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Hadházy: Szekszárd az otthonom marad
Hadházy Ákos 2022-ben nem 
Szekszárdon, hanem Zugló-
ban indulna az ellenzéki össze-
fogás jelöltjeként, ráadásul a 
Momentum színeiben. Interjú.

Babos Attila

– Miért nem Szekszárdon indul?
– Szekszárd mindig az ottho-

nom marad, de van egy fontos 
politikai feladat, amit most más-
hol kell elvégezni. Ráadásul van 
egy tartozásom 2018-ból: Haran-
gozó Tamás akkor visszalépett a 
javamra, amivel azt kockáztatta, 
hogy kiesik a parlamentből. He-
lyes viszonozni a gesztust.

– Önt mi köti Zuglóhoz?
– Zuglóról mondhatnám, hogy 

laktam ott öt évig egyetemista-
ként, de inkább azt mondom, 
feladatom van ott, a valódi válto-
zásért kell dolgoznom: csak akkor 
nyerhet az ellenzék, ha a válasz-
tók többségét meggyőzzük, hogy 
2022 után minden másként lesz. 
Meg kell mutatnunk, hogy van 
olyan politika, amelyik valóban 
felelősségre vonja a korrupt po-
litikusokat, de nem csak a po-
litikai ellenfeleknél lép fel, ha 
korrupció gyanúját látja.

– Az MSZP megkapta Szek-
szárdot? Háttéralku?

– Szó sincs alkuról. A hivatal-
ban lévő képviselőt, Tóth Csabát 
hívom ki. Az előválasztás erről 
szól, hogy a legjobb jelöltet talál-
juk meg mindenhol. Komolyan 
hiszek benne, hogy csak akkor 
nyerhet jövőre az ellenzék, ha ezt 
megteszi. Háttéralkukban leosz-
tott pozíciókkal, a választókra 
rákényszerített jelöltekkel nem 
lehet győzni.

– Tóth Csaba korrupt? Elérheti 
ez az ügy Karácsony Gergelyt?

– Jelenleg azt tudom biztosan 
mondani, hogy Zuglóban vol-
tak és vannak is gyanús ügyek. 
Azok feltárásáért, az esetleges 
visszaélések megszüntetéséért 
az ottani baloldali szereplők – fi-
noman fogalmazva – nem tettek 
meg mindent. Karácsony Ger-

gelyt tisztességes és jószándékú 
embernek tartom, egészen biztos 
vagyok abban, hogy ő személye-
sen nem profitált ezekből, vagy-
is ő nem korrupt. Más kérdés, 
hogy szerintem nem megfelelő 
kompromisszumokat kötött.

– Miniszterelnöki ambíció?
– Bár többen is biztattak, hogy 

méressem meg magam én is, vé-
gül úgy döntöttem, ezt egyelőre 
kihagyom. Ennek van egy gya-
korlati és egy elvi oka. Nekem az 
a fontos, hogy 2022 után legyen 
valódi elszámoltatás, illetve olyan 
szabályokat hozzunk, amelyek a 
jövőben is megnehezítik azok 
dolgát, akik bele akarnak nyúl-
ni a közösbe. Az elvi ok, hogy 
számtalanszor elmondtam: nin-
csen esélyegyenlőség a pártok és 
a kormány között, elsősorban a 
propagandagépezet miatt nem 
beszélhetünk tisztességes vá-
lasztásokról. Azt gondolom, az 
ellenzéknek jóval keményebben 
kellett volna fellépnie a tisztessé-
ges játékszabályokért. Mivel úgy 
döntöttek, így is elindulnak, én 
is megteszem, de nem lenne he-
lyes az ellenzéket vezetni akkor, 
amikor az adott választást nem 
ismerem el tisztességesnek.

– A Momentum a harmadik 
pártja. Mi a baj önnel?

– Szerintem én egy helyben ma-
radtam, korábbi pártjaim mentek 
el rossz irányba. A Fideszben 
azt mondtam, hogy talán nem 
kellene lopni, de nem hallgattak 
rám. Az LMP-ben azt mondtam, 

együtt kellene működni más pár-
tokkal, de ezt ott etikai eljárással 
jutalmazták, meg azzal, hogy Sal-
lai képviselő úr felborított székes-
tül. Sajnos mindkétszer igazam 
volt – az LMP-ben ezt belátták. 
Vállalnom kellett a konfliktuso-
kat. Sokáig próbáltam meggyőzni 
pl. Szekszárdon is párttársaimat, 
hogy nem kellene lopáshoz asz-
szisztálni, de nem sikerült.

– Számtalan korrupciós ügyet 
feltárt, még sincs olyan „dobá-
sa”, amelynek „igazi” eredmé-
nye lenne. Mi ennek az oka?

– Ez a rezsim lényegéből kö-
vetkezik. Orbán Viktor a közpén-
zekből, főleg az EU-s támogatá-
sokból tartja fent a rendszerét. 
Ez persze bűncselekmény, ezért 
van szükség Polt Péterre, aki 
megoldja, hogy ne legyenek 
nyomozások, vagy éppen örök-
ké tartsanak, eredmény nélkül. A 
felderítés ettől függetlenül fontos, 
hiszen a remélt kormányváltás 
után elő kell venni ezeket az ak-
tákat és megindítani az eljáráso-
kat. Egyébként az európai Csalás 
Ellenes Hivatal sok bejelentése-
met kivizsgálta és igazat is adott 
nekem. Említhetem a Tiborcz- 
féle led lámpákat, az Öveges- 
programot – ezekben Szekszárd 
is érintett. Arról, hogyan folynak 
a nyomozások  ilyen ügyekben, 
nem én tehetek.

– Mit segített Szekszárdnak, Zug-
lóban miért szavazzanak önre? 

– Alapvetően másként látom az 
országgyűlési képviselők szerepét, 
mint sok kollégám. A képviselő-
nek nem fő feladata helyi ügyek-
kel foglalkozni – arra van az ön-
kormányzat –, pláne nem  kijárni 
ezt vagy azt. Országos ügyekben 
kell a választói akaratot képviselni, 
például olyan törvényeket hozni, 
hogy a helyi önkormányzat átlát-
ható módon hozzájusson a szük-
séges forrásokhoz, és megvaló-
síthassa azokat a fejlesztéseket, 
amelyeket fontosnak lát. Orszá-
gos politikusként csak átlátható 
szabályokat, tisztességes közéletet 
tudok ígérni, buszmegállót saj-
nos nem. De talán az sem kevés. 

Pénz a cégeknek
„Az önkormányzati cégek ve-
zetőivel egyeztetve, gondosan 
került felosztásra az az 1 mil-
liárdos támogatás, amelyet 
még tavaly év végén jelent-
hettem be” – írta közösségi 
oldalán Ács Rezső, Szekszárd 
polgármestere. A támogatást 
kormányhatározat alapján 
önkormányzati feladatok el-
látására fordíthatják. Teme-
tőfenntartásra, zöldfelület 
karbantartásra, útfelújításra 
stb., 87 milliót különítettek 
el, beruházások, felújítások 
megvalósítására 20,5 milli-
ót. A Volánbusz korábbi évi 
veszteségének rendezésére 
130 milliót fizet ki a város. A 
Vagyonkezelő 102 millió, a 
Közművelődési Kft. 240 mil-
lió, a Sportközpont NKft. 240 
millió, az Alisca Terra Regi-
onális Hulladékgazdálkodási 
NKft. 180 millió forint támo-
gatást kapott. (ba)

Irodalmi pályázat
A Szabad Magyar Sajtó Nap-
jáig, március 15-éig hosszab-
bítja meg Szekszárd és Én 
elnevezésű irodalmi pályáza-
tát a Szekszárdi Vasárnap. A 
14–30 éves szekszárdi lako-
sok számára kiírt pályázatra 
az írásos alkotásokat eredeti-
leg február 28-a éjfélig vártuk, 
az új határidő 2021. március 
15. éjfél. A pályázatban mű-
faji megkötés nélkül, kizáró-
lag géppel írt pályamunkákat 
várunk, legfeljebb 3000 leütés 
terjedelemig. A 14–18 és a 18–
30 éves korosztályt mindkét 
korcsoportban értékes tárgy-
nyereményekkel díjazzuk. A 
legjobb írásokat a Szekszárdi 
Vasárnap hasábjain közöljük. 
Személyes hangvételű írásmű-
veket várunk, amelyekben a 
szerzők Szekszárddal kapcso-
latos viszonyukat, élményei-
ket jelenítik meg. A pályáza-
tokat a szekvas@gmail.com 

címre várjuk.
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Tájékoztatás
Ne keltsünk pánikot! Ezzel 
érvelnek, akik nem adnak 
információt. Úgy kezelik a 
járványügyet, mint valami 
hadititkot. A kórházigazga-
tók nem nyilatkozhatnak, az 
újságírói kérdéseket az ope-
ratív törzshöz kell eljuttatni, 
akik aztán vagy választ ad-
nak rájuk, vagy nem.

