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Az utolsó mohikánnak érzem néha magam
Beszélgetés Elblinger Ferenccel

Kutny Gábor

Amikor felmerült a 125 éves évforduló kapcsán 
az ünnepségsorozat ötlete, nekiállt saját portá-
ján sepregetni, és előszedett régi eszközöket a 
fizikaszertárból, olyanokat, amelyeket a kollé-
gák már rég nem használtak semmire. Évekkel 
ezelőtt már berendezett ilyen eszközökből egy 
folyosógalériát, sőt olykor-olykor az érdeklődő 
ifjúságot el is kápráztatta az ezekről gyűjtött tör-
ténetekkel. Azt vallja, minden kutatásnak más 
a perspektívája, mást mutat meg egy korról, 
ugyankor – teszi hozzá – így lehet teljes képet 
kapni az események összefüggéseiről. Sok eset-
ben kiderül, hogy bizony másképp történtek, 
mint ahogy azt a többség ismeri.

– Utolsó mohikánnak érzem magam abból a 
szempontból, ahogy a kultúrát vizsgálom, mert 
számomra minden egy kulturális jelenség, így 
függ össze bennem a fizika, a történelem, a fo-
tózás és a helytörténet.

– Mi az érdekes az iskolakutatásban?
– Minden. Ez olyan, mint egy nyomozás. Az 

egyik érdekesség hozza magával a másikat, az 
események mögött személyes emberi történe-
tek, nem egy esetben tragédiák állnak. Tényleg 
azt érzem időnként, hogy olyan vagyok, mint 
egy nyomozó. Egy-egy személyiség nagyon sok 
történetet hordoz. Itt van például a tanácsköz-
társaság kora, ami nagyon nehezen kutatható 
időszak, rengeteg emberi tragédiát hordoz. Az 
iskolatörténetbe is beugrik hirtelen néhány ra-
dikális baloldali figura, akit nehéz megmagya-
rázni. Itt van például az a Krámer Zsófia, akit 
az ország legjobb tanulójaként tartottak számon, 
egy év alatt minden felsőbb osztály anyagából le-
vizsgázott, és mindjárt az érettségit is megcsinál-
ta, miközben főkönyvelő volt a nyomdában. Ké-
sőbb a Tanácsköztársaság egyik vezetője lett. De 
itt van az 1903-ban végző első osztály, amelyben 

két jeles tanuló volt: az egyik Holub József, aki 
akadémikus lett, a másik egy ismeretlen, Mol-
nár Dezső nevű ember, Mészöly Miklós nagy-
bácsija. Sárbogárdon egy megtűrt kommunista 
szervezet titkára lett, majd elmegyógyintézetbe 
zárták. Senki nem tud róla semmit, nem úgy, 
mint Holubról. Nagyon érdekes volt felkutatni, 
mi történt a gimnázium kiválóságaival.

– Milyen volt a gimnázium megítélése?
– Nem akarnék panaszkodni, de a tanárok 

megbecsülése kivételes volt abban az időben. 
Wigand János, az első igazgató a hatodik fize-
tési osztályban volt, miközben a főbírók a he-
tedikben. A tisztviselőtelepet együtt húzták föl 
és egymás mellé tudtak építkezni. A társadalmi 
megítélésük és ezzel együtt az elvárás is más volt 
velük szemben. A hatásuk alá kerültem ezeknek 
a nagy alakoknak, mert tényleg nagyon sok 
mindennel foglalkoztak. Akkoriban a tudós és 
a tanár nem vált élesen ketté. És volt a tanárok 
között egy ilyen tendencia: kis tudósnak képzel-
ték magukat, és azzal a szemlélettel álltak a gye-
rekekhez is, hogy kis tudósokat akartak belőlük 
képezni. Sajnos ez már messze nincs így.

– Akkoriban a gimnázium tanári karának tag-
jai a város meghatározó szellemi emberei voltak. 
Mi már nagyon messze vagyunk ettől, és nem is 
kezelik úgy a pedagógustársadalmat, mint akkor. 

TÓTH 
RÓBERT

Csodamód
Mintha nem egy nyelvet be-
szélnénk – szoktuk mondani, 
amikor nem értjük meg egy-
mást. E roppant találó kife-
jezéssel nyugtázzuk: nincs 
esély előrehaladásra a dis-
kurzusban. S mivel a kom-
munikáció kulcsjelentőségű 
az ember és a közösségek fele-
melkedésében, nem meglepő, 
hogy a megértés fontosságá-
ról évezredes mítoszok ma-
radtak fenn. Ha csak Bábel 
esetét említjük meg, azonnal 
kiviláglik a magyarázat, mi-
szerint a közös nyelv hiánya 
az építő munkát szabotáló 
zűrzavarhoz vezet. Mi több, 
a közösség szétszóródásához. 

De mint ismeretes – vagy 
vallhatjuk szilárd dogmaként 
is –, a Teremtő szeretete vég-
telen. Ezért van terv arra is, 
hogy a szétszóródott közösség 
végül megértse egymást. 

Pünkösd talán nem a leg-
népszerűbb ünnep a világi 
körökben, hiszen a plázákat 
nem ostromolják, nincs fel-
hajtás és ajándékozás sem. 
Viszont emlékeznünk kell, 
hogy az emberiség igenis 
részesült valamiben. Isteni 
csodában. Mert a feltáma-
dást követő hetedik vasár-
nap nem csak az egyháza-
lapításról és a nagy küldetés 
megkezdéséről szólt, hanem 
magával hozta a nyelvek 
csodáját is. Amikor az em-
berek – még ha különböztek 
is – megértették a jóságos 
szavakat. Most lángnyelvek 
és égzengés híján kell csoda-
mód megértenünk egymást. 

Bábel példájának okán. 

JEGYZET

Középiskolás korában már járta a vidéket és 
régi korok műemlékeit fotózta. Származá-
sából adódóan a svábság művészeti emlé-
kei és a Schwäbische Türkei vidék érdekel-
ték. Vonzotta a történelem, a helytörténet.  
Ennek ellenére fizikatanár lett belőle. Azt 
mondja, mindent kulturális szemszögből 
vizsgál. Jelenleg a szekszárdi Garay János 
Gimnázium 125 éves történetét dolgozza 
fel. Elblinger Ferenc számára mintát jelen-
tenek tudásvágyból, emberségből, az értel-
miségi lét nyitottsága szempontjából azok 
a tanár egyéniségek, akik a gimnázium in-
dulásának idején itt dolgoztak.
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Visszatérés
Interjú Csele Lajossal, a Szekszárdi Gitárkvartett vezetőjével

SZJ

Ő is az a fajta, akit ha játszani látunk, az az 
érzés fogja el az embert, hogy a gitár egy 
vele, szinte kinőtt az ujjaiból. Tizenhárom 
évesen fogta kezébe először a húros hang-
szert. 

– Komjáthy Péterrel egy általános isko-
lába jártunk. Petinek volt egy zenekara, 
sztárok voltak. Az osztályban sok fiú 
kezdett el gitározni a hatásukra – 
meséli Csele Lajos, aki akkor, 
kiskamaszként be is iratkozott 
a zeneiskolába, hogy aztán Szőr 
Márta iránymutatásával két év 
alatt végezzen el hat osztályt.

– Hallgatsz klasszikus zenét, jazzt, népzenét 
vagy éppen Rolling Stones-t. Mi az, amit szí-
vesen játszol?

– Nagyon szeretem a spanyol gitárzenét, 
a reneszánszt, a klasszikusokat. De ott van 
a világzene, a különböző népzenék, a jazz 
vagy éppen az egyházzene. Ezeket mind 
szívesen játssza a Szekszárdi Gitárkvartett. 

– 1999-ben jött létre az együttes, akkor 
még gitártrió voltunk. Tamási János, azaz 
Angol és Dudás Attila mellett jómagam szó-
listaként közreműködtem a triónkban. Két 
évvel később kvartetté bővültünk. Ekkor 
csatlakozott hozzánk Decsi-Kiss András. 
Újabb két év elteltével tagcsere következett: 
Tamási Jánost Komjáthy Péter váltotta fel 
az együttesben. Lassan két évtizede állandó 
tagja az együttesnek Wessely Ágnes, később 
csatlakozott Lotz Katalin és Rubányi Anita. 
Dudás Attilát Szecsődi István, Szecska vál-
totta. Az utóbbi egy évben pedig már Kom-
játhi Tamás is csatlakozott hozzánk. 

– Az elmúlt évtizedek alatt rengeteg dalt 
feldolgoztatok, de számtalan saját 

szerzeményt is hallhat tőletek a 
közönség. Melyik volt az első, ál-
talatok komponált dal?

– Minden pénteken 
próbálunk, akkor 
is épp a próbán ül-
tünk. Nagyon me-
leg nyár volt. Ica, 
a feleségem kinyi-
totta az ajtót, és 
jött egy kellemes 
nyári szellő.  

