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KENYÉRTÖRTÉNETEK
Szép közmondások szólnak 
mindennapi kenyerünkről. 
Történelmi ünnep és a kenyér 
együtt, így teljes a mondás: 
Miatyánk nélkül nincs kenyér. 

Egy levéltári tanulmánykö-
tetben olvasom: háromszáz 
éve nagy katonai erők vo-
nultak át Tolna vármegyén. 
Ellátásukról a szálláshelyük 
településeinek kellett gon-
doskodni. Parancsba adott 
mennyiségű kenyér és bor járt 
nekik. 1794. augusztus 7-én, 
a nagy tűzvészkor leégett fél 
Szekszárd. Elveszett a jövő 
aratásig kenyeret ígérő termés. 
Egy jó szüret adott reményt: 
lesz kenyér! Borért gabonát le-
hetett cserélni a Tiszántúlon. 

József Attila sorai jutnak 
eszembe: 

„A gép megállt. Elfáradt 
por kering felette… 
Kenyér s uborka az  
ebédjük mára 
s mind úgy eszik, ne  
vesszen csöpp se kárba…” 

Csend van. Fúrógépünk is 
pihen. A szénporos tárna fél-
homályában mindig csodál-
tam G. Feri bácsit, ahogy az 
egyik kezével a kenyeret és a 
szalonnát fogta, a másik ke-
zében bicska. Szép falatokat 
vágott. Parasztember korából 
hozott szokását sikerült elta-
nulnom. 

Akkor voltunk a legszegé-
nyebbek, amikor kenyerünk 
se volt. 1952: Édesanyámat is 
kirendelték a hivatalból Kaj-
mádra, gyapotot szedni. Dél-
ben az útszéli fákról szedtem 
neki szedret ebédre egy tejes-
kannába. Kenyérért az Au-
gusz-ház boltja előtt álltunk 
sorba. Közben a kirakatba tett 
zsákot nézegettük: pár kiló-
nyi lisztet rejtegetett valaki 
a dolgozó nép elől. Plakáton 
ábrázolták a szomszéd ország 
vezérét, fenyegetően, hatal-
mas bárddal a kezében. Ínség 
és félelem egyszerre. 

Ilyen emlékeket feledtet  
Reményik Sándor gyönyörű 
verse a mindennapi kenyérről: 

„Amit én álmodom:
Egy nép szájában betevő 
falat. 
Kenyér vagyok, minden-
napi kenyér, 
Lelki kenyér az éhező 
szíveknek, 
Asztaláldás mindenki 
asztalán…”

 Kaczián János
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Novemberben lesz az idõközi
választás
Szekszárd Megyei Jogú Vá-
ros Helyi Választási Bizottsá-
ga (HVB) Szekszárd 04. számú 
egyéni választókerületében az 
idõközi önkormányzati képvi-
selõ választás idõpontját 2022. 
november 13. napjára tûzte ki.

Az időközi választás megtartására 
Csillagné Szánthó Polixéna, a körzet 
megválasztott képviselőjének július-
ban bekövetkezett halála miatt van 
szükség.

A HVB megállapította az időközi 
választás naptár szerinti határidőit 
és határnapjait, ezek közül a legfon-
tosabbak:
– Ajánlóívet igényelni 2022. augusz-
tus 17. napjától lehet a Helyi Válasz-
tási Irodától (HVI).

– A HVI legkorábban 2022. szep-
tember 24. napján adja át az igényelt 
ajánlóíveket.
– A jelölteket legkésőbb 2022. októ-
ber 10. napján 16:00 óráig kell beje-
lenteni.
– A választási kampányidőszak 2022. 
szeptember 24. napjától 2022. no-
vember 13. napján 19:00 óráig tart. 
– A választási bizottság a bejelentett 
jelöltek, illetve listák sorrendjének 
sorsolását 2022. október 10. napján 
16:00 óra után végzi el.
– A szavazóhelyiségben szavazni 
2022. november 13. napján 6:00 órá-
tól 19:00 óráig lehet.
Bővebb információk: https://szekszard.
hu/hu/onkormanyzat/valasztasok 
Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi 
Választási Bizottsága elérhetőségei: 
7100 Szekszárd, Béla király tér 8., 
tel.: 74/504–103, fax: 74/510-251, 
honlap: valasztasinfo@szekszard.hu

Zaják Rita: ugyanazt csinálja az Éljen Szekszárd, 
amiért korábban engem kritizáltak

2021 márciusában lépett ki az 
Éljen Szekszárdból Zaják Rita. 
Azt mondja, azért, mert soká-
ig hitte, hogy 9 év ellenzéki po-

litilázálás után végre jó dolgokat 
tudnak véghez vinni a tolnai me-
gyeszékhelyen. Mint fogalmazott, 
az ÉSZ viszont nem ezt tette: meg-
akasztották a futó projekteket, és a 
saját embereiket ültették a közgyűlés 
bizottságaiba. 

Bomba Gábor nem régen a Face-
bookon írt arról, hogy a frakciója és 
a Fidesz megállapodott a közös mun-
káról. Zaják Rita szerint bizonyos 
ügyek mentén ezt már évekkel ez-
előtt meg kellett volna tenni a hábo-
rúskodás helyett. Példaként említette 
az uszoda projektet. Azt mondja, 
már akkor fel kellett volna mondani 
a szerződést a kivitelezővel, amikor 
még az ÉSZ többségben volt. 

Zaják Rita interjújával kapcsolat-
ban megkerestük Bomba Gábort is. 
Azt kérdeztük tőle miért csak most 3 
évvel a választások után ültek le egy 
asztalhoz a kormánypárti képviselők-
kel, hogy Szekszárd fejlődni tudjon, és 
miért nem tették ezt meg korábban. 
Kérdésünkre viszont csak annyit vála-
szolt, hogy ők korábban is egyeztettek 
a kormánypárti frakció tagjaival.

A polgármesteri tanácsnok a Szek-
szárdnak jutó, valamivel több, mint 
5 milliárd forintnyi Top Plusz kap-
csán is úgy vélekedik, hogy lakosság- 
arányosan a megyeszékhely járt a 
legrosszabbul a környező városokkal 
összevetve a felhasználható forrás 
mennyiségét tekintve. (bp)

1905. augusztus 29-én alakult meg az elsõ 
városi képviselõ-testület Szekszárdon. En-
nek emlékére 2016. óta ez a város napja, 
amirõl ünnepi közgyûlésen emlékeznek 
meg, valamint átadják a megyeszékhely ki-
tüntetéseit is.

Gyurkovics János ünnepi beszédében kiemelte: Az ön-
kormányzat a jócskán megnehezedett gazdasági helyzet 
ellenére a közelmúlt vívmányainak fenntartásáról is gon-
doskodni fog.  „Szekszárdon a baráti, családi kapcsolatok 
mellett szoros kötődésünket jelentik a közös tradíciók, az egy-
más mellett élők sokszor évtizedeken, generációkon átívelő 
kötelékei, a közös feladatok.” Az alpolgármester szerint az 
ilyen szoros szálak garanciái lehetnek a nehéz időszakok-
kal való sikeres megbirkózásnak. Megmarad a tanulóbér-
let-támogatás, a szekszárdi csecsemők ultrahangvizsgála-
tát továbbra is az önkormányzat �zeti és a babautalvány 
támogatás is folytatódik. A szépkorú városlakóknak szóló 
karácsonyi ajándékcsomagból tavaly mintegy ötezer talált 
gazdára, ezek idén is eljutnak majd az igénylőkhöz, és az 
áremelkedések ellenére ugyanúgy gondoskodni fog a város 
a rászorulók téli tüzelőjéről, mint korábban.

Gyurkovics János beszédének végén Széchenyi egy imá-
jának segítségével a cselekvés fontosságát hangsúlyozta, 
amely az ellenfelekből társakat kell, hogy kovácsoljon, és 
amely megtarthatja, s előre viheti a világot.

Az ünnepi közgyűlésen átadták a város kitüntető díjait, 
amit az élet legkülönbözőbb területein dolgozó és mun-
kálkodó személyek vehettek át, akik eddigi életútjukkal 
egyben példát is mutatnak a következő generációknak:

Szekszárd Város Díszpolgára: Dr. Dobos Gyula István.
Pro Urbe Szekszárd emlékplakett: Prof. Dr. Nagy Janka 
Teodóra, János Anna (posztumusz). Közjóért kitüntető 
díj: Hesz Zoltánné, Pecze István, Dr. Bajor Klára, Fiáth 
Szilvia Andrea, Csuhaj Tünde. Hirling Ádám kitüntető 
díj: Tamási Anna, Dr. Göttlinger István, Teimel István. 
Tormay Károly kitüntető cím: Dr. Klézli Júlia, Dr. Hor-
váth Gábor. Triebler Irma kitüntető cím: Rottenbacher 
Ádám. Szekszárd Javáért kitüntető cím: Timpanon Épí-
tőipari K�., Lux H 84 K�., Hechta K�., Ergonom K�. 
Szekszárd Év Rendőre: Takács Zoltán (közrendvédelmi 
szakterületen), Tóth-Udvardy Tamás (bűnügyi szakterüle-
ten). Szekszárd Év Tűzoltója: Krizák István. A Szekszár-
di Németségért Klézli János-díj: Keller Antal Ferenc.
 (ösi)

Dr. Dobos Gyula István: 1944. április 4-én Tengődön 
született. A szegedi József Attila Tudományegyetem Böl-
csészettudományi Karának magyar-történelem szakán. 
Tanított a Rózsa Ferenc és a Bezerédj István Szakközép-

iskolában, valamint a Garay gimnáziumban. Dolgozott az 
i�úsági mozgalomban megyei titkárként dolgozott. 1976 
áprilisától 1980 végéig a Babits Mihály Megyei Művelő-
dési Központot irányította. 1981. január elsejével a Tol-
na Megyei Levéltárba került igazgatóhelyettesnek, majd 
igazgató lett. 21 éven keresztül irányította a megye legré-
gebbi, közel 300 éves intézményét. 2011. augusztus 31-től 
nyugdíjas. 1992-ben alapító, majd később elnökségi tagja 
a Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesületnek. 
Tagja a Magyar Történelmi Társulatnak. 2002-től a Szek-
szárd Megyei Jogú Város Aranykönyvi Munkabizottsá-
gának vezetője. Egyik kezdeményezője volt az 1999-ben 
elkezdett megyenapi rendezvényeknek. Munkájáért tu-
catnyi oklevél és plakett elismerésben részesült. Így 1999-
ben Tolna Megye Kiváló Közalkalmazottja, 2005-ben 
Szekszárd MJV Pro Urbe díjasa lett. 2006-ban a Magyar 
Köztársasági Érdemérem Lovagkeresztje kitüntetésben 
részesült. 2012-ben megkapta a Honismereti Munkáért 
Emlékérmet, majd 2018-ban a Bél Mátyás-díjat.  (kg)

János Anna: Postumus ítélték oda idén János Annának 
a Pro Urbe Szekszárd emlékplakettet. János Anna 2013. és 
2022. között áldozatsegítő referens, irodavezető volt a Fehér 
Gyűrű Közhasznú Egyesületnél. Emellett a szociális szféra 
egyik ékköve. Közvetlen, jó szervező és kapcsolatteremtő 
személyiségként ismerte a környezete. Munkája során kitűnő 
kapcsolatot épített ki a megyei főkapitányság és a városi ren-
dőrkapitányság munkatársaival. János Anna a Tolna Megyei 
Felnőtt Diabetesesek Egyesületének 15 évig elnöke, majd 
örökös tiszteletbeli elnöke volt. Emellett polgárőrként is vál-
lalt önkéntes szolgálatot. 2020. óta a Szekszárdi Kutató-Men-
tő Egyesület pályázatíró koordinátoraként dolgozott. (bp)

Prof. Dr. Nagy Janka Teodóra: A Pécsi Tudo-
mányegyetem első szekszárdi professzorasszonyaként a 
város humán erőforrásának fejlesztésében, a szakember- 
-utánpótlásban folyamatos és jelentős értékteremtő mun-
kát végzett. Több mint egy évtizeden át a PTE szekszárdi 
karának dékánhelyettese, 400 magyar és idegen nyelvű  
publikációjából közel 100 közvetlenül vagy közvetve Szek-
szárddal foglalkozik. Történeti, jogtörténeti és néprajzi 
kötetei, írásai komoly értéket képviselnek nemcsak a tudo-
mány egésze, de a város szempontjából is. Az általa 2011. 
óta vezetett, öt egyetem együttműködését jelentő Tárkány 
Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutató-
csoport kutatásaival, Magyarországon és külföldön megje-
lenő köteteivel és nemzetközi konferenciáival a székhely-
várost, Szekszárdot egy újabb tudományterületen helyezte 
a magyar és a nemzetközi tudományos élet térképére. (kg)

„Nem veszített pénzt a város” 
Interjú Ács Rezsõ polgármesterrel
– Augusztus 15-én megnyílt az új 
ügyeleti központ az Ybl Miklós utcá-
ban, ami laikus szemmel is óriási vál-
tozás a korábbi állapotokhoz képest, 
de mi van a város többi egészégügyi 
beruházásával?