Próbáltam más irányból 
adatokat szerezni. A men-
tőktől. Minden megye ka-
pott egy esetkocsit a korona-
vírusos betegek szállítására. 
Hadd fotózzam le csak úgy, 
üresen, s írnék mellé egy röp-
ke tudósítást! A szekszárdi 
mentőállomás vezetője kész-
séges volt: be nem mehetek 
a telephelyre, de kiállnak az 
autóval az utcára, s lefény-
képezhetem, csak engedélyt 
kér a pesti központtól. Válasz 
Győrfi Pál aláírásával érke-
zett. Egy sablonszöveg arról, 
hogy milyen áldozatkész 
munkát végeznek a mentők 
(senki se vitatja), majd a 
fotózás tiltása. Visszaírtam: 
„Elég szomorú, hogy Európa 
közepén, a XXI. században 
nem fényképezhető le egy 
üres mentőautó! Táncsics fo-
rog a sírjában!”. Aztán meg-
bántam. Nyilván az ilyen 
levelezést kommunikáció 
szakot végzett, pályakezdő 
kislányok bonyolítják. Kár 
volt rossz napot okozni an-
nak, amelyikhez ez az e-mail 
került! Lehet, hogy ijedtében 
nekiállt átböngészni a ko-
ronavírus miatt elhunytak 
listáját, hogy van-e közöt-
tük Táncsics nevezetű. És ha 
van, hogyan halt meg, vajon 
miért foroghat a sírjában, 
mit szimatolhatott meg ez 

az újságíró…

VÉLEMÉNY

A HÉT TÉMÁJA

Telefonos értesítés
Mindenki tehát, aki a jövőben akár napok 
múlva, akár valamivel később sorra kerül, az 
Oltópontról előzetes, telefonos értesítést fog 
kapni. A hívás során a telefonos ügyintézők 
mindenkivel tudatják, hogy melyik napon, 
hány órakor és pontosan hová kell érkezniük, 
valamint azt is elmondják, hogy milyen okmá-
nyokat kell magukkal vinniük.

A háziorvosok azt kérik, hogy a zsúfoltság 
elkerülése érdekében mindenki a megadott 
időpontban szíveskedjen megjelenni az oltásra.

Az oltást tehát igyekeztek a lehető legjobban 
és legkörültekintőbben megszervezni, így ha az 
érintettek betartják, amit kérnek tőlük, akkor 
jó esély van arra, hogy gyorsan és zökkenő-
mentesen végezhessék az emberek oltását.

Ne hívják az orvost!
Mint a közleményben írták: „tisztelettel kér-
jük ezért pácienseinket, betegeinket, hogy 
az oltásokkal kapcsolatban ne a szekszárdi 
háziorvosokat, háziorvosi rendelőket hívják 
vagy keressék meg e-mailben, hanem az Ön 
háziorvosával szorosan egyeztetve az Oltópont 
munkatársa fogja telefonon felkeresni annak 
érdekében, hogy az Ön számára legmegfe-
lelőbb védőoltást, az életkori és regisztrációs 
sorrendet is szem előtt tartva, Ön minél ha-
marabb megkaphassa.”

Nagyon fontos információ, és nyilvánvalóan 
az Oltópont helyszínének kialakításában egy 
kiemelt szempont lehetett az is, hogy az épület 
akadálymentesített, lift és segítőkész személy-
zetis biztosítja az oltóhelyre jutást.

Nyitják a szekszárdi Oltópontot
Csupán néhány nap múlva, 
március 3-án, szerdán nyit 
meg Szekszárdon a házior-
vosok közös Oltópontja. A 
városvezetés két helyet is 
alkalmasnak tartott, a dön-
tés végül a Babits Mihály 
Kulturális Központra esett. A 
koronavírus elleni vakcinákat 
itt fogják beadni a jövőben a 
legtöbbeknek.

Babos Attila

Szekszárd Megyei Jogú Város 
háziorvosai juttattak el ezen a 
héten szerdán egy sajtóközle-
ményt a Szekszárdi Vasárnap-
hoz is. Ők úgy látták, hogy a 
szekszárdiak folyamatos oltás-
hoz jutásának érdekében közös 
oltópontba kell szerveződniük. 
A városvezetés előzetesen két 
helyszínt is alkalmasnak tartott, 
a piactéri Placcot és a Babits 
kulturális központot, de végül 
az utóbbit választották.

Szekszárdra is megérkezett 
ugyanis a héten a kínai vakcina, 
azaz a Sinopharm cég ellensze-
re, ezért a következő napokban 
számítani kell arra, hogy a ko-
rábbiakhoz képest jóval többe-
ket tudnak majd beoltani.

Dr. Horváth Kálmán kor-
mánymegbízott, a Tolna Megyei 
Oltási Munkacsoport vezetője 
a héten egy sajtótájékoztatón 
arról is beszélt, hogy a járvány 

elleni védekezés leghatásosabb 
eszköze a védőoltás, ezért min-
denkit arra biztatott, hogy re-
gisztráljon, kérje a védőoltás 
beadását.

Szükség is van erre, mert az 
elmúlt héten ismét emelkedett a 
megyében a fertőzöttek száma.

„A közeljövőben várható je-
lentősebb mennyiségű oltóanyag 
érkezése miatt az Önök korona-
vírus elleni beoltása kézzelfog-
ható közelségbe kerül. A koráb-
biakhoz képest lényegesen több 
páciensünk juthat így védőoltás-
hoz pár hét alatt, mint eddig” – 
olvasható a szekszárdi háziorvo-
sok sajtóközleményében.

Az Oltópont helyszíne: Ba-
bits Mihály Kulturális Központ 
(7100 Szekszárd Szent István 
tér 10.), 1. emelet. A nyitás idő-

pontja pedig jövő szerda, azaz 
március 3-a. Előzetes kiértesí-
tés után ekkortól várják majd az 
időponttal rendelkező regiszt-
rált szekszárdiakat az oltásra.

A Szekszárd Megyei Jogú 
Város Háziorvosai aláírással a 
sajtónak eljuttatott közlemény-
ben előre köszönik a páciensek, 
betegek szíves együttműködését 
az Oltási Program sikere érde-
kében. Köszönetüket fejezték ki 
a Tolna Megyei Kormányhiva-
talnak, Szekszárd Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatalá-
nak, Szekszárd Egészségügyi 
Gondnokságának és a Babits 
Mihály Kulturális Központ köz-
reműködő munkatársainak is. 
Köszönik a segítséget mind az 
Oltópont kialakításában, mind 
a majdani működtetésében.
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ÉRDEKLŐDNI:ÉRDEKLŐDNI:
06–30/555–776206–30/555–7762

(06084)

FFOGORVOSI MAGÁNRENDELÉSOGORVOSI MAGÁNRENDELÉS

Dr. Schárer LászlóDr. Schárer László
Fogpótlás!Fogpótlás!