Eljátszottuk az új dalt és azon tanakodtunk, 
hogy milyen címet adjunk neki. Ica java-
solta, hogy legyen Nyári szél, így ez lett a 
címe az első saját szerzeményünknek, amely 
valóban olyan, mint a nyári szellő. A kezde-
tekben döntően én írtam a saját szerzemé-
nyeinket, mára már a zenekar minden tagja 
szívesen komponál dalokat. Most éppen 
egy régi, négy gitárra írt szerzeményünket 
dolgozzuk fel, Szecska megdöbbentő verset, 
Ági pazar kétszólamú éneket írt hozzá, ame-
lyet Katával énekelnek. Ha tehetem, minden 
nap gyakorlok. Ha jó a hangszered, akkor 
nehezen tudod megállni, hogy ne vedd a 
kezedbe. Improvizálással szoktam kezde-
ni, amelyből kibomlanak az egyre jobb és 
jobb témák, ezeket napról napra ismételve, 
továbbfejlesztve lesznek az új szerzemények. 

– A pandémia miatt ti sem koncerteztetek. 
Mivel telt az elmúlt egy év?

– Évente húsz-huszonöt koncertet adunk, 
eddig több mint négyszáz koncertünk volt, 
ezek egy része határon túli magyar lakta 
településeken. Tavaly a pandémia miatt 
mindössze öt koncertet adhattunk, így egész 

évben csak gyakoroltunk, min-
den hétvégén. Most, június 
4-én 19:00 órakor Vissza-
térés címmel lesz az első 
koncertünk idén. A cím 

nem csupán az egy év kiha-
gyás miatt szimbolikus: ez a címe 

egy olyan dalunknak is, amelyet 
korábban szereztünk és épp a pandémia kez-
detekor átdolgoztuk. Egy indián sámánének 
lett belőle, amelyben „a sámán táncot járva 
megidézi, előhívja a régi idők, a régi szép na-
pok szellemeit. Ők sólyomszárnyon jönnek 
velünk, hogy együtt legyőzzük a jelen fekete 
koronás lidérceit” – ezt is hallhatja majd a 
közönség június első hétvégéjén, a Scarabeus 
rendezvényteremben a koncertünkön.

– Tizenkét alkalommal szerveztük meg 
eddig a Borok és Húrok Fesztivált, tavaly lett 
volna a tizenharmadik, amit a pandémia mi-
att nem tudtunk megrendezni, de úgy tűnik, 
hogy idén lesz rá lehetőség. A terveink szerint 
augusztus 14-én a Vármegyeháza udvarán 
rendezzük meg a 13. Borok és Húrok Feszti-
vált, ahol széles és különleges zenei paletta – a 
középkori zenétől a világ- és népzenéken át az 
akusztikus blues- és rockzenékig – szólal meg 
kiváló szekszárdi borok kíséretében. A hang és 
a borkóstoló az idei évben is ingyenes

Számolgatunk. Tíz év már biztosan 
eltelt – mondjuk, aztán mindketten 
megdöbbenünk, hogy a tíz az inkább 
majdnem húsz. Lassan két évtizede is-
merem Csele Lajost és kísérem figye-
lemmel az általa vezetett Szekszárdi 
Gitárkvartett tevékenységét. A pandé-
mia enyhülése számukra is meghozza 
a Visszatérés örömét, méghozzá a kur-
zívval jelzett szöveggel azonos címen, 
egy június 4-i koncert formájában. 
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Ódor János Gábor 

A dr. Kiss Istvánnak szóló, és 
részben általa írt levelek között 
szerepel gróf Apponyi Sándor 
köszönőlevele borítékkal együtt. 
Szövege a következő: „Lengyel 
1915 VI/17. Igen tisztelt Uram, 
nagyon szépen köszönöm a »Si-
montornyai vár története« című 
tanulmányának szíves megküldé-
sét – már olvastam volt a »Tolna-
vármegyé«ben, nagyon érdekelt, 
és örülök, hogy könyvalakban is 
bírom. Szívélyes üdvözlettel tiszte-
lője Apponyi Sándor.” A borítékot 
Apponyi saját kézzel címezte meg. 

A levél címzettje a helytörténeti 
kutatásban közismert személy, dr. 
Kiss István (1861–1954) simon-
tornyai orvos. 

A sárszentlőrinci születésű dr. 
Kiss István középiskoláit Bonyhá-
don és Budapesten az evangélikus 
főgimnáziumban végezte el. Dr. 
Lehr Albert nyelvész-akadémi-
kus tanítványa volt, osztálytársa 
és barátja Kozma Andor költőnek. 
1885-től látta el Simontornyán a 
körorvosi teendőket. Egyetlen 
gyermeke, ifjabb dr. Kiss István 
(1896–1978) örökölte hivatását 
és simontornyai orvosi praxisát, 
melyet az 1950-es évek végéig 
látott el. Idősebb dr. Kiss István 
1938-ban jelentette meg addigi 
összegző munkásságát Simontor-
nya krónikája címen. Ennek be-
vezetőjében írta, hogy több mint 
ötven éve lakik Simontornyán, 
és a kezdettől igyekezett min-
den helyi vonatkozású történeti 
adatot összegyűjteni Kammerer 
Ernő középkortörténész-politi-
kus biztatására. Első összegzésé-
nek megjelentetésére egy felolva-
sás adott alkalmat. 1915. február 
10-én olvasta fel művét a helyben 
állomásozó XII. huszárezred tisz-
ti kaszinójában. Ez a felolvasás 
igen sikeres lehetett. A bemuta-
tott levélben Apponyi hivatkozik 
a Tolnavármegyében megjelent 
dr. Kiss István-féle írásra. A Tol-
navármegye és a közérdek című 
hetilap 1892–1918 között jelent 
meg, a lap 16–18. számainak 

címlapján 1915. február 25. és 
március 4. között folytatásokban 
lényegében teljesen leközölték a 
helytörténész előadását. Az aján-
dékba küldött kis füzet további 
sorsáról nincs adatunk. Apponyi 
Sándor könyvtára végrendeleti 
úton a mai Országos Széchenyi 
Könyvtárba (OSzK) jutott, önálló 
külön részlege a Hungarica gyűj-
teményt is tartalmazó Bibliotheca 
Apponyiana. Egyéb könyvei talán 
az OSzK különböző gyűjteménye-
ibe kerültek. 218011-es leltári szá-
mon mindenesetre őriznek ebből 
a kiadványból egy példányt, amely 
az egykori ajándék is lehet. Appo-
nyi Sándor és Kiss István ismert-
sége sokkal régebbre datálódik.  

A régészet iránt érdeklődő köror-
vos a Szekszárd vidéke című he-
tilap 1889. május 30-i számában 
írt Két nap Lengyelen címmel 
egy tárcát. Május 20-án egy jeles 
tudóstársasághoz (mások mellett 
Pulszky Ferenc, Fröhlich Róbert, 

Pósta Béla) csapódva látogatta 
meg Lengyelen Apponyi Sán-
dort és Aparon Wosinsky Mórt.

Gróf Apponyi Sándor (1844–
1925) lengyeli birtokost első-
sorban híres bibliofilként tartja 
számon az utókor. Párizsban 
született, gyermekéveit külföldön 
töltötte, apja, nagyapja diploma-
taként szolgálta hazáját. A családi 
hagyományt folytatva maga is tu-
dós könyvgyűjtővé vált. Édesapja 
halálát követően 1876-ban tele-
pedett le birtokainak központjá-
ban, a családi kastélyt felújíttatta. 
Felkarolta a pályakezdő Wosinsky 
Mórt, aki első ásatásait Lengyel 
környékén, a legismertebbet pe-
dig éppen a késő neolit kultúra 

felfedező lelőhelyévé vált lengyeli 
Sáncon folytatta éveken át. Kette-
jük, a majdani szekszárdi múze-
um számára felajánlott régészeti 
műtárgyai képezték Tolnavárme-
gye Múzeuma gyűjteményének 
magját.
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A hónap műtárgya 
Gróf Apponyi Sándor köszönőlevele dr. Kiss Istvánnak, 1915

Gróf Apponyi 
Sándor

köszönőlevele,
1915.,

boríték
előoldal

____________

Gróf Apponyi 
Sándor

köszönőlevele,
 1915.,

hátoldal

Endreffyné Takács Mária,  Endreffyné Takács Mária,  
a simontornyai Vármúzeum a simontornyai Vármúzeum 
nyugalmazott igazgatója nyugalmazott igazgatója 
2020 őszén több, dr. Kiss Ist-2020 őszén több, dr. Kiss Ist-
ván simontornyai helytörté-ván simontornyai helytörté-
nészhez köthető dokumen-nészhez köthető dokumen-
tumot adott át a Wosinsky tumot adott át a Wosinsky 
Mór Megyei Múzeumnak. Mór Megyei Múzeumnak. 
Az iratokat 1976-ban kapta Az iratokat 1976-ban kapta 
ifjabb dr. Kiss Istvántól Bu-ifjabb dr. Kiss Istvántól Bu-
dapesten. Az átadott anyag-dapesten. Az átadott anyag-
ban levelezés és régi iratok, ban levelezés és régi iratok, 
okmányok, térképek szere-okmányok, térképek szere-
pelnek.pelnek.
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Száz éve lett Szekszárd polgármester Vendel (Vendl) István
 

Dr. Dobos Gyula István

Vendel István1 (1883–1967) 1883. 
szeptember 25-én Szekszárdon 
született Vendl István hivatalnok 
és Csukly Anasztázia házasságából. 
Középiskolai tanulmányait a gim-
názium első érettségizett osztályá-
nak tanulójaként végezte. Magavi-
seleten, vallástanon és tornán kívül 
nem tartozott a legjobbak közé. 
Budapesten a Tudományegyetem 
Jog- és Államtudományi Karán 
folytatta tanulmányait, az abszo-
lutórium megszerzéséig jutott.