– Igen, végre a terveinknek megfe-
lelően használhatjuk az épületet, ami 
már korábban elkészült. A védőnői 
szolgálat már egy ideje ott fogadja a 
kismamákat az emeleten. Elhúzódó 
tárgyalásaink voltak a szekszárdi házi-
orvosokkal, de végül minden akadály 
elhárult, és nagy öröm, hogy átadhat-
tuk a szekszárdiaknak ezt a 21. száza-
di orvosi elvárásoknak is mindenben 
megfelelő – és ami talán még fonto-
sabb, barátságos – rendelő komplexu-
mot. De hogy ne kerüljem meg a kér-
dés második felét, nagy adósságunk 
van a szekszárdiak felé. 2019-ig több 
orvosi rendelőt sikerült felújítanunk, 
majd a választások után megakadtak 
nemcsak az egészségügyi, hanem az 
óvodai és az iskolai fejlesztések is. Az 
ÉSZ előbb megakadályozta az előző 
ciklus által elindított, Szabó Dezső ut-
cába tervezett orvosi rendelő építését, 
amivel több tízmilliót veszített az ön-
kormányzat. Az elkészült tervek men-
tek a kukába és még perben állunk a 
kivitelezővel. Ezután az Allende ut-
cában épült volna meg a több mint 
4000 szekszárdi ellátásáért felelős két 
orvosi körzetnek helyet adó rendelő. 
A tervek itt is elkészültek és az ÉSZ 
többsége megint megakadályozta az 
építkezést. Most arról döntöttek, hogy 
az egyébként is zsúfolt Vörösmarty 
utcában az önkormányzat ingatlanát 
újítanák fel. Ha ezt nem sikerül átad-
ni jövő év júniusáig, végleg elbukhat-
juk az erre kapott 220 millió forintot, 
márpedig még tervek sincsenek és a 
támogatási szerződést is módosítani 
kell, ami nemcsak rajtunk múlik. A 
kormány egyelőre nem hagyta jóvá az 
elképzelést, az idő pedig szalad.

– Az Allende utcáról a döntést a  
Fidesz frakció nagy része is megsza-
vazta.

– Azt gondolom, a baloldali ÉSZ 
ezért cserébe engedte szavazataival, 
hogy befejezhessük az uszodát. Sze-
rintem egyszerűen bosszút akartak 
állni az Allende utcai rendelő projek-
tet koordináló Zaják Rita tanácsnok 
asszonyon, mert 2021 tavaszán el-
hagyta a frakciójukat. Szörnyű, hogy 
ez fontosabb több ezer szekszárdi la-
kos orvosi ellátásánál, de nincs más 
magyarázat. Sokan azt gondolják – és 
az ÉSZ is ezt szeretné elhitetni –, hogy 
Szekszárdon a Fidesz irányítja a várost 
vagy még inkább a polgármester. Ez 
nem így van. Ha kellően távolról néz-
zük a szekszárdi politika jelenét, ak-
kor az Éljen Szekszárd 2019-ben meg-
nyerte a választást. Hogy csak néhány 
hónapig tudtak élni a lehetőséggel, az 
a saját alkalmatlanságukat mutatja. 
Mi annyit tudtunk tenni, hogy a város 

érdekében, egyes ügyek mentén bizto-
sítottuk a többséget Zaják Rita képvi-
selő szavazatával. Ez sem volt könnyű 
feladat. Csillagné Szánthó Polixéna 
képviselőtársunk sajnálatos és korai 
halálával a helyzet most megint válto-
zott. A többséget ezúttal tényleg csak 
összefogással lehet megteremteni, így 
pedig az alkuk világa köszöntött Szek-
szárdra. Ez a novemberi időközi ön-
kormányzati képviselőválasztásig biz-
tosan így marad, utána változhat. Az 
irányt majd a választók megszabják. 
Remélem előre megyünk, nem pedig 
a kormánnyal szemben próbálja meg-
határozni magát az önkormányzat 
sutba dobva a település érdekeit.   

 – Az ÉSZ frakcióvezetője szerint há-
rommilliárd forintnyi fejlesztési pénzt 
adott vissza a város csak 2021-ben. 
Gondolom, nem ez az előre. Egyálta-
lán ez valós adat?

– Már megszokhattuk, hogy a bal-
oldal állításainak fele sem igaz. Most 
is így van. Annyi valóságalapja lehet a 
frakcióvezető hazugságainak, hogy a 
Dienes iskola energetikai felújításának 
forrásigényét egyszerűen sehogy sem 
sikerült összhangba hozni a lehető-
ségeinkkel, még a Paksi Ipari Parktól 
az előző ciklusban kapott maximális 
segítség is kevés lett volna, annyira 
elszabadultak az árak. Itt sajnos vár-
nunk kell a következő kiírásra, amit 
már a valós helyzethez igazítanak. 
A tervekkel készen vagyunk, azokat 
csak elő kell húzni a �ókból és be lehet 
adni a pályázatot. Egy kisebb projekt- 
tel is hasonlóan jártunk, ez pedig az 
Epreskert utca csapadékvíz-elvezeté-
sének megoldása. TOP-os forrást így 
260 milliót mondtunk le.

– Ezeknek a pénzeknek mi lett a 
sorsuk?

– Visszakerült a nagy közös kalapba, 
amiből más forráshiányos projekteket 
�nanszírozhat az ország, most épp eb-
ből kapunk több mint 600 milliót az 
ipari parkunk többmilliárdos fejleszté-
sére, tehát nem veszett el a pénz a város 
számára.  M. K.

Szekszárd megbecsüli értékeit,
megõrzi eredményeit
A Város Napján átadták Szekszárd kitüntetéseit
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MINDENNAPI SZENVEDÉLYEINK! IV.

Vásárlási kényszer (2. rész)

– Mennyi idő alatt jutottunk el erre a szintre? 
– Nagyjából 100 év alatt. A jelenlegi fogyasz-

tás részben átvette a helyét a vallásnak, a kö-
zösségi létnek, és óriási értékválságot okozott 
minden kultúrában. Összességében mára az a 
helyzet, hogy az ökoszisztémák összeomlóban 
vannak, de nem tudunk leállni a fogyasztással. 

– Kik lesznek vásárlásfüggők? 
– Ahogy minden más típusú függő általában, 

valamilyen mélypont, krízis következtében vá-
lik függővé. A vásárlási kényszer komoly beteg-
séggé válhat, és életeket, családokat tehet tönk-
re. Van olyan is, hogy függőségváltás történik, 
egy társfüggő könnyen válhat pl. vásárlásfüg-
gővé. Sok esetben éreznek bűntudatot, amely 
olyan erős lehet, hogy az illető elajándékozza, 
vagy más módon megszabadul a vásárolt tárgy- 
tól, sőt, sokszor megsemmisíti azokat. Ez tel-
jesen irracionális és jól jelzi, hogy lelki alapon 
szerveződő kényszercselekvésről van szó.

– Kényszercselekvés? Mi történik az illetővel? 
– Az történik, hogy az agy extra izgatottsá-

got, endor�nt, szerotonint kap, eufóriába kerül. 
Az agy kielégül, és ezen keresztül a rossz, kel-
lemetlen érzések megszűnnek pár pillanatra, 
pár órára, vagy pár napra. Ahhoz, hogy meg-
értsük a vásárlási függőséget, fontos szempont, 
hogy megértsük, hogy itt nem maga a birtoklás 

van fókuszban – amint az természetes, normá-
lis lenne –, hanem maga a vásárlás. A pillanat 
öröme, eufóriája. A vásárlási függő nem képes 
késleltetni a kielégülést. Az azonnaliságot vá-
lasztja. A reklámok is errefelé hajszolják: most 
vedd meg, most, ma, azonnal. 

– A kényszeres vásárló hogy éli meg a függőségét? 
– Aki a lehetőségeit meghaladva vásárol, ott 

már lehet gondolni a kényszerességre, függő-
ségre. A vásárlás eufóriáját követően bűntudat 
jelentkezik, lelkiismeret-furdalás, diszkomfort-
érzés, sőt, titkolózás vagy bagatellizálás. A tipi-
kus vásárlásfüggő nem szereti önmagát, nem él 
át spontán örömöket. Lelkileg nincs egyensúly-
ban, hiányokat él át, gyakran kiégett, depresz-
sziós, fásult, és mindezekért vásárlással jutal-
mazza magát. Egy vásárlásfüggőnek kezdetben 
meghökkentő, hogy más örömforrások is létez-
nek. Ugyanis ezekről leszoktak. Holott vannak 
pénz nélküli örömök, amilyen például a séta, a 
beszélgetés, az olvasás, a zene lehet. 

– A vásárlási függőségek közül párat felsorolna?
– Bármire rá lehet „kattanni”. A sztárok, gaz-

dag emberek vásárlási függőségének tárgyai 
általában a helikopterek, jachtok, drága régi-
ségek gyűjtése. Igazából nem is vásárlás tárgya 
a lényeg, hanem maga a kényszer. Ezért nincs 
jelentősége, hogy ki mit vásárol. Mégis két 
klasszikus jelenséget megemlítenék. Az egyik 
a turkáló, amelyben egy kicsit a szerencsejáték 
is megjelenik. „Na, vajon ma mit fogok ki.” Ép-
pen ezért állandó nyerési izgalommal jár, amely 
könnyen erős függőséget okozhat. A bűntudat 
pedig könnyen elaltatható, azzal a mágikus szó-
val: „megérte”. Milliókat lehet turkálásra költe-
ni, s vannak, akik meg is teszik, mert függők A 
másik a telefon. Státusszimbólum és új funkció, 
ami új tudást jelent, s ez könnyen teremt alibit 
a vásárlásra. 

– Milyen gyógyszerek vannak a függőség gyógyí-
tására? 

– A függőségekre nincsenek valódi gyógysze-
rek, mert lelki eredetű probléma. Antidepresz-
szánst szoktak adni, mert általában a függők kö-
rül mindig ott ólálkodik a depresszió, ami lehet 
ok is meg következmény is, de a függőség ettől 
nem fog eltűnni. A „gyógyszer” kettős. Pénzügyi 
leltár és pénzügyi tervek készítése szükséges. Egy 
igazi vásárlásfüggő ezt csak utolsó elkeseredé-
sében teszi meg, mert nem akar szembesülni a 
dolgaival. Valamint egy alapszabály, semmit sem 
vásárolni hirtelen felindulásból. Egy vásárlásfüg-
gőnek csak az előre megtervezett vásárlás lehet 
az absztinencia. Fél gyógyulást jelenthet, ha nem 
vásárolunk egyedül. Sokan ugyanis éppen a ma-
gányt vagy szexuális hiányokat kompenzálják a 
vásárlással. Fér�aknál a huszadik mobil, évente 
autócsere, nőknél a harmincadik magas sarkú 
cipő, táska, a szexuális élet hiányának megteste-
sülése. Sas Erzsébet

Sorozatunk IV. részében egy olyan 
függôségrôl kérdeztem Horváth 
Szilveszter addiktológust, a Tol-
na Megyei Balassa János Kórház 
Pszichiátriai Osztályának munka-
társát, amely nem feltûnô, közvet-
lenül nem is káros az egészségre 
– viszont a pénztárcánkra s ezen 
keresztül a család életére is igen 
–, mégis kényszertevékenység.