Kedd, szerda, péntek:Kedd, szerda, péntek:
14:30 – 17:30 óráig14:30 – 17:30 óráig

7100 Szekszárd, Jókai u. 22.
Telefon: 06-30-93-63-569(0

60
76

)

(06072)

(06077)

(06082)
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Bemutatjuk a kincseket
– Szekszárdi Értéktár –

Folytatódik nagy sikerű műso-
runk, a Szekszárdi Értéktár! A 
nagy prózaíróról, Mészöly Mik-
lósról, a világhírű szekszárdi 
gombakutatóról, Hollós László-
ról, a Művészetek Házáról, vala-
mint a Szekszárdi márcról szóló 
összeállításaink már megtekint-

hetők Facebook-oldalunkon és 
YouTube-csatornánkon.
Következő epizód:
•  Március 4.: Szekszárd szívé-

ben – a régi Vármegyeháza és 
a romkert.
Figyelem, február 27-én Face-

book-oldalunkon a négy adásból 

összeállított kérdéscsokorra vár-
juk a helyes válaszokat! Játsszon, 
és nyerje meg a Szekszárdi Érték-
tárhoz kapcsolódó ajándékaink 
egyikét! A korábbi epizódok meg-
találhatók Facebook-oldalunkon 
és YouTube-csatornánkon.

A Szekszárdi Értéktár című 
műsorunkban a helyi értéktárba 
felvett neves irodalmi személye-
ket, épületeket, képzőművészeti 
alkotásokat ismertetjük meg a 

közönséggel. Célunk, hogy fel-
hívjuk a figyelmet arra, milyen 
értékek vesznek körül minket. 
A műsor készítése során több 
intézménnyel – például a mú-
zeum, a megyei könyvtár, civil 
szervezetek – is együttműkö-
dünk. A Szekszárdi Értéktár 
minden csütörtökön, este hat 
órától jelentkezik új adással.

A műsorváltozás jogát fenn-
tartjuk!

Kis Pál István:
Az árnyék

Ott megy az árnyék
kezében lámpás,
keresve kutat 
társnak egy embert,
szelíd a fénye,
szava se lármás,
oly szomorédes,
mint aki nem nyert…

Nyomában járva
viszem az arcom,
szólítom, hátha
meglel a fénye,
jobb volna talán
sorsára hagynom,
hátha a véghez
vonz a sötétje…

Játszik a képzet,
a lámparemény,
fénye, ha villan,
úgy vet a falra,
e kósza árnyék
rajza az enyém,
s arcomra ráncot 
bámul az arca…

Gacsályi József:
Jégvirágének 

Amikor a szárnyai nőnek a szélnek 
meztelen intenek ágak az égnek 
füstöl a távoli táj horizontja 
míg a homály ködös ólma bevonja 

Amikor a tél kavaró hidegének 
karmai közt ropog egyre a lélek 
reszket az ember alig viszi lába 
gyors vad inal be szelíd odujába 

Amikor a nagy havak is kerekednek 
s csengve a szán veri fel csak a csendet 
gyűri a porhavas út meredélyét 
hol leled ebben a fagyban a békéd 

Amikor elér paripáival Észak 
s förgetegen fut a fénytelen évszak 
várakozó szived ünnepet áhít 
ablakodon ha a jég kivirágzikKönyv István János: Farsang (2013)
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Munkásságát Hirling Ádám-díjjal ismerték el

Bácsalmási László 1956-ban 
született Budapesten. Tolna-
némediben nőtt fel, Gyönkön 
érettségizett 1974-ben, majd 
a kaposvári Tanítóképző In-
tézetben szerzett diplomát, 
1977-ben. Pedagógusi pályafu-
tását a szekszárdi Garay János 
Általános Iskolában kezdte, 
utána az úttörőmozgalommal 
foglalkozott, a KISZ városi 
bizottságának alkalmazásá-

ban állva. Rövid időt töltött a 
városi tanácsnál, majd 1992-
1997. között a Gyermekek 
Háza munkatársa volt. Aztán 
a polgármesteri hivatalhoz 
került, ahol a helyi adókkal 
foglalkozott. Nyugdíjba 2021 
februárjában vonult. 

Párjával kereken negyven 
éve él együtt. Munkásságáért, 
más elismerések mellett meg-
kapta a Hirling Ádám-díjat.

Hosszú ideig szervezte a gyermekek táboroztatását
Jó munkakapcsolatban állt három polgármesterrel és öt jegyzővel

A rendszerváltás zivatará-
ban, mint oly’ sokan mások, 
Bácsalmási László is kereste 
a helyét. Pedagógus, úttörő-
vezető és a Gyermekek Háza 
munkatársa volt. Aztán a vá-
rosházára került, ahol a helyi 
adókkal foglalkozott. Lép-
kedve a hivatali ranglétrán 
vezető főtanácsosként vonult 
nyugdíjba idén februárban. 

Wessely Gábor

Több mint húszévi szolgálat 
után nyugdíjba vonult Bácsal-
mási László, a polgármesteri 
hivatal vezető főtanácsosa. A 
helyi adókkal foglalkozó szak-
emberként végezte munkáját. 
Korábban pedagógus, városi út-
törőelnök és a Gyermekek Háza 
munkatársa volt. 

– Először a Garay iskolában 
tanítottam – mondja –, aztán 
én voltam az úttörőelnökség 
várományosa 1981-től. Mint 
munkáltatóhoz, a KISZ váro-
si bizottságához tartoztam. A 
posztra csak 1988-ban nevez-
tek ki, de akkor már sorvadoz-
ni kezdett az úttörő mozgalom, 
és nem sokkal a rendszerváltás 
után meg is szűnt a szervezet. 
1990-ben kerültem a városi ta-
nácshoz . A hozzám tartozó fel-
adatok egy részét folytathattam: 
a nemzetközi kapcsolatok ápo-
lását és a gyermektáboroztatást. 
Három tábora volt a városnak: 
a balatonszepezdi, a fadd-dom-
bori és a sötétvölgyi. De amikor 
közelebbről megnéztük, hogy 
melyik kié, a rendszerváltás csa-
tazaja közepette kiderült, hogy 
a tulajdonviszonyokat rendezni 
kell. A balatonszepezdi terület 
például nem is volt a városé. 
Sikerült jutányos áron megsze-
rezni, aztán további adásvételek 
történtek. A másik területen, 
a külkapcsolatban is nagy volt 
a jövés-menés. Arra büszke 
vagyok, hogy sikerült egy hár-
mas partnerkapcsolatot tető alá 
hozni a németországi Aalen, 
az olasz Ravenna és Szekszárd 
között. 

– S mindezt kényszerű munka-
helyváltások közepette?

– Aki átélte azt az időszakot, 
az tudja, hogy egy dolog volt 
állandó: a változás. Megszűnt 

az úttörő szervezet, megszűnt 
a KISZ, megszűntek a gyárak, 
a téeszek, sokan kerestük a 
helyünket. Én 1992–1997-ig a 
Gyermekek Házánál dolgoz-

tam. Egy németországi tanul-
mányút során láttam, hogyan 
lehet jól működtetni egy ilyen 
létesítményt. 1995-ben pályáz-
tam a vezetői posztra, aztán 
idehoztak valakit egy másik 
megyéből. Két év múlva meg is 
szűnt a Gyermekek Háza. Ez az 
intézmény tulajdonképpen má-
sok között (iskolák, művelődési 
házak) szétosztható feladatokat 
látott el. Ha nincs jól mene-
dzselve, könnyen úgy tűnhet, 
hogy nincs rá szükség.

– Ehhez a nyüzsgéshez képest 
beülni egy hivatalba és helyi 
adókkal foglalkozni elég mar-
káns váltás! Nem unatkozott?

– 1997-ben visszakerültem 
a városházára, ahol a tanácsi 
idők legvégén már dolgoztam, 
s ami polgármesteri hivatallá 
vált. Nem unatkoztam, mert 
ott is átalakulások sora zajlott. 
Kezdtek beindulni az új adóne-
mek. Először csak gépjármű- és 
építményadó volt, aztán egy 
darabig létezett olyan is, hogy 
vállalkozók kommunális adó-
ja, majd elérkezett az iparűzési 
adó és az ingatlanadó korszaka. 
Nem látványos, de fontos mun-
ka a közszolgálat. Idén február-
ban értem el a nyugdíjkorhatárt. 
Nyilván előfordultak súrlódá-
sok, de sok jóravaló embert is 
megismertem a hivatalban töl-
tött 23 év alatt. 

