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Harminc ember dolgos kezei,
hatezernél is több munkaóra

Megújult az orgona a belvárosi templomban

Kutny Gábor

A belvárosi templom orgonája 
1806-ban a templom szentelé-
sére készült el – meséli Hajdók 
Judit orgonaművész. Ezt köve-
tően Angster József orgonaépítő 
1890-ben épített egy új hangszert 
az orgonaházba. Igy jön ki a 130 
esztendő, amelyet ez a csodá-
latos hangszer megélt.  Angs-
ter néhány sípot megtartott az 
eredeti hangszerből. Az ismert 
orgonakészítő munkásságának 
legnagyobb remeke ez az orgona. 

– Nem nyúltak hozzá azóta, nem 
esett át felújításon?

– Az elmúlt 130 év alatt nem 
esett át komoly helyreállításon 
az orgona. Igaz, 30 évvel ezelőtt 
hozzányúltak, ám mint kiderült 
ez nem volt egy szerencsés lépés, 
elsősorban műszakilag volt hibás 
a folyamat. Most az átalakítás 
eredményeképp olyanná válto-
zott, amilyennek eredetileg épí-
tették. Egy orgonát normál eset-
ben 15 évente generálozni kell, 
de itt már egy sokkal nagyobb 
beavatkozásra volt szükség. A 
pécsi Orgonaépítő Manufaktura 
munkatársai teljesen szétszedték 
a hangszert az utolsó csavarig, 
szegig és szelepig, majd egyesével 
kitisztították, kijavították a hibá-

kat és kiegészítették, pótolva a 
már hiányzó darabokat. Az Ang-
ster orgonák nagyon jól vannak 
dokumentálva a levéltárakban, 
így a szekszárdi hangszer eredeti 
színes rajzai is megvannak. Ebből 
derült ki, hogy rengeteg alkatrész 
van, amit rekonstruálni kellett.

– Mi mindent kellett megcsinál-
ni?

– Minden orgonaépítés kézmű-
ves munka. Ez egy kis műhelynek 
akár 2–3 évbe is beletelt volna. A 
rekonstrukciót végzők azt mond-
ták, a fém sípok közül néhányat 
csak a festék tartott össze. Ebben 
az orgonában nagyon sok a fa 
síp, amikor az összes megszaba-
dult a régi festékrétegtől akkor 
derült ki, mivel is állnak szembe 
a felújítást végzők.  Csak a fasí-
pokkal dupla annyi munka volt, 
mint amennyivel eredetileg kal-
kuláltak. A projekt kezdete előtt 
6000 órára becsülték a felújítás-
sal töltendő munkaidőt. Budavá-
ri Attila restaurátor azt mondta, 
jóval túllépték ezt az óraszámot. 
De annak érdekében, hogy 100 év 
múlva megint bontható legyen, 
ezt meg kellett tenni.  A restaurá-
lás során az is a lényeges, hogy az 

eredetileg felhasznált anyagokat 
használjuk újra, ez pedig komoly 
időt vesz igénybe. Csaknem 30 
ember összehangolt munkájára 
volt szükség.

– Mennyire volt nehéz a beépí-
tés?

– Legalább akkora munka a 
beépítés, mint a felújítás. Ez az 
orgona 1600–1700 sípból áll, 
amelyek összerakása helyben ko-
moly feladat. A sípokat egyesével 
kellett intonálni egymáshoz, az 
Angster szellemiségéhez, no és 
a templom akusztikájához, ami 
nem egyszerű. De most nagysze-
rűen, a várakozáson felül szól. 

TÓTH 
RÓBERT

Morál
Együtt cseperedtünk fel, s 
mondhatni mindvégig bará-
tok voltunk mi ketten: a sport 
és én. Visszagondolva, talán 
mindent, ami emberré tesz, a 
sporttól tanultam. Többek kö-
zött önfegyelmet, kitartást és 
alázatot. Azt hiszem, ezekben 
az időkben tanultam meg azt 
is, hogy nem vagyok egyedül a 
pályán. Hogy az egóval sem-
mire sem jut az ember. Hogy a 
cselek sokszor csak öncélúak, 
és nem mindig visznek előre. 

Ebből biztos egyértelművé 
vált: csapatsportról beszélek. 

A grundon lemeccselt ját-
szmák tanulságai valóban 
hasznomra váltak akkor is, 
amikor kibújtam a sportci-
pőből. Bár ilyenkor az ember 
átlép a civil valóság megko-
pott gyepére, a játékszabá-
lyok ugyanazok maradnak. 
Ha nem vezérel kellően a fair 
play, könnyen beleszaladunk 
egy sárgába vagy egy pirosba.  
Ha nem tudunk egy ember-
ként megszakadni, elmarad 
a siker. Ha nem érezzük úgy, 
hogy közös szív dobog mind-
annyiunkban, akkor nem is 
vagyunk valódi csapat. 

Még szerencse, hogy van-
nak, akiknek hevesebben ver 
a szívük. Akik minden léleg-
zetvétellel imát is mondanak 
a magyarokért. Akik képesek 
egy- szólamban skandálni, 
mígnem az utolsó sípszó el-
hangzik.   

S a legvégén mindegy, hogy 
nyertünk-e. A lényeg, hogy 
egy csapat vagyunk. A lényeg 

a morál.

JEGYZET

Mintha az építése utáni 
időket élnénk, úgy szól a 
belvárosi plébániatemplom 
megújult orgonája. Gyakor-
latilag ízekre szedték, hogy 
pótolják a hiányzó részeket 
lekaparták és amennyire a 
szabályok engedték egy ki-
csit modernizálták a hang-
szert, amely így az egyházi 
alkalmak mellett akár kon-
certekre is alkalmassá vált. 
Hajdók Judit orgonamű-
vésszel beszélgettünk a fel-
újításról.

A hangszerfelújítást a Pécsi 
Egyházmegye finanszíroz-
ta egy nyertes pályázatból. 
De ugyan ebből a tender-
ből más is megújult a tolnai 
megyeszékhely belvárosi 
templomában. Az orgona 
restaurálása több, mint 45 
millió forintba került.
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Nem elég nyitva tartani a templomok ajtaját
Szekszárdon járt a megyéspüspök 

Kutny Gábor

Azt látom – mondja Felföldi László –, 
mintha az ember, a társadalom, a kö-
zöség elveszítette volna a lelkét. Az 
emberek tevékenyek és jó szívvel meg-
próbálnak helytállni a mindennapi kihí-
vásokban, mindezt elveszett lelkülettel 
teszik. 

– Milyen folyamatokat lát? Újra tele 
lesznek a templomok hívekkel?

– Egyet meg kell érteni: az ember kö-
zösségi lény és szüksége van a kapcsola-
tokra. Ott találunk igazán önmagunkra, 
mindenki vágyik egy jó közösségre. Na-
gyon odafigyelve lehet jó családi vagy 
akár egyházi közösséget megvalósítani, 
teremteni. Ha egy közösség jól működik, 
befogadó, megerősítő, akkor az emberek 
pillanatok alatt odatalálnak, mert kere-
sik ennek a létét, a valóságát. Nos ezen 
múlik, hogy az emberek megtalálják-e 
az egyház környezetében ezeket a közös-
ségeket, ahova érdemes csatlakozni.

– Ehhez az egyháznak változtatnia kell 
a kapcsolatépítési rendszerén? Túl kell 
lépni azon, hogy kinyitjuk a templom-
kaput és azt mondjuk, gyertek?

– Igen, ezen mindenképpen túl kell lép-
ni. Az egyház egy különleges szervezet,  

küldetése van azokért, akik nincsenek 
ott. Amikor kialakultak a keresztény 
társadalmak, akkor ezzel nem kellett 
tevékenyen foglalkozni, mert része volt 
az életnek az egyházzal való szoros kap-
csolat. Most más világot élünk, az egy-
háznak profilt kell váltania, méghozzá 
nagyon gyorsan. Nemcsak kinyitni az 
ajtót, nemcsak kitárni a lehetőséget az 
emberek előtt, hanem nekünk kell ki-
lépni, odamenni a szükségben lévők-
höz vagy a gyerekekhez, a családokhoz, 
akik nehéz körülmények között élnek, 
de a lelkük, a szívük mélyén több-
re vágynak annál, mint amiben 
élnek. Egy óriási profilváltásra 
van szüksége az egyháznak, ezt 
nyugodt szívvel állíthatom.

