren-
dezzenek: az ASE férfi csapata 
és az Atomerőmű KSC Szekszárd 
hazai pályára kisorsolt mérkőzé-
sét. Az már biztos, hogy az ASE 
a férfi bajnokság szeptember 22-i 
nyitó fordulójában az ALBA Vo-
lán együttesével meccsel Szek-
szárdon, három nappal később 
pedig ugyanitt a Szolnoki Olajbá-
nyásszal meccselnek a paksiak.

A felkészülését új külföldiekkel 
megkezdő bajnoki ezüstérmes KSC 
Szekszárd most még az Euroliga 
selejtezőjére fókuszál. Az Európa 
Kupa négyes döntőjében idén ta-
vasszal nem várt nagy sikert elérve 
bronzérmesek lettek, így szeretné-
nek 2021-2022-ben a kontinentális 
elitligába szerepelni. A szekszárdi 
klub a lehető legjobb felkészülés 
érdekében előre hozta hagyomá-

nyos tornáját: az idén 52. Sió Ku-
pát augusztus 31-e és szeptember 
2-a között rendezik meg a városi 
sportcsarnokban.

Megrendezi az ASE is hagyomá-
nyos felkészülési tornáját fiatalon 
elhunyt válogatott játékosa, Morgen 
Ferdinándra emlékezve: ennek idő-
pontja szeptember 3-4.

ASZTALITENISZ Nehéz helyzet-
be került a női asztalitenisz Szek-
szárdon. A támogatók elfogytak, 
nincs miből extraligás vagy egy 
NB I-es csapatot működtetni, de 
talán még egy NB II-est sem. A fel-
nőttcsapat és a minőségi utánpót-
lásnevelés fennmaradása a jelekből 
ítélve csak egyvalakinek fontos, 
aki nem más, mint Sáth Sándor. 
Az országos hírű tolnai sikeredző, 
a kilencvenes évek közepétől edző-
ként, menedzserkének főszerepet 
vállalt a Szekszárd AC kilencvenes 
évekbeli létrejöttében és nemzetkö-
zi sikereket elérő hazai élcsapattá 
válásában.

KAJAK-KENU Szekszárdi arany-
érmek az idei gyermek, kölyök és 
utánpótlás magyar bajnokságon, 
amit júliusban Sukorón rendeztek, 
amelynek meghatározó versenyzője 
egyértelműen a szekszárdi Acélos 
Hanna (U13) és Jámbor Lotti (U12) 
volt. Mindketten meg tudták véde-
ni tavalyi magyar bajnoki címüket.  
Az egész éves teljesítményük alap-
ján mindketten a Magyar Kajak-Ke-
nu Szövetség kölyök válogatottjá-
nak tagjai lettek.                                    B.Gy.

OTTHON – SPORT

„
Hűvös, deres reggelek, a csodás szí-
nek, a levegő illata, a bágyadt nap-
sütés, a kissé melankolikus hangu-
lat, a táj komoly és méltóságteljes. 
Ezernyi emlék és illat… Nem tudok 
betelni ezekkel a hangulatképekkel.

Az őszt mégis legtöbben az el-
múláshoz kötik, és sokszor mosto-
haszerep jut neki, pedig valójában 
ilyenkor kezd el nyüzsögni és élni 
újra a város és a vidék. Elkezdődnek 
a szüretek, a tanév, minden felpezs-
dül és mozgásba lendül. A természet 
szinte percről percre más és más, 
ahogy a fák levelei lehullnak. Ezt a 
dinamikus, színes világot érdemes 
beköltöztetni otthonunkba is. 

Az ősz színei melegek, lágyak, 
sötétek. A hulló falevelek évszaka. 
Az aranybarnától a mogyorón át a 
csokoládébarnáig, az okkersárgán át 
a narancsig, a püspöklilán át a bor-
dóig, a terrakottától a rozsdáig, zöl-
dek, kékek és megannyi árnyalatuk.

A szín erôteljes és 
érzelmekben gazdag 
téma, befolyással van 
közérzetünkre és 
környezetünkre. 

Az általunk választott színek ha-
tározzák meg személyiségünket is, 
és árulkodnak arról, kik is vagyunk 
valójában. Igaz ez az otthonteremtés-
ben és öltözködésünkben egyaránt.  
A megfelelő színekkel javíthatunk ál-
talános közérzetünkön és lelki állapo-
tunk minőségén. 