– És a polgármesterek milyenek 
voltak?

– A városházi alkalmazottak 
szakmai főnöke a jegyző. Nekem 
öttel is szerencsém volt dolgoz-
ni. Adódtak a szekszárdi polgá-
rok által jól ismert, emlékezetes 
közéleti csetepaték, zajos távo-
zások, ám én mindegyikükkel 
korrekt munkakapcsolatban áll-
tam. A három polgármesterrel 
is, akik a rendszerváltás óta vá-
lasztásokat nyertek. Ács Rezső 
nagyon szépen elbúcsúztatott, 
felrakta a netre is az elköszöné-
semkor készült fotókat, amihez 
az első gratuláló kommentet 
Kocsis Imre Antal írta. 

Bácsalmási LászlóBácsalmási László
23 évet töltött23 évet töltött

a polgármesteria polgármesteri
hivatalbanhivatalban
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HIRDETÉS – KÖZÉLET

ÁLLÁSHIRDETÉS
ÉpítőiparbanÉpítőiparban és
csőszerelésbencsőszerelésben

jártas szakembereket 
keresünk Szekszárdra.

Telefon:
+36–30/2888–458

(06068)

ANHUR TEMETKEZÉSANHUR TEMETKEZÉS
Szekszárd, Béri B. Ádám utca 78.

Telefon, fax: 74/411-912

www.anhurtemetkezes.hu
ÁLLANDÓ KÉSZENLÉTÁLLANDÓ KÉSZENLÉT

0-24 ÓRÁIG: 06-30/936-32-550-24 ÓRÁIG: 06-30/936-32-55
(06069)

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

(06070)

Műanyag
ajtó-ablak

Redőny, szúnyogháló,
reluxa, szalagfüggöny, ipari 

függöny, harmonikaajtó, roletta,
KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS

ZSOLT Árnyékolás
Telefon: +36–30/505–52–49

 (06073)

(06071)

RENDELÉSLEADÁS: 08:00 – 14:00 óráig 
e-mailben : rendeles@diaketkeztetes.net

telefonon: 06–20/210–8961

Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Mátyás király u. 8.

Tel.: 74/414–212 • web: www.diaketkeztetes.net

Az ételek elvitelre vagy házhozszállítás-
sal kérhetők. Az ételeket saját doboza-
inkban tudjuk biztosítani, a csomago-
lás díja 50,- Ft/doboz. A kiszállítás díja 
1.450,- Ft felett ingyenes, alatta +250,- Ft.

MENÜ Március 1. Március 2. Március 3. Március 4. Március 5. Március 6.

„A”
1.350,- Ft

Sertés gulyásleves Karalábéleves Grízgaluskaleves Csontleves Brokkolikrémleves Magyaros gombaleves 400,-

Grízes tészta,
házi baracklekvár

Szárazbab főzelék,
sült kolbász 

Tengeri halfilé diós
bundában, majonézes

kukoricasaláta

Budapest ragu,
párolt rizs

Mediterrán jércemell,
petrezselymes

burgonya
Csirkemell rántva,

párolt rizs,
savanyúság

1.250,-

„B”
1.350,- Ft

Sertés gulyásleves Karalábéleves Grízgaluskaleves Csontleves Brokkolikrémleves

Temesvári
sertésborda,
párolt bulgur

Csirkemell rántva,
cukkinis jázmin rizs

Paradicsomos
húsgombóc,

főtt burgonya

Négysajtos
lasagne

Zúzapörkölt,
vajas galuska,

savanyúság
Gyros tál 1.250,-

Heti 
ajánlat

1.250,- Ft

Falusi rántott szelet,
hasábburgonya,

savanyúság

Falusi rántott szelet,
hasábburgonya,

savanyúság

Falusi rántott szelet,
hasábburgonya,

savanyúság

Falusi rántott szelet,
hasábburgonya,

savanyúság

Falusi rántott szelet,
hasábburgonya,

savanyúság

Bolognai spagetti,
sajt 1.250,-

Fitnesz
ajánlat

1.450,- Ft

Csirkemell roston,
zöldborsópüré,

párolt köles

Csirkemell roston,
zöldborsópüré,

párolt köles

Csirkemell roston,
zöldborsópüré,

párolt köles

Csirkemell roston,
zöldborsópüré,

párolt köles

Csirkemell roston,
zöldborsópüré,

párolt köles

Szilvás gombóc
fahéjas porcukor 750,-

Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk!

(06074)

A Covid-19 és más fertőzések 
elleni védekezés jegyében egy 
UV-C Sanitizer fertőtlenítő ké-
szüléket adományozott a Tungs-

ram vállalatcsoport a Tolna 
Megyei Balassa János Kórház 
számára. A csütörtöki ünnepélyes 
átadón Süli János, a paksi bővíté-

sért felelős tárca nélküli minisz-
ter, Csernoch Viktor, a Tungsram 
Vállalati Projektek igazgatója és 
dr. Németh Csaba, a kórház in-
tézményvezetője is részt vett.

A világjárvány okozta kihí-
vásokra válaszolva a Tungsram 
2020 végén jelentette meg a 
világpiacon az UV-C Saniti-
zer nevű kompakt készülékét, 
amely az ultraibolya fény bizo-
nyos frekvenciájának vírus- és 
baktériumirtó hatását aknázza 
ki egyszerűen kezelhető, biz-
tonságos formában. A szekszár-
di kórház az első vidéki egész-
ségügyi intézmény, amely ilyen 
készüléket kap, és valós környe-
zetben szerezhet tapasztalatokat 
hatásosságáról.  B. A.

AjándékAjándék
a kórháznaka kórháznak
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Forgalomkorlátozás
Szekszárd belterületén, a 
Tarr Kft. megbízásából hír-
közlési fejlesztési munkála-
tok kezdődnek a korábban 
már kiépített hálózatrészek 
összekötésére és új fogyasz-
tók bekötésére. A fejlesztés 
érinti a Vörösmarty, a Fló-
rián, a Mérey, a Fürdőház 
és a Szent László utcák te-
rületét. A tervezett munka-
folyamat elvégzése érdeké-
ben a jelzett helyszíneken 
2021. március 1-től előre-
láthatólag április 30-ig se-
bességkorlátozásra, illetve 
a forgalmi rend változására 
lehet számítani, közölte a 
polgármesteri hivatal vá-
rosfejlesztési és üzemelte-
tési igazgatósága. (ba)

Születésnap
A Tolna Megyei Rendőr-fő-
kapitányság rendészeti ren-
dőrfőkapitány-helyettese, 
dr. Pilisi Gábor r. ezredes 
1983 óta dolgozik rendőr-
ként. Pályafutásának nagy 
részét a megyében töltötte. 
1992-ig a Szekszárdi Ren-
dőrkapitányságon szolgált, 
2005-ig a Bonyhádi Rendőr-
kapitányságon volt bűnügyi 
osztályvezető. Ezt követően 
a Nemzeti Nyomozó Iro-
dánál főosztályvezetőként, 
majd régiós vezetőként szol-
gált. 2012 óta ismét a Tolna 
Megyei Rendőr-főkapitány-
ság állományában van. 2020  
elejéig a Szekszárdi Ren-
dőrkapitányságot vezette. 
Ma a megyei rendőr-főka-
pitányság rendészeti ren-
dőrfőkapitány-helyettese. 
A napokban ünnepelte 60. 
születésnapját, minek al-
kalmából Szabó Csaba r. 
dandártábornok, rendőrsé-
gi főtanácsos, megyei ren-
dőrfőkapitány, kiemelkedő 
szolgálati tevékenysége el-
ismeréseként jutalomban 

részesítette. (ba)

HÍREK

MOZAIK

Házhoz szállított szobor
Felállítás előtt megmutatták az egykori

iskolaigazgatónak

A négy ökör Szekszárdon át 
Uzdra ballagott. A fából ké-
szült alkotást a település egy 
frekventált pontján állítják 
fel.