– Csak az a kérdés, hogy 
elég rugalmas-e az egyház 
ahhoz, hogy kilépjen a sé-
mákból?

– Nekem az a dolgom, hogy 
figyeljek, hogy meghalljam, 
mire van szükség. Ha ott vagyok 
igazán, akkor egy szó, egy gon-
dolat elég ahhoz, hogy tudjam, 
mire is van szüksége annak, 
aki megkeres, segítséget kér, 
vagy akinek próbálom jobbá 
tenni a mindennapjait. Amit 
az egyház tanít, az örök, füg-
getlenül attól, milyen korban 
élünk. Az már egy másik 
kérdés, hogy hogyan juttat-
juk el ezt az emberekhez. És 
ebben a tekintetben ráfér 
az egyházra a modernizá-
ció, mert megváltoztak a 
kommunikációs csator-
nák. Sok a tanulnivaló. 
Kettősség jellemezte 
minden korban az egy-
házat: mindig modern 
volt és mindig ősi. És 
ez igaz az emberre is. 

Az egyház emberekből áll, akik ta-
nulnak, részt vesznek egy közösség 
életében, és hozzák a modern tudo-
mány, a technika lehetőségeit. Szóval       
 a rövid válaszom erre 

az, hogy higgye el, 
nagyon modern 
az egyház.

Felföldi László pécsi megyéspüs-
pök szekszárdi látogatása során 
több iskolában is járt. Részt vett a 
Kolping Katolikus Szakképző Isko-
la, Gimnázium és Alapfokú Művé-
szeti Iskola, valamint a Szent József 
Katolikus Általános Iskola évzáró 
ünnepségén. Megítélése szerint a 
katolikus egyháznak már nem elég 
nyitva tartania a templomok ajta-
ját, hanem új kapcsolatokat kell 
kialakítania a társadalommal.
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FOTÓ: BEKÜLDÖTT KÉP

Egy kis (éjjeli) zenetörténet
Bachhoz így szólt Telemann:
„A kisgatyám tele van.”
Bach ezt mondta néki: „Kend el!
Csak vigyázz, ne lássa Händel!”

Bécs utcáit járva Mozart,
meglátott egy árva lószart,
s szólt: „Ki orrát beleveri,
nem lesz más, mint Salieri.”

Sárgaházba jutva Schumann,
nyakig elmerült a búban:
„Látom már, a sors rám pikkel, –
mért is kezdtem Clara Wieckkel?”

Lányától ebédre Liszt
nem kapott csak tejbegrízt;
s kérte őt: „Cosima, vágd el!
A felét hadd falja Wagner.”
Nőjét hívta Mahler: „Alma,
nékem már az élet alma.
Légy okoska, árad verd fel!
S elvesz majd Kokoschka, Werfel.”

Feldöntve a kottatartót,
Operából ront ki Bartók:
„Nem kell ez a rusnya hodály;
ĺrjon zenét ide...Lehár!”

Ha nem tetszik Penderecki,
az ajtómon penderedsz ki!

Ad Helgam
Ó, titkárnők gyöngye, te, azt 
üzenik teneked, hogy
Járhatsz bár a kies Duna partján 
fent, Budapesten,
Ám bámulhatod ottan a reklá-
mok zuhatagját,
Szívhatsz szürke leget, mit 
szmognak tisztel az angol,
Ámde Radex nem kell, ne ke-
resd, töltsd mással idődet,
Mert van az itt Szegeden, hol a 
bús Tisza jégbe fagyott már,
S nincs Tiszatáj, csak a Kincske-
reső, a kisöccs nyöszörög még,
Nincs se erény, se remény, de 
Radex, az van, ne busulj hát,
És ne keresd, megvették, holnap 
a Pannika hozza.
 Horatius

Episztóla
Itt jártam én, költő
Kit száz emberöltő

Egynél többször nem terem,
S ha nem szembeötlő,
Közlöm én, hogy ott ő,

Asztalkádon levelem,
És most öt meg kettő
Napot véve ettő'

Nem leled csak hűlt helyem.
De mához egy hétre
Megyek a Nyírségbe,

S kéne sok Kincskereső,
Tegyed hát ezért le
Asztalomra végre,

És ha eljő az idő,
Belovagol érte
Az, aki ezt kérte,

Ha csak meg nem gebed ő.

Stephanus Szegediensis
poeta /aureatus Hungariae
maxImus

Kr. u. 1981-ik esztendő 13.ik 
februáriusában

Szekszárd 1799
Aki régi írások zamatát, ízét szereti, lapozza 
fel Vályi András Magyar országnak leírása c. 
háromkötetes lexikonját. Településtörténeti 
kis fogalmazványokat olvashatunk benne, 
köztük Szekszárdról is:

„Magyar, és német elegyes Mezőváros 
Tolna Várm. Földes Ura a’ Tudományi 
Kintstár, fekszik Sár vize mellett, Tolnához 
egy jó magyar mértföldnyire. Hajdan ne-
vezetes gazdag Apátúrsága vala, és a’ Be-
nediktinusoknak jeles Klastromjok itten, 
mellyet I. Béla Király 1061-dikben fundált, 
’s teste is ide helyheztetett, de az Ozma-
nok’ járma alatt elenyészett; virágzása-
kor száz lovasokkal segéllették a’ Királyt.  
Szerentsétlenül elégett e’ Városnak nagy ré-
sze 1794-ben, nevezetes Szentegyházával egy-
gyütt, de azólta jelesen felépíttetett; postája, 

ispotállya is van. Legnevezetesebb épület 

benne a’ Vármegyeháza, mind igen kies fekvé-
séért, mind pedig Várhoz hasonlító épületére 
nézve; határja jó termékenységű, veres borai 
híresek, és külső Országra is elhordatnak; la-
kosai kézi mesterségekkel, és gazdáskodással 
élnek; vagyonnyai külömbfélék.” 

A leíráskor Szekszárd már húsz éve megye-
székhely, Vályinak a vármegyeházára történő 
utalása még a régi, ma látható előtti állapot-
ra vonatkozik. Érdekes, hogy I. Béla sírjának 
hollétéről nem feltételezésként, hanem tény-
ként írja: a török hódoltság „járma alatt ele-
nyészett.” A Mátyás király idejében országjáró 
lengyel kanonok, Leonhard Uncius saját em-
lékként jegyezte le Szekszárdon I. Béla latin 
szövegű sírfeliratát:
„Trónjáról a király megtörten leesve,
Három évig vitte virágzó országát,
Kanizsa vizénél adóját fizette.
Szexárdon temették a már kihűlt tagját.
Hol emelt éltében lakot égieknek,
Tetemét adta át íme a szentélynek.”
 (Kun Lajos fordítása)

Vályi András után száz évvel Wosinsky 
Mórnál vendégeskedett Jankó János néprajzi 
muzeológus (1900. dec. 29.). Ő így írt Szek-
szárdról: „Körül néztem a város főterén, me-
lyen a templom, a plébánia, a városháza, me-
gyeháza s még egy csomó csupa emeletes épület 
áll. Ez a főtér egészen csinos és rendes, ezen túl 
azután parasztváros az egész Szegzárd.” 

Mire tanít Wosinsky? „A népek élete is 
olyan, mint egyes emberé. Ezt is, azt is 
emlékei teszik napról-napra gazdagab-
bá, s nem érdemel dicső jövőt azon nem-
zet, mely múltjának emlékeit nem becsüli.” 
  Kaczián J.

MAGÁNBESZÉLGETÉS

Vármegyeháza és templom az 1794-es tűzvész előtt

„Lapozz föl engem és leszek”
Ahol csak lehet, amikor csak 
tudok, beszélek, írok Baka Ist-
vánról. Így lesz ez ma is, mert 
nem beszélnek, írnak róla any-
nyit, amennyit megérdemel ez 
a költőóriás.  