Az első világháború alatt tarta-
lékosként a 68. gyalogosezrednél 
teljesített katonai szolgálatot, szá-
mos kitüntetést kapott és 1918. 
július 24-én főhadnagyként szerelt 
le. A város jogügyi tanácsosaként 
az őszirózsás forradalom idősza-
kában megszervezte a polgárőr-
séget. A tanácsköztársaság idején 
beosztott hivatalnokként dolgo-
zott, majd részese volt a sikertelen 
szekszárdi ellenforradalmi puccs- 
nak. 1919. augusztus 8-tól meg-
bízott, majd szeptembertől vá-
lasztott főjegyzőként irányította a 
közigazgatást. Átélte a városban a 
fehérterror cselekményeit, amelyet 
az 1941-ben megjelent monográfi-
ában részletesen le is írt. Dr. Szent-
királyi Mihály polgármester dr. 
Hirling Ádám halálát követően, 
1907. december 20-ától töltötte be 
törvényesen a város polgármesteri 
tisztét, de a háborút követően éve-
ken keresztül fegyelmi eljárást foly-
tattak ellene, majd nyugdíjazták. 

Szinte állandó jelleggel Vendl 
István főjegyző helyettesítette a 
polgármestert, majd 1921. de-
cember 22-én a megyeszékhely 
képviselőtestülete polgármester-
nek választotta.2

Székfoglalójában kiemelte, 
hogy a város fejlődésének alappil-
lérét az anyagi helyzet megszilár-
dításával kell kezdeni. 

1926-ban dr. Éry Márton alis-
pán és Vitéz Somkuthy ezredes, 
vegyesdandár-parancsnok javas-
latára vitézzé avatták. A vitézi cím 
előírásának megfelelően nevét 
magyarosítani kellett. 1927-től 
nevét belügyminiszteri engedély-
lyel Vendelre változtatta.3 

1930-ban a polgármester el-
nökletével megalakult a Szekszárd 
és Környéke Strandfürdő Rt. A 
fürdőt 1932-ben avatták fel.4

1919 őszén dr. Őrffy Imrével 
jelentős szerepet játszottak a ke-
resztény pártok megyei létrejötté-
ben. Polgármesterként sokat tett 
a város fejlesztése, a szegényügy 
megoldása érdekében. Fő célja 
Szekszárd igazi várossá tétele volt, 
ami az általánosan kedvezőtlen 
pénzügyi helyzetben nem kis 
célnak számított. Az utcák, te-
rek kövezése, járdák aszfaltozása, 
a csatorna- és vízvezeték-építés 
kölcsönökből való finanszírozá-
sa évtizedekig komoly adóterhet 
jelentett a város polgárainak. A 
fontosabb beruházások többnyi-
re államsegélyből történtek, mert 
komoly gazdasági háttér hiányá-
ban a megalapozott fejlesztéshez 
hiányzott a jelentős adófizetői 
réteg. Ráadásul a gazdasági válság 
után a városban kialakult politikai 
állapotban az ellenzéket csak a 

virilisek (legtöbb adót fizetők) 
szavazataival lehetett kordában 
tartani. Vendel személyét állan-
dó támadások érték, és az 1935-
ös képviselőválasztás ellenzéki 
sikere után ezek egyre fokozód-
tak. Az ellenzék a polgármester 
és társai közigazgatási bíróság 
előtti megvádolásával is pró-
bálkozott.5 Polgármestersége 
évtizedeiben 52 városi kislakás 
épült, modernizálták a villamos 
művet, helyet vásároltak a vá-
sártérnek, felépítették a kereske-
delmi és a csatári elemi iskolát, 
megtörtént a Béla tér rendezése, 
hidak épültek a Séden. 

Megvásárolták a Ferenc Köz-
kórházzal szemben fekvő mező-
gazdasági művelés alatt álló terü-
letet, és 1928 elején elkezdték az új 
pavilonok építését. Novemberben 
tető alá kerültek az épületek, egy 
évvel később az átadásuk is meg-
történt. Ez volt a kórház történe-
tének eddigi legnagyobb szabású 
építkezése, amelynek során a régi 
kórházat is modernizálták, és a 
szülészet-bábaképző ágyszámát 
növelték. Az új kórház ünnepélyes 
megnyitására 1930. október 12-én 
vitéz nagybányai Horthy Miklós 
kormányzó, neje, valamint Ernszt 
Sándor népjóléti miniszter és Vi-
rág Ferenc pécsi püspök jelenlé-
tében került sor. Tolna vármegye, 
hálából az állami segítségnyújtá-
sért, a kórházat Horthy Miklós 
Közkórháznak nevezte el. 

Vendel István polgármester-
sége alatt 24 építménnyel, köz-
művel gyarapodott Szekszárd. 
Többségében állami támogatással 
készültek, hiszen ezen idő alatt 
másfél millió pengővel kevesebb 
adót fizetettek az államkasszába, 
mint amennyit munkálatokra a 
város kapott.6 

1944-ben Vendel István pol-
gármester, szembehelyezkedve 
a zsidók elkülönítését elrendelő 
paranccsal, nem alakíttatott ki a 
megyeszékhelyen gettót. Amikor 
a helyi nyilas pártház létrehozá-
sához sem utalt ki párthelyiséget, 
akkor Zentára történő áthelye-
zéséről döntöttek. Vendel István 
az áthelyezést nem fogadta el, 
ezért nyugállományba helyezték.  

Felesége Demetrovits Mária volt. 
Egyetlen gyermekük Luca, aki 
Mohay Lajossal kötött házassá-
got, és a múzeum munkatársa-
ként sokakkal ismertette meg 
Szekszárd nevezetességeit. 

1946. augusztus 29-én Vendel 
István szekszárdi lakos, volt pol-
gármester ellen Tolna vármegye 
Nemzeti Bizottságának nevében 
Csiszár Ernő feljelentést tett, 
mert Szekszárd megyei város 
monográfiája című művében ant-
idemokratikus és népellenes feje-
zetet írt, és a demokráciát rossz 
színben tüntette fel.7 A feljelen-
tés szerint: „az 1000 példányban 
megjelentetett és 300 példányban 
elterjesztett, 364 oldalas könyvben 
megírta Szekszárd város történe-
tét, s ebben a 232–290 oldaláig 
terjedő helyeken az 1919. évi 
szocialista forradalom története 
alatt fasiszta és demokráciaellenes 
kitételeket használt…a bolseviz-
mus és demokrácia ellen izgatott, 
miáltal a nyomtatványban olyan 
folyamatos tevékenységet fejtett 
ki, amely alkalmas volt a fasiszta 
és demokrácia ellenes irányzatok 
elterjesztése és megerősítése végett 
a közfelfogást jelentős mértékben 
befolyásolni.”

1946. október 6-án a váro-
si tiszti főorvos hiába igazolta, 
hogy Vendel Istvánnak szív-
koszorú- érelmeszesedése és 
szívtágulása van, hogy számára 
hat havi teljes pihenés szükséges, 
mert egy hónappal később így is 
vizsgálati fogságba került.8 

Sokak által az elért eredmé-
nyekért, kiállásáért tisztelt, 
mások által vitatott szemé-
lyiségű, jobboldali politikus, 
Szekszárd leghosszabb ide-
ig regnáló polgármestere, 
aki sem életében, sem azó-
ta nem kapta meg szülővá-
rosától az őt megillető reális 
méltatást.

Vendel a főispáni
beiktatáson 1931-ben

FOTÓ:  BEKÜLDÖTT KÉPEK
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Ezen népellenesnek minősített 
tette miatt 1946. november 9-én 
dr. Pataki népügyész elrendelte 
Vendel István letartóztatását, 
amelyet egy hónap múlva továb-
bi 30 nappal meghosszabbítottak 
azzal az indokkal, hogy „a terhelt 
szökésétől tartani lehet.”

A november 13-i vádiratban 
hasonlókat fogalmazott meg dr. 
Szentiványi Ferenc népügyész. 
A beidézett tanúk vallomása 
azonban nem erősítette meg a 
vádiratban szereplő megállapí-
tásokat. Érkezett viszont olyan 
igazolás a Linzben élő magyarok 
irodájától, amely bizonyította, 
hogy 1945. május 22-től vitéz 
Vendel István szolgálataival az 

amerikai hadsereg felügyelete 
mellett fáradhatatlan szorgalom-
mal és nagy hozzáértéssel előse-
gítette 14 400 magyar polgári 
személy visszatérését hazájába.

A Szekszárdi Népbíróság 1946. 
december 22-én felmentette és 
azonnal szabadlábra helyezte. Ezt 
követően a Népbíróságok Orszá-
gos Tanácsa az ítéletet 1947. de-
cember 18-án jóváhagyta.