Wessely Gábor

Már 175 éve annak, hogy Pe-
tőfi Sándor, aki egy időben 
sárszentlőrinci diák volt, Uz-
don keresztül Borjádra ment. 
Sas Erzsikével ült a négyökrös 
szekéren. Ez az utazás ihlette a 
máig ismert verset. 

Most az uzdiak úgy döntöttek, 
hogy kifaragtatják a négyökrös 
szekeret, és felállítják a telepü-
lés egy frekventált pontján. A 
munkát Horváth István gyönki 
fafaragó végezte el. De mielőtt 
a helyszínre szállították volna 
a faökröket, tettek egy kitérőt 
Szekszárd irányába. 

Az ötletgazda, Kászpári Ká-
roly, és a főszervező, Farkasfalvi 
József – az Uzdi Diákok Baráti 
Társaságának elnöke – így be-
szélt a részletekről:

– Az egykori uzdi iskola egy-
kori igazgatója, a mindenki által 
tisztelt Renkecz József egy ideje 
már Szekszárdon él. Mivel 92 
éves, és meglehetősen nehéz szá-
mára a járás, nem biztos, hogy el 
tud jönni a szoboravatásra. Ezért 
úgy döntöttünk, hogy mi visszük 
el hozzá azt, teherautóval. Kijö-
het az erkélyére s megnézheti. 
Sokat tett a faluért, remek iskola-
történeti gyűjteményt hozott lét-
re, megérdemli, hogy a törődést 
törődéssel viszonozzuk!

A gondolatot tett követte, s feb-
ruár 24-én a négy ökör Szekszárd 
érintésével érkezett meg Uzdra.

FOTÓK: JANTNER

Álláshirdetés
A Szekszárdi Távhőszolgáltató 
NKft. azonnali kezdéssel keres 
tapasztalattal rendelkező mér-
legképes könyvelő vagy köny-
velő munkatársat. 
Amit elvárunk:

• önálló munkavégzés,
• több éves tapasztalat.

Jelentkezni e-mailben:
• kozpont@szektavho.hu

Tájékoztató
A nem közművel össze-

gyűjtött háztartási  
szennyvíz megrendeléséről
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata tájékoztatja a 
tisztelt lakosságot és gazdálko-
dó szervezeteket, hogy 2021. 
január 20-tól Szekszárd város 
közigazgatási területén a nem 
közművel összegyűjtött ház-
tartási szennyvíz ideiglenes be-
gyűjtésének ellátását (szennyvíz 
szippantás) közérdekű szolgál-
tatóként a Lackó – motor Bt. 
(7090 Tamási, Deák F. u. 15.) 
végzi az önkormányzattal kö-
tött közszolgáltatási szerződés 
alapján.

Az ideiglenes begyűjtési el-
látás szolgáltatásának díja: 
Szekszárd MJV Képviselő-tes-
tületének 18/2013. (IV.2.) ön-
kormányzati rendeletének 1. 
melléklete szerint kerül megál-
lapításra.

A szolgáltatás igénylése esetén 
a gyors és egyszerű ügyintézés 
érdekében elektronikusan, inter-
neten is biztosított az időpontot 
foglalás. A szippantás megrende-
léséhez a play áruházból letölthe-
tő telefonos applikáció áll rendel-
kezésre: lackómotor néven.

Telefonos elérhetőségek:
• 74/472–098,

• 30/6312–892,
• 30/5066–152.
Nyitva tartás:

Hétfőtől – péntekig:
08:00 – 17:00,

Szombaton: 09:00 – 12:00.
Kérjük, megrendeléseiket 

kizárólag a fenti elérhetőségek 
valamelyikén tegyék meg!
 SZMJV Önkormányzata

Szekszárdra érkezett a négy ökörSzekszárdra érkezett a négy ökör
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Február 21-ei rejtvényünk megfejtése: Augusz-ház, Fekete ország.
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Bátor Magdolna. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben. 
E heti rejtvényünk megfejtését március 4-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!
Amikor meglátták őt, amint a ten-
geren jár, azt hitték, hogy kísér-
tet… De ő azonnal megszólította 
őket…: Bízzatok, én vagyok, ne 
féljetek!” (Márk 6:49–50)

Élete során mindenkinek része 
lehet ellenszélben, viharban. De 
csak a Mennyei Király tanítványai 
számíthatnak arra, hogy a nagy 
háborúság idején megáll mellettük 
a Mester, megszólítja őket, beszáll 
„életük hajójába”, és „elül a szél”.

Ez alkalommal a tanítványok 
még nem ismerték eléggé a Mes-
tert. A megelőző napon ugyanis 
egy többezres tömeget szolgáltak 
ki mennyei tanítással és élelem-
mel. Jézus ezután „…sürgetni 

kezdte tanítványait, hogy szállja-
nak hajóba, és menjenek át előre a 
túlsó partra… Amikor látta, hogy 
mennyire küszködnek az evezéssel, 
mert szembefújt a szél, hajnaltáj-
ban elindult feléjük a tengeren 
járva…” (Márk 6:45–48) A tanít-
ványnak mindenkor tudnia kell a 
Mesterről, hogy ő a távolból is tud 
a bajról, a küzdelemről. És biztos 
lehet abban, hogy az Úr sohasem 
jön idő előtt, de nem is késik el.

Történetünkben az Úr a hajnal 
előtti legsötétebb órában érkezett 
meg. Ő a távolból is tudta, hogy 
tanítványai milyen kétségbeesett 
erőfeszítéssel küzdenek életben 
maradásukért. Vigasztaljon ez 
bennünket is, hogy Ő látja az övéit 

a szükségben, és figyelmét nem ke-
rüli el egyetlenegy kicsiny könny-
csepp sem. Ismeri betegségeinket, 
különböző nyomorúságainkat, 
bajainkat. És mindig éppen a kellő 
pillanatban hangzik el a bátorítás: 
„Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!”

Gondoljuk meg, hogy mit ve-
szítenénk, ha meghátrálnánk a 
nehézségek elől. Jézus nem sietett 
volna a tanítványai segítségére, ha 
azok feladták volna a küzdelmet és 
visszafordultak volna, és így a meg-
mentésük csodálatos élményét sem 
tapasztalhatták volna meg! Nagy 
ámulatba eshettek a tanítványok, 
amikor a Mester hirtelen megje-
lent előttük a tenger közepén. Az 
a vihar és hullám, ami számukra 

életveszélyt jelentett, az Urat hozta 
el hozzájuk!

Akik visszautasítják a Mennyei 
Király követésére szóló meghívást, 
és nem vállalják a tanítványi kül-
detést, azokat előbb-utóbb elnyeli 
az élet viharának végzetes hulláma. 
De Jézus tanítványa megtanulhat-
ja, hogy minden vad hullámverés 
mellett/mögött/felett ne lásson 
mást, csak egyedül Jézust: „Elöl 
és hátul körülzártál engem, és fö-
löttem tartod kezedet” (Zsoltárok 
139:5). Használjuk fel manapság 
is a nyomorúság idejét arra, hogy 
közelebb kerüljünk Istenhez! Az Úr 
Jézus egykor kimentette tanítványa-
it a bajok és a veszélyek tengeréből, 
és megteszi velünk is. A feltétel csak 
az, hogy tartozzunk közéjük!
 Fodor Péter
 baptista lelkipásztor

MOZAIK

Álláshirdetések
Szekszárd Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatala a közszolgá-
lati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény 45. § (1) bekez-
dése alapján pályázatot hirdet a 
Polgármesteri Hivatal Jogi és Ha-
tósági Igazgatóság Anyakönyvi 
Osztályán hagyatéki ügyintéző 
munkakör betöltésére.

Szekszárd Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatala a közszolgá-
lati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény 45. § (1) bekez-
dése alapján pályázatot hirdet a 
Polgármesteri Hivatalban folya-
matellenőr munkakör betöltésére.