Ma azonban nem a komoly, 
nagy problémákkal küszködő, 
a világ súlyát vállain hordozó 

költőről lesz szó, hanem a „költők is vidámak néha” mottót használva, 
a remek humorú, tréfás lelkületű alkotót helyezem fókuszba. adzs

Játszik, mer játszani, de mint min-
dent, ami költészet, Baka István 
csak és kizárólag tökéletesen teszi, 
tudja megtenni.

Azt azonban a „vidám, tréfás” 
versekből is látjuk, a tökéletesség-
re való igénye, ezekben az alkotá-
sokban is ott van, függetlenül a 
játékosságtól. 

Ma a játékos, vidám oldalát mu-
tattam, de ne feledjük, korszakos 
költőóriás mivoltát, akit olvasni 
muszáj, könyveinek ott kell sorakoz-
niuk polcainkon! Ha többet szeret-
nének megtudni róla, jobban meg 
szeretnék ismerni, keressék Szek-
szárdon a Baka István Alapítványt, 
telefonszámuk: 70/411–2203.

Lapozzátok föl, és lesz! Olvas-
sátok, szeressétek Baka Istvánt, a 
KÖLTŐT.
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1  Forrás: TMÖL. Szekszárd város levéltára V./74/a Kjkv. 1926. október 9. Romsics István: Bethlen István miniszterelnöksége Rubicon 1996.

„Gróf Bethlen István a 20. századi ma-
gyar politika egyik legjelentősebb s a 
konzervatív-nacionalista magyar poli-
tikai gondolkodás utolsó nagy alakja 
volt.” 

Gernyeszegen (Gornești falu Romá-
niában, Maros megyében) a Teleki kas-
télyban született 1874. október 8-án. 
A budapesti egyetemen jogot tanult, 
majd Magyaróváron mezőgazdasági 
akadémiát végzett. 1901–1913 között a 
szabadelvű párt, majd a függetlenségi 
párt, ezt követően pedig alkotmánypár-
ti képviselő. Neve már ekkor felmerült 
miniszterelnök-jelöltként. A király való-
ságos belső titkos tanácsossá nevezte 
ki. 1919-ben kezdeményezésére alakult 
meg a Nemzeti Egyesülés Pártja. A Ta-
nácsköztársaság kikiáltása után Bécsbe 
emigrált, ahol a szegedi kormány kép-
viselőjeként az Antibolsevista Comité 
egyik vezetője lett. 
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Szekszárd díszpolgárai: 4/1. rész
Gróf Bethlen István (1874–1946)

Dr. Dobos Gyula

1920-ban tagja volt a magyar békedelegá-
ciónak. A Simonyi-Semadam kormány le-
mondása után létrehozta az egységes kor-
mányzópártot. A Teleki-kormány bukását 
követően, 1921. április 14-én miniszterelnök 
lett. Egységes igényként jelentkezett a rövid 
ideig működő kormányok helyett a stabil és 
kiegyensúlyozott adminisztráció. Ennek létre-
hozását a bel- és külföldön egyaránt jól ismert 
politikustól, Bethlen gróftól remélték. Tízéves 
országlása e bizalomnak megfelelését bizonyí-
totta. Miniszterelnöksége elején (1921–1923) 
fő cél a belpolitikai stabilitás és a külpolitikai 
bizalom alapjainak megteremtése volt.

A királykérdést lerendezve, IV. Károly má-
sodik puccskísérletének leverése után, 1921 
novemberében a parlamenttel elfogadtatta a 
Habsburg-ház detronizációjáról (=trónfosztá-
sáról) szóló törvényjavaslatot. 

Az ellenforradalmi rendszer és a Szociál-
demokrata Párt viszonyának normalizálása 
érdekében 1921 decemberében megkötötte 
a később Bethlen – Peyer paktumként emle-
getett titkos politikai egyezséget. Az egységes 
kormányzó párt kialakítása, a Kisgazda Párt 
beolvasztása érdekében 1922 februárjában 
híveivel együtt belépett a pártba, majd annak 

Nagyatádi Szabó István mellett egyik vezetője 
lett. E pártból és a hozzá csatlakozott konzer-
vatív pártokból létrehozta a Keresztény Kis-
gazda Földműves és Polgári Pártot (Egységes 
Párt), amely a magvát jelentette a későbbi 
kormánypártnak. 1922-ben rendeletileg (!) 
szűkítette a választói jogot, ezzel a szavazópol-
gárok száma háromnegyedmillióval csökkent. 
Ez a szűkítés azonban nem volt olyan jelen-
tős, hogy automatikusan biztosíthatta volna 
a Bethlen céljait kiszolgáló nemzetgyűlés lét-
rejöttét. Ezért Budapest és környéke, továbbá 
a megyei jogú, nagyobb városok kivételével 
visszaállította az 1918 előtti nyílt szavazást. 
[„A magyar léleknek a nyílt politikai hitvallás 
felel meg.” (?!)] A vidék, illetve a döntően falusi 
és mezővárosi bázisú Kisgazdapárt így a min-
denkori kormány és a helyi végrehajtó szer-
vek kénye kedvének lett kiszolgáltatva. A nyílt 
szavazás eredményeként a kormányzás 10 éve 
alatt az Egységes Párt 60–70 százalékos több-
séggel rendelkezett. A magyar pártstruktúra 
egyik legfőbb jellemzője az ellenzék nagyfo-
kú és a kormánypárt relatív politikai heterog-
enitása volt, ami Bethlen számára bonyolult 
manőverezést és taktikázást tett lehetővé és 
egyben szükségessé.

A belpolitikai konszolidáció befejező lé-
péseként 1926-ban Bethlen az 1918 előtti 
főrendiház örökébe új felsőházat szervezett. 
1921–23-ban megalapozott kormányzati 
rendszerébe ezzel beépítette az utolsó stabi-
litási tényezőt. A felsőház funkciója az lett, 
hogy a mindenkori közhangulatot – bizonyos 
mértékben a nyílt szavazás ellenére is - tükrö-
ző képviselőházzal szemben a törvényhozás 
konzervativizmusának állandóságát válság-
helyzetek esetére is biztosítsa. A felsőház tár-
sadalmi összetételére mindvégig jellemző volt 
a közép- és nagybirtokos, valamint az állami 
főtisztviselő tagok abszolút többsége.

A törvényhozás, végrehajtás és bíráskodás 
1918 előtti hármassága a húszas évek köze-
pére alapvetően helyreállt. Működtek a szél-
sőjobboldali, liberális-demokrata, demokrata 
és szociáldemokrata ellenzéki pártok. Véle-
ményüket a parlamentben és a nyilvánosság 
előtt egyaránt kifejthették. A kormányzati 
rendszerbe épített „biztonsági elemek” miatt 
azonban nem volt reális lehetőség arra, hogy 
a kormánypárt megbukjon, és parlamenti 
váltógazdálkodás alakuljon ki. Ennek követ-
keztében a törvényhozó és végrehajtó hata-
lom sem különült el olyan mértékben, mint 
ahogy az a demokráciákban meghonosodott. 
Bethlen konszolidált ellenforradalmi hatalmi 
rendszerében tehát a polgári parlamentáris és 
az autokrata elemek keveredtek. Politikai in-
tézményeit és azok működését tekintve a hú-
szas évek kormányzati formája a korlátozott 
polgári parlamentarizmus volt. 