Ebben az évszakban szabadidőnk 
nagy részét, mivel elég korán sötéte-
dik, általában otthon töltjük. Egy ott-
hon akkor válik igazán sajátunkká, 
ha megtelik élettel, tárgyaink szemé-
lyes történeteivel és emlékekkel. Itt 
lelassulhatunk kicsit, megteremthet-
jük a magunk nyugalom szigetét és 
bekuckózhatunk a hűvös estéken. Ha 

életterünket az évszak-
nak megfelelően kissé 
felfrissítenénk, átöltöz-
tetnénk lakástextíliák és 
dekorációk cseréjével, 
apró átalakításokkal ezt 
könnyen megvalósíthat-
juk. Egy-egy jól válasz-
tott kiegészítővel, mint 
például egy díszpárna és 
takaró, esetleg függöny 
vagy terítő, egy kreatív 
asztaldísz készítésével 
vagy a manapság nagyon népszerű 
dísztökök elhelyezésével új hangu-
latot varázsolhatunk magunk köré.  
A színek és fények is varázslatos 
módon képesek hatni és meghatá-
rozzák otthonunk komfortérzetét. 
Gyertyákkal, lámpásokkal, fény-
fűzérekkel még inkább fokozni 
tudjuk ezt, és igazi meghitt őszi 
hangulatot tudunk teremteni. 

A lakás stílusa, a falak, a bútorok 
színe, mintázata adja az alapot, eh-
hez igazítsuk az új ötleteket, mert 
mint mindenben érdemes, itt is a 
„kevesebb több” szabályt követni. 
Nem szükséges ezernyi változta-
tás ahhoz, hogy csodás új otthont 
varázsoljunk. Érdemes az eredeti 
kompozícióhoz egy-két könnyen 
illeszkedő színt választani, és ezek 
minimálisan változtatott árnyalata-
it vagy egy szép, erőteljes kontúrt 
használni.  

Az ösztönösséggel hosszú távon biz-
tosan nem fogunk mellé, hiszen olyan 
térrel és hangulattal vesszük körbe 
magunkat, amit eleve szeretünk.

Ha szerencsénk 
van, részünk lehet 
az igazi napsütéses, 
mégis hűvös őszben, 
amikor már fázunk 
kis ruhában vagy 
pólóban, de még 
kellemesen érezzük 
magunkat egy puha 
kötött pulcsiban vagy 
egy vékony kabátban. 
Ahogy otthonunk át-
alakításában is, úgy 

az öltözködésben is hatnak ránk a szí-
nek. Befolyásolják viselkedésünket, 
érzelmeinket és hangulatunkat, amit 
– éppen ezért – az öltözködésünkkel 
nagyszerűen tudunk formálni. Ilyen-
kor ősszel nagyobb gondot fordítha-
tunk erre, hogy kicsit jobb kedvünk 
legyen, hiszen már a válogatás folya-
mata is szórakoztató. 

Minden ember bőr-, haj- és szem-
szín alapján eredetileg 4 évszaktípus-
ba tartozik. Minden típust további 
3 altípusba sorolunk, így összesen 
12 színtípust különböztetünk meg. 
Az évszaktípusoknak természetesen 
nincs köze sem a születési időhöz, 
sem a kedvenc színeinkhez, vagy 
hogy mi a kedvenc évszakunk. Ahogy 
mondani szokták nincsen gardrób-
kommandó, se színrendőrség. Viszont 
fontos, hogy itt is figyeljünk a harmó-
niára. Ha nem is minden a színtípu-
sunknak megfelelő, kiegészítőkkel és 
sminkkel együtt mégis összhangba 
kerülhet az outfitünk.

Az Ősz típusú nőkre gyakran hasz-
nálják a „földanya” jelzőt. A szín - 

típusba tartozók általában világos és 
közepes színmélységű, hajszínnel 
rendelkeznek, némi vöröses árnya-
lattal. Szemszínük meleg tónusú, 
az aranybarnától a pávakéken át 
az olajzöldig. Bőrük szintén meleg 
tónusú, sárgás, olívás színű. Meg-
jelenésük ezek miatt az árnyalatok 
miatt melegséget, szimpátiát vált ki. 
Kisugárzása természetes és nőies. 
Azok az árnyalatok, melyek a többi 
típust öregítik vagy betegesen sár-
gítják, az ősz típust sugárzó meleg-
séggel ragyogják be. Világszerte az 
egyik legritkább színtípus.

Természetességéből fakadóan, 
színei valahogy magukkal vonzzák 
a természetes anyagokat is. Ezek 
az anyagok gyakran puhák, esetleg 
sűrűbb szövésűek, érdes felületűek, 
illetve rusztikus textúrájú, termé-
szetes ruhadarabok. Lehet például 
bőr, lenvászon és tweed.