A részletes pályázati felhívá-
sok a www.szekszard.hu hon-
lapon, a Polgármesteri Hivatal/
Felhívások, aktualitások menü-
pontban tekinthető meg.
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Domborműveket hordozó tojáshéjak
Vannak gyűjtők, akik kifejezetten az ő munkáit keresik

Az idén a járvány miatt elma-
radnak a húsvét előtti nem-
zetközi tojáskiállítások és 
-vásárok is. Csuhaj Tünde har-
minc éve jár ezekre a nagy, 
nyugat-európai seregszem-
lékre. Sokat dolgozott most 
is, nagy készlete van, ami 
alighanem eladatlan marad.

Wessely Gábor

Az elmúlt harminc évben Csu-
haj Tünde a húsvét előtti heteket 
külföldön töltötte. Nem üdülni 
járt, hanem szakvásárokba: 
Ausztriába, Németországba, 
Franciaországba, Svájcba. Sze-
met gyönyörködtető, csipké-
zett tojásai igazi remekművek. 
Itthon sajnos nem annyira fel-
kapott alkotó, mint Nyugat-Eu-
rópában.

Tavaly két vásár után gyor-
san haza kellett jönnie a járvá-
nyügyi intézkedések miatt. Az 
idén meg el se indulhat, mert 
elmaradnak a látogatók ezre-
it vonzó seregszemlék. Nagy 
bevételkiesés ez a számára. A 
meghatóan szerény nyugdí-
jából él szintén nyugdíjas fér-
jével, Szatmári Juhos László 
szobrászművésszel. 

– Gyakorlatilag tavaly ha-
zahoztam a kivitt munkáim 
nagy részét – mondja –, s mi-
vel szeretek dolgozni, mostanra 

megdupláztam a készletet. Volt 
időm szépítgetni, úgyhogy most 
egy rendkívül gazdag, átfogó 
anyag áll rendelkezésre. Nem 

bánnám, ha valaki így, egyben 
megvenné és kiállítaná. 

Önálló kiállításra itthon 
mindössze kétszer kérték fel 
Csuhaj Tündét. További két 
alkalommal pedig férjével kö-
zösen mutatták be alkotásaikat. 
Ugyanakkor külföldön már 
mintegy százötven szakkiállítás 
és vásár visszatérő, meghívott 
vendége volt. Vannak gyűjtők, 
akik kifejezetten az ő munkáit 
keresik.

Lúd-, fácán-, hattyú-, 
emu-, nandu- és strucc-
tojásokat csipkéz, egye-
di műveket hoz létre 
úgynevezett plaszti-
kus maratással. A 
tojások héja több 
rétegből áll, s az 
avatott kismester 
aprólékos mun-

kával káprázatos minidombor-
műveket állít elő e rétegekbe  
hatolva. Általában többféle 
technikát alkalmaz: áttörést is, 
maratást is, színezést is. 

– Az új dolgok kipróbálása 
még mindig izgat – meséli –, 
ami sokszor 70–80 százalékos 
tojástöréssel jár. Ám ha össze-
áll a munkafolyamat, minimá-
lis lesz a selejt. Megszületnek 
a tojáscsodák az alkotó és a 
szemlélő közös örömére. Mert 
az biztos, hogy az ember, bár-
milyen is körülötte a világ, vi-
zuális gyönyörűségekre mindig 
vágyik.
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Művészi értékű
alkotások

Tamásiban született Csuhaj 
Tünde, 1954-ben. Pécsett 
végzett művészeti szakközép-
iskolát kerámia szakon, majd 
dolgozni kezdett a csatári ke-
rámiaüzemben, 1973-ban. 
Egy ideig a Gyermekek Háza 
munkatársa volt. Tojásdíszí-
téssel 1990 óta foglalkozik. 
Művészi értékű kézműves al-
kotásokat előállító kismester.

Férje Szatmári Juhos Lász-
ló szobrászművész. Fia Ju-
hos Lehel (1981) bútoripari 
formatervező. Lánya Juhos 
Janka (1984) ötvös, ékszer-
tervező.

Csuhaj TündeCsuhaj Tünde
harminc éve járharminc éve jár
külföldi szakvásárokbakülföldi szakvásárokba
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A férfi és a női magyar élvo-
nalbeli kosárlabda-bajnok-
ságban sok légiós szerepel, s 
viszonylag sok amerikai játé-
kost is láthatnak a nézők.

Bálint György

Az azonban ritkaságszámba 
megy, hogy WNBA-bajnok, All 
Star Gála résztvevő amerikai 
játékost tudjon igazolni egy ma-
gyar klub, még a legtehetősebb 
csapatok, így a női mezőnyben 
kiemelkedő költségvetéssel bíró  
Sopron esetében is felkapnák a fe-
jüket honi kosárlabda berkekben 
egy ilyen hír hallatán. Szenzáció 
tehát, hogy a 34 éves Tenise Bon-
ner, kétszeres WNBA bajnokkal 
erősített az átigazolási időszak 
lejárta előtt a KSC. 

Bonner a Phoenix Mercury 
színeiben érte el a legnagyobb 
sikereit a kosárlabda őshazájá-
ban, Amerikában, 2009 és 2019 
között. Szerepelt még a Con-
necticut Sun-ban is 2019-ben.

Szerzett bőségesen tapaszta-
latot az európai kosárlabdában 
is, mivel légiósként megfordult 

a legrangosabb kontinentális 
sorozatban, az Euroligában is, 
meghatározó spanyol, cseh és 
orosz élcsapatokban. Az orosz 
Nagyezsda Orenburg csapatá-
val orosz bajnoki címet szerzett, 
2016-ban pedig az Euroligában 
ezüstérmet, de nyert spanyol 
kupát is. Pályafutása csúcsán 
háromszor lett az USA hatodik-
nak rangsorolt játékosa.

Erica McCall nővére

De hogyan és miért kerül Szek-
szárdra Tenise Bonner? Az ő 
egyik lánytestvére (féltestvére) 
Erica McCall, a szekszárdi csa-
pat legnagyobb sztárja, a szur-
kolók egyik nagy kedvence. 
Erica számára ráadásul elsődle-
gesen nem a pénz, vagy az e te-
kintetben minél jobb szerződés 
a fontos, erről már ő maga is val-
lott közösségi oldalán, hanem 
az, hogyan érzi magát egy csa-
patban, egy városban a minden-
napokban. Tenise Bonner szer-
ződtetéséhez persze szükség volt 
plusz anyagi forrásra, de a klub 
egyik főszponzora, a Tarr Kft.  

segített abban, hogy a KSC szer-
ződtethesse az amerikait.

Európa Kupa

A 194 centis, 64 kilós erőcsatárt, 
centerbedobót március elejére 
várják Szekszárdra, és ha addig-
ra a papírjai is rendben lesznek, 
akkor a KSC Szekszárd március 
16-i Európa Kupa nyolcaddöntős 
meccsén is szerepelhet.

A helyszín nem Szekszárd 
lesz, pedig városunk is pályázott 
a rendezés jogára, hanem a tö-
rökországi Kayseri, ahol a Szek-
szárd a francia Saint-Amand 
Hainaut Basket ellen kísérli meg 

a második számú európai kupá-
ban a továbbjutást.

Szabó Gergő, a KSC ügyveze-
tő elnöke dióhéjban érdeklődé-
sünkre annyit mondott, hogy az 
ellenfél a francia bajnokság alsó 
házában szerepel, így legyőzésük 
nem lehetetlen. Játékerőben nem 
hasonlítható azon francia együt-
tesekhez, amelyek korábban a 
KSC-t az Euroliga selejtezőjében 
elbúcsúztatták. Ha a Szekszárd 
túljut a francia csapaton, a két 
egymás ellen mérkőző török 
együttes győztesével, azaz vagy 
az Elazig II Ozel Idare vagy a 
Bellona Kayseri Basketbol csapa-
tával játszana a negyeddöntőben.
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UFC: Bíznak Turiban és a bennmaradásban
Izgalmas átalakulás követke-
zett be a tél folyamán a Szek-
szárdi UFC NB III-as labdarú-
gócsapatánál. A kieső helyre 
visszacsúszott csapatból he-
ten távoztak, helyükre négy 
új játékos érkezett.