A felmentő ítéletek ellenére vi-
téz Vendel István még hosszú ideig 
rendőri megfigyelés alatt maradt. 

Az 1949. április 7-i jelentés 
szerint9 „a Dózsa György u. 4. 
szám alatt főbérleti lakásban él, 
20 kh. földje és 3–4 hold szőlője 
van, ebből tartja fenn magát és 
családját. Tagja volt az Egységes 
Pártnak, 1945 után nem lépett 
be pártba. Múlt rendszer híve, 
erős jobboldali, kapcsolatot tart 
dr. Zsigmond Ferenc ügyvéddel, 
Schneider Elemér volt bankárral, 
dr. Fleichmann Ottó ügyvéddel és 
Neiner Ferenccel.” Végül a som-
más megállapítás: „a mai rendbe 
beilleszkedni nem tud, a demok-
rácia részére politikai szempont-
ból teljesen megbízhatatlan.” 

Mivel a hatalom számára egy 
esetleges újabb vádemeléshez a 
szükséges bizonyítékokat nem 
tudták produkálni, ezért a pé-
csi államügyészség 1950. febru-
ár 28-án átiratában értesítette a 
Megyei Bíróságot, hogy Vendel 
István ellen a nyomozást váde-

meléshez szükséges bizonyítékok 
hiányában végleg megszünteti.10

Nem ismerjük, hogy az igazoló 
bizottság által tőle megvont nyug-
díjat visszakapta-e. Egy biztos, 
teljes visszavonultságban, szinte 
száműzetésben töltötte napjait a 
Vendel tanyában az Előhegyen, 
ahol 1967. március 6-án hunyt el.11 

Életét, tevékenységét kivonato-
san ismertetve is láthatjuk, hogy 
a városért évtizedekig  gyakran 
nem kis ellenszélben, de eredmé-
nyesen dolgozó politikus szemé-
lye halála után több mint fél év-
századdal sem merülhet a feledés 
homályába. A reális értékelés az 
utókor feladata.

A Garay tér rendezés
előtti állapotában

A Béla király tér rende-
zés előtti állapotában

1  Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei levél-

tára (Továbbiakban TML) XXV./11. Szekszárdi 

Népbíróság iratai. 291/1946. csomó. A vizs-

gálati jegyzőkönyvek életéből számos, de nem 

mindig valós adatot tartalmaznak
2  Tolnamegyei Újság (TMÚ). 1921. december 

24. 3. p  A megjelent 138 képviselőből 54 

virilis és 54 választott tag adta voksát Vendl 

Istvánra.
3  155 566/1927-VIII. Bm rendelet. TML Alispá-

ni iratok 11247/1927. és TML. AK. Szekszárd, 

RAK, 1883. Az ub-t bejegyezte dr. Hadnagy 

Albert. 
4  A 65 000 pengő alaptőkéjű rt. ügyvezető 

igazgatója Pirnitzer Ede kereskedő lett. Az 

igazgatóság tagjai sorába számos ügyvéd 

és Debulay Imre, Titte József lakatosmesterek 

kerültek.
5  TMÚ. 1938. dec 24. az ítélet „rosszallás” ki-

nyilvánítása volt.
6  Vitéz Vendel István: Szekszárd megyei város 

monográfiája, Szekszárd, 1941. 324–325. p.
7  TML. XVII./1. Tolna Megyei Nemzeti Bizottság 

iratai.(Nb.) 76/1946.
8  A jkv. szerint 2,5 kh szőlője, kb. 4 hold szántója 

van, de lakásából kitték, ingóságiból túlnyo-

mó részben kifosztották. TML. Nb/291./ 1946. 

11. p
9  Államvédelmi Kirendeltség Szekszárd 

655/1949. Vendel István szekszárdi lakos 

környezettanulmány, készítette Benedek Elek 

r. ny. főhadnagy. 1946. nov. 9-i vagyoni bizo-

nyítvány szerint a Garay tér 12. sz. alatt lakott.
10  1949. áü. 5219/5. Lásd Nemzeti Bizottság 

köteg
11   TML. ÁAK, Szekszárd, 1967.

Fedezze fel Szekszárd dűlőtérképét!
Különleges attrakció öregbíti a szekszárdi 
borok hírnevét és a bortermelők munkáját 
néhány napja, felhívva a figyelmet a tolnai 
megyeszékhely természeti értékeire és a he-
lyi szőlőkultúra páratlan jellegére: minden 
korábbinál részletesebb dűlőtérképeket ké-
szítettek és helyeztek ki szekszárdi borászok a 
várost körülölelő dombok mentén. A domb-
ság ismert völgyeinek ki- és bejáratainál ta-
lálható térképek informatív módon mutatják 
be az adott terület elhelyezkedését – a város 
egészéhez képest –, nagyságát és az ott gaz-
dálkodó borászatok által művelt szőlőterüle-
teket. A tájékoztató, turisztikai szempontból 
igazi nóvumnak számító útjelzők egyelőre 
Szekszárd 11 történelmi bortermelő területén 
– Baranya-völgyben, Faluhelyen, Görögszón, 
Gurovicán, Hidaspetrén, Iván-völgyben, Ke-

rékhegyen, Porkoláb-völgyben, Virághegyen, 
Lajvéron és Szelesháton – találhatóak meg. A 
tervek szerint további dűlőtáblák készülnek 
még. A táblákat kihelyező Szekszárdi Borvi-
dék NKft. ügyvezetője szerint az útba igazító 
és informáló térképek nagyban hozzájárul-
nak Szekszárd turisztikai ismertségéhez, és 
remélik, hogy sok túrázót vonzanak majd a 
városba. Herrné Szabadi Judit úgy fogalma-
zott, a dűlő a legfontosabb érték a szőlőt ter-
mesztő ember számára, neveket is adott nekik 
már jó régen. A dűlőszelektált borok értelmét 
az adja, hogy azt a bort máshol nem lehet 
reprodukálni, máshonnan származó borban 
nem lehet az adott termőhelyet megjeleníteni. 
Olyan borvidékeken van ennek értelme, ahol 
az egyes fekvések talaj- és mikroklimatikus 
adottságai értékelhető eltéréseket mutatnak. 

A szekszárdi dűlők, völgyek nagyon eltérő 
karakterűek, ezeket megmutatva nagy értékű 
és egyedi borok készíthetők a borvidéken. 
 Bencze P.
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Gacsályi József: CARPE DIEM

Arra megyünk, hol a völgy ki-kibukkan, mert az akácok
hagyják látni a távoli, domb koszorúzta mezőket.
Nézd csak, a fényes július izzik a földeken, itt még
érik a búza, a rozs, de az árpát már learatták, 
s messzire szerte gurultak a szalmatekercsek a tarlón.
Nagy szemeikkel fölfele néznek a Napra a napra-
forgók, s ezt az aranytengert a sötétszínű szőlők  
átölelik hűvös szeretettel. Fönn a magasban
villanypóznán gólyacsalád tesz-vesz, komoly útra
készül a fészkén. Héja a fán ül, lesve a prédát.

Látod, e táj mostan szép, benne a múlt is a mában,
benne a holnap, s mind, ami van, volt és a jövő is:
élet a búzában, meg a rozsban, s bennük a tarló.
Hordja e nyár a tavaszt, ám még viselős a jövővel.

Átsuhanóban egy őzbak megkoronázta e percet:
– CARPE DIEM! Ragyogása üzent, és már eliramlott.

Kortársak
GACSÁLYI JÓZSEFGACSÁLYI JÓZSEF Babits  Babits 
Mihály-díjas és Mészöly Mik-Mihály-díjas és Mészöly Mik-
lós Emlékplakettes Szekszár-lós Emlékplakettes Szekszár-
don élő, alkotó költő. Rend-don élő, alkotó költő. Rend-
szeresen publikál országos szeresen publikál országos 
irodalmi periodikákban. Hét irodalmi periodikákban. Hét 
kötete jelent meg: A völgye-kötete jelent meg: A völgye-
ken át (ken át (19821982), Kövek, virá-), Kövek, virá-
gok (gok (19951995), Meditáció és be-), Meditáció és be-
szélgetés (szélgetés (20022002), Angyalok ), Angyalok 
alvó szárnya (alvó szárnya (20062006), Ballada ), Ballada 
Ninivében (Ninivében (20112011), Minde-), Minde-
nem (nem (20142014), Fontos (), Fontos (20182018). ). 
Könyvtárosként dolgozott, Könyvtárosként dolgozott, 
de tanár, önkormányzati de tanár, önkormányzati 
képviselő és lapszerkesztő képviselő és lapszerkesztő 
is volt.   is volt.   D. Zs.D. Zs.