„Imádom a pörgést és hogy mindig
történik valami.”
Interjú Tamási Annával, a gazdasági igazgatóság 
vezetõjével

– Milyen út vezetett a pénzügy világába?
– Hőgyészen születtem, majd 11 éves ko-

romban, 1968-ban szüleimmel és a három test-
véremmel Szekszárdra költöztünk. A szüleim 
egyszerű emberek voltak, a kereskedelemben 
dolgoztak. Édesanyám eladó, édesapám pedig 
boltvezető volt. Talán azért, mert ne-
kik gyerekkorukban – főleg apukám 
nőtt fel rossz körülmények között – 
nem volt módjuk tanulni, elvárták, 
hogy mindig jól tanuljunk. Szekszár-
don érettségiztem a „Keriben”, utána 
Pécsi Tudomány Egyetemre mentem 
és közgazdász diplomát szereztem 
1980-ban. Majd, már munka mellett, 
a másoddiplomámat Budapesten sze-
reztem meg szintén közgazdaságtudo-
mányból, de marketing szakon. Köz-
ben 1980-ban a Húsipari Vállalatanál 
kezdtem dolgozni pénzügyi terülten. 
Fiatalon lettem pénzügyi osztályveze-
tő, végül az egész pályafutásom során 
ezen a terülten, a végzettségemnek megfelelően 
dolgoztam. Később néhány évig egy családi vál-
lakozást üzemeltettünk.

– Mikor került a közszférába?
– 2001-ben. Először a Központi Statisztikai 

Hivatal Tolna Megyei Igazgatóságánál, 2003-ban 
pedig az I. Béla Gimnáziumnál helyezkedtem 
el gazdasági vezetőként. Utóbbit nagyon szeret-
tem, jól tudtunk együtt dolgozni az ottani veze-
tőkkel. Ez azonban nem tartott sokáig, nagyjá-
ból egy év múlva az önkormányzat úgy döntött, 
hogy kiszervezi az intézmények gazdasági önál-
lóságát, és 2004-ben létrehozták a Költségvetési 
Elszámoló Szervezetet. Ide helyeztek át minket, 
akik intézményekben gazdasági terülten dolgoz-
tunk. Ekkor lettem a KESZ gazdasági igazgatója. 
Viszonylag kis szervezet volt, családias hangu-
latban szakmailag értékes munkát végeztünk. 
Napi kapcsolatban álltunk az intézményveze-
tőkkel a költségvetés és annak alakulása miatt. 

Aztán újabb szakmai kihívást jelentett, hogy 
2011-ben az önkormányzat úgy döntött, hogy a 
KESZ munkáját integrálja a polgármesteri hiva-
tal szervezetébe. Ekkor ismét áthelyeztek minket 
ide, a hivatal gazdasági igazgatóságra. Itt először 
pénzügyi osztályvezető lettem, majd 2016-ban 
neveztek ki igazgatóság vezetőnek.

– Vissza tér még néha a hivatal falai közé?
– Október 7-én töltöm be a 65. életévemet, 

még az idei év végén nyugíjba megyek. Ha kérik 
a segítségemet, szívesen visszajövök, segítek, hi-
szen nagyon szeretem ezt a munkát. Úgy gondo-
lom, hogy a kolléganőkkel is remek kapcsolatot 
tudtunk kialakítani, jól tudtunk együtt dolgozni. 

– Mit tervez a nyugdíjas évekre?
– Vannak terveim. Sok időt szeretnék a csa-

ládommal tölteni, az unokáimmal. Emellett 
szeretek kirándulni, utazni a barátokkal. Ezt 
mindenképp folytatom és több időm is lesz rá.

– Mit szeretett legjobban a munkájában?
– A pörgést, mindig történt valami. Szeret-

tem, hogy egy közgyűlésre, bizottsági ülésekre 
készülni kell, hogy meghallgatnak, elfogadják 
a tanácsaimat, a véleményemet. Szerettem a 
változatosságot, hiszen sokféle terülten dolgo-
zunk: számvitel, pénzügy, munkaügy. Ezeken 
belül pedig foglalkoztunk az oktatással, neve-
léssel, sporttal és kultúrával. A fenttartásunk-
ban van múzeum, könyvtár, illetve óvodák és 
bölcsődék. Ez szociális ágazat, egészségügyi 
gondnokság valmint humánszolgáltatás. Tehát 
számos területet kell ismerni, rengeteg ember-
rel kell kapcsolatban lenni. Én mindezt nagyon 
szerettem...  Yela Yasmine Grace

Több mint 19 évig dolgozott a köz-
szférában, ebbõl 11 évet a szek-
szárdi polgármesteri hivatal falai 
között. A pénzügy világában érzi 
magát igazán otthon, és errõl az 
útról pályafutása során egyszer 
sem tért le. Idén pedig nyugdíjba 
vonul.

258 szabályszegés
hat nap alatt
Augusztus 1. óta mûködik a behaj-
tást ellenõrzõ kamerarendszer a 
Béla király tér és a Garay tér között.

Augusztus eleje óta tesztüzemben működnek a 
Béla király tér és a Garay tér 
közötti „sétálóutcára” behaj-
tókat ellenőrző kamerák. Az 
első hat nap adatai alapján 
már 258 szabályszegést rög-
zített a rendszer. Az engedély 
nélkül behajtók 30 ezer forin-
tos büntetést kockáztatnak, 
ha pedig túllépik a rendelet-
ben rögzített 15 perces vára-
kozási időt, az további bünte-
tést vonhat maga után.

Gyurkovics János alpolgármester a sajtó képvi-
selőit tájékoztatta, hogy nem a büntetés az önkor-
mányzat célja, hanem szabályozni a területen a 
közlekedést. Erre azért is szükség van, mert a nagy 
autóforgalom egyrészt balesetveszélyes, másrészt 

tönkreteszi az utca burkolatát. Az idei nyári javí-
tásnak csak az anyagköltsége meghaladta a 60 ezer 
forintot négyzetméterenként. A polgármesteri hi-
vatal munkatársai a kamera által rögzített szabály-
szegőnek most még csak felhívják a figyelmét az új 
rendelkezésre, a büntetés egyelőre elmarad.

A terület fokozottan védett övezetnek minősül, 
így a „sétálóutcába” a behajtást önkormányza-
ti rendelet szabályozza. A közüzemi szolgáltatók 
például egy egyszeri regisztráció után hajthatnak 
be (az erre jogosultakat a polgármesteri hivatal ko-

rábban értesítette), mindenki 
másnak engedélyre van szük-
sége, amit egy formanyom-
tatvány kitöltése és beküldése 
után a hivatal gyorsan elbírál. 
Az engedélynek mindössze 
400 forintos egyszeri eljárási 
díja van. Információ a 74/504–
106-os telefonszámon, vagy a 
muszak@szekszard.hu email 
címen kérhető.

A régi, határozott időre kiadott engedélyek to-
vábbra is érvényesek, a határozatlan idejű enge-
délyek viszont 2022. augusztus elsején hatályukat 
vesztették, így aki ilyennel rendelkezik, annak 
meg kell újítania az engedélyét.  (ösi)

Idôpont: 2022. szeptember 5., hétfő 18:00 óra
Helyszín: Garay János Gimnázium, Díszterem 
(Szent István tér 7–9.)
Minden érdeklődőt szeretettel hív és vár a házigazda 
dr. Tóth Csaba Attila (30/9319–428).
Fő támogató: Polgári Magyarországért Alapítvány 
valamint Süli János, Sándor József, Eszterbauer 
János, Nagy Lajos – Harc Diófa Csárda.

Meghívó a Léleképítôre

ROST ANDREA
Kossuth-díjas operaénekes
Kerek világ!
címmel tart előadást.

Augusztus közepén megnyílt az új ügyeleti
központ – a régi végleg bezárt
Augusztus 15-én, hétfõn reggel 8 órakor 
Gyurkovics János alpolgármester végleg 
bezárta a felnõtt orvosi ügyelet ajtaját 
a Vörösmarty utcában és a Szent István 
téren mûködõ gyermekorvosi ügyelet 
is az új ügyeleti központba költözött, az  
Ybl Miklós utca 1. szám alá.

A háziorvosi ügyeleti központ építése Szekszárd 
belvárosában 2020-ban vette kezdetét és 12 hónap 
alatt el is készült a beruházás. A területi védőnői 
szolgálat már 2021-ben beköltözött az épületbe, 
amit követett egy gyermek háziorvosi rendelő 
is, az orvosi ügyelet működési engedélyét pedig 
2022. augusztus 4-én kapta meg az Egészségügyi 
Gondnokság. A három rendeltetési egység egy 
helyre történő integrálása magasabb színvonalú 
egészségügyi szolgáltatás nyújtását teszi lehetővé 
és az üzemeltetés is gazdaságosabb lesz.

Az Ybl Miklós utcai több mint 1700 négyzet-
méteres irodaházat – amely állami tulajdonban, a 
Tolna Megyei Kormányhivatal vagyonkezelésében 
volt – 2016-ban felújították ugyan, az energetikai 
rekonstrukció azonban nem érintette az épület 
egyéb belső szerkezeteit, az elavult épületvillamos-
sági rendszert, az épületgépészet víz- és szenny-
vízvezetékeit és kapcsolódó berendezési tárgyait.

Az új funkciójú ingatlan földszintjén gyermek 
háziorvosi rendelőt alakítottak ki külön adminiszt-
rációs helyiséggel, elkülönítővel. Emellett egy fel-
nőtt ügyeleti rendelőt fektetővel, orvosi szobával, 
valamint külön bejárattal rendelkező gyermek 

ügyeleti rendelőt váróval, elkülönítővel. A három 
rendeltetési egységhez a személyzet és a betegek ré-
szére is külön szociális blokk épült: akadálymentes 
WC, babakocsi-tároló, illetve felnőtt és gyermek 
várót létesítettek a szükséges közlekedőkkel. A te-
rületi védőnői szolgálat az emeleten kapott helyet 
több szobával és védőnői tanácsadó helyiséggel, 
vizsgálóval, kiszolgáló helyiségekkel.

A projektnek köszönhetően egy használaton kí-
vüli épület újrahasznosítása valósult meg, továbbá 
az ingatlan a felújítása óta nem rontja a városké-
pet. Mindhárom rendeltetési egység számára mi-
nőségi előrelépést jelent az új ügyeleti központ, 
hiszen ezt megelőzően méltatlan körülmények 
között működtek.

Az új egészségügyi komplexum 273.831.380 
Ft uniós (TOP) forrásból és 15.240.000 Ft PIP  
Közép-Duna menti Térségfejlesztési Nonpro�t K�.
által biztosított támogatásból valósult meg.  (ösi)
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A programváltoztatás jogát az intézmény fenntartja. Bővebb információ: www.szekszardagora.hu

MŰVÉSZETEK HÁZA 
KIÁLLÍTÁS – A Szent Korona és a koronázási jelvények 
másolata
A kiállított darabokat szeptember 10-ig hétfő kivételével naponta 10:00–17:00 
között lehet megcsodálni. 