A következő számban folytatjuk Bethlen 
István történetét.
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PROGRAMOK

ProgramajánlóProgramajánló
Babits Mihály Kulturális Központ

HangversenyHangverseny
2021. június 22. (kedd) 18:00 – Művészetek Háza
A bonyhádi Bartók Béla Zeneiskola növendékeinek hangversenye 
Ha kíváncsi, hogy milyen profi módon szólaltatják meg a klasszikus 
zene irodalmának halhatatlan darabjait a Völgység fővárosának ze-
nenövendékei, akkor mindenképpen vegyen részt a a hangversenyen. 
A belépés díjtalan!
SzínházSzínház
2021. június 24. (csütörtök) 19:00 – Színházterem
Szente Vajk: Legénybúcsú – Múzsa bérlet II. előadás. Csakis a fel-
hőtlen szórakozás ígéretével kecsegtethet egy olyan darab, amelynek 
helyszíne egy szállodai szoba, márpedig a Legénybúcsú ott játszódik, 
így a nevetés garantált! Jegyárak: 3.800,  3.500, 3.300 Ft. Jegyek kap-
hatók jegypénztárunkban és a jegy.hu oldalon. 
KoncertKoncert 
2021. július 1. (csütörtök) 19:00 – Művészetek Háza
Drahos Béla Liszt Ferenc-díjas karmester, fuvolaművész, habilitált 
egyetemi tanár Bajic Ágnes zongoraművésszel közösen ad koncertet, 
amelyen a zeneirodalom leghíresebb darabjait hallhatja majd a kö-
zönség. A koncerten fuvolán közreműködik Nagy Melinda. Jegyárak: 
2500 Ft., nyugdíjas/diák: 2000 Ft. Jegyek kaphatók jegypénztárunkban 
és a jegy.hu oldalon.
KultUdvar KultUdvar 
Nyári programok a Vármegyeháza udvarán

Június 15-től koncertekkel, szabadtéri színházzal, kertmozival és 
rengeteg focival várjuk Önöket a Vármegyeháza udvarán!

Wosinsky Mór Megyei Múzeum Főépület (Szent I. tér 26.)
Múzeum előtti tér
17:00–20:30 Ügyességi játékok gyerekeknek 
18:00–18:30 Simontornyai Várvédők hagyományőrző együttes fegyver- és 
viseletbemutatója 
18:30 „Pendűlnek nagy sok aranyforintok” A simontornyai 16. századi érem-
lelet című kiállítás megnyitója, Dr. Tóth Csaba (régész, numizmatikus – MNM, 
Budapest), közreműködik a Tabulatúra régizene-együttes
19:00–20:00 Íjászbemutató – Nyírő Gábor (Homokmégy)
21:00–22:00 Tabulatúra régizene-együttes koncertje 

Múzeum épületén belül
17:00–22:00 Kézműves foglalkozások, társasjátékok, fotófal
17:00–21:00 „Rejtély a múzeumban” nyomozós kalandjáték a szekszárdi 
608. sz. Schola Caritatis Cserkészcsapat szervezésében (3–5 fős csapatok, 
családok jelentkezését várjuk, indulás érkezési sorrendben, 8–9 éves kortól) 
19:00 „Pendűlnek nagy sok aranyforintok” A simontornyai 16. századi 
éremlelet c. kiállítás –  Varga Máté (régész, numizmatikus – Rippl-Rónai 
 Múzeum, Kaposvár) tárlatvezetése
19:30–20:00 Dr. Tóth Csaba: Pénzek színes világa c. könyvének bemutatója 
(könyvtárterem)
20:00–20:30 Varga Máté: Pénzhamisítás a középkorban és a kora újkorban 
c. előadása (könyvtárterem)
20:30–21:00 Kovács József múzeumpedagógus bűvészmutatványai pa-
pírpénzzel és érmékkel (könyvtárterem) 
20:30 „Pendűlnek nagy sok aranyforintok” A simontornyai 16. századi érem-
lelet c. kiállítás – dr. K. Németh András tárlatvezetése
19:30–24:00 Vissza a múltba. Látványtúra a pincemúzeumban (félóránként)
20:30 Örökségünk – Tolna megye évszázadai c. kiállítás – dr. Vizi Márta 
tárlatvezetése
22:00 Örökségünk – Tolna megye évszázadai c. kiállítás – Ódor János Gábor 
tárlatvezetése
22:00–22:48 „Pendűlnek nagy sok aranyforintok” A simontornyai érem-
lelet – Pazirik Informatikai Kft. filmbemutatója, rendező: Balogh András 
(könyvtárterem)

Vármegyeháza (Béla király tér 1.)
17:00–19:30 Kézműves foglalkozások
17:00 SARKANTYU SIMON 100 A Sarkantyu művészcsalád (Sarkantyu Simon 
Munkácsy-díjas festőművész, Sarkantyu Judit keramikus és Sarkantyú Mihály 
fotográfus és Sarkantyu Illés fotográfus) kiállításának megnyitója 
18:00 Tájak, települések, emberek c. kiállítás – Mácsainé Iván Éva tárlat-
vezetése
18:30 És mi újság a Béla téren? c. kiállítás – dr. Vizi Márta tárlatvezetése
19:00 Tájak, települések, emberek c. kiállítás – Mácsainé Iván Éva tárlat-
vezetése
20:00 Szekszárd Jazz Quartet koncert
21:30 A régi vármegyeháza világa c. kiállítás – Lovas Csilla tárlatvezetése 
22:00 És mi újság a Béla téren? c. kiállítás – dr. Vizi Márta tárlatvezetése 
23:00 A régi vármegyeháza világa c. kiállítás – Lovas Csilla tárlatvezetése

Babits Mihály Emlékház (Babits Mihály u.13.)
17:00 „Édes az otthon” – Rubányi Anita verses tárlatvezetése
18:00 HANGZÓ KERT Szabó Klarissza Médea DLA képzőművész kiállításának 
megnyitója
20:00 „Áll a régi ház még” – Lovas Csilla tárlatvezetése

Mészöly Miklós Emlékház (Babits Mihály u.15.)
17:00–22:00 MÉSZÖLY 100 – Vigyél magaddal egy Mészöly idézetet! 
17:00 Mészöly lázadásai – Liebhauser János előadása
18:30–22:00 Mészöly Miklós: Megbocsátás – közösségi felolvasóest
22:00 Mészöly lázadásai – Liebhauser János előadása
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HIRDETÉS

Szekszárd belvárosbanSzekszárd belvárosban
üzlethelyiségüzlethelyiség

KIADÓKIADÓ
2021. március 2021. március 

hónaptól.hónaptól.

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

(06423)

700 m700 m22-es-es
RAKTÁRHELYISÉGRAKTÁRHELYISÉG

SzekszárdonSzekszárdon
bérbe adó.bérbe adó.

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

(06424)

ÁLLÁSHIRDETÉS
ÉpítőiparbanÉpítőiparban és
csőszerelésbencsőszerelésben

jártas szakembereket 
keresünk Szekszárdra.

Telefon:
+36–30/2888–458

(06418)

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

(06419)

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!
(06420)

MENÜ Június 21. Június 22. Június 23. Június 24. Június 25.

„A”
1350 Ft

Palócleves Tejfölös
zöldbableves

Májgombóc-
leves

Zöldborsó-
leves

Marhahús-
leves

Mákos-szilvás
lepény

Borsos tokány,
párolt rizs

Rakott
burgonya,

savanyúság

Gyros, pita, 
friss saláta, 

öntet

Főtt 
marhahús,

pirított dara,
gyümölcs-

mártás

„B”
1350 Ft

Palócleves Tejfölös
zöldbableves

Májgombóc-
leves

Zöldborsó-
leves

Marhahús-
leves

Sörben 
sült oldalas,

tepsis
burgonya,

savanyúság

Mézes-
mustáros

csirkecombfilé,
olívás

tésztasaláta

Aranygaluska,
vaníliasodó

Kolbászos-
tarhonyás 

lecsó

Trappista sajt
rántva,

párolt rizs,
tartármártás

Napi
ajánlat
1250 Ft

Tarppista sajt 
rántva,

majonézes
mexikói

saláta

Tarppista sajt 
rántva,

majonézes
mexikói

saláta

Tarppista sajt 
rántva,

majonézes
mexikói

saláta

Tarppista sajt 
rántva,

majonézes
mexikói

saláta

Tarppista sajt 
rántva,

majonézes
mexikói

saláta

Fitness
ajánlat
1450 Ft

Csirkés-
zöldséges

curry,
párolt

jázmin rizs

Csirkés-
zöldséges

curry,
párolt

jázmin rizs

Csirkés-
zöldséges

curry,
párolt

jázmin rizs

Csirkés-
zöldséges

curry,
párolt

jázmin rizs

Csirkés-
zöldséges

curry,
párolt

jázmin 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.
(06426)