Színeiben a barnás narancs, az 
okker, a rozsda és terrakotta színek, 
az arany, az izzó vörös, a kék és 
zöld árnyalatai mind megtalálhatók. 
Semleges színei a kávébarna és a 
teveszín. Arra viszont vigyázzunk, 
hogy túl sok színt ne keverjünk, 
törekedjünk mindig a harmóniára. 
Lehetőség szerint arany és bronz ki-
egészítőket párosítsunk hozzá.

Remélem sikerült egy kicsit de-
rűsebb képet festenem az őszről, 
amelyből látszik, hogy ez az év-
szak egyáltalán nem valami unal-
mas és kötelező rossz a nyár után, 
hanem inkább az újrakezdés csodás 
lehetősége.                   Mosonyi Eszter

Az európaiak  
világbajnoksága volt
A járványhelyzet miatt erre a vi-
lágversenyre Európán kívül más 
kontinensről ezúttal nem érkeztek 
versenyzők. Akik Európából hiá-
nyoztak, azok a svédek voltak: az 
utolsó héten mondták le a fentebb 
említett okból a részvételt.

Ha az összes korosztály vala-
mennyi kategóriáját összeadjuk, 
akkor több mint hetven Világ- és 
Európa-bajnoki cím, illetve do-
bogós helyezés talált gazdára 
Szekszárdon a majd’ egyhetes 
versenyzés alatt egyéniben és a 
csapatversenyek során. 

A Magyar Íjász Szövetség elnö-
ke Vánky Sebastian, aki egyben a 
nemzetközi szövetség első embere 
a verseny felépítéséről nyilatkozott:  
̶  Nem akarjuk követni a verseny-
sportot, arra ott van, az olimpiai 
pályaíjászat, meg akarjuk tartani a 
népünnepély jellegű demonstrációs 
világversenyeket, amelyekre bárki 
különösebb feltételek, kvalifikációs 
szint nélkül is nevezhet. 

Aki csak egy picit is bepillantott 
a versengésbe, akár a sötétvölgyi 
erdőben felállított négy célállomá-
son, vagy éppen már a városi fut-
ballpályán zajló hatos csapat, illetve 
egyéni döntőkbe, az meggyőződhe-
tett arról, hogy a 3D íjászat, tényleg 

izgalmas, komplex tudást igénylő 
versenysport. Az íjász sokszor 30 
méternél távolabbról lő, hogy az 
adott állatfigura legértékesebb pont-
ját el tudja találni.
 
Szekszárdi 
gyôzelmek is!
Nem maradtak el a nagy győzelmek 
szekszárdi részről: Nagy Nikolett, a 
Tolnai Tájak Íjász Egyesület képvi-
seletében női fiatal felnőttek kate-
góriában olimpiai íjjal versenyezve 
lett világbajnok Szekszárdon. We-
hovszky Kíra Tícia tradicionális íj 
kategóriában a szekszárdi Alisca 
Nyilai Egyesület reménységeként a 
többnapos küzdelemben nem talált 
legyőzőre, és ezzel a junior korú 
versenyző a legrangosabb címet is 
elnyerte. Berek Hunor a gyerekek 
között szintén bajnok lett. Feltét-
lenül említést érdemel a Tolna me-
gyei íjászat nagy veteránja, emb-
lematikus figurája, Bóka László, 
aki csigás íjával immáron a Paksi 
Celőke Egyesület színeiben lett 
ezüstérmes.                                    B.Gy.

3D Íjász Világ- és 
Európa-bajnokság Szekszárdon

SPORTÁGRÓL SPORTÁGRA 
A nyár tükrében

ÔSZ – A szín erôteljes és érzelmekben gazdag téma
Bevallom, ahogy öregszem évrôl évre egyre inkább vá-
rom az ôszt. Kétség sem fér hozzá, ez lett a kedvenc évsza-
kom. Bár sokak szerint megosztó, elmúlás vagy újrakez-
dés örök dilemmája. Pedig ha kicsit jobban elmélyülünk 
benne, könnyen meg lehet találni a szépségét.

Garantált volt a magyar, ezen belül a Tolna megyei si-
ker az augusztus 9-14-e között a Szekszárdon megtar-
tott íjász világbajnokságon. A Nemzetközi Íjász Szö-
vetség égisze alá tartozó háromdimenziós szakágban 
(3D) mi magyarok évtizedek óta meghatározó szerepet 
töltünk be. A szekszárdi összevont EB-VB-re beneve-
zett valamivel több mint félezer íjásznak a fele magyar 
induló volt.
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SZEKSZÁRDINAPLÓ
Történelmi gyôzelem a Sárszentlôrinc ellen 

augusztus 15-én! A Szekszárdi UFC nôi csapata 
továbbjutott a Magyar Kupába!