A Művészetek Házában a magyar államiság egyik legszebb és legismertebb jel-
képe, a Szent Korona, valamint a koronázási jelvények, a jogar, az országalma és 
Szent István király kardjának másolata várja az érdeklődőket. A Szent Korona, 
a jogar, az országalma és Szent István kardjának hiteles másolata a keceli Pintér 
család jóvoltából tekinthető meg. A belépés díjtalan.

BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT
SZÍNHÁZ Tájékoztatás bérlet- és jegyvásárlással kapcsolatban 
Kedves Vendégeink! Ezúton szeretnénk felhívni szíves figyelmüket néhány 
a színházi bérletvásárlással kapcsolatos információra. A Múzsa, az Orfeum és a Pó-
dium bérletre az új bérleteseink szeptember 1., csütörtök 14:00 órától szeptember 
15., csütörtök 20:00 óráig válthatják meg bérleteiket. Előadásainkra jegyet vásárolni 
ezt követően, szeptember 16., péntek 14:00 órától lehet.

AZ ÚJ ÉVAD
ELSÕ ELÕADÁSAI:
• Múzsa bérlet I. előadás
– október 6., csütörtök 19:00
– Színházterem
Sue Fabisch: Anyatigrisek
Jegyárak: 5.000 Ft, 4.800 Ft, 4.500 Ft.
• Orfeum bérlet I. előadás
– október 27., csütörtök 19:00
– Színházterem
Charlie Chaplin:
Nagyvárosi fények
Jegyárak: 5.500 Ft, 5.300 Ft, 5.100 Ft

KONCERT
Szeptember 18., vasárnap 11:00 – Színházterem
Halász Judit-koncert – a vitéz, a kalóz meg a nagymama
Kócbaba, Kalózdal az almaszószról, Frász néni – rengeteg, imádnivaló sláger! 
Mindenki kedvence, Halász Judit visszatér, hogy kicsiknek, nagyoknak, anyunak, 
apunak, s persze a vitézeknek, kalózoknak, no meg a nagymamának felejthetetlen 
perceket szerezzen! Jegyár: 2.900 Ft.

Családi vállalkozások Szekszárdon
Interjú Dr. Bodri Istvánnal

– Meséljen a kezdetekről!
– Ötödik generációs borász va-

gyok. Gyerekkorunkban nagyjá-
ból négy éves koromtól a családi 
kis szőlőbe jártunk nagyszüleim-
mel, szüleimmel és a testvérem-
mel – így játék és munka közben 
tanultuk meg a szőlőművelést. 
Ballagási ajándék gyanánt nagy-
apámtól egy 400 négyszögöles 
területet kaptam, kadarka ültet-
vényt, amit kivágtunk és többféle 
szőlővel telepítettük be. Úgy gon-
dolom, hogy lényegében ez is je-
lentősen meghatározta a jövőmet. 
Az általános iskolát Szekszárdon, 
a középiskolát Pécsett vegyipari 
szakközépiskolában végeztem. 
Majd az élet úgy hozta, hogy Duna-
újvárosba kerültem, ahol kohászként 
végeztem. Ezt követően a Mezőgépnél 
töltöttem két hónapot mint mérnök. 
1986 novemberében felszereltem a 
rendőrséghez, ahol nyomozó voltam 
1999-ig. Ez idő alatt elvégeztem a 
rendőrtiszti főiskolát, később a jogi 
egyetemet. ’99-ben váltottam APEH 
nyomozói pályára. 1998-ban egy ba-
rátommal kitaláltuk, hogy új birto-
kot kéne alapítani, majd elkezdtük 
a szekszárdi Faluhely-dűlős szőlőte-
rületeket megvásárolni. 21 év alatt 
összesen 184 tulajdonostól vettük 

meg a 100 hektárnyi terültet. 2001. 
és 2008. között a Tolna megyei hiva-
tal vezetője voltam, és eközben vé-
geztem el a közgazdasági egyetemet.  
Ekkor a szőlőművelés a munkahelytől 
független volt, vagyis szabadidőm-
ben, hétvégente műveltem a saját 
szőlőmet és a családi közös szőlőt. 
2008-ban tértem vissza a vállalkozás-
hoz, addigra már a pincészet olyan 
gazdasági helyzetbe került, hogy el 
tudta tartani az egész családot. 

– Összesen mekkora területen dolgoz-
nak?

– A Faluhely-dűlő rész 100 hektár, 
ebből a szőlőterület 30 hektár. A mara-
dék 70 hektár pedig erdő, rizs, gyep, le-
gelő, tó, illetve épületek és feldolgozók, 
szálláshelyek. Ezen kívül van még 120 
hektár szőlőterületünk Bátaszéken. 

– A lányai is a családi vállalkozásban 
dolgoznak?

– Két lányom van, Orsolya és Zsó�a. 
Ők szintén már gyerekkoruk óta része-
sei a szőlőmunkáknak. Először játszva, 
majd később dolgozva. Napjainkban 

is segítenek a birtokon. Orsi az írott és 
online marketingért felelős, Zsó� pedig 
az online marketinget segíti.

– Ön milyen feladatokat lát el?
– Szerencsés helyzetben vagyok 

mint cégvezető, mert Orsi férje,  
Urbán Péter a főborászunk. Van egy 
kereskedelmi igazgatónk, pénzügyi 
vezetőnk és egy vendéglátó igazga-
tónk, illetve egy séfünk, és ahogy em-
lítettem a lányaim is itt dolgoznak. Jó 

ilyen környezetben dolgozni, ahol 
a kollégák részben családtagok. 
Az én munkám egyelőre a kósto-
lók és fesztiválok lebonyolítása, 
illetve a pályazatokkal kapcsolatos 
teendőket látom el. A szőlőműve-
léstől sem szakadtam el, majdnem 
minden nap gyalog körbejárom a 
szőlőt és ellenőrzöm a termést, az 
érést, hogy van-e vadkár.

– Volt olyan időszak, amikor nem 
szívesen fogalalkozott a borászattal?

– Talán akkor volt egy „nem szere-
tem” időszakom, amikor �atal vol-
tam. Hétvégén elmentem bulizni, 
és nem mindig értem haza tíz órá-

ra, hanem kicsit később. A hajnali kelé-
sek ilyenkor nem esnek olyan jól. Erre 
biztosan emlékszem, hogy többször is 
mondtam abban az időszakban, hogy 
nekem sosem lesz szőlőm.  Aztán az 
idő ezt átírta, megváltoztatta, és már el 
sem tudnám képzelni enélkül az életet.

– Az édesapja nem rég töltötte be  a 
90. életévét... 

– Igen, június 11-én. Őt és édesanyá-
mat egyébként még a mai napig hetente 
több alkalommal ki visszük a szőlőbe. 
Szeretnek körbenézni, tenni-venni.
 Yela Yasmine Grace

Egy város élhetôségét, fej-
lôdésének mércéjét a helyi 
cégek gazdasági helyzete 
kiválóan mutatja. Nélkülük 
ugyanis nincs munka, nincs 
fejlesztés. Szekszárd több 
sikeres családi vállalkozás 
székhelye. Ezek egyike a 
Bodri Pincészet.

70 éve, 1952. augusztus 20-án
avatták fel a Tolna Megyei Könyvtárat
Egy város életében szívme- 
lengetõ esemény a könyvtá-
ralapítás. Szekszárdon het-
ven éve avatták fel a megyei 
könyvtárat.  

Néhány esemény az elsõ het-
ven évbõl: 1952. augusztus 20-án 
felavatják a Tolna Megyei Könyvtárat, 
amely a városi könyvtári feladatokat is 
ellátja a megyeszékhelyen (Széchenyi 
utca 66.). 1954 nyarán a könyvtár a  
Széchenyi utca 48. számú épületbe 
költözik. 1959-ben főfoglalkozású 
könyvtárossal művelődési autó me-
netrendszerű működtetése indul. 
1961. december 14-én Szekszárdon 
felavatják a Tolna Megyei Könyv-
tár 915 m2 alapterületű új otthonát, 
amely az ország első könyvtári célra 

tervezett megyei könyvtárépülete. 
1973-ban az Augusz-házban meg-
nyílik a könyvtár zenei részlege. 1985 
decemberében használatba veszik a 
könyvtárban az első COMMODORE 
számítógépeket. 1994. július 1-én Ily-
lyés Gyula nevét veszi fel a könyvtár, a 
névadási ünnepséget 1994. november 
2-án tartják. 1997 januárjában az Ady 
Endre Középiskola kollégiumában 

megnyílik a Gyermekkönyvtár. 2005. 
augusztus 3–21. közötti felújítás után 
a Széchenyi utca 53. számú épület 
birtokba vétele. 2020-ban a Tolna Me-
gyei Illyés Gyula Könyvtár elnyerte a 
Minősített Könyvtár címet.

A könyvtár igazgatóigaz-
gatói:  1952-től Szarka Ferenc, 1954-
től Dr. Máté Géza, 1959-től Somi  
Benjaminné, 1965-től dr. Dán Mihály-
né Hatvani Piroska, 1967-től Vadóc 
Kálmán, 1976-tól Lovas Henrik,  
1988-tól Elekes Eduárdné, 2006-tól  
Liebhauser János, 2012-től Németh 
Judit, 2014-től Liebhauser János.

És egy várva várt esemény 
a közeljövõbõl: A 2023-as tan-
évkezdésre tervezik az interaktív tu-
dásközpont megnyitását benne az új, 
korszerű könyvtárral. 

Bizton állíthatjuk, könyvtár volt, van 
és lesz! Használjuk, mert a könyvtár 
sokkal több, mint könyvek gyűjtőhe-
lye. Várja ott a látogatókat egy remek 
csapat és rengeteg program.

„Nagyobb csodát nem tudok elkép-
zelni, mint hogy a fehér papíron a fekete 
betűk megelevenednek. Megindul a fej-
ben a képzeletmozi. Az olvasás a legfon-
tosabb.”  (Csukás István)

 adzs

Újra Szekszárdi Szüreti Napok
Két év kihagyás után ismét megrendezik a 
Szekszárdi Szüreti Napokat, a régió egyik leg-
nagyobb múlttal bíró összmûvészeti fesztivál-
ját. A jól megszokott harmadik hétvégén, azaz 
a szeptember 15–18. között zajló programról 
Berlinger Attilát, a rendezvényt szervezõ Babits 
Mihály Kulturális Központ ügyvezetõ igazgató-
ját, fesztiváligazgatót kérdeztük. 

– Néhány hét múlva újra minden a kulturális programok-
ról, a borról, a �nom étkekről és a jó hangulatról szól majd 
a megyeszékhelyen. A Szekszárdi Szüreti Napokat két év 
kihagyás után rendezik meg újra, hogy áll most a szerve-
zőmunka? 

– Bizony, 2019-ben tud-
tuk utoljára megrendezni 
ezt a nagy múltú, nívós ese-
ményt, amelyen gőzerővel 
dolgozunk. A Béla király 
téren ismét lesz Borudvar 
a legkiválóbb borokkal, 
emellett mindenkit vár az 
Ízek Utcája is rengeteg �-
nom étellel. A rendezvény 
harmadik napján, szomba-
ton délután újra megrende-
zésre kerül a szüreti felvo-
nulás, amely a Béla király 
térről indul, lesz kézműves vásár. Idén is lesz nagyszínpad 
sok koncerttel, vidámpark és a Babits Mihály Kulturális 
Központban Halász Judit-koncert. 

– Mekkora feladat 2022-ben egy ilyen rendezvény megszer-
vezése? 