(06427)
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A szőlész-borász hallgatók aktuális gyakorlati feladatai
a PTE szekszárdi karán

Vas-Guld Zsuzsanna PhD
adjunktus PTE KPVK

A hallgatóknak lehetőségük van 
növényvédelmi előrejelzési tech-
nológiák megismerésére és alkal-
mazására, továbbá a jégelhárító 
rendszer megismerésére. Gya-
korló szőlősgazdák figyelemmel 
kísérhetik az interneten található 
szőlő- és növényvédelmi előre-
jelzéseket is, amelyek alapján in-
formációt kaphatunk az adott év 
időjárásáról, illetve a szőlőt érintő 
különböző gombás fertőzésekről. 
Az előrejelzés nyomon követése 
rendkívül hasznos, hiszen a Szek-
szárdi Borvidéken megkezdődött 
(2021. június 10.) a szőlő virágzása 
bizonyos szőlőfajták – a Kadar-
ka, a Kékfrankos – esetében, a 
felmelegedésnek köszönhetően. 
Sajnos a lisztharmat tüneteit is 
megfigyelhették a hallgatók a 
gyakorlatok során a borvidéken. 

Ez a betegség az időjárás okán 
különös odafigyelést igényel, fő-
leg a virágzás megindulása miatt, 
hiszen ha a bogyókezdemények 
befertőződnek, akkor nehéz 
megfékezni a betegséget. Azokon 
a területeken, ahol sűrű lombozat 
alakult ki, fokozottan kell figyelni 
a zöldmunkák elvégzésére, külön-
ben a gombás betegségek győz-
nek. Szerrotáció alkalmazásával 
7–10 naponta végezhetünk keze-
léseket. A lisztharmat esetében a 
szőlész-borász hallgatók először a 
leveleket vizsgálják, pontosabban 
a levél fonákjátt. Amennyiben itt 
megjelenik az első tünet, meg kell 
kezdeni a permetezést. A későb-
biekben pedig szerepet kap a vi-
rágzás folyamatos monitorozása. 

Az évjárati adottságokból szár-
mazó problémák – lisztharmat, 
peronoszpóra – emelkedett illó 
kialakulását eredményezhetik 
már az alkoholos erjedés alatt is.  

A technológiát tekintve prob-
lémás évjáratokban a fehér- és 
rosébor készítésénél mindenkép-
pen az irányított erjesztést, a fa-
jélesztős beoltást kell alkalmazni, 
így a folyamat kézben tartható és 
biztonságos.

A tápanyagutánpótlás elen-
gedhetetlen a szőlő egészséges 
fejlődése érdekében. Nitrogén, 
foszfor, kálium, kálcium, mag-
nézium és néhány mikroelem az, 
amire a szőlőnek az egészséges 
fejlődéshez, megfelelő termés-
mennyiséghez szüksége van. 

A szakemberek szerint a sző-
lőlisztharmatot csak megelőzni 
lehet! Korai rügyfakadás esetén 
már számítani kell lisztharmat-
veszélyre, amit az is fokozhat, 
hogy a rügyfakadástól a virág-
zásig hosszú idő, 62–68 nap te-
lik el. A primer fertőzés április 
végére tehető. A spórák szapo-
rodását kedvezően befolyásol-
ja a magasabb hőmérséklet, 
azonban a páratartalom csak 
abban az esetben játszik fontos 
szerepet, ha adott napon a hő-
mérséklet 6 órán keresztül 32 
Celsius fok felett van. (Ilyen nap 
például 2014. július 7-én volt.) 
Legtöbben a tüneteket csak jú-
nius elején, közepén észlelik, 
pedig addigra már akár 4-5 vé-
dekezésen kellett volna túl lenni 
annak érdekében, hogy egészsé-
ges alapanyagot szüreteljenek a 
borászok. Lisztharmatfertőzés 

esetén az első tünetek megjele-
nésekor már következtetni lehet 
a fertőzés végkimenetelére. Az 
előrejelzéseknek megelőző sze-
repük van. Alapvető dolgokkal 
megelőzhető a kár:
• ültetvények alapos szemlélése 

levelek, bogyók tekintetében.
• fürtvédelem – rövid védekezési 

időközök, nagy hatékonyságú 
lisztharmatölő szerek 

• szerrotáció
• előrejelzések figyelése.

A rövidebb ciklusú gyakorla-
tok során a szőlész-borász hall-
gatók nyomon követik a szőlő 
érési folyamatait, az éretlen,  a 
teljes érettség és a túlérettség fá-
zisaiban. A szőlő szüreti időpont-
jának gyakorlati meghatározása 
próbaszürettel történik, amely 
során a szőlőterület különböző 
pontjairól leszüretelt 6 kg szőlő 
mustjából mustfokot, pH-t és a 
titrálható savtartalmat határoz-
nak meg, hiszen ez ad képet ar-
ról, hogy milyen típusú és minő-
ségű bort tudunk majd készíteni. 
A borkezelési gyakorlatok már 
a téli időszakban zajlanak, és a 
végzős hallgatók januártól ápri-
lisig teljesítik ezt a kötelezettsé-
güket. Ebben a fázisban zajlik a 
borok tisztítása, – fejtés, derítés, 
szűrés – továbbá a borstabilizá-
lás fizikai, kémiai, mikrobiológiai 
lehetőségei a gyakorlatban annak 
érdekében, hogy stabil és egész-
séges bort tudjunk készíteni. 

Egy jó szőlész-borász szakember képzéséhez elengedhetet-
len az elméleti és a gyakorlati képzés ötvözése. Ez utóbbi a 
40 órástól egészen az 560 órás összefüggő komplex gyakor-
latig terjed, amelyről heti bontásban munkanapló készül, 
amivel a hallgató dokumentálja az elvégzett feladatait, amit 
természetesen a gyakorlati hely igazol. Időrendi sorrendben 
a zöldmunkákkal, metszési gyakorlatokkal indul a gyakorlati 
tevékenység, kialakítva az optimális termőegyensúlyt, majd 
az aktuális növényvédelmi munkák gyakorlása következik. 

Német tábor a Szent József Német tábor a Szent József 
Katolikus Iskolában!Katolikus Iskolában!

Szerezz sok-sok élményt
németül!

Szeretettel várjuk a leendő nagycsopor-
tos ovisokat nyári táborunkba.

Ha szeretsz énekelni, játszani, alkotni, 
táncolni akkor itt a helyed köztünk.

Helyszín: Garay tér 9. 
A tábor időpontja: augusztus 25–26–27., 08:00–12:00 óráig.

Jelentkezni június 30-ig június 30-ig a 74/311–421-es 74/311–421-es telefonszámon lehet,
vagy személyesen az iskolában 

Bozzay IzabellaBozzay Izabella és Brunner GábornéBrunner Gáborné tanító néniknél.
SZENT JÓZSEF ISKOLAKÖZPONT

7100 Szekszárd, Garay tér 9. • Tel.: 74/311–421
E-mail: igazgato.sztjozsef@tolna.net,

www.szentjozsefiskolakozpont.hu (06430)

FOTÓ: KISS ALBERT



2021. június 20. 11VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

MOZAIK

EVANGÉLIUM

A döntő menet
Az egyik oldalon Jákób, a másikon 
pedig Isten angyala. A helyszín: Jab-
bók gázlója. Nincs közönség, csak 
mi, a Bibliát olvasók látjuk a hit 
küzdelmének ezt a döntő összecsa-
pását. Az ősatya gyakorlott,  tapasz-
talt küzdő: élete során számtalan 
szorult helyzetéből sikerrel mene-
kült ki. Az imént is ravasz módon 
ajándékokat küldött ki maga előtt, 
mielőtt évekkel korábban becsapott 
testvérével találkozna – egy kicsit 
manipulálja, mint ahogy korábban 
mindenkit – rutinos...

De itt most Istennel találja szembe 
magát. Ővele kell rendeznie a dol-
gait. És itt nem használ rafinéria, 
emberi taktika, megtévesztések... 