Programajánló
Babits Mihály Kulturális Központ

2021. június 03. (csütörtök) 19:00 
– Színházterem
Orfeum bérlet I. előadás
ÚJ IDŐPONT! 
Georges Feydeau – Szentirmai Ákos 
– Bradányi Iván: Osztrigás Mici

2021. június 11. (péntek) 19:00 
– Színházterem
Orfeum bérlet II. előadás
ÚJ IDŐPONT!
Heltai Jenő: A Tündérlaki lányok

2021. június 15. (kedd) 18:00 
– Rendezvényterem
ÚJ IDŐPONT! 
Dumaszínház – Történjen bármi: 
Kőhalmi Zoltán önálló előadása

2021. június 18. (péntek) 19:00 
– Rendezvényterem
Pódium bérlet I. előadás
ÚJ IDŐPONT! 
Pozsgai Zsolt: Gina és Fidel 

2021. június 24. (csütörtök) 19:00  
– Színházterem
Múzsa bérlet II. előadás
ÚJ IDŐPONT! 
Szente Vajk: Legénybúcsú

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

FOTÓ: KISS ALBERT
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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!
(06330)

MENÜ Május 24. Május 25. Május 26. Május 27. Május 28.

„A”
1350 Ft

Sajtkrémleves
krutonnal Zöldségleves Lengyeles

árpagyöngyleves
Minestrone 

leves

Fűszeres-
hagymás
csirkemáj,
párolt rizs

Mustáros
sült csirkecomb,

hagymás
tört burgonya,

savanyúság

Sárgaborsó 
főzelék,

sült kolbász

Rakott
burgonya,

savanyúság

„B”
1350 Ft

Sajtkrémleves
krutonnal Zöldségleves Lengyeles

árpagyöngyleves
Minestrone 

leves

Rántott 
csirkeszárny,

kemencés 
burgonya,

savanyúság

Csülökpörkölt,
galuska,

savanyúság

Csirkehússal 
rakott

brokkoli

Vadas
pulykaragu,

krokett

Napi
ajánlat
1250 Ft

Rántott
csirkemell,

rizibizi,
savanyúság

Rántott
csirkemell,

rizibizi,
savanyúság

Rántott
csirkemell,

rizibizi,
savanyúság

Rántott
csirkemell,

rizibizi,
savanyúság

Fitness
ajánlat
1450 Ft

Mustáros 
szűzérmék,

erdei gombás
szélesmetélt

Mustáros 
szűzérmék,

erdei gombás
szélesmetélt

Mustáros szűzér-
mék,

erdei gombás
szélesmetélt

Mustáros 
szűzérmék,

erdei gombás
szélesmetélt

Pünkösd

(06340)

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket!Szeretettel várjuk kedves vendégeinket!

ASZTALFOGLALÁSASZTALFOGLALÁS
Harc: 06–20/929–6229 • Szekszárd: 06–20/267–1567Harc: 06–20/929–6229 • Szekszárd: 06–20/267–1567

Elviteli lehetőséget is biztosítunk.

Diófa Étterem és Panzió SzekszárdDiófa Étterem és Panzió Szekszárd

Diófa Csárda HarcDiófa Csárda Harc

ÓRIÁS FEDETT TERASZ
HATALMAS VÁLASZTÉK

HÁZIAS ÍZEK
NYITVA A HÉT MINDEN NAPJÁN

(06336)
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Sági László

Két vonatkozásban is használtuk 
a „csúcsmagasság” szót. Egyrészt 
akkor, mikor az őcsényi repülő-
téren repülési engedélyt kértünk 
Budapesttől és ebben megszabták 
a maximális 2000 méteres ma-
gasságot, másrészt, mikor olyan 
magasságot céloztunk meg, ahol 
eddig még nem jártunk. 

Egy rekkenő augusztusi nap 
déli óráira tűztük ki a repülést! 
Ilyentájt a gyakori termikek akár 
5–6 méterre is feldobják a sár-
kányt, amit be is mutattam egy 
„Nívó díj” gyanús fotómon. Az 
exponálás közben jött hirtelen 
emelés hatására ugyanis tájkép 
helyett a két 45-ös tornacipőm 
látható. Ezért is nem rendeztek 
kiállítást légi felvételeimből a 
Nemzeti Galériában!

A kijelölt időben simán felszáll-
tam. Az augusztusi kánikulában 
hatalmas emeléseket találtam, 
melyek süvítve dobálták gépe-
met akár 8–10 méter magasra is. 
1500 méter magasból a bogyiszlói 
Holt-Duna ág már csak gyufásdo-
boz méretű volt és soha nem látott 
messzeségeket sikerült szemügyre 
vennem. Minél magasabbra emel-
kedtem, annál hidegebb volt. Elő-
ször csak a leheletemet kezdtem 
meglátni, ami később lecsapódott 
az arcomra, majd csípni kezdett a 
hideg, ami az ujjaimba és a lába-
imba is kisugárzott. Az igazság-
hoz tartozik, hogy már a repülés 
előtt eldöntöttem, néhány száz 
méterrel megfejelem az engedé-
lyezett magasságot és kb. 2300 
méterig emelkedem. Még így is 
maradt 200 méteres biztonsági 
rátám, mivel az engedélyezett ma-
gasságot, talán a hozzám hasonló 
fegyelmezetlen renitensek miatt, 
mindig 500 méteres rátartással 
adták meg. 2000 méteren már 
folyamatosan vacogtak a fogaim, 
a hidegtől az ujjaim is kezdtek el-
gémberedni és egyre nehezebben 
markoltam a trapézt. Mivel jól be-
állított szárny volt felettem – ami 
azt jelenti, hogy elengedett kézzel 
is képes irányt tartani – kihasz-
náltam ennek előnyeit és többször 
átdörzsöltem elgémberedett tagja-
imat. Már 2200 méteren jártam és 
ekkor jött el az a váratlan fordulat, 
ami miatt örökre emlékezetes ma-
rad számomra ez a nap. 

Gondoltam, megnézem az 
üzemanyag szintet, hogy állok a 
naftával? Hátra néztem a „mű-
szerre”, a tank melletti műanyag 
cső mutatta, hogy van még anyag 
bőven. Nem is ez aggasztott, de 
amit a távolban láttam! Hatalmas 
viharfelhő közeledett felém nagy 
sebességgel. Na, gondoltam, ezt 
alaposabban szemügyre kell ven-
ni! 180 fokos fordulóba kezdtem 
és szemből is megnéztem, miről 
is van szó? Hát nem voltam bol-
dog attól, amit láttam. A hatalmas 
felhő fekete magjában mintha 
ördögök birkóznának, úgy kava-
rogtak, gomolyogtak a felhő dara-
bok. Rögtön nem fáztam, egyből 
kivert a víz! Egy dolog járt csak a 
fejemben, innen menekülni kell, 
mégpedig azonnal. 

A felhőmagban található óriási 
turbulencia ugyanis úgy játszana 
gépemmel, mint kisgyerek a toll-
pihével, hogy aztán felfordítsa a 
szerkezetet és ledobja a mélybe! 
Még kb. 1 percem volt dönteni, 
mert számításom szerint ennyi 
idő múlva ér el a gomolygó, félel-
metes fekete paca. 

És döntöttem! Lekaptam lá-
bam a gázról, mellre húztam a 
trapézt és teljes erővel kitoltam 
jobbra, ameddig csak tudtam! 
Ekkor meredek bal forduló-
ba esett a gép, mi által gyorsan 
spirálozva, szinte zuhanásszerű-
en haladt a föld felé. Rövid idő 
alatt pár száz métert süllyedtem 
és felnézve azt láttam, hogy az 
ominózus felhő épp akkor hagy-
ja el azt a pontot, ahol korábban 
sárkányom repült. Megkönnyeb-
bülve a veszélyhelyzet elmúltától 
a gázpedált alapjáraton hagytam, 
a motor barátságosan pöfögött, 
én meg levontam az átéltek utá-
ni tanulságot: Mindig számíts 
váratlan helyzetekre! Ha megle-
petés ér repülés közben, gondol-
kodj a megoldáson hideg fejjel, 
mert a levegőben csak magadra 
számíthatsz! A veszélyes helyze-
teket helyetted senki nem fogja 
megoldani! 

Földet érés után aztán jöttek a 
gratulációk, én pedig számtalan-
szor meséltem kalandomat, ke-
zemben párás falú sörös üveget 
tartva. De ha nem történnének az 
emberrel néha meredek dolgok is, 
hát miről mesélne öreg korában. 
Például az öt unokámnak. 

Hát nincs igazam?

Kortársak
SÁGI LÁSZLÓ 2017-ben köl-
tözött Szekszárdra Őcsény-
ből. Széles érdeklődési 
körének köszönhetően – re-
pülés, kung-fu, irodalom, – 
sokmindent kipróbált, átélt. 
Nyugdíjas korára erősödött 
fel benne a közlési vágy, a 
vele történtek megírására. 
Mindig nyitott szemmel jár 
a világban és érzékenyen 
reagál a hétköznapok ese-
ményeire. Vallja – „az írás 
felszabadít és megnyugtat!”. 
 D. Zs.

Motoros sárkánnyalMotoros sárkánnyal
„csúcsmagasságig”!„csúcsmagasságig”!
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Pünkösd vasárnapja van, ami a 
Szentlélek érkezésének, kitöltésének 
csodálatos ünnepe: Isten a Lelkéből 
adott emberi lelkünkbe. Kitölti szá-
munkra azért, hogy betöltse üressé-
günket, hiányunkat. Hogy egésszé 
tegye a széttört életeket. Mond-
hatnánk úgy is, hogy „tiszta vizet 
öntsön a pohárba”. Nagy szüksé-
günk van erre a mennyei Lélekre, 

aminek egyszerre szimbóluma a 
galamb és a tűz is a Szentírásban. 
A két kép kettős jelentést hordoz.