– Nagyon nagy és természetesen nagyon nehéz. Több 
olyan dolog van, amellyel az év elején még nem tudtunk 
számolni. Februárban kirobbant a háború Ukrajnában, 
amelynek egyik következménye egy energiaválság lett, 
amely a költségek jelentős emelkedésével járt. Kalkulál-
tunk bizonyos árakkal év elején, azok a számítások most 
már nem aktuálisak – és ez még csak energia ára. Nagyon 
nehéz egy ilyen fesztivál �nanciális hátterét előteremteni, 
nem is igazán sikerülne az önkormányzat, a szponzorok, 
támogatók segítsége nélkül, viszont az is lépten-nyomon 

érezhető – teljesen érthetően –, hogy a vállalkozói szfé-
ra is nagy nehézségekkel küzd. Számítunk még némi tá-
mogatásra a kulturális tárcától is, viszont minisztériumi 
szinteken is jelentős zárolásokról lehet hallani, ezért csak 
reménykedni tudunk, hogy a következő hetekben ez a tá-
mogatás is megérkezik. Szóval, rendkívül összetett feladat 
egy ilyen méretű fesztivál költségeinek az előteremtése. 

– A most felsoroltak befolyásolták a rendezvény program-
kínálatát? 

– Természetesen. A nyáron többször is át kellett tervez-
zük a fesztivál programját. Önkormányzati döntést köve-

tően takarékossági okokból 
csak egy nagyszínpadot 
tudunk felállítani, amely 
a Szent István téren lesz, a 
négysávos úton. A sztár-
fellépők között olyan ne-
vek állnak majd színpadra, 
mint a Lord, a Punnany 
Massif, Kökény Attila Zsédá- 
val és Bereczki Zoltán Radics 
Gigivel, de lesznek színpadi 
programok a Vármegyehá-
zán is, s természetesen több 
fellépőt szerveztünk a Béla 
király térre is, az Ország-

zászlóhoz. Bár többször is át kellett terveznünk az egész 
koncepciót, az egyik legfontosabb alapelvünkből idén sem 
engedtünk, mely szerint minden városi rendezvényünkön 
teret adunk a helyi kulturális értékeket képviselő csoportok-
nak. Így színpadunkon idén is bemutatkozási lehetőséget 
kapnak a helyi civil szervezetek, hagyományőrző csoportok, 
a különböző helyi zenekarok, akiknek ezrek, tízezrek előtti 
fellépésre igazán csak itt van lehetőségük. Van olyan egyesü-
let, amely találkozóját hagyományosan a Szekszárdi Szüreti 
Napokra időzíti, ilyen például a Mondschein Kórus Egyesü-
let 8. Szekszárdi Szüreti Német Nemzetiségi Kórustalálkozó-
ja. Örömömre szolgál, hogy a programok között szerepel a 
„Hagyományt építünk” – II. Kortárs Népművészeti Trienná-
lé, amely egy pályázat és kiállítás a Tolna Megyei Népművé-
szeti Egyesület és a Babits Mihály Kulturális Központ szerve-
zésében a dél-dunántúli régióban.  Gödrei Z.

Retró véradás
Az Országos Vérellátó Szolgálat 
Szekszárdi Területi Vérellátó 2022. 
szeptember 5-én, hétfőn 08:00–
19:00 óra között ismét megrende-
zi a hagyományos retró véradást. 
Véradóinkat sörrel, virslivel és sok 

ajándékkal várjuk. Ezen a napon a 
Vérellátó Állomás a retró hangulatot 
idézi fel. Kérjük, minél többen jöj-
jenek, és vigyék el a sok meglepetés 
ajándékunkat. FŐNYEREMÉNY: 
ROBOT PORSZÍVÓ

 Országos Vérellátó Szolgálat
 Szekszárdi Területi Állomása
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MURZSA ANDRÁS – 
Haiku, tanka, renga
Japán versformák ihlették a 
költőt. Haiku, tanka, renga 
címet és japán típusú versek 
alcímet viseli Murzsa András 
ötödik verseskötete. 

Ugat a kutya.
Nem hallatszik az égig,

le kell cserélnem.
„Aki haikut ír, egészen át kell 
lényegülnie: más szemmel kell 
látnia a világot, másként kell 
viszonyulnia hozzá. A haiku-
ban nincs helye az európai fe-
csegésnek és énközpontúság-
nak. A természeti kép mögött 
nem a költő, hanem az olvasó a 
főszereplő”. 

Horgász a parton.
Vízben halak ugrálnak.

Számolja őket.

Születésnapi beszélgetés Farkas Pállal
Ha valaki végig sétál Szekszárdon a 
mûvész számtalan szobrával találkoz-
hat. Babits, Szent István, Baka István,  
Wosinsky Mór és a huszár a zeneisko-
la elõtt is az õ keze munkáját dicséri.
Farkas Pál 75. születésnapját ünnepelte.

Számtalan minta, elkészült alkotások és a Babits- 
-szobor gipszmásolata fogadja a látogatót Farkas Pál 
műtermében. A szegedi származású szobrász �atal 
éveit meghatározta a Tisza és a természet közelsége. 
Azt meséli, bár a fegyelem jelen volt a szülői ház-
ban, ennek ellenére mérhetetlen szabadságban tel-
tek az i�úkor évei. A vízpart pedig alkalmat adott 
arra, hogy sárból szoborkezdeményeket lehessen 
létre hozni. De az is kiderült hamar, hogy a papír és 
a ceruza sem állt távol tőle, így aztán amikor közép-
iskolát kellett választani, egyértelmű volt a döntés.

– Sikeres évek voltak?
– Igen. Nyugodtan állíthatom, hogy megkaptam 

a visszajelzéseket arra nézve, hogy ez lesz az utam. 
Készültek már kis szobrok, megtanultunk követ fa-
ragni és még szerszámokat is készíteni, aminek az-
tán később jelentős hasznát is vettem. Szeged szob-
rásza, Tápai Antal volt a mesterem, akitől tényleg 
meg lehetett tanulni jól a szakmát. Két főiskola is 
jött az egyik a tanárképző és a képzőművészeti. Itt 
már művészeti alap tag voltam, akkor már kisebb 
megrendelések is utolértek. Nem egy csapásra, de 
szépen fokozatosan bele nőttem a szakmába.

– Miért költöztél Szekszárdra?
– Minden fér� életében jön egy nő. Az enyém-

ben is jött és lett a feleségem, aki a mai napig is 
erős támaszom és volt mindig is, amikor nehezebb 
volt az élet.

– Azt mondja rólad a szakirodalom, hogy portré- 
szobrász vagy. Mi vonz az emberekben?

– Ez egy kicsit rám ragadt, azt gondolom ma 
már. Az egyik megbízás hozta a másikat maga 
után. De tulajdonképpen azt gondolom, hogy 
olyan ez, mint a színészet. Akkor tudsz igazán jó 
portrét vagy ember szobrot készíteni, ha bele bújsz 
a modellbe. Pont úgy, mint a színpadon, csak ak-
kor tudod hozni élethűen a karaktert, ha ismered, 
ha beleéled magad az életébe, a helyzetébe. Én is 
így próbálok alkotni. Nem egy esetben volt olyan, 
hogy elkészítettem valaki szobrát, majd elkezdtem 
olvasni a verseit vagy írásait, mert közben annyira 
közel kerültem hozzá, hogy kíváncsivá tett, még 
jobban meg akartam ismerni. Akkor jó egy portré, 

ha van egy kisugárzása, beltartalma. Ha ez nincs, 
akkor kár is megcsinálni. Ahhoz, hogy jó szobrot 
csinálj, pozitív hozzáállás kell a modellhez, nem 
árt, sőt ildomos, hogy a szobrász kedveli a mo-
delljét. Az pedig külön élvezet, ha a modell még 
életben van. Így voltam Csányi Lászlóval, aki itt 
ült a műteremben, és úgy mintázhattam meg.

– Minden lépcsőjét a magyar oktatási rendszernek 
tanítottad. Mit szerettél volna átadni a gyerekeknek?  

– Egyfajta szemléletet. Azt szerettem volna, ha 
értették volna, mi a szép egy szoborban, egy fest-
ményben, egy épületben. Egy kulcsot akartam a ke-
zükbe adni, amivel úgy tudnak közeledni minden 
képzőművészeti alkotás felé, hogy abban megtalál-
ják a bejáratot, értsék, hogy mit is látnak valójában. 

Azt tapasztaltam abban a közel 40 évben, amíg 
gyakorló pedagógus is voltam, hogy a környeze-
temben érdeklődőek voltak a �atalok. Nem volt 
egy esztrádműsor a rajzóra, legfőképp a főiskolán 
nem, mert mindenkivel személyesen foglalkoz-
tam, de azt �gyeltem meg, hogy igényelték is ezt a 
fajta törődést. Úgyhogy nekem a tanítással csak jó 
élményeim vannak.

– Ha elkészült egy munkád elengeded vagy ra-
gaszkodsz hozzá érzelmileg sokáig? 

– Ha évekkel később látom egy szobromat, 
nyilván megvan hozzá az érzelmi kötődésem. 
De ha látom, hogy mit műveltem, rácsodál-
kozom. Nyilván van, amire akkor is büszke 
vagyok, de persze akad, amit akkor már más-
képpen közelítenék meg. De hát akkor is az én 
gyerekem marad.  Kutny G.

Kávéházi randevú – Sas Erzsébet rovata
Vendégem a Belvárosi Kávéházban 
Bótáné Kiss Gabriella, a Tolna Me-
gyei Rendõr-fõkapitányság rendõr 
alezredese, kiemelt fõelõadó, a Tolna 
Megyei Baleset megelõzési Bizottság 
titkára.

– Beszélgetésünk apropója egy újabb kitünte-
tés, melyet a Tolna Megyei Polgárőr Szerveze-
tek Szövetségének Elnöksége nevében a polgár-
őrség és a rendőrség között végzett kimagasló 
munkájáért kapott elismerés. Mi ennek a fel-
adatnak a lényege? 

– Több állami és civil szervezettel tartom a 
kapcsolatot, amelyekkel közös rendezvénye-
ket, előadásokat, gyakorlatokat szervezünk a 
baleset megelőzés témájában.

– Mindezek a feladatok a személyiségedből adó-
dóan már évtizedek óta nagy elismerést váltanak 
ki az emberekből.

– Egész életemben nagyon szerettem az 
embereket, a velük való foglalkozást, a se-
gítésüket. Az már egész �atal 
koromban egyértelmű volt 
számomra, hogy ezen az úton 
fogok járni. 1984-ben kerültem 
a rendőrségre, ahol balesetvizs-
gáló lettem, ami azt jelentette, 
hogy a balesetet szenvedett 
emberek segítése nekem az 
első perctől szívügyem volt. 
1996-ban a gyermekeim szüle-
tése után neveztek ki a jelenlegi 
munkakörömbe. 

– Ez a munkakör nagyon szerte-
ágazó, hiszen minden korosztály 
közlekedik.

– Éppen ez adja a szépségét 
és a változatosságát, hiszen a 
babakocsitól az idős korig közlekedünk. A 
legkedvesebb számomra, amikor a gyereke-
ket oktathatom a kulturált közlekedésre. A 
szóbeli és gyakorlati oktatáson túl rengeteg 
versenyt szervezek, és arra is örömmel készí-
tem fel őket. 

– Mennyi érdeklődőek a mai gyerekek? 
– Ők még nagyon fogékonyak, érdeklődők. 

Éppen ma megyek a művelődési házba, ahol 
a Hősök Táborában veszek részt egy játékos 
előadás keretén belül. A gyerekek jogkövető 
magatartást akarnak a mindennapjaikban, 
amikor már önállóan közlekednek, sajnos a 
szülői minta ezt sok esetben felülírja.

– Családoknak is vannak szervezett játékos 
programok.

– A „Közlekedik a Család” vetélkedő ver-
senyének megyei győztes családjával a hónap 
végén megyek az Országos Versenyre.

– Az idősebb korosztály mennyire fogékony a 
felgyorsult közlekedésre, akár a gyalogos, akár 
az autós közlekedést nézzük? 