Az ütközet kemény, de Jákób állja 
a sarat. És ez a legjobb, amit tehet. 
Bármennyire fél tőle, bármennyire 
kemény „menet”, de vállalnia kell, 
hogy élete Teremtőjével rendezze a 
dolgait. 

Jákób voltaképp veszít: a hajnal 
közeledtével már kificamodott csí-
pővel birkózik – csak idő kérdése és 
végleg a földön marad. Mert hát ki 
is állhatna meg az Isten igazsága 
előtt, hogy ne rogyjon végül erőt-
lenül a földre... De vajon megúsz-
ni akarja, vagy rendezni a dolgot? 
„Nem engedlek, amíg meg nem ál-
dasz...” mondja. Mintha azt mon-
daná: bocsánatod, kegyelmed nél-
kül nem tudok, nem is akarok egy 

tapodtad sem továbbmenni. Nem 
írja le az ősi szöveg, de én valahogy 
mindig úgy képzeltem, hogy az an-
gyal halvány mosollyal az arcán for-
dul vissza – hiszen ezért küldetett, 
hogy a tudakodás közben és után 
ne egyszerűen a helyzet, hanem egy 
ember újulhasson meg. Csak Isten 
később Krisztusban megtestesült 
kegyelme és Lelke képes ilyen válto-
zást teremteni. Jákób új nevet kap: 
Izrael. „Csaló” helyett „Isten harco-
sa”. Legyen áldott az Úr neve a sa-
ját életünk Jabbók gázlójánál való 
új kezdetért, és adjon erőt, ha még 
nem mertünk megállni, hogy vállal-
juk ezt a sorsdöntő harcot!
 Sefcsik Zoltán
 evangélikus lelkész

Június 13-ai rejtvényünk megfejtése: Parti Nagy Lajos, Csalog Zsolt.
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Csizmadia Renáta. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben. 

E heti rejtvényünk megfejtését június 24-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

Értesítés
A Szekszárdi Nyugdíjasok Te-
rületi Érdekszövetsége értesíti 
tagjait, hogy 2021.június 28-án 
06:30–08:00 óra között füstölt 
áru, ételízesítő és tészta árusítást 
tart a Hunyadi u. 4. szám alatt. 
Egyúttal lehetőség van a 2021. 
évi tagdíj befizetésére.

Kérjük nyugdíjas tagjainkat a 
védettségi igazolvány bemutatá-
sára, és szájmaszk viselésére.

Meghívó
Tisztelt ismerősök, barátok!
Júniusban a Kórház Kápolna 
12. szabadtéri ünnepi szent-
miséjére hívjuk, várjuk vala-
mennyi elnökségi-, felügyelő 
bizottsági-, szervező tagtár-
sunkat, a társszervezeteket és 
minden önkéntes segítőt, csa-
ládot, barátot, ismerőst.

Időpont: 2021. június 25., 
péntek 18:00–19:30.

Helyszín: Szentgáli Gyula u. 
(Vihar, esőzés esetén a helyszín 
a Belvárosi templom.)

A misét bemutatja Bíró 
László püspök és Petkó Tamás 
a jelenlévő paptestvérekkel.

A Szent János és Pál Kápol-
na búcsú miséjén adományo-
kat gyűjtünk a kápolna fel-
újítására. Célunk: a kápolna 
hagyományainak őrzése, az 
építészeti értékeink védelme, 
Szekszárd város közösségi- 
összefogásának erősítése. 

Az ünnepi szentmise, illetve 
azt követő program szerve-
zésében a plébániát segíti az 
Alsóvárosi Római Katolikus 
Közhasznú Egyesület, a kórház-
lelkészségi csoport és SZMJV 
Önkormányzata, a Babits Mihály 
Kulturális Központ. 

 Kovács Józsefné elnök
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Megjelent a kisvállalkozókat segítő
önkormányzati pályázat

Július 31-ig lehet jelentkezni a százezer forintos támogatásra

Korábban Ács Rezső polgármester és a fel-
tételeket kidolgozó vállalkozói kerekasztalt 
vezető Korcsmár István a sajtó munkatársai 
előtt már szóltak a részletekről. Az eredeti el-
képzelés annyiban változott, hogy július 15. 
helyett 2021. július 31-ig van idejük a vállal-
kozóknak élni a lehetőséggel.

A támogatást több célra is lehet igényelni:
– A MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEKHEZ TÖR-

TÉNŐ HOZZÁJÁRULÁS a bezárással, kor-
látozásokkal érintett vállalkozók működési 
költségeihez nyújt fedezetet (fűtés, világítás, 
víz- és csatornadíj, közös költség, bérleti díj, 
stb.) 

– AZ ÚJRAINDÍTÁSI KIADÁSOKHOZ 
TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁS célja a vállal-
kozók tevékenységi körének újraindításához 
kapcsolódó alapanyag, eszköz- illetve árube-
szerzés segítése, valamint a kárenyhítés. 

– A MEGLÉVŐ ALKALMAZOTTI LÉT-
SZÁM MEGTARTÁSÁRA is lehet majd kérni 
a támogatást. Ennél a pontnál a meghatáro-
zott tevékenységi kört végző vállalkozások 
bértámogatására lesz lehetőség. Pályázni le-
het majd a munkaviszonyban foglalkoztatott 

munkavállalók bérköltségeinek finanszírozá-
sára, illetve nem munkaviszony keretében te-
vékenykedő egyéni vállalkozó jövedelempótló 
támogatására. 

A sikeres pályázóknak meg kell felelniük 
más egyéb követelményeknek is. Ilyen, hogy 
a pályázó vállalkozásának már 2019-ben is 
működnie kellett és 2019. évi nettó árbevé-
tele nem haladta meg a tízmillió forintot, a 
foglalkoztatotti létszáma pedig a tíz főt.

 Önkormányzati Sajtóiroda

Legutóbbi számunkban előzetesen 
már hírt adtunk a koronavírus járvány 
által bezárással érintett kisvállalkozó-
kat segítő pályázati lehetőség várható 
megjelenéséről. Mára a felhívás elérhe-
tővé vált a hivatal honlapján a https://
szekszard.hu/hu/onkormanyzat/on-
kormanyzati-tamogatasok menüpont 
alatt.

FOTÓK: KISS ALBERT

Tehetséggondozás felsőfokon
Nyílt napot tartott Szekszárdon a 
Mathias Corvinus Collegium. Az 
ország legnagyobb tehetséggon-
dozó intézménye szeptembertől 
már a tolnai megyeszékhelyen 
is elérhető. Magyarország leg-
nagyobb tehetséggondozóintéz-
mény-hálózataként az általános 
iskolától az egyetem végéig – sőt 
azután is – nyújt ingyenes képzési 

programokat a legtehetségesebb 
magyar fiatalok számára a Kárpát 
medence 35 pontján, szeptem-
bertől pedig Szekszárdon is. A 
Mathias Corvinus Collegium ok-
tatói és előadói arra törekednek, 
hogy olyan hasznos ismereteket 
adjanak át a hozzájuk forduló 
fiataloknak, amelyekre az iskolai 
tanrendben nincs lehetőség.  (bp)
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Megkezdődött a visszaszámlálás: augusztus 9-14. között ren-
dezik meg Szekszárdon a 3D Ijász Világbajnokságot. A város-
házán ennek kapcsán Ács Rezső polgármester fogadta a két 
főszervezőt, Szedlár Jánost, a Magyar Íjász Szövetség alelnö-
két, és a Világ-, egyben Európa-bajnokság ötletadóját, helyi 
főszervezőjét, Alexandra Maneát, a Tolnai Tájak Íjász Egyesület 
korábbi vezetőjét, a 2015-ös, szintén Magyarországon megren-
dezett gödöllői világbajnokság ezüstérmesét.