A galamb a tisztaság szimbólu-
ma. Jézusra megkeresztelkedésekor 
galamb formájában szállt le Isten 
Lelke. A galamb képe utalás arra, 
hogy az isteni Lélek megtisztítja 
és újjá teszi az emberi szívet. Csak 
őbenne lehetünk Új Emberekké, 
akiknek élete új irányt vesz, mégpe-
dig abba az irányba és azzal a meg-
bízatással, amelyre a mennyei Atya 
indít. Jézus tanítványai Pünkösd 
előtt egy csendes imádságban, elvo-
nultságban, várakozásban léteztek. 

Vágytak a tiszta életre, a tisztán-
látásra, az új irányokra. Milyen jó 
lenne ma is új irányt, megújulást, 
egy megtisztulást átélni a járványos 
időszak bezártságának sok-sok ki-
hívása és terhe után! Isten Lelke 
ezen a Pünkösdön hiszem, hogy 
erre is hív mindnyájunkat.

A tűz a másik meghatározó képe 
a Szentléleknek. Amikor Pünkösd 
vasárnapján a Lélek érkezik, az 
imádkozó tanítványi csapat szélzú-
gást hall, és fejük felett lángnyelvek 
gyúlnak. A tűz az erő, a dinamiz-
mus egyetemes jelképe. Ahol Isten 
Lelke van, ott van tüzes lelkesedés, 

motiváltság, inspiráló utak, gondo-
latok és tettek. Nem a lehúzás, szét-
húzás, negatív gondolatok széttörő 
uralma, hanem a mások figyelmes 
bátorítása, és a bátor elindulás ide-
je. Pünkösdkor ezt a csodát látjuk. 
Jézus erőt ígért, és a mennyei erő 
megérkezett. Az addig rejtőző tanít-
ványok most kilépnek az utcákra és 
bátor erővel, hatalommal hirdetik 
az Örömhírt, Jézus Krisztusban Is-
ten országa megérkezett hozzánk! 
Lépjünk mi is, induljunk el, le-
gyünk Isten szeretetének tanúi. Ma 
mindennél nagyobb szükség van az 
„örömmondó béke- követekre”, akik 
Jézus Lelkét hordozzák a világban!

 Dr. Khaled A. László
 metodista lelkész

MOZAIK

Jézus mondja: „Erőt kap-
tok, amikor eljön hozzá-
tok a Szentlélek, és tanúim 
lesztek!” (Apostolok Cselekedetei 1,8)

Május 16-ai rejtvényünk megfejtése: A lelki elsősegély-szolgálatok világnapja, A Madarak és fák napja.
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Gombás Ákosné. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben. 

E heti rejtvényünk megfejtését május 27-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

FOTÓ: KISS ALBERT

Pünkösd hétfőn, azaz 2021. má-
jus 24-én 10:00 órától szabadté-
ri istentisztelet ünneplésére ke-
rül sor a szekszárdi református 
templom kertjében (Kálvin tér 
16.), ami jelenleg a Bálint közön 
keresztül közelíthető meg leg-
könnyebben.

Az úrasztali közösséggel ko-
ronázott alkalmat ökumenikus 
összefogással és nyitottságban 
szervezi a református, az evan-
gélikus és a baptista gyülekezet. 

A résztvevők parkolni is tud-
nak a templomkertben.

Szeretettel hívunk és várunk 
mindenkit a Szentlélek kitölte-
tésének ünneplésére!

SzabadtériSzabadtéri
istentiszteletistentisztelet

Pünkösd – A galamb és a tűz üzenete
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A turizmust is felpezsdítő esemény lesz
a nyári szekszárdi íjász vébé

Bálint György

A Magyar Íjász Szövetség dön-
tése szerint Szekszárd rendezi 
meg a versenyt Sötétvölgyben.  
Augusztus 7–11-e között kerül 
sor a világeseményre. Ekkorra 
meglesz a kellő átoltottság, ami 
jó hír a versenyzőknek illetve kí-
sérőiknek. A nemzetközi nevezői 
létszámot ugyanis nagyban befo-
lyásolja, hogy adott országokban 
hogyan kezelik a helyzetet, és mi-
lyen rendeletekkel tudnak utazni 
állampolgáraik.

– Eddig 350 fő nevezett a ver-
senyre, többségében külföldi 
versenyzők. Jelenleg úgy tűnik, 
hogy Szlovákiából érkeznek majd 
a legtöbben. Tekintettel a pandé-
miára, a kedvezményes nevezé-

si lehetőség időpontját kitoltuk 
júniusig. Reálisnak tartjuk az 
500–600 fős nevezési létszámot, 
a tavaly 700–800 fős versenyzői 
létszámhoz képest. Pluszban több 
száz családtaggal, illetve kísérővel 
lehet számolni – mondta az íjász 
világbajnokság megrendezésén 
gőzerővel dolgozó szervezőbi-

zottság elnöke, Alexandra Manea, 
a Tolnai Tájak Íjász Egyesület 
korábbi többszörös Európa-baj-
nok és világbajnoki ezüstérmes 
íjásza. Hozzátette: a járványhely-
zethez igazodva a magyar és a 
nemzetközi versenyszabályzaton 
is módosítottak a világszövet-
ség beleegyezésével azért, hogy 

a biztonságérzet növekedjen a 
résztvevőkben, noha az íjászat a 
többi sportághoz viszonyítva sze-
rencsés helyzetben van, hiszen a 
kontaktusok, érintkezések elke-
rülhetőek.

– Akár több száz sportolót tu-
dunk naponta úgy versenyeztetni, 
hogy nem érintkeznek egymással. 
A teljes verseny megrendezésé-
nek részletei, a megnyitó és záró 
ceremóniák helyszíne még nem 
eldöntött, hiszen ezt is befolyá-
solja az adott járványügyi helyzet 
és az érvényben lévő rendeletek, 
de minden eshetőségre van már 
kész forgatókönyvünk – jegyezte 
meg a szekszárdi főszervező.

A 3D Íjász Világ- és Euró-
pa-bajnokság Szekszárd, de Tolna 
megye sporttörténetében is egye-
dülálló sport-, illetve nemzetközi 
esemény lesz. Ilyen rangos ver-
senyt a megyében még valamikor 
a nyolcvanas években rendeztek, 
méghozzá egy asztalitenisz főis-
kolai-egyetemi világbajnokságot. 
Az íjász világversenynek komoly 
turisztikai vonzata is lesz.

Minden jel arra utal, hogy 
meg lehet majd rendezni 
a 3D Íjász Világ- és egyben 
Európa-bajnokságot Szek-
szárdon, amelynek a rende-
zését még 2019-ben nyerte 
el Magyarország. 

Tizenkét év alázatos munkájának eredménye, hogy a Szek-
szárdi Kajak Kenu SE sportolója, Szekeres Zsolt kvalifikálta 
magát a júliusi moszkvai Maraton Európa-bajnokságra. A 
sportolóval a nagyszerű teljesítmény okán Ács Rezső pol-
gármester találkozott a polgármesteri hivatalban.

Hatszáz versenyző, 
hatezer vendégéjszaka 

egy hét alatt

Júliusban az EB-n versenyezhet a szekszárdi kajakos

Egy szekszárdi borválogatás-
sal gratulált Ács Rezső Szekeres 
Zsoltnak a nagyszerű teljesít-
ményhez. A városvezető büszke 
arra, hogy Szekszárd hírneve a 
borkedvelő közönségen túl az 
ilyen sikerek kapcsán más terü-
leteken is erősödik. Ezért mindig 
szívesen biztat és találkozik olyan 
tehetséges helyi fiatalokkal, akik 
kiemelkedő eredményeket tud-
hatnak magukénak.

Szekeres Zsolt a Szekszárdi Ka-
jak Kenu SE legelső edzésén már 
részt vett  és azóta is a csapat tag-

ja. Tizenkét éve kajakozik, min-
dig a legjobbak között volt ide-
haza, nemzetközi szintet tavaly 
ugrott meg először, most május 
elején pedig a moszkvai EB válo-
gató versenyén volt sikeres.

Férfi felnőtt 30 kilométeren in-
dult, ahol nemcsak evezni, hanem 
futni is kell a kajakkal, így igen 
összetett versenyről van szó.

A Maraton Európa-bajnoksá-
got 2021. július 8–11. között ren-
dezik Moszkvában. Innen is sok 
sikert kívánunk Zsoltnak!

 Önkormányzati Sajtóiroda
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Ötéves korában már úgy fogta az ütőt, ahogy tényleg csak kevesek. A tizennegye-
dik életévében járó Kizakisz Nikoszról lesz szó az alábbiakban. Kizakisz Georgisz, 
egykori NB II.-es asztaliteniszező fia, Nikosz ugyanis korosztálya legjobbjai közé 
tartozik, az újoncoknál az elmúlt években többször is a magyar ranglista élén állt. 
Édesapja ma már minden ügyben eljáró menedzsereként egyengeti fia útját a nagy 
cél érdekében: a gyerekből felnőttként ismert, neves asztaliteniszező lehessen!

