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Egy anyag
Apokaliptikus víziók, egyna-
pos cselekvési vágy, szikrányi 
bűntudat és hasonló érzések 
lesznek úrrá az emberen áp-
rilis 22-én. A Föld napján. 
Mert ugye az csütörtökön 
volt. 

Nekem mégis valami más 
jut eszembe: Márai gondo-
latai. A legszebben – s még 
inkább igazul – elmélkedő 
író terebélyesen bontja ki azt 
a bizonyos dióhéjat, melyben 
a porból-porrá lét parányi 
magva rejlik. Teremtés és 
körforgás.

Őszintén bevallom, én is 
hiszem, hogy egy anyag va-
gyunk a Földdel. Valóban 
rokonaink a tengerek és a 
csillagok. Mert a földből lett 
ember végül oda is tér vissza. 
Ahogy minden más is. 

S ez a rokonság – kérde-
zem – elegendő-e ahhoz, 
hogy emberi mivoltunkhoz 
hasonlóan tiszteljünk min-
den mást, ami körülvesz 
bennünket? Hogy ne csak egy 
nap legyen kedves nekünk ez 
a csodaotthon? A fák, a fo-
lyók s a vájkált dombok – ne-
vükön szólítva a jó Gemenc, 
az ősi Duna, vagy a szurdik-
labirintus. 

Máraira analóg mondom 
büszkén: azonosak vagyunk 
ezzel a várossal és csodás 
környezetével. Úgy lélegzik, 
ahogy mi. Minden sóhaj-
tással magába szívja, amit 
adunk vagy épp elveszünk 
előle; s azzal magunk elől is. 
Őseink a szilárd építmények, 
gyermekeink a cseperedő fa-
csemeték. A várossal együtt 
kelünk, s térünk nyugovóra. 

Tessék beismerni: mi va-
gyunk Szekszárd. Mindannyi-

an. Egy anyag vagyunk.

JEGYZET Könyvillat és lapropogás
Könyvtárosok világnapja a pandémia idején

Vajon valaha felválthatja-e 
az e-book az igazi, illatos, 
ropogós könyvet? Ma ezt el-
képzelhetetlennek tartjuk. S 
jogosan, hiszen a pandémia 
idején sem csökken az ol-
vasók száma, csupán annyi 
változott, hogy nem az ol-
vasók mennek a könyvért, 
hanem a könyv megy az ol-
vasókhoz.

SZJ

„Ma van a könyvtárosok világ-
napja!

Imádom a munkám, a 
könyvtáram, a könyveket, és 
mindazt, amit ez jelent és jel-
képez. A HELYEMEN vagyok, 
ez már biztos.” – elsők között 
hozta ezt a posztot a pandémia 
kényszerű online világában a 
közösségi média április 14-én. 

Szűcs Edit, az Illyés Gyula 
Megyei Könyvtár egyik könyv-
tárosa. Fent idézett posztját ol-
vasva jófajta borzongás fog el. 
Eszembe jutnak a könyvtári 
pillanatok, a meghitt családi-
asság, amely a könyvtárunkat 
jellemzi. A könyvillat, amely 

itt épp olyan jó, mint annak 
idején nagymamám privát 
„könyvtárában”, a 160-as ne-
gyedik emeletén, három szo-
bában faltól falig. Csakúgy, 
mint ott, a megyei könyvtár-
ban is jó megbújni a polcok 
között, kölcsönzés előtt bele-
nézni a könyvbe, vajon rejt-e 
valamilyen titkos üzenetet a 
korábbi olvasótól, milyen az 
illata, mikori kiadás, eléggé 
sárgák-e a lapok, s persze egy-
egy mondatot kiragadva a szö-
vegből keresni a választ arra, 
hogy vajon lebilincselő lesz-e 
az olvasmány. 

A könyvtárban mindenre 
választ kaphatunk, mégis ez 
a legtitkosabb hely a világon. 
A megyeiben ott van az a lift, 
amely gondolatom szerint egy 
„csupa titok” emeletre röpíti a 
mindentudó könyvtárosokat, 
hogy onnan hozzák le az olva-
sóknak a legjobb olvasnivalót. 

Eszembe jut a könyvhét, 
amikor a szokásosnál is in-
tenzívebb az irodalmi pezs-
gés Szekszárdon. Nehéz ez a 
pandémia idején. S habár az 
online jelenlét aktívabb, mint 

valaha, ez mégsem tudja pó-
tolni a „könyvtári életérzést”. 