– Az emberek nehezen tudják elfogadni, 
hogy már lelassultak a koruk miatt, más a ref-
lex. Nemcsak attól számít a biztonságos köz-
lekedésük, hogy egy orvosi pecsét van a jo-

gosítványban, hanem attól is, hogy a döntési 
képességük egy bizonyos szituációban meny-
nyire gyors, milyen a reakcióidejük. Nagyon 
szeretem őket, s remélem az autósok is mind 
így gondolják, de szeretném velük megértet-
ni, elfogadtatni, hogy van idejük, s inkább 
lassan, de biztonságosan járjanak az utakon a 
maguk és a többi közlekedő érdekében.

– Minden közlekedő a másikra mutogat.
– Valóban, a gyalogos, a biciklisre, moto-

rosra, a biciklis, motoros az autósra, az autós 
a gyalogosra. S ez abban a pillanatban meg-
változik, ha a gyalogos autóba ül, ha a biciklis, 
motoros gyalog közlekedik, vagy ha az autós 
biciklizik. Az az igazság, hogy a közlekedés-
hez mindenki ért, akárcsak a focihoz. Viszont 
mielőtt a saját igazunkról beszélnénk, jó len-
ne, ha a szabályokat megtanulnánk, frissíte-
nénk és használnánk.

– Kik segítik ezt a szerteágazó munkát?

– Rengeteg társadalmi és civil szervezet 
kapcsolódik a munkámhoz, hiszen minden-
kinek szó szerint életbevágóan fontos a biz-
tonságos közlekedés. A megyében a rendőr 
kollégák is társulnak egy-egy előadáshoz, be-
mutatóhoz. Ezt a szerteágazó munkát nem is 
lehet másképpen felelősen és biztonságosan 
elvégezni, csak a segítő támogatókkal, akik-
nek itt is köszönöm a munkájukat.

– Az egész lap kevés lenne a sokrétű tevékeny-
séget leírni, csak érinteni tudtuk. Marad sza-
badidő a családra, hobbyra? 

– A családom, a két lányom, a két unokám 
a mindenem. Velük lenni a legnagyobb kikap-
csolódás számomra a munka után. A hobbyja-
im is az otthonomhoz kötnek, imádok főzni, s 
a kertem csodás virágai között sétálni, gondoz-
ni őket szintén pihentető számomra. S akkor 
még a kedvenc állataimról egy szót sem szól-
tam, macskák, kutyák teszik teljessé a családot.

– Minden kollégám nevében szeretettel gratu-
lálok ehhez az újabb elismeréshez. 

– Köszönöm, kívánok mindenkinek bal-
esetmentes közlekedést!

– Mikor, hogyan és kikkel alakultatok meg, s miért lettetek 
egyesület?

– A Bartina Néptáncegyüttes Szekszárd város legna-
gyobb tagsággal rendelkező és talán legrégebbi művé-
szeti együttese, melynek jogelődje 1966-ban alakult meg  
Szabadi Mihály vezetésével. 25 éven keresztül a Babits 
Mihály Művelődési Központ művészeti csoportjaként mű-
ködött, majd a társadalmi, gazdasági környezet változása 
miatt szükség volt a váltásra, ezért 1991-ben a civil törvény 
hatályba lépése után nem sokkal megalakítottuk az egyesü-
letet, melynek keretein belül folytatjuk a felmenőrendsze-
rű néptáncoktatást. Táncosaink 5 éves korban iratkoznak 
be és 29–30 éves korig táncolnak. Jelenleg 7 korcsoportban 
250 egyesületi tagunk van. Egyesületünk elsőrendű fela-
data szűkebb hazánk, Tolna megye és a Sárköz, valamint 
a Kárpát-medence tánckultúrájának, hagyományainak, 
szokásainak megismerése, megóvása, színpadra állítása, a 
népi kultúra közvetítése. Az együttes művészeti irányítá-
sát 1966–1968 között Szabadi Mihály, 1986–2019 között  
Matókné Kapási Julianna végezte.
– Mint minden civil szervezetnek, nektek is támogatásra van 
szükségetek a működéshez. Kik segítenek benneteket?

– Legfőbb bevételi forrásunk a tagok által be�zetett tag-
díjból származik. Szekszárd Város Kiemelt Művészeti 

Együtteseként minden évben milliós 
nagyságrendű támogatást kapunk az 
önkormányzattól, de a legnagyobb se-
gítséget az jelenti, hogy ingyen hasz-
nálhatjuk a próbáink megtartásához a 
Babits Mihály Kulturális Központ ter-
meit és egy irodahelyiséget. Az elmúlt 
4 évben kiemelt összegű pályázati for-
ráshoz jutottunk a Csoóri Sándor Alap-
programból. Az évtizedek során több 
vállalkozástól kaptunk kisebb-nagyobb összegű támogatást, 
mellyel biztosítani tudtuk a kiegyensúlyozott pénzügyi mű-
ködést.

– Említsd meg a legjelentősebb fellépéseiteket, rendezvé-
nyeiteket!

– Csoportjaink és szólistáink minden évben rangos hazai 
versenyeken és fesztiválokon érnek el kimagasló eredménye-
ket. 2015-ben gyermekcsoportunk a „Fölszállott a páva” tele-
víziós tehetségkutató verseny kategória-győztese lett, felnőtt 
együttesünk 2016-ban és 2018-ban is megnyerte a Szekszárdi 
Néptáncfesztivál kiemelt nívódíját. 2021-ben és 2022-ben 
részt vettünk az Ásó, kapa, nagyharang – Menyegző a Kár-
pát-medencében című országos produkcióban, ahol az or-
szág legnívósabb együtteseivel együtt léphettünk színpadra 
megmutatva az esküvő és lakodalom népi és hagyományos 
vonalát. Együttesünk 2021-ben volt 55 éves. A jubileumot a 
járvány miatt csak idén áprilisban tudtuk megünnepelni egy 
gálaműsor keretében, ahol köszöntöttük a 85 éves Szabadi 
Mihályt is.

– Hogy álltok az utánpótlással?
– Minden évben indítani tudunk az 5–6 éves gyerekek 

számára egy előképző csoportot, így az utánpótlás 
biztosított, bár az idősebbek közül többen veszítik 
el időközben a motivációjukat, és abbahagyják a 
táncot.

– Mit tartotok a legfontosabb célotoknak?
– Egyesületünk vezetőségének és munkatársainak 

folyamatosan az a célja, hogy a létszámot megtart-
va magas minőségű szakmai munkát végezzünk, de 
nem kis feladat megtartani és fejleszteni a sok év-
tized alatt elért szakmai minőséget a csoportmun-
kában és a tehetséggondozás területén egyaránt. 
Fontosnak tartjuk a közösségfejlesztést, a Bartinás 
identitás megteremtését. Dicsô Zsolt

SZEKSZÁRD KIEMELKEDÔ MÛVÉSZETI EGYÜTTESEI

Bartina Néptánc Közhasznú Egyesület
Jóföldi Gabriella, az egyesület elnöke válaszolt kérdéseimre
A Szekszárdi Napló sorozatot indít Szek-
szárd Kiemelkedô Mûvészeti Együtteseinek 
bemutatására. Ezek az együttesek sok-sok 
éves kiemelkedô mûvészeti munkájukkal 
azért dolgoznak, hogy életünk szebb, jobb 
tartalmasabb legyen. Megérdemlik, hogy 
mindenki tudjon róluk, megismerjék ôket!

A mellékelt QR-kód használatával
megtekinthetők Murzsa András versei

Dicső Zsolt előadásában, melyet
a Tolnatáj Televízió rögzített.

„A japán »társas vers«, a tanka és 
a renga adta műfaji keretek lehe-
tőséget adnak a szerző számára, 
hogy újrafogalmazza benne közös 
életünket. A tankák érzéssé, emlé-
kekké és történetté formálódnak. A 
rengák pedig az otthonra és a kö-
zösségre találás krónikájává válnak.” 

Templomban vagyok.
Tévelygőkről szól a pap -

mért engem �gyel.
Murzsa András verseit olvasva lehe-
tőségünk nyílik arra, hogy jobbak, 
bölcsebbek legyünk és jobban ért-
sük a világot, s benne önmagunkat.

Igazat adtál.
Először fordult elő –

eltévesztetted.
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„

HELYTÖRTÉNET

Egy a német megszállással kapcsola-
tos garays legendát magam is hallot-
tam jó pár évvel ezelőtt, egy 65 éves(!) 
érettségi találkozón. Ennek a legen-
dának az előzményeit is érdemes át-
tekinteni. Az 1943/1944-es tanévben 
az oktatás a polgári leányiskola épü-
letében (ez ma az Ady technikum régi 
épülete) folyt, hiszen a gimnázium-
ban hadikórház volt. Itt a gimnázium 
több iskolával együtt volt „társbér-
letben” igen mostoha körülmények 
közt.  Ezt a lépést Szente László, az ak-
kori igazgató nem fogadta megértő-
en. Keserű szavai ma is tanulságosak:

„Az erők mindig a legkisebb ellen-
állás irányában fejtik ki hatásukat. 
Érvényes ez a törvény az emberi 
élet viszonylataira is. Az iskola a 
város életében, úgy látszik, nem 
olyan súlyos tényező, hogy nehéz 
időkben legelemibb életjogát, a 
puszta létezést biztosíthassa.”

1944. március 20-án délelőtt a Bu-
dapest felől érkező német csapatok 
az egykori Hármashídhoz értek. A 
legenda szerint a Hármashíd felő-
li osztályteremben éppen németóra 
volt, amikor valaki elordította magát, 
hogy „Jönnek a németek!” Az osztály 
egyből felbolydult, és mindenki az 

ablakokhoz rohant. Az ablakban lógó 
tanulók közül valaki egy kifejezetten 
durva, a mai napig ismert karjellel vé-
leményezte a bevonulást. (A karjel a 
jobb kar erőteljes alsó lendítésével in-
dít, majd ezt a mozgást a könyékhaj-
latban a bal karkeresztező mozdulata 
zárja.) A menetet vezető, oldalkocsis 
motorkerékpárban utazó parancsnok 
ezt a mozdulatot észrevette, és rögtön 
megállította a hadoszlopot, majd né-
hány fegyveressel az épület felé vette 
az irányt. Megfagyott 
a levegő, amikor egy 
perccel később az osz-
tályteremben jelen-
tek meg csőre töltött 
géppisztolyokkal.  Az 
órát tartó tanárnak 
minden lélekjelen-
létére szüksége volt, 
hogy a kialakult hely-
zetet kezelje. Végül a 
német tiszt megeny-
hült és közölte, hogy 
az épületet lefoglalja 
laktanya céljára, két órát adott annak 
kiürítésére.

A történetnek hiteles magva az épü-
let lefoglalása, és viharos tempójú ki-
ürítése, amit az iskolai értesítő is közöl. 
Ez a „beintés” nyilván csak folklorisz-
tikus elem, de jól kifejezi az érzelmi 
alapálláspontot. Szente László igazga-
tó az értesítőben is következetesen a 
„megszálló német katonaság” kifejezést 
használta. A gimnázium kilakoltatását 
követően a tanítás különböző magán-
házakban, irodákban folyt, míg a mi-
nisztérium április 1-jével végre véget 
vetett ennek a szerencsétlen tanévnek. 