Minőségi edzőpartnerek 
kellenek!

Nikosz, a kis szekszárdi pingpongzseni!
Az alma tényleg nem esett messze a fájától, sőt! 

Bálint György

Kezdetben az segítette Nikosz fejlődését, 
hogy édesapjával játszhatott minden nap. 
A technikai elemek elsajátítása, azok mér-
kőzésszituációkban való alkalmazása terén 
szédületesen gyorsan fejlődött, köszönhető-
en párját ritkító adottságának, no és ezzel 
párosuló nagy szorgalmának, változat-
lanul erős sportági érdeklődésének. 

Ez önmagában örvendetes, ám egy-
úttal nehezen megoldható helyzetet 
teremtett: kevés ugyanis az elér-
hető és rendelkezésre is álló,  
Nikosz szintjének megfe-
lelő minőségi edzőpart-
ner. Ezért fontos volt, 
hogy Nikosz két évvel 
ezelőtt bemutatkoz-
hatott a Bonyhádi 
Vasas felnőtt NB 
II.-es csapatában, 
12 évesen (!), 
amelyben – és ez 
is jelzésértékű – 
„húzóembernek” 
számított. 

Hiába no, az igazán nagy talentumok már egé-
szen fiatalon a felnőttek mezőnyében is képesek 
bizonyítani, s ez eddigi pályafutásában látvá-
nyosan igazolódni látszik. Annál is inkább, hi-
szen 2020-ra, 13 évesen már a felnőtt NB II.-őt 
is kinőtte: a következő, most még zajló bajnok-
ságban már a Debreceni Egyetem élvonalbeli 

csapatában, a DEAC-ban fedezhetjük fel a 
szekszárdi kis pingpongzsenit. És ott 

is hozza, nyeri új csapata számára a 
meccseket! Az ebben a csapatban 
játszó, szegedi illetőségű dr. Varga 
Csaba lett állandó edzőpartnere.

– Általában mi megyünk Deb-
recenbe. Ott tartózkodunk 
több napon át, mintha egy 

edzőtáborban lennénk. Az a jel-
lemző, hogy két nappal az NB 

I.-es meccs előtt már ott 
vagyunk Debrecenben, 
és Csabával edzünk. 
Nagyon fontos a fiam 
további fejlődése szem-
pontjából az állandó 
megfelelő edzőpart-
ner megléte, örülünk, 
hogy Varga Csabá-
ban mint a DEAC 
rutinos NB I.-es  

játékosában partnerre 
leltünk. Meg tudtunk 
egyezni az együtt-
működés minden 
részletében, tényleg  
működik a dolog  
– mondta Kizakisz

 Georgiosz  
 édesapa- 

 menedzser.

Nikosz Kizakisz már ilyen fiatalon is ma-
gas szinten műveli az európai stílusra jellem-
ző kétoldali támadójátékot, a kontrajátékot. 
A vele foglalkozók jól tudják: a nemzetközi 
siker záloga az, ha az asztalközeli játékban is 
előrelép, amiben a sportágban diktáló ázsiai-
ak, elsősorban a kínaiak nagyon jók, mi több, 
verik a világot. Egyik közelmúltbeli szekszárdi 
gyakorlásukon is ebben a stílusban játszottak, 
amely meccsen e sorok írója is jelen lehetett. 

– Csabi nagyon jó srác, jó vele edzeni, pá-
rost is játszom vele az NB I.-es bajnokságban, 
nagyon elégedett vagyok, hogy ő lett az ál-
landó edzőpartnerem. Asztalközeli játék, hát 
igen…, ez a jövő. Hátrább lépni az asztaltól, 
onnét nyerő poénokat ütni, visszadobálni a 
labdát, nem igazán lehet nyerő taktika, főleg 
egy nemzetközi versenyen – jegyezte meg a 
gyakorlást megszakítva Nikosz Kizakisz, aki 
már nagyon várja, hogy első éves serdülőként 
is bizonyítson az idősebb, fizikálisan erősebb, 
tapasztaltabb ellenfelekkel szemben az idei 
országos bajnokságokon. – Fonákoldalon még 
azért valamivel jobb vagyok, de azon leszek, 
hogy ez a különbség gyorsan eltűnjön. Az 
NB I. és az NB II. között nagy a különbség, 
de nem ijedek meg ettől, itt is nyerni akarok, 
nem tartok senkitől, és tudok nyerni is! – 
avatott be a részletekbe eddigi eredményeivel 
és játékával a figyelmet magára felhívó, még 
jócskán növésben levő kisember.

– Eddig fizikailag egy kicsit elmaradt a 
többiektől, de most megnőtt a fiam. Rá is 
mentünk az erőnléti edzésekre, s a bajnoki 
meccseken is láthattuk, hogy ütőerőben is 
jelentősen fejlődött. Még gyakrabban végez-
tünk az elmúlt évben kondicionáló edzéseket, 
és az ezen a téren történt előrelépésben min-
denképpen annak tulajdonítok főszerepet, 
hogy a fiam élvonalbeli meccseket játszhatott, 
fel kellett  vennie ezt a ritmust, azt a játékbeli 
keménységet, ami az élvonalat jellemzi – je-
gyezte meg az édesapa.

A szekszárdi tehetség végigdolgozta az el-
múlt bő egy évet is, szinte minden nap gyako-
rol. Nagyon várja már a versenyeket, különö-
sen az országos bajnokságokat. Óriási csaták 
várhatóak közte és az elmúlt években feltűnt 
olyan, szintén országos tehetségek, mint Szán-
tosi Dávid, Lei Balázs, és egy már itt született 
kínai fiú között. Hamarosan közzéteszik az új 
magyar serdülő válogatott bővebb keretét is, 
és nagyon várják a meghívót Kizakiszék. A 
válogatottság ténye, az így megnyíló lehető-
ségek új fejezetet nyithatnak a menedzselés-
ben, a felső korcsoportokban és a szűk hazai 
élvonal, illetve a hőn áhított nemzetközi szint 
elérésében is.
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KÖZÉLET

Vegyszermentes szúnyogirtás
Nemcsak vegyszermentes, de hatékonyabb is

a biológiai szúnyogirtás

Zaják Rita, a Szoci-
ális, Egészségügyi, 
Környezeti és Fenn-
tarthatósági Bizottság 
elnökének kezdemé-
nyezésére Szekszárd 
mellett több kör-
nyékbeli település 
önkormányzatának 
képviselői, természet- 
és környezetvédelmi 
szakemberei is részt 
vettek azon a találko-
zón, ahol a cég vezetői 
ismertették az általuk kifejlesz-
tett védekező technológiát.

A hatékony biológiai szúnyogy-
gyérítés lehetőségét többéves ku-
tatómunka előzi meg, így a vegy-
szeres kémiai irtást nem lehet 
azonnal elfelejteni. A spanyol cég 
először drónok segítségével fel-
térképezi a környék vizes élőhe-
lyeit, ahol a szúnyogok lárvái ki-
kelnek, majd ezeket folyamatosan 
figyelik, monitorozzák, és amikor 
szükség van rá, beavatkoznak. 
Ez azt jelenti, hogy egy toxikus 
fehérjét tartalmazó irtóanyagot 
juttatnak a vízbe, amit a lárvák 
megesznek és elpusztulnak. Fon-
tos, hogy csak a csípőszúnyog 
lárváit mérgezi ez az anyag, amit 
egyébként német zöldszerveze-
tek is folyamatosan vizsgálnak. 
Egy hektár biológiai gyérítéssel 
megközelítőleg százhatvan hek-
tárnyi területet lehet megóvni a 
szúnyogoktól.

A teljeskörű feltérképezés több 
évig is tarthat, arra kell készül-
ni, hogy a költségek az első pár 
évben nagyobbak, mintha csak 
a légi vegyszeres irtásra költe-
ne a város, a harmadik évtől vi-
szont a kémiai permetezés akár 
20 százalékra is visszaszorulhat. 
Persze sok múlik az időjáráson. 

A mostani hűvös tavasz például 
nem kedvez a szúnyogoknak, de 
egy esős, meleg évben a biológiai 
irtást is többször kell elvégezni.

A spanyol cég partnereként 
a találkozón jelen volt Kőszegi 
Dániel, a Magyar Szúnyogirtók 
Országos Szövetségének elnöke 
is, aki összefoglalóan úgy nyilat-
kozott a módszerről, hogy csak 
az első években drágább, mint 
a kémiai irtás, ugyanakkor kör-
nyezetkímélő, és ami szerinte a 
legfontosabb, hogy hatékonyabb 
a módszer, mert már a lárvákat 
elpusztítja.