Bálint György

Vajon a generációváltást is elői-
déző változás után, erősödött 
vagy gyengült a bennmaradás-
ban reménykedő szekszárdi 
csapat? A választ a hétvégén a 
tavaszi szezonnal folytatódó 
bajnokság első néhány mérkő-
zése után kaphatjuk meg.

Többek között olyan, alapem-
bernek számító játékosok távoz-
tak, mint a védő Márton Erik, 
a kapus Szűcs Krisztián, Fejes 
Péter és Juhász Máté csatárok, 

vagy a több poszton bevethe-
tő Királyházi Bence. Helyükre 
hárman jöttek NB II-es csapat 
keretéből: Borbély Ákos szélső 
és Tratnyek Dániel belső védő  
Kaposvárról, Aszalós András 
középpályás Szentlőrincről, míg 
Pomozi Zoltán kapust a szintén 
NB III-as Dabas-Gyón csa-
patából igazolták.

Az UFC még november-
ben Pécsről érkező új edző-
je, Turi Zsolt – a Pécsi MFC 
‘80-as évekbeli siker-
csapatának ismert 
játékosa – bizakodó.

„Noha keveseb-
ben jöttek, mint 
mentek, de tekin-
tettel arra, hogy 
magasabb osztályból 
érkező, s még fejlő-
dőképes, fiatal játéko-

sokról van szó, úgy érzem, erő-
södtünk, de semmi esetre sem 
gyengültünk” – fogalmazott.

 
Új csapat

Az optimizmust igazolhazják 
a mostanság lejátszott edző-

meccsek. Persze az annó 
250 élvonalbeli mérkő-
zésen pályára lépő, s 
ötven gólig jutó egykori 

labdarúgó –, aki ezt 
megelőzően a 

PMFC utánpót-
lásában is dol-
gozott edző-
ként – óvatos. 
E meccsekből 
szerinte mesz-
szemenő kö-

vetkeztetést nem 
lehet levonni.

Amit novemberi érkezésekor 
mondott, tartja: a minden csa-
patrészben átalakulófélben lévő  
csapatnak bent kell tudni ma-
radnia, osztályozó nélkül.

Szerinte ha mentálisan fejlőd-
ni tudnak, akkor előre tudnak 
lépni. Úgy érzi, kezd a csapat 
önbizalma helyrebillenni, de a 
helyzetkihasználásban még ja-
vulniuk kell, ahogyan a ki  nem 
kényszerített egyéni hibákat is 
csökkenteniük kell, el kell tud-
niuk kerülni.

Turi bízik benne, hogy a 
4–3–3-as szerkezetben való fel-
állásra épített, általa elképzelt, 
eredményes játékot meg tudják 
valósítani.  

Az UFC első idei, hazai tét-
meccse március 7-én, az élcsa-
pat Iváncsa ellen lesz. Nem lesz 
könnyű dolguk a szekszárdiak-
nak, hiszen a 18., kieső helyről 
várják az NB III. középcsoport-
jának folytatását.

Amerikai sztárjátékost igazolt a KSCazolt a KSC
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„Szeretett a sajátjai között lenni”
Fray Kató fél évszázadon ke-
resztül volt a szekszárdiak sze-
retett tanítója, tanító nénije.

Mai históriánk egy szekszár-
di pedagógus emlékét idézi, aki 
személyesen ismerte az egész 
várost – és akinek személyes is-
merőse volt minden szekszárdi. 
Dr. Mártonfai Adorjánné Fray 
Katalin 99 évesen hagyott itt 
bennünket 2017-ben.

A beszélgetés, amely 2008 
telén készült, azért különösen 
kedves számomra, mert a PTE 
szekszárdi karának szociális 
munkás hallgatóival, illetve le-
endő pedagógusaival közösen 
megvalósított Szekszárd alsó-
városi gyűjtés során készült.

A szekszárdi Alsóváros (A’só 
ucca) Kató nénije tanított Baj-
sán, Janya-pusztán, a Béri Ba-
logh Ádám utcai iskolában (ké-
sőbb dolgozott az 1. sz. és a 4. sz. 
általános iskola tantestületeiben 
is). Ismerve lelkes és lelkiisme-
retes munkáját, szakmai ered-
ményeit, a tanügyigazgatásba is 
hívták dolgozni, de nem ment. 
Szeretett a sajátjai között lenni: 

a régi A’só uccához kötötte csa-
ládja, rokonsága, gyermekkori 
emlékei, egész fiatalkora.

*
„A mi családunk – szüleim, 

Fray József és Prantner Anna 
rokonsága révén – „tüke” szek-
szárdinak számított. Hárman 
voltunk lányok: a nővérem, 
Anna, én és a húgom, Julianna. 
A nővéremmel mindketten ta-
nítónők lettünk itt, az alsóvárosi 
iskolában.

A polgári iskola után Pécsre 
a Miasszonyunk Rend Római 
Katolikus Tanítónőképzőjébe 
mentem, ahol 1938-ban végez-
tem. Először a Bácskában, Baj-
sán tanítottam, majd a közeli 
Janya-pusztán.

Szekszárdra 1950 decemberé-
ben kerültem az 1. sz. általános 
iskolába (később Garay iskola) és 
ötven év után mentem nyugdíj-
ba – hetven is elmúltam, de még 
mindig visszahívtak tanítani.

Janyán tanítottam, amikor 
1947-ben férjhez mentem. A 
lányom, Anna Mária is itt szü-
letett. A férjem, akivel 36 évig 

éltünk együtt, Harcon lakott, 
Pécsett végzett jogot.

Mivel nem volt párttag, az 
én családom pedig kuláknak 
számított, sokáig nem dolgoz-
hatott a szakmájában, végül az 
állatforgalmi vállalatnál kapott 
állást. Nagyon jó ember volt, de 
sajnos korán itt hagyott ben-
nünket. Amíg élt, a Bezerédj 
utcában laktunk társbérletben, 
halála után a lányom közelébe 
költöztem egy bérházba, amely 
a lebontott A’só ucca helyén 
épült. A Strényer kovácsmű-
hellyel szemben álló régi családi 
házunk helyére ma csak egy fa 
emlékeztet a Béri Balogh Ádám 
utcában – meg a fényképeim, 
amiket néha előveszek.

Amikor Szekszárdra kerül-
tem, sorra épültek az új, mo-
dern iskolák. De akárhányszor 
hívtak tanítani, nem hagytam el 
a régi iskolát – mert ez volt az 
én otthonom… A Béri Balogh 
Ádám utca 22. szám alatti egy-
kori Prajmayer-házba még az 
1920-as évek elején költöztette 
a város az óvodát, majd az isko-

lát,  amely 1986-os lebontásáig 
önállóan, végül már csak három 
osztállyal a Garay téri általános 
iskola részeként működött. Ta-
lán én voltam az utolsó, aki még 
ott vitte végig az 1–4. osztályt. 

Ebben az iskolában volt taní-
tó 1923-1986 között a nővérem, 
dr. Erdélyi Lászlóné Fray Anna, 
Frey Istvánné (Terike néni), 
Gerse Józsefné (Márta néni), 
Juhász Gyuláné (Elvira néni), 
Makk József, Miszlai Istvánné 
(Mátéfalvi Sárika), Raffay Sán-
dor, Raffay Sándorné (Horváth 
Rózsa), Wirth Jánosné (Ujvári 
Terézia) és Treer Ilona.

Elmúltam 70 éves, amikor 
abbahagytam a tanítást. Azóta 
a családommal töltöm minden 
időmet. Sokszor eszembe jut: 
a férjem milyen büszke lenne 
lányunkra, Elekes Eduárdné 
Mártonfai Anna Máriára (Mi-
nire), aki az Illyés Gyula Megyei 
Könyvtár igazgatójaként dolgo-
zott. Az unokák is sok örömöt 
jelentenek, ahogyan az emlékek 
felidézése és megosztása is. No 
és az, hogy nem tudok úgy vé-
gigmenni Szekszárdon, hogy ne 
köszönjön rám valaki.”