A történetekkel kapcsolatban ér-
demes a német gimnázium ügyét is 

megemlíteni. A magyar kormány azon 
német anyanyelvű tanulók részére, akik 
középiskolai tanulmányaikat német 
nyelven óhajtották végezni, Szekszár-
don német tanításnyelvű gimnáziumot 
állított fel. Az intézet 1939. október hó 
1-jén nyílt volna meg az első osztállyal, 
és elsőként a Garay János Gimnázium 
épületében nyert volna elhelyezést az-
zal, hogy amíg a két gimnázium szét-
választása meg nem történik, a német 
gimnázium igazgatását is a Garay 
Gimnázium igazgatója látja el. A né-
met nyelvű tantárgyak tanítására ki-
cserélték két tanárral a tantestületet. 
Az iskola kialakította a német iskola 
tantermét, a hozzá kapcsolódó előtér-
rel. Semmi nyoma a korabeli sajtóban, 
hogy a német gimnáziumot a Garay 
Gimnázium propagálta volna, így an-
nak 1944/45-ös megszűnéséig egyet-

len egy beiratkozó tanulója sem volt.  
A nyári szünetekben maga a tankerüle-
ti igazgató tekintette meg a német gim-
názium számára fenntartott termet, 
és azt mindenkor rendben találta. Az 
ügyet a tanügyi tanácsos sem �rtatta 
1941-es látogatásakor, ő is csak rögzí-
tette jegyzőkönyvében a tényt, hogy 
nem volt jelentkező. Úgy látszik, a né-
met politikai nyomásra megszületett 
döntést felsőbb szinteken is „kihűlni” 
hagyták, máskülönben egy tantestület 
közönye erre aligha lehetett volna elég.  
 Elblinger Ferenc
Még több a Garay gimnázium törté-
netéről: http://regmult.blogspot.com/ 
2021/04/garay-125.html

GARAY 125
A német megszállás
és a német gimnázium ügye
Legutóbbi számunkban fel-
idéztük a Létay Menyhért 
és az ifjú jogász, Molnár 
(Mészöly) Miklós közti po-
fon történetét, amelynek 
tanulsága mindenképpen 
az, hogy 1944. március 20-
án többen nem fogadták 
Szekszárdon virágesõvel a 
megszálló náci csapatokat.

Szekszárdon 1921. január 17-én 
született. Szülei dr. Kelemen József, 
Szekszárd város tisztiorvosa és  
Kardos Klára volt.

Alap- és középfokú tanulmánya-
it szülővárosában végezte. A Garay 
János Gimnáziumban érettségizett. 
1938-tól Budapesten, a Pázmány Pé-
ter Tudományegyetem Orvosi Karán 

folytatta tanulmányait, diplomáját 
„summa cum laude” minősítéssel 
1944-ben szerezte meg. Orvosi pályá-
jának kezdete 1945-ben Szekszárd-
hoz kötődik. Hamarosan a Szegedi 
Orvostudományi Egyetemre került. 
1952-ben az orvostudományok kan-
didátusa lett. A második világhá-
ború után az első országos orvosi 

folyóirat alapítója és szer-
kesztője volt.   1958-ban a 
SZOTE-ról eltávolították. 
Ugyanezen évtől már a bu-
dapesti Orvos továbbképző 
Intézet adjunktusa, majd 
docense. 1966-ban lett az 
orvostudományok dokto-
ra. 

1966–1967 között Ang-
liába utazott, ahol Man-
chesterben ösztöndíjasként 
dolgozott. 1967-től a Sem-
melweis Orvostudományi 
Egyetem I. Belgyógyászati 

Klinikáján tudományos tanácsadó 
és egyben a SZOTE címzetes egye-
temi tanára volt.

Számos kutatási program fűződik 
nevéhez. Többek között tanulmá-
nyozta az embrionális vérképzést. 
Munkatársaival a Semmelweis Or-
vostudományi Egyetemen 1974-ben 

speciális előkészítéssel sikeres hazai 
csontvelő-átültetést végeztek. Mód-
szerük lényege az azóta világszerte is 
alkalmazott eljárás volt.

1991-től az Országos Hematoló-
giai Szakmai Kollégium elnöke volt. 
1995-ben az első nemzetközi throm-
bopoetin konferencia elnöki tisztét 
szintén ő látta el. Munkája nemzet-
közi elismerését mutatja, hogy 1996-
ban a Német Hematológiai Társaság 
tiszteletbeli tagjává választotta. A 
Csontvelő-átültetési Alapítvány el-
nöke.

Hasznos, maradandó ér-
tékû munkásságát számos 
elismerés bizonyítja

Akadémiai-díj (1965), Hetényi 
Géza Emlékérem (1969), Jancsó Mik-
lós-Emlékérem és Jutalomdíj (1985), 
Markusovszky-díj (1985), Szek-
szárd díszpolgára (1988), Semmel-
weis-emlékérem (1990), Marschalkó 
Tamás-emlékérem (1991), Széche-
nyi-díj (1992), Markhot Ferenc-em-
lékérem (1993), Eötvös József-koszo-
rú (1995), Szent-Györgyi Albert-díj 
(1996).

Szekszárdon hunyt el 2000. január 
30-án. Az utókor tiszteletét mutatja, 
hogy Szekszárdon utcát neveztek el 
róla, és ő az egészségügyi szakközép-
iskola névadója. A Mérey utcai egész-
ségügyi intézmény, Dr. Kelemen 
József Idősek Otthona, az édesapjáról 
kapta nevét. 

 Dr. Dobos Gyula István
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Dr. Kelemen Endre (1921–2000)
orvos, hematológus, címzetes egyetemi tanár

„Szekszárd Város Díszpolgára ki-
tüntetõ cím adományozható an-
nak a természetes személynek, aki 
Szekszárd város és lakossága ér-
dekében kiemelkedõ tevékenysé-
get végez vagy végzett, a kultúra, 
a mûvészetek, a gazdasági vagy 
a társadalmi élet bármely terüle-
tén kiemelkedõt alkotott, és ezzel 
elõsegítette a város fejlõdését, 
öregbítette jó hírét, növelte tekin-
télyét.”

EMLÉKSOROK A 125 ÉVE SZÜLETETT
KLIE ZOLTÁNRÓL

Szekszárd említésekor sokaknak 
először a magyar irodalom és köl-
tészet halhatatlanjai jutnak eszébe. 
Ritkábban esik szó a képzőművé-
szet szintén itt született jeleseiről, 
pedig időtálló alkotásaik őket – pl. 
Hencze Tamást, Mattioni Esztert, 
Miklósi M. Ödönt és Klie Zoltánt 
–  szintén beemelte az emlékezetre 
méltóak közé. Klie Lajos járásbíró 
és Módly Ilona házasságából 1897. 
július 10-én született �úk Zoltán, a 
tanulmányai során rövid időre bele-
kóstolt a jog- és az orvostudomány-
ba. Végül a Képzőművészeti Főis-
kolát választva lett Vaszary János 
tanítványaként festőművésszé, szár- 
nyaló fantáziájának ez volt a leg-
kedvesebb. Több forrásból gyűjtött 
példát, biztatást. Párizsi ösztöndíj, 
Csók István hatása, tárlat az Ernst 
Múzeumban, csoportos kiállítások 

visszhangja és hat évtized közös  
alkotás portréfestő feleségével, 
Bóna Klárával (1897–1987). Leá-
nyuk, Klie Annamária (1931–2013) 
is festőművészként vált ismertté. 
Klie Zoltán bemutatkozott képeivel 
Európa számos városában. A 
Nemzeti Szalonban több kortár-
sával, köztük Mattioni Eszterrel 
közösen állított ki 1939-ben. Az-
tán ismerős helyzet: ahogy a 
megtűrt, de a politika számára 
nem kívánatos Mészöly Miklós 
meséket írt az 1950-es években, 
ugyanakkor Klie meseillusztrációk-
kal kereste kenyerét.

Szülővárosa Szekszárd 1990-ben 
rendezett számára Bóna Klára ké-
peivel közös kiállítást életrajzírója, 
Heitler László közreműködésével a 
Művészetek Házában. Akkor kapta 
munkásságának elismeréseként a 
Magyar Köztársaság Aranykoszorú-
val Díszített Csillagrendje kitünte-
tést. Klie Zoltán Budapesten hunyt 
el 1992. január 2-án. Festészetének 
művészi értéke emelkedett az elmúlt 
évtizedekben. Idén egy budapesti 
aukción a Párizsi pályaudvar c. képe 
ötven millió forintért kelt el. Színek-
ben tobzódó festői világáról Gesztesi 
Tamás írt értékes elemző megem-
lékezést a Szekszárdi Vasárnapban 
(2007. május 13.). Kaczián János

Bóna Klára: Klie Zoltán

Egy rövid séta és ez a kis 
terjedelmû írás csak arra 
elegendõ, hogy elinduljon 
néhány gondolat. Arra, 
hogy felemlegessünk pél-
dákat. Mint sok más tele-
pülés, városunk is tele van 
természeti, történelmi, épí-
tészeti és irodalmi értékkel. 
Közelebb kerülve hozzájuk 
szerethetõbb az otthonunk.

„„

„
Tegyünk kirándulást – ahogy a szép 
emblémán több helyen olvasha-
tó – Fősővárosba, a Babits, Mérey,  
Bocskai utca, Kápolna tér, Remete, 
Bartina utca által határolt város-
részbe. A Kálvin téren, a Bethlen 
Gábor utcában, a Kablár- és a  
Bálint-közben. Magasabb hegye-
ink kezdték bekeríteni őket. Nem 
véletlenül hitték a régiek, hogy 
innen, a szegletbe zárt városrész-
ről kapta nevét Szekszárd. Ez a 
mindkét oldalon Séd-parti terü-
let Szekszárd legrégebb óta la-
kott része. Patakunk kevéske vize 
most dús növényzettel takaró-
zik. Babits még látta haragosnak:

„Patak!… / Jajgatni fogsz, ha 
vize benned medredet tépve 
leszáll / s csapkod,…”

Három híd köti össze Fősőváros két 
oldalát. Az első kaput nyit belváro-
sunk felé: a falusi-kisvárosi hangulat 
itt kezd változni az emeletes házak 
után. Határán Babits Mihály szülő-
háza, a Geigerek volt otthona, házuk 
sarkán kis tér kért helyet. Egy időben 
Eszperantó tér néven emlegették, 
a négy pince egyikében kiállítással, 
a szemben lévő házban nyomtatott 
Lingvo Internacija emlékére. Most 
hajléktalanok lakása. Szekszárd nem 
becsülte eléggé a nyomdát, az új-
ság készítői elköltöztették Párizsba. 

Dimbes-dombos tájon sétálunk to-
vább meredek kaptatókkal, kis eny-
he lejtőkkel. Természeti szépségek-
ben Szekszárd leggazdagabb része, 
helyenként öreg diófa támaszkodik 
a tanya falához.

„Megváltozál-e arczod’ kellemé-
ben…” – kérdezte Garay:
„Sok, ami volt, nincs; más van, 
ami nem volt…”
Még fellelhetők az építészeti ér-

tékeket makacsul őrző részletek; la-
kóház és pince homlokzat, régi két-
táblás ablak, deszkakapu, díszesen 
rakott kémény. Ide illő újdonság 
a helyenként látható téglakerítés 
bontásokból kikerült betűs vagy év-
számos téglákkal díszítve. Felsővá-
rosunk a szekszárdi reformátusok 
ősi fészke, templomot 1785-ben 
emeltek, emeletes iskolát is építet-
tek maguknak.

Meggyesi Tamás egyetemi tanár 
harminc évvel ezelőtt aggódó ta-
nulmányt írt Felsővárosról. 

Megoldási javaslatokat tett a vas-
lemez kapuk, műanyag redőnyök, 
autókijárók helyett. Virágokat kép-
zelt el, utcabútorokat, működő ku-
tat, szobrot. Párbeszédet sürgetett: 
az itt lakók vegyék a saját kezükbe 
romló állapotú városrészük jövőjét!