Szekszárdon a sportközpont rekortán pályáján rendezték meg a na-
pokban a Sport XXI. országos tehetségkutató atlétikai egyéni versenyét 
az U12-es korosztálynak. A 60 és 600 méteres síkfutásból, távol-és ma-
gasugrásból, kislabda-hajításból, súlylökésből álló versenyen a Szek-
szárdi Sportközpont kis atlétái három elsőséget, négy második-és öt 
harmadik helyet szereztek.  (bgy)

Országszerte népszerű a sörsátras kollektív, óriáskivetítős meccsnézés, 
azoknak egyedi hangulata miatt. A Vármegyeháza udvarán, most a foci 
EB csoportmérkőzések idején a kora délutáni, a kora esti és a késő esti napi 
zárómérkőzést is meg lehet tekinteni óriáskivetítőn. Emellett a Szekszárdi 
Strand-és Élményfürdő lehetővé tette azt, hogy fürdés közben a meden-
céből is követhetők legyenek a focimeccsek, szintén óriáskivetítőn. (bgy)

FOTÓ: KISS ALBERT

Atlétika versenyAtlétika verseny
FOTÓ: KISS ALBERT

Foci EBFoci EB

Ijász VB lesz Szekszárdon!

Bálint György

Tekintettel arra, hogy a sport-
ágban nem csupán a felnőttek 
mérik össze tudásukat, hanem 
valamennyi korosztályban kva-
lifikáció nélkül lehet nevezni, egy 
ilyen vébén a részt vevő verseny-
zők száma meghaladja az ezres 
létszámot.

Minden bizonnyal ennyi íjásszal 
kellett volna számolni az újabb 
magyarországi, a Szekszárd-sötét-
völgyi rendezéssel kapcsolatosan 
is, de a világjárvány e tekintetben 
már most érezteti negatív hatását. 
Mint azt Szedlár Jánostól megtud-
tuk, félezernél valamivel többen 
neveztek eddig, ez a szám már je-
lentősen nem bővül a rajtig hátra-
levő másfél hónapban, így hat-hét-
száz – különböző korcsoporthoz 
tartozó – íjász méri össze tudását 
a rendkívül ideális helyszínnek 

számító Szekszárd melletti sötét-
völgyi erdőben. 

– Meggyőződésem, hogy jól 
döntöttünk. Adva van Szekszár-
don a sportág rendezéséhez szük-
séges szakmai háttér: több orszá-
gos versenyt is rendeztünk már 
itt abszolút közmegelégedésre. 
No és az eltelt időszak, az előké-
születek során tapasztaltak is azt 
mutatják: megvan az együttmű-
ködés a különböző szereplők kö-
zött – jegyezte meg Szedlár János, 
hozzátéve: – Sötétvölgy a maga 
természeti környezetével, más 
adottságaival jobb alapfeltételek-
kel rendelkezik, mint jónéhány 
helyszín a nagyvilágban.

 

Ha valaki ezt tudja, az Alexand-
ra Manea, aki éppen ezért már 
korábban ajánlotta a Sötétvölgy-
ben található terepet és erdőséget 
a magyar szövetségnek. – Egy 

bázisról gyalog lehet megközelí-
teni az összes pályát! Ez máshol 
egyáltalán nincs így, a szállodától 
húsz-harminc kilométereket kell 
utaznunk, ami eléggé fárasztó tud 
lenni. A pályák között gyakorta 
természeti akadályokat, vízesése-
ket, sziklákat kell leküzdenünk, 
ami összességében a koncentrá-
cióban zavaró tényező tud lenni 
a versenyzők számára – mondta 
ezzel kapcsolatosan saját tapasz-
talataira alapozva a szervező- bi-
zottság helyi vezetője. – Az sem 
mellékes, hogy közel lesznek a 
pályához a versenyzők, az erre a 
célra rendszeresített buszokkal 
gyorsan, kényelmesen, bizton-
ságosan eljutnak a helyszínekre 
a komoly, vaskos felszereléssel 
rendelkező íjászok – tette hozzá 
Alexandra Manea, akitől még 
megtudtuk: négy kifejezetten 

technikás pályán 32 cél vár a ver-
senyzőkre egy világeseményhez 
illő nehézségi fokozatokkal.

A szervezőbizottságnak tény-
leg eltökélt szándéka, hogy közel 
hozza a versenyt az érdeklődők-
höz. Éppen ezért a keddi, a szer-
dai és a csütörtöki napon ingye-
nes buszok állnak a szurkolók 
rendelkezésére S mindezt még 
tudják fokozni!

A pénteki csapatdöntőt és a 
szombati egyénit – éppen a kö-
zönség miatt – behozzák a vá-
rosba, a sportközpont labdarúgó 
stadionjába. 

A világbajnokság augusztus 
9-i, hétfői megnyitója színpom-
pás lesz 18:00 órai kezdettel: az 
íjászok a sportcsarnoktól vonul-
nak fel egészen a Béla király térig, 
ahol műsorral köszöntik a részt-
vevőket.

Sötétvölgy több szempontból  
is remek helyszín

Az egyéni és csapatdöntőt 
behozzák a városi stadionba!
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Turi Zsolt mosolya
Edzőt váltott még tavaly novemberben a 
Szekszárdi UFC, amikor kieső helyen zárta 
az őszt. Egy ismert pécsi focistára, volt vá-
logatott játékosra, a Pécsi MFC Garami-féle 
kilencvenes évekbeli sikercsapata egyik ikon-
jára, eddig jobbára a háttérben, valahol az 
utánpótlásban tevékenykedő Turi Zsoltra 
bízták a szekszárdi csapatot az UFC-nél. 
Hallottak már róla ezt azt, csupa jó dolgot 
mértékadó körökből. Persze az immár egyfaj-
ta referenciával bírt Kárpáti Zoltán, az UFC 
elnöke számára, hogy amikor felnőtt csapatot 
bíztak rá, maradandót alkotott, mind a PV-
SK-nál, még látványosabban a Szentlőrinc-
nél, amely az ő közreműködésével vívta ki 
a bennmaradást még az NB III-ban, és vált 
élcsapattá ebben az osztályban, ma pedig már 
második vonalbeli baranyai csapat.

Turi felnőtt edzőként való ázsiója a Szek-
szárdi UFC benntartásával leképezte azt 
a pozitív változást, ami egy szimpatikusan 
szerény, mindig mosolygós tréner érkezésével 
bekövetkezett fél év leforgása alatt.

Ami kívülről is látszik: az új játékos – Trat-
nyek Dániel – érkezésével, némi átszervezés-
sel, a mostanság divatos három belső védős 
rendszerrel rendbe tette az új edző a koráb-
ban nagyon kritikus középső védekezést, ami-
nek stabilitásához kétségtelenül az érkező új 
remek kapus, Pomozi Zoltán is hozzájárult. 
Ami a támadójátékot illeti, többarcúvá vált 
tavasszal a szekszárdi csapat: mert játszani, 
mert dominálni, de az erősebb ellenfelekhez 
igazodva, a biztonságos védekezésen alapuló 
kontrajátékkal is szerzett a bennmaradáshoz 
szükséges pontokat.

Alighanem a „mertek játszani” a nagyon 
hangsúlyos, hisz az edző akkor még, amikor 
Majoson is csak szerencsével tudtak nyerni, 
lapunknak adott első nyilatkozatában a szá-
mára szokatlan, már-már kóros önbizalom-
hiányról, a „félszről” beszélt, amin kirendelt 
pszichológus segítsége nélkül is, ő maga vál-
toztatott.

Hogy mivel is?! Nem gondolnám, hogy hét-
pecsétes titok. Az a már említett nagy-nagy 
szerénységet tükröző mosoly, ami nála állan-
dó és őszinte, az edzőség iránti nagy alázatot 
jelképezi, s ez az attitűd, bárhol is dolgozzon, 

pozitív visszacsatolás a játékosainak. Szek-
szárdon sem volt ez másként.

S ha ez megvan, átplántálódik, akkor még 
egy olyan tétmérkőzésen is, mint legutóbb a 
Dabas elleni volt, meg merik csinálni például 
a veszélyt magával hordozó felső letámadást, 
mint egy gyengébb csapat ellen – és bizony 
most is működött ez a kétgólos vezetés meg-
szerzésében egyébként fontos szerepet játszó, 
az ellenfélre nyomást gyakorló játékelem.