Hiányzunk az olvasóknak 
– mondja Liebhauser János, 
a könyvtár igazgatója. És ne-
künk is hiányoznak ők. Mind-
ez abból is jól látszik, hogy a 
pandémia idején nem csök-
kent érdemben a kölcsönzött 
könyvek száma. 

„A könyvtár egyfajta közös-
ségi platform, erős a közösség-
szervező funkciója. A könyv-
táros személye pedig garancia 
arra, hogy a könyv jó. A pandé-
mia alatt kiszállítjuk a válasz-
tott könyveket, de már nagyon 
várjuk, hogy újra személyesen 
találkozhassunk az olvasókkal. 
A könyvtárosok világnapján 
rengeteg pozitív visszajelzést 
kaptunk, s habár személyesen 
nem találkoztunk már jó ideje 
az olvasókkal, mégis érezzük, 
hogy a pandémia végeztével 
talán az eddigieknél is fonto-
sabb tér lesz majd a könyvtár 
– hangsúlyozza az igazgató. S 
valóban, ez a hely egyike lesz 
azoknak, ahol újraszerveződik 
és új értelmet nyer  majd a kö-
zösség fogalma. 
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Tükörbe nézett a borvidék
Országos felmérést készíttetett a 
szekszárdi bor és borvidék ismert-
ségéről, népszerűségéről a helyi 
borászok közössége. Az eredmé-
nyek azt mutatják, az emberek a 
legismertebb hazai borvidék egyi-
keként tartják nyilván a szekszárdit, 
az innen származó borokat nagyon 
jónak minősítették.

Kutny Gábor

A megkérdezett szerint a tér-
ség zászlóshajója a gasztro- 
kulturális fesztivál: a 
Szekszárdi Szüreti Na-
pokat a felmérésben 
résztvevők 33 száza-
léka ismeri, a kisebb 
boros rendezvénye-
ket pedig a 9 szá-
zaléka. Bősz Adri-
án, a Hegyközségi 
Tanács Szekszárd 
elnöke azt mondja, 
erre az alapra lehet 
stratégiát építeni, ám 
ehhez össze kell fogni. 

– Mennyire viselte meg 
az ágazatot a járvány?

– Nyilván senkinek sem 
jó a jelenlegi helyzet, de a 
kezdeti sokk után megpró-
báltuk kihozni ebből is a ma-
ximumot. A járvány hatására 
eltolódtak a súlypontok, átala-
kult a hazai borkereskedelem.  
A vendéglátó egységek bezá-
rásával sok pincészetnél jelen-
tős mértékben csökkenetek  
a forgalmi adatok. Akiknek  
a fő bevételi forrását ez a szek-
tor jelenti, mostanra már na-
gyon nehéz helyzetbe kerültek. 
Kicsivel könnyebb azoknak  
a pincészeteknek, amelyek  
a kereskedelmi láncokban is ér-
tékesítik a boraikat. A 2020 ta-
vaszán tapasztalt erős forgalmi 
kilengések őszre stabilan stagná-
ló, idén pedig némileg növekvő 
tendenciát mutatnak. Ezen 
felül sokan megteremtették  
a helyben értékesítés mellett az 
online vásárlás lehetőségét is. 

– Megerősítette ezt a felmérés is?
– Abszolút. Volt időnk és látni akar-

tuk, hol tartunk most, és mennyit ér-
tünk el abból, amit korábban elter-
veztünk. Hol vannak az erősségeink, s 
melyek a borvidék gyengeségei. Egy ko-

moly kutatócéget kértünk fel, 
hogy felmérjük a borvidék 

valós helyzetét. Ezt köve-
ti majd egy új borvidéki 
stratégia létrehozása és 
kommunikációs csator-
náik bővítése, egysége-
sítése, összehangolása. 

A felmérés egyér-
telműen rávilá-
gított arra a 
tényre, hogy az 
eddigi marke-
ting tevékeny-
ségünket jelen- 
tősen fokozni 
 kell a jövőben.

– Mi a bor-
vidék legna-
gyobb erős-
sége?
– Egyértel-
műen a bo-
rok minő-
sége. Sem a 
minőséggel, 

sem a fo-
gyasztók álta-

li megítélésével 
nincsen gond. A 

legjobbak között va-
gyunk. Az eddigi ma-

gas minőségű munka 
meghozta a szekszárdi 

borvidék komolyabb tér-
hódításának lehetőségét. 
Sokkal többen ismerik 
és választják már az itteni 

borokat, persze mindig van 
hova fejlődni, de jó az alap, 
tudunk mire építkezni. A 

felmérésben a megkérde-
zetteknek gyorsan – tá-

mogatás nélkül – fel 
kellett sorolniuk 
borvidékeket.