Szekszárdnak nincs városvédő és 
szépítő egyesülete régészt, népraj-
zost, történészt, építészt, pedagógust 
és más lokálpatriótákat gyűjtő tag-
sággal. Tolna megyében Gyönkön 
1910-ben alakult először ilyen céllal 
Tér és Utca Szépítő Egyesület, majd 
sok évtizeddel később – 1970-80-as 
évek – városunkban is összeálltak 
a városvédők szép emlékű �ész 
László vezetésével. Múltkutató, ki-
adványokat közreadó és a megol-
dásokat segítő haszna volna, mint 
például a Dombóváron tevékeny 
Városvédő és Szépítő Egyesületnek. 
 Kaczián János
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Újabb díszpolgárról készült fest-
mény került ki a szekszárdi pol-
gármesteri hivatal dísztermének 
falára. A tolnai megyeszékhe-
lyen már közel két évtizedes 
hagyománya van annak, hogy 
a város vezetői így tisztelegnek 
a település legkiválóbbjai előtt. 
Baky Péter Munkácsy Mihály-díjas festőművész 19. alkalommal készítette el 
a tolnai megyeszékhelyen az előző évben megválasztott díszpolgár portréját. 
Ezúttal Petrits József mézeskalács sütő mester arcképe volt soron. Gyurkovics 
János, Szekszárd alpolgármestere a portré átvétele után azt mondta, a tolnai 
megyeszékhelyen élők mindig is büszkék voltak azokra, akik onnan indultak 
el, és maradandót alkottak.  (bp)

SZEKSZÁRDI NAPLÓ OTTHON – SPORT
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Vegyünk egy mély levegõt!

– Helyes légzéssel számos betegséget 
megelőzhetünk, növelhetjük a szellemi 
koncentrációt, javíthatunk a �zikai tel-
jesítőképességünket, de a stressz oldá-
sában és levezetésében is segítségünkre 
lehet, sőt akár fájdalomcsillapításra is 
használhatjuk.  
De milyen is a helyes légzés?

– Az első és legfontosabb, hogy min-
dig az orron át lélegezzünk, ugyanis az 
orr nyálkahártyája nem csak megszűri 
a belélegzett levegőt a szennyeződések-
től mint a por vagy a pollen, hanem az 
orron keresztül beszívott levegőnek van 
ideje felmelegedni is mielőtt a tüdőbe 
jutna, ami a téli időszakban kifejezetten 
hasznos. A szájon át való légzés viszont 
több krónikus betegség okozója is lehet. Ilyen pél-
dául a horkolás, a reggeli fáradtság vagy a fejfájás.

– Kisgyerekek esetében pedig a felsőlégúti 
fertőzések veszélye is sokkal nagyobb, ha a szá-
jukon veszik a levegőt. Ha viszont az orrunkon 
keresztül lélegzünk, akkor a lélegzetvétel során 
nitrogén-oxid keletkezik, amely azontúl, hogy 
kitágítja az ereket és csökkenti a vérnyomást, 
elpusztítja a szervezetünkben lévő vírusokat és 
megakadályozza a káros sejtburjánzást is. Emel-
lett javítja a memóriát és elősegíti a mély és pi-
hentető alvást, sőt a tanulásra is jó hatással lehet. 

– Mindezeket a pozitívumokat csak akkor 
lehet kamatoztatni, ha elsajátítjuk a helyes 
légzés technikáját, ahogy azt Halász Gábor, 
egykori pro� ökölvívó is tette. Gábor egy vé-

letlen folytán ismerkedett meg a légzésterápi-
ával és amint kipróbálta önmagán, észrevette, 
hogy sokkal kipihentebben ébred, a sportban 
nagyobb teljesítményekre képes és a �zikai 
közérzete is rohamosan javul. Mindezek a ta-
pasztalatok elégnek bizonyultak ahhoz, hogy 
hathatósabban elkezdjen foglalkozni a helyes 
légzés fontosságával.

– Elvégzett egy nemzetközi tanfolyamot, és 
most azon munkálkodik, hogy minél szélesebb 
körben megismertesse a helyes légzés módsze-
rét. Létrehozott egy Facebook oldalt, ahol a lég-
zésterápiával kapcsolatban oszt meg informáci-
ókat, és a jövőbeni tervek között szerepel az is, 
hogy tanfolyamok keretein belül ossza meg az 
éltető légzés technikáját. Deli K.

Tolnai Tájak Íjász Egyesület

– Hogy áll most a csapat? 
– Jelenleg 27 tagot számlál az egyesület, és 

szinte minden szakágban képviseltetjük ma-
gunkat. Terep, 3D-s és pályaíjászatban, illetve 
a kategóriákat tekintve is indulnak a sporto-
lóink megmérettetéseken. Van, aki történel-
mi íjjal, van, aki reflexíjjal vagy pedig csigás 
íjjal teszi próbára magát a bajnokságokon.  

Igyekszünk minél több versenyen elindulni ré-
giós és országos bajnokságokon is, de a csapat-
tagjaink közül vannak olyanok is, akik Európa 
és világbajnoki címmel is büszkélkedhetnek. 
Mindezek mellett pedig mi magunk is szerve-
zünk versenyeket, országos bajnokságokat is, 
amiknek a színtere általában Sötétvölgy.

– Van utánpótlás? Érdek-
lődnek a fiatalok az íjászat 
után? 

– Vannak, bár ahogy 
majdnem minden sport-
nál mi is megsínylettük az 
elmúlt két év covid idő-
szakát, hiszen nagyon ke-
vés edzést tudtunk tartani, 
emiatt páran lemorzso-
lódtak. Most két-három 
gyerekünk van csak, de 
azon vagyunk, hogy ez a 
szám növekedjen, hiszen a 
�atalokban van a jövő. 

– Hol tudtok edzeni? 
Van pályátok? 

– Eddig a sportközpont területén volt az 
ideiglenes pályánk, ahonnan nem régiben el 
kellett jönnünk. A város közreműködésével a 

régi Pollack pálya területén kap-
tunk helyet, ami ugyan rende-
zetlen terep volt, de most azon 
munkálkodunk, hogy egy igazán 
színvonalas, számunkra minden 
szempontból megfelelő helyet ala-
kítsunk ki. Két külön pályát sze-
retnénk létrehozni, az egyiken 70 
méteres távolságra, a másikon pe-
dig 45 méteres távra lőhetnének a 
sportolók.

– Ha valaki kedvet kap az íjászat-
hoz, hogyan csatlakozhat hozzátok?

– Ha érdekel valakit, akkor a 
honlapunkon, illetve a Facebook 

oldalunkon érdeklődhet. Ilyenkor elhívjuk 
egy edzésre, megmutatjuk neki az íjakat, ami-
ket ki is lehet próbálni, egy-két hónap után 
pedig eldöntheti, hogy csatlakozik-e az egye-
sülethez és majd versenyeken is megméretteti 
magát vagy egyszerűen csak mint hobbi sport 
űzi az íjászatot.  D. Kinga

Különleges eseménynek adott otthont a szekszár-
di sportcsarnok augusztus második hétvégéjén. 
A világon 4. alkalommal itt rendezték meg a fo-
gyatékkal élők karate világkupáját. 2018. óta most 

először a tolnai megyeszékhelyen álltak 
vagy gurultak a tatamira a verseny-
zők, ugyanis kerekesszékes sportolók 
is megmérettették magukat a kétnapos 
rendezvényen. A magyar indulók mel-
lett Romániából, Izraelből, Litvániá-
ból, Ukrajnából, de még Marokkóból 
is érkeztek sportolók a bajnokságra. A 
világkupán autizmussal élők, siketek, 
mozgáskorlátozottak, látássérültek és 
értelmi fogyatékos versenyzők is meg-
mérettették magukat.  (dk)

Karate Inkluzív
Világkupa

Elkészült
az újabb
díszpolgári
festmény

– Mi volt a műsorban a felkérés tárgya? 
– A sorozat részeinek megvolt a tematikája, s így mi-

előtt a versenyzők a bonbonkészítésben összemérték tu-
dásukat, engem kért fel a műsorszerkesztő, hogy az álta-
lam példaként készített bonbonok legyenek a minták. 

– Már neved van a szakmában, s a Csillicake nem hagyo-
mányos cukrászdaként működik, hanem alkotó műhely, 
ahol a megrendelő egyedi igényeit figyelembe véve készíted 
az édes szépségeket.  

– Minden megrendelőnek igyekszem az elképzelését 
megvalósítani, akár születésnap, házassági évforduló vagy 
esküvő, névnap, és még sorolhatnánk, milyen alkalomra 
szeretnék meglepni az ünnepelteket. Fontosnak tartom, 
hogy a kész „finomságba” beletegyem a saját kreativitá-
somat, ötleteimet, anyagismeretemet, ízlésemet. Ha taná-
csért fordul hozzám a megrendelő, nagyon szívesen segí-
tek, hogy az elkészült „édesség” valóban egyedi ajándék 
legyen. 

– Olyan szeretettel mesélsz a szakmádról, mintha pici ko-
rod óta cukrász szerettél volna lenni.

– Gyerekkoromtól kezdve sokat tüsténkedtem a nagy-
mamáim mellett a konyhában, mindketten finomakat 
sütöttek, s már akkor az volt az álmom, hogy egyszer én 
is csodás sütiket fogok készíteni. A közgazdász diploma 
megszerzése után több országban dolgoztam, ahol a helyi 
cukrászati sajátosságokat igyekeztem megismerni, mint 
például a belgiumi csokoládékészítés. 

– Hazatérve viszont nem a cukrászattal kezdtél foglalkozni.
– A cukrász végzettséget ugyan megszereztem, de ele-

inte az eredeti szakmámban dolgoztam. Egy németorszá-
gi olajfinomító taktikai beszerzője voltam, ahol német és 
angol nyelvű ártárgyalásokat folytattam.

– Mikor következett be a változás, és hogy valósult meg a 
gyermekkori álom? 

– Amikor Budapestről hazaköltöztem Szekszárdra, férj-
hez mentem, megszületett a kisfiunk, s a vele való otthon-
lét alatt elkezdtem sütögetni a családnak. Ebből egy terv 
kezdett kibontakozni. Ezt a tervet támogatta a férjem, aki 
nagy segítséget nyújtott és nyújt ma is. A tortaműhely lét-
rehozása, elnevezése is az ő ötlete volt.

– Mikor nyílt meg a tortaműhelyed a Csillicake?
– 2020 decemberében nyitottunk, a kisfiúnk akkor 

volt egy éves. Szerencsénkre olyan szerető, segítő, �atalos 
nagyszülők állnak mellettünk, akik örömmel segítenek a 
mindennapokban. 

– Mi az, ami a leginkább jellemzi a Csillicake-et? 
– Kizárólag minőségi alapanyagok, az egyediség, a le-

gextrémebb kívánságok teljesítése, valamint a folyamatos 
megújulás.  Sas Erzsébet 

Az utóbbi években nagy fordulat állt be a kéz-
mûves sütemények készítésében. A torták szin-
te mûvészi alkotások, egyedi darabok, amelyek 
részben a megrendelõ, nagyobb részt viszont a 
cukrászmester kreativitását dicsérik. Városunk 
egyik fiatal és kiváló cukrásza, Gebhardt-Kiss 
Csilla immár második alkalommal kapott meg-
hívást a RTL KLUB „Mestercukrász – Az édes szájú 
konyhafõnök” címû mûsorába. 

Csillicake Tortamûhely
és a csillogó bonbonok

A Tolnai Tájak Íjászegyesületet 
még 2009-ben alapította egy lel-
kes csapat azzal a céllal, hogy 
népszerûsítsék ezt a sportot. Az el-
telt tizenhárom év alatt a klub ösz-
szetétele valamelyest változott, ám 
a cél ugyanaz maradt. Minél több 
emberrel megismertetni az íjásza-
tot, illetve biztosítani az utánpót-
lást. Nagy Attilával, az egyesület 
jelenlegi elnökével beszélgettem.

Élelem nélkül akár hetekig, víz nélkül napokig elél az ember, levegõ 
nélkül azonban csupán néhány percig. A légzést az emberek többsége 
természetesnek, ösztönösnek tartja. A friss oxigén azonban elengedhe-
tetlen a testünk zavartalan mûködéséhez. Ugye, milyen jó érzés a hegyi 
levegõt beszippantani vagy a tengerparton állva mélyeket lélegezni?  
De a jó minõségû levegõn túl annak mennyisége és bejutásának milyen-
sége is meghatározó, ezt pedig kevesen tudják. 