Turit ezek után naná, hogy marasztalják 
Szekszárdon, meg egyébként is: nem tűzoltó-
munkára szerződött ide!  B. Gy.

FOTÓ: KISS ALBERT

Sajtótájékoztatón 
számolt be Berlin-
ger Attila, a Babits 
Mihály Kulturális 
Központ ügyveze-
tő igazgatója az in-
tézmény augusztus 
végéig tartó prog-
ramsorozatáról, a 
KultUdvarról, amely 
június 15-én vette kezdetét. A szervezők számtalan gyermekprog-
rammal, koncerttel, színházi produkcióval várják a közönséget, 
de a következő hetekben a labdarúgó Európa-bajnokság mérkőzé-
seit is meg lehet majd tekinteni. A sajtótájékoztatón részt vett Lotz  
Katalin, a Magyarországi Német Színház, valamint Ódor János Gábor,  
a Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazgatója is. A két intézmény több 
programja – német nyelvű színielőadások, Múzeumok Éjszakája – 
szintén a Vármegyeháza udvarában várja az érdeklődőket. 

További részletek a www.szekszardagora.hu oldalon találhatók.

NyárindítóNyárindító
Az Ismerős Arcok és a 
Balkan Fanatik koncert-
jén is tapsolhatott a kö-
zönség a Babits Mihály 
Kulturális Központ által 
szervezett Nyárindítón. 

A múlt hét végén meg-
rendezett háromnapos 
programsorozaton a 
koncertek mellett gyer-
mekprogramok, valamint 
zenés est várt a résztve-
vőkre.

KultUdvarKultUdvar
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FOTÓ: KISS ALBERT

KITEKINTŐ
Bíró Annamária emlékszobája a decsi tájházban

Idén hetven éve 
született a fazekas 
mesterség egyik te-
hetsége, Bíró Anna-
mária (1951‒1998). 
Rövid időre kapott 
életében a népi dí-
szítő munkásságát 
hímzéssel kezdte. 
Barátai számára 
Anci, az elsők kö-
zött vett részt a fiatal népművészek Fadd-Dombori alkotótáborában 
(1969). Hímzés munkáival kiérdemelte a Népművészet ifjú mestere 
címet. Azokban az években mesterek irányításával, ott találkozott a 
hazai fiatal népművész tehetségek java, köztük fazekasok, faragók, 
hímzők és szövők. Anci félre 
tette a tűt-cérnát, korongozni 
kezdett, és a fazekasságban is 
mesterit alkotott. 2018-ban a 
munkásságát bemutató emlék-
szoba nyílt Decsen a tájházban.
 Kaczián J.

Olvasóink figyelmébe ajánl-
juk a város közelében fellel-
hető kirándulásra érdemes 
helyeket.
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Kiadja: Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. • felelős kiadó: a kft. ügyvezetője • szerkeszti: a szerkesztőbizottság • szerkesztőség munkatársai: Bálint György, Bencze Péter, 
Dicső Zsolt, Kutny Gábor, Tóth Róbert • fotó: Kiss Albert • nyomdai előkészítés – tördelés: Steiner-Kiss Eszter • a szerkesztőség levélcíme:  

7100 Szekszárd, Hunyadi u. 4. • tel.: +36–74/506–467 • e-mail: szekvas@gmail.com • hirdetésfelvétel, ajánlatkérés: Szántó Ildikó +36–30/9726–663,  
ildikoszanto11@gmail.com • nyomtatás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft., Lajosmizsei Nyomdája 6050 Lajosmizse, Gyártelep 4.

• terjesztés: ALL-THE-BEST Kft., Szabó József, 7100 Szekszárd, Arany János utca 23–25. 1/115., Tel.: +36–74/412–765.
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SZEKSZÁRDI

MOZAIK

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 beje-
lentkezés 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:  
szekszard1.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:

murvaiarpad01@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

Újra csobogni fognak  
a szökőkutak a városban!

Gyurkovics János alpolgármes-
ter sajtótájékoztatón elmond-
ta, hogy a koronavírus járvány 
harmadik hulláma után már az 
ÁNTSZ útmutatásai alapján is 
lehetőség van a szökőkutak és 
az ivókutak megnyitására. A 
polgármesteri hivatal a karban-
tartási munkákat már korábban 
elkezdte szervezni, viszont az al-
katrészek beszerzése a szakem-
berek szerint az utóbbi időben 
nehézkessé vált. Több esetben 
komplett kapcsolószekrénye-
ket kell cserélni, mert a szige-
telésük az évek alatt 
elöregedett és a pára 
ellen már kevésbé 
védik az elektromos 
berendezéseket, így 
előfordulhatnak zár- 
latok. Az önkor-
mányzat számára a 
legfontosabb, hogy 
az üzemeltetés biz-
tonságosan történ-
jen, a lehetősége is 

megengedhetetlen annak, hogy 
bárkit baleset érjen az elektro-
mos rendszer vizesedése miatt. A 
megállapodás alapján a halaszt-
hatatlan biztonsági intézkedések 
után a még nem működő kuta-
kat hétfőtől folyamatosan elkez-
di bekapcsolni az üzemeltetéssel 
megbízott cég.

Ezzel egyidőben megtörténik 
a város több forgalmas pontján 
megtalálható ivókutak rendszer-
be állítása is. Ezek folyamatos 
fertőtlenítéséről az önkormány-
zat gondoskodik. Kiemelt jelen-
tőségű intézkedés ez a közelgő 
nyári forróság miatt is. Ugyan-
ezen okból a párakapukat már 
a következő héten felállítják a 
városban, hogy egy esetleges ká-
nikula idején mihamarabb eny-
hülést nyújthassanak az arra járó 
gyalogosoknak.

 Önkormányzati Sajtóiroda

A Szent István téren lévő 
csobogó már működik, több 
esetben azonban csak a kö-
zeljövőben fejeződnek be a 
műszaki átvizsgálás során 
előírt javítási és karbantartási 
munkák.

FOTÓ: KISS ALBERT

FOTÓK: KISS ALBERT

Virágba borult a város, befejeződött ugyanis a közterületek virágo-
sítása. Katz Zoltánné, a város főkertésze azt mondja, idén 25 ezer 
lágyszárú, saját előállítású, főként egynyári és évelő palántát ültettek 
ki Szekszárdon. Emellett cserjék és fiatal facsemeték is szép számban 
kerültek a közterületekre. Újdonság, hogy idén a Béla király teret 
leanderek helyett platán, gesztenye és égerfák díszítik. Ennek az az 
oka, hogy tavasszal a leanderek három hideg éjszakát is elszenvedtek, 
ez pedig megviselte a növényeket. A szakember abban bízik, hogy a 
visszametszés hatására, jövőre ismét a város főterére kerülhetnek a 
leanderek is. (bp)

Virágillat és színkavalkádVirágillat és színkavalkád
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HIRDETÉS

(06415)

AUTÓPatyolat
KÉZI AUTÓMOSÓ!
Lágyított vízzel történő 

mosás – foltmentes száradás!
Telefon: +36–74/511–090
7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 6.

NYITVA: H. – P.: 08:00 – 18:00 óráig, Szo.: 08:00 – 14:00 óráig

✓ Külső mosás
✓ Belső takarítás

✓ Kárpittisztítás
✓  Klímafertőtlenítés

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

(06416)

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!

(06417)

(06432)

Tolna megye legnagyobb
villanyszerelő cége,
az Elektrolit Kft.Elektrolit Kft. 
SZAKKÉPZETT VILLANYSZERELŐT keres,
kiemelt bérezéssel, változó munkahelyre.

FELTÉTEL: szakirányú végzettség.

BÉREZÉS: megegyezés szerint, cafeteria, védő- és 
munkaruha biztosítása, valamint a vidékről történő 
munkába járás támogatása.

Fényképes önéletrajzokat elektronikusan az
elektrolit@elektrolit.hu e-mail címre vagy személyesen, ill. 
postán a 7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 4. szám alá várjuk.

Érdeklődni a 06–30/300–7888-as telefonszámon lehet.

(06431)

(06428)
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