Öröm, hogy a szekszárdi is a felsorol-
tak között van. Nem mondom, hogy 
az első helyen, hiszen Tokajt, Villányt, 
Egert továbbra is jobban ismerik, de 
rögtön utánuk mi következünk. 

– Miből adódik a hátrány?
– A szerényebb kommunikációnk-

ból. Ezen kell sürgősen javítani. Rend-
szeresen vannak kitűnő eredményeink 
mind hazai, mind nemzetközi szinten, 
ezeket alig kommunikáljuk. Ezen felül, 
amiben végzetesen lemaradhatunk, – 
és ezt egyértelműen bebizonyította a 
kutatás is – az az, hogy ma már az em-
berek nemcsak bort akarnak kóstolni, 
hanem turisztikai attrakciókat is ke-
resnek. De azt is látni kell, hogy ennek 
megteremtéséhez a Szekszárd környéki 
borászok nem elegendők. Ehhez a tér-
ség ügyeiért felelős politikusoknak is 
tenni kell, többek között a fejlesztési 
koncepciók összehangolásával. Ha ez 
elmarad, hiába világszínvonalú a szek-
szárdi bor, nem tudja befutni a térség 
azt, amire lehetősége lenne. 

– Volt egy kérdés, amely arra irá-
nyult, hogy ha egy tárgyhoz kellene 
hasonlítani a szekszárdi borvidéket, 
akkor mi lenne az? A válaszadók je-
lentős számban azt mondták: Merce-
des autó. Ez nagyon jó reakció!

– Ha már a világszínvonalnál tartunk, 
melyik polcon van a helye a szekszárdi 
boroknak?

– Röviden: az összes olyanon, ahol az 
emberek a minőségi terméket keresik.

– Megközelítőleg 2600 hektár az, 
amivel a Szekszárdi Borvidék rendel-
kezik. Adottságaink miatt soha nem fo-
gunk tudni versenyzeni mennyiségben 
például Argentínával, ahol egy termelő 
adott esetben nagyobb ületvényen gaz-
dálkodik, mint az egész borvidékünk. 
Csak a minőség és a ránk jellemző 
egyediség az, amivel versenyképesek 
lehetünk. Mennyiségben nem állunk 
rosszul, mert jelenleg a borvidék ma 
több szőlőt termel, mint amennyit le 
tud palackozni. Ugyanakkor fontos cél, 
hogy minden itteni szőlőből készült 
bor egyszer majd a borvidéken kerül-
jön palackba, és a mi márkanevünk, 
márkaneveink alatt, garantált minő-
ségben vásárolhassa meg a fogyasztó. 

Bősz Adrián
Hegyközségi Tanács

Szekszárd elnöke
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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 Április 26. Április 27. Április 28. Április 29. Április 30. Május 1.

„A”
1.350,- Ft

Babgulyás gazdagon Lebbencsleves Marhahúsleves Vegyes
gyümölcsleves Kertészleves

Csokis gombóc
porcukorral

Tejfölös zöldbabfőzelék, 
házi fasírt

Főtt marhahús,
gyümölcsmártás,

pirított dara

Rántott csirkemell,
petrezselymes burgonya, 

savanyúság
Bakonyi sertésragu,

tészta

„B”
1.350,- Ft

Babgulyás gazdagon Lebbencsleves Marhahúsleves Vegyes
gyümölcsleves Kertészleves

Trappista sajt rántva,
párolt rizs, tartármártás Tex-mex makaróni

Vasi pecsenye,
tepsis burgonya,

savanyúság

Bácskai rizses hús,
savanyúság

Rozmaringos sült
csirkecomb, rizibizi

Heti 
ajánlat

1.250,- Ft

Lenmagvas jércemell, 
petrezselymes 

burgonya, friss saláta

Lenmagvas jércemell, 
petrezselymes 

burgonya, friss saláta

Lenmagvas jércemell, 
petrezselymes 

burgonya, friss saláta

Lenmagvas jércemell, 
petrezselymes 

burgonya, friss saláta

Lenmagvas jércemell, 
petrezselymes 

burgonya, friss saláta

Fitnesz
ajánlat

1.450,- Ft

Mustáros sertésjava,
vitaminsaláta

Mustáros sertésjava,
vitaminsaláta

Mustáros sertésjava,
vitaminsaláta

Mustáros sertésjava