 Nagy Janka Teodóra

FO
TÓ

: B
EK

Ü
LD

Ö
TT

 K
ÉP

A téma Mészöly Miklós írói nyelve volt
A 27 csapat közül harmadik helyen végeztek a garaysok

Országos online anyanyelvi ver-
senyt rendeztek hétfőn a Garay 
gimnáziumban. A technika jól 
működött, a felkészültséggel 
sem volt baj, a szekszárdi há-
romfős csapat az előkelő har-
madik helyet szerezte meg. 

Most rendezte meg 11. alka-
lommal a Garay gimnázium – a 
PTE Pedagógusképző Karának 
támogatásával – a Lázár Ervin 
Országos Anyanyelvi Versenyt. 
A téma ezúttal a száz éve szüle-
tett Mészöly Miklós írói nyelve 
volt. (Egykor ő is ebbe a gimná-
ziumba járt.)

A feladatok között szerepelt 
többek között tájszótár ösz-
szeállítása, képregény készítése 
egy adott Mészöly-műhöz, és 

nyelvészeti szabadulószobából 
való kijutás is. A szervezők nem 
támaszkodhattak az évtizedes 
rutinra, mivel ez alkalommal 
először, online formában bonyo-

lították le a programot. Rajos Ju-
dit igazgatóhelyettes elmondta:

– Semmi technikai probléma 
nem adódott, a verseny a Goog-
le Classroomban létrehozott 

kurzusban zajlott. Összesen 27 
középiskolából érkeztek neve-
zések. A 9.–12. évfolyamosok 
háromfős csapatokkal vehettek 
részt a kétfordulós megméret-
tetésen. A döntőbe hat csapat 
jutott az első fordulóban elért 
eredmények alapján. A Garay 
gimnázium Csipet-csapata – 
Imre Lili (12. A), Farkas Eszter 
(11. C) és Osztermajer Csenge 
(11. C) – az előkelő harmadik 
helyen végzett két fővárosi gim-
názium után. Felkészítőjük Elb-
linger Ferencné volt.

Kísérőprogramként egy nyel-
vészeti videó-előadást kínáltak 
a résztvevőknek Futó Bettina és 
Huszics Aliz előadásában. A le-
bonyolítás pályázati támogatás-
sal valósult meg. Jutalmazták is 
a döntősöket és felkészítőiket, 
20–40 ezer forint értékű aján-
dékutalványokkal. – Wy –

A Csipet-csapat két tagja, A Csipet-csapat két tagja, 
Imre Lili (Imre Lili (előlelől))
és Farkas Eszterés Farkas Eszter
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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 alap-
ján: 06–74/504–103.

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

• 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

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

Vers egy megsárgult lapon, ami tovább élhet
Mint talán már megszokhatták, a Szekszárdi Vasárnapban 
rendszerint ezen a helyen közlünk olvasói leveleket. Termé-
szetesen továbbra is várunk önöktől olyan észrevételeket, 
problémafelvetéseket, személyes, vagy akár családi történe-
teket is, amelyek olvasóink többségének szolgálhatnak tanul-
sággal, megoldással. Kifejezetten várjuk a korábbi és aktuális 
cikkeinkre való reakciókat is. Kérjük önöket, írjanak nekünk a 
továbbiakban is a szekvas@gmail.com e-mail címre.

Az alábbi, kézzel írt olvasói levelet 
postán küldték szerkesztőségünk-
nek, és egy korábbi, még a múlt év 
végén megjelent, a szekszárdi ivó 
szarvas szoborról közölt cikkünk-
re érkezett reakcióként, a cikk 
szerzőjének címezve. Kifejezetten 
személyes hangvételű levélről van 
szó, de úgy döntöttünk, minden-
képpen közöljük. Ha elolvassák, 
meg fogják érteni, miért.

„Nagy örömmel olvastam lap-
jukban az „ivó szarvas” felújí-
tásáról szóló cikket. Jó érzéssel 
tölt el, hogy ismét látható lesz, és 
gyönyörködhetnek benne a vá-
roslakók vagy a turisták, illetve 
mindazok, akik arra járnak.

Én a ’70-es években, még fiatal 
koromban naponta arra jártam, 

és munkába járás közben sokszor 
megálltam egy pillanatra a szo-
bornál és gyönyörködtem benne. 
Akkor ez az élmény engem még 
egy néhány soros kis versikére is 
ihletett, amit most elküldök önök-
nek. A cikkük olvasása közben ju-
tott eszembe, így keresni kezdtem, 
és szerencsére megtaláltam a mára 
már kissé megsárgult lapot. Lehet, 
hogy a vers stilisztikailag nem tö-
kéletes, ennyi futotta az én versírá-
si tehetségemből, de talán lesznek, 
akiknek tetszeni fog.

És előfordulhat az is, hogy a 
majdani, megújult csodaszép 
szobrot én már nem láthatom 
(idős, ágyhoz kötött beteg nő 
vagyok), de örülnék neki, persze 
csak ha arra érdemesnek találják, 
ha a szobor újbóli avatásán felol-

vasnák az én kis versemet, amit 
ez a számomra, és szerintem sok 
más szekszárdi számára is oly 
kedves szobor ihletett.

Maradok tisztelettel:
egy szekszárdi lokálpatrióta.

„Ivó szarvas
Fiatal vad hajol le
Szomjazón a víztükörre.
Nyaka vonala ívbe hajlik,
Az erdő halkan felmorajlik,
S lassan az ágak hegyéig ér
Az erdőn futó ámulat.
S hogy ne csak fű, fa, virág lássa,
Bronzba dermedt a mozdulat.”
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Hét éven át ő készítette a rejtvényeket
Szenvedélye volt Pákai Lász-
lónak a rejtvényfejtés és a 
rejtvénykészítés. Hét éven ke-
resztül, 2014 óta ő készítette 
a Szekszárdi Vasárnapban 
megjelenő rejtvényeket. Még 
hirtelen jött, tragikus, tavaly 
év végi, karácsonykor bekö-
vetkező halála után is jelentek 
meg rejtvényei lapunkban.

Pákai László rejtvénykészí-
tő kollégánk mindig is nagy 
szenvedéllyel fejtette a rejt-
vényeket, függetlenül annak 
típusától. Mindegyik tarto-
gatott számára kihívást. Az 
1980-as években több rejt-

vényfejtő versenyen is indult, 
egyéniben vagy csapatban.

Abban az időben kezdett el 
szabadidejében próbálkozni 
a rejtvénykészítéssel, eleinte 
papíron, majd a technika fej-
lődésével már számítógép se-
gítségével, és egyre sikeresebb 
rejtvénykészítővé vált.

Különféle rejtvényeket ké-
szített többek között a Füles 
lapcsaládnak, majd 2014-ben 
lett a Szekszárdi Vasárnap ál-
landó rejtvénykészítője. Nagy 
örömmel készítette hétről hét-
re a rejtvényeket egészen ha-
láláig. 2020. december 24-én 

tragikus hirtelenséggel hunyt 
el.

Utolsó rejtvénye a Szek-
szárdi Vasárnap január végi 
számában jelent meg.
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Szolgáltatásaink:
• Fürdőszoba-, vizesblokk-felújítás
• Ingatlanok komplett felújítása, átalakítása.
• Egyéb kőműves-, és lakatosmunkák.
• Új épületek, lakások teljes körű kivitelezése.

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

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

GYORSSZERVIZ!

Új gázbekötések, mérőfelszerelések.
Egyszerűsített gázkészülékcserék.

Telefon: 06–30/26–80–777

Dugulás-
elhárítás!

(06067)

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

(06066)

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

(06083)

(06063)

(06065)

munkavállalókat keresmunkavállalókat keres
• • pszichiáterpszichiáter,,

• csoportvezető nevelő• csoportvezető nevelő
(felsőfokú végzettséggel,pedagógus, szociális munkás) 

• gyermekfelügyelő• gyermekfelügyelő
munkakörök betöltésére, azonnali kezdéssel. 

Jelentkezni lehet fényképes önéletrajzzal a 
bezereda@gmail.combezereda@gmail.com e-mail címen. 

Bővebb felvilágosítás:
Juhász Lászlóné – 74/534–048, 30/4123–709 (06081)

HIRDETÉS

(06075)