A találkozó eredménye, hogy 
Szekszárd önkormányzata kap-
csolatban marad a céggel, a szak-
emberek kidolgoznak egy aján-
latot, ami alapján elképzelhető, 
hogy nemsokára itt is hosszú 
távon csípésmentesek lehetnek 
a nyarak, komfortosabbá téve 
ezzel a városi életet. Ezt a folya-
matot azonban a lakosság is fel-
gyorsíthatja, amennyiben elsajá-
títják, hogy saját udvarukban mit 
tehetnek az esetleges gócpontok 
megszüntetése érdekében. Eh-
hez találnak tippeket a következő 
oldalon: https://www.facebook.
com/szunyoglarvaprogram

 Önkormányzati Sajtóiroda

Az Európai Unió és a WHO által támogatott és bevizsgált bioló-
giai szúnyogirtó szert gyártó vállalat, a Lokímica Laboratories 
már Magyarországon is kínálja szolgáltatásait. A cég meghatá-
rozó Európában a biológiai szúnyoggyérítésben. Székesfehér-
várott és Pécsett már megállapodtak az önkormányzattal, most 
Szekszárdon ismertették a nyugat-európai országokban több 
évtizede sikerrel alkalmazott és folyamatosan fejlődő módszert.

Van gond és jócskán teendő is
a gyümölcsösökben

Az utóbbi napokban a 
csapadékos és napsü-
téses időjárás váltako-
zása miatt fokozódik a 
gyümölcsfák és a sző-
lő fertőződésveszélye. 
Ilyenkor a növény-
védelmi kezelések 
elmulasztása súlyos 
következményekkel 
járhat. A meggymo-
nília és az őszibarack tafrina, va-
lamint almaültetvényekben liszt-
harmat-varasodás található meg. 
Ez azonnali védekezést, gyors 
beavatkozást követel meg a kert-
barátoktól – mondja Ferenc Vil-
mos, a szekszárdi Dicenty Dezső 
Kertbarátkör alapító elnöke. 

– De hogyan is kell a fentiekkel 
szemben védekezni? 

– A meggy moníliás ágait visz-
sza kell vágni, az őszibarack taf-
rinás leveleit szedjük le, az almá-
ról lisztharmat esetén metsszük 
le a fertőzött hajtásokat, így kon-
takt szerekkel való permetezéssel 
megállíthatjuk a kórokozó újabb 
fertőzését – sorolja a legfonto-

sabb teendőket Ferenc Vilmos, 
aki amolyan leltárt is készített 
a már felbukkant és hamarosan 
megjelenő kártevőkből. 

– A kártevők közül az alma- és 
a bimbólikásztó kezd felszapo-
rodni, láthatóak már a levéltetvek, 
levélatkák is. Az idő melegedése 
miatt megjelent a gyümölcs-
molyok közül az almamoly, a 
levélaknázómoly, a szilvamoly 
és a keleti gyümölcsmoly, és ott 
vannak a szőlőlevélatkák és guba-
csatkák is. A szőlőmoly elleni vé-
dekezést se felejtsük el! Az utóbbi 
években több növényvédőszert, 
illetve hatóanyagot kivontak a 
forgalomból, így célszerű új-
ragondolni a védelmet. B. Gy.

KERTBARÁTOK HÍRMONDÓJA

FOTÓ: KISS ALBERT

FOTÓ: KISS ALBERT

Újra lesz Orbán-napi borünnep
Istifángödre, 2021. május 29., szombat

A nevezetes szekszárdi közösségi borünnepek tavalyi és idei el-
maradása után az Orbán-napi borünnepet megrendezi május 
29-én a Dicenty Dezső Kertbarátkör. A jól ismert helyszínen, az 
összefüggő tanyasorral rendelkező Istifángödre lesz a helyszín, 
ahová 14:00 órától minden borbarátot várnak a szervezők. 

A Szent Orbán-szobornál tartandó megemlékezéssel indul a 
program, majd  öt pincében – Tokai, Toronyi, Ribling, Szarvas, 
Zsitvay – zajlanak a borkóstolók, kötetlen beszélgetések.

Ezt megelőzően aktuális, növényvédelemmel kapcsolatos hely-
színi őrjáratot is tartanak, ismert szakember közreműködésével. 

Természetesen csak a jelenleg érvényes járványügyi szabályok 
betartása mellett lesz látogatható a rendezvény.
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Fogadóórák
•  Ács Rezső polgármester

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MOZAIK

Álláshirdetések
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatala a közszolgálati tisztviselők-
ről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § 
(1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a 
Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési 
és Üzemeltetési Igazgatóság Város- 
igazgatási és Rendészeti Osztályára  
hatósági ügyintéző munkakör  
betöltésére.

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatala a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) 
bekezdése alapján pályázatot hirdet a  
Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési 
és Üzemeltetési Igazgatóság Város- 
igazgatási és Rendészeti Osztályára  
közterület-felügyelő munkakör  
betöltésére.

A részletes pályázati felhívá-
sok a www.szekszard.hu hon-
lapon, a Polgármesteri Hivatal/
Felhívások, aktualitások menü-
pontban tekinthetők meg.

SZEKSZÁRDI
VAGYONKEZELŐ 
KFT.

A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
pályázatot hirdet az önkormányzat
tulajdonában lévő, megüresedett
bérlakások határozott időre szóló
bérleti jogának megszerzésére.

Pályázható lakások:
7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 115. III. em

1 db 40 m2 alapterületű összkomfortos költségalapú bérlakás
7100 Szekszárd, Széchenyi u. 55. I. em

1 db 59 m2 alapterületű összkomfortos költségalapú bérlakás
Kizárólag Nyugdíjasok számára

Idősek Garzonházában (7100 Szekszárd, Mikes u. 1. sz.)
1 db 22 m2 szociális garzonlakás

Kizárólag állami gondozottak számára
7100 Szekszárd, Szentmiklósi út. 3. fsz.

1 db 12 m2 komfortos garzonlakás
Előtakarékosságot vállaló fiatal párok számára

7100 Szekszárd, Honvéd u. 17/A. „Fecskeházban”
1 db 40 m2 alapterületű bérlakás

Pályázat benyújtásának határideje:
2021. május 31. (hétfő) 12:00 óra

Részletes felvilágosítás:
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2., Tel.: 74/319–468, 74/510–422

Ruhaosztás és
adományátvétel

A Máltai Szeretetszolgálat Szek-
szárdi Csoportja június 1-től 
újra elindítja a lakosság felé a 
nyílt ruhaosztást. Minden hó-
nap első keddjén 08:00–10:00 
óra között szeretettel várunk 
minden érdeklődőt a Hunyadi 
u. 4. szám alatt.

A többi keddi napokon 
10:00–12:00 óra között ügye-
letet biztosítunk az adomá-
nyok átvételére és a sürgős ese-
tek kiszolgálására.

Kérjük, hogy mindannyi-
unk érdekében az adományért 
megjelenők kötelezően hasz-
náljanak szájmaszkot, és vegyék 
igénybe a kézfertőtlenítést.

Szíveskedjen továbbá az eset-
leges sorbaállásnál és az adomá-
nyok átvételénél is megtartani a 
biztonsági távolságot a munka-
társaktól és egymástól.

FOTÓ: KISS ALBERT

Tivadar Istvánné Pesti Julianna hosszú és eredményes életet tud-
hat maga mögött. Aktív éveit a mezőgazdaságban töltötte még a 
TSZ-időkben. Férjét korán elvesztette, lánya és fia viszont több 
unokával, dédunokával, sőt már ükunokával is megajándékozta.

Julika néni – bár a korából adódóan kisebb egészségi problé-
mákkal küzd – szellemileg friss, nagyon sokat mesél és szinte 
mindenre emlékszik.

Dr. Göttlinger István, Szekszárd Megyei Jogú Város aljegyzője 
köszöntötte születésnapján az ünnepeltet, és adta át az ilyenkor 
szokásos jókívánságokat, valamint Magyarország Kormányának 
a miniszterelnök kézjegyével ellátott emléklapját.

 Önkormányzati Sajtóiroda

A 90 éves Tivadar Istvánnét
köszöntötte Szekszárd aljegyzője
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HIRDETÉS

(06305) LOVASTÁBOR 2021-ben is Őcsényben!
A Rózsa Tanya Lovarda az alábbi időpontokbanA Rózsa Tanya Lovarda az alábbi időpontokban

indít bejárós lovastáborokat:indít bejárós lovastáborokat:

1.) 1.)  június 21–26.,
2.) 2.)  június 28. – július 3.,
3.)3.)  július 5–10.,
4.) 4.)  július 26–31. ,
5.)5.)  augusztus 9–14. 

Bővebb információért kérjük érdeklődjön telefonon, vagy 
látogassa meg weblapunkat! Tel.: +36–30/474–0090, 

+36–70/627–2318 •  www.facebook.com/rozsatanyalovarda

Mit nyújtanak a táborok: 
naponta gyerekenként 
1 óra lovaglás, játszótér 
használat, vetélkedők, 

fürdőzés a medencében, 
oklevél osztás, fotó 

készítés. (06337)

Irodák bérelhetők Szekszárdon, 
a felújított Szakszervezeti

Székházban! 
Tel.: 30/950–8623 • www.aeszkft.hu 

e-mail: szalai.tamas@aeszkft. hu

(06339)

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

(06326)

(06339)

(06334)

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!

(06327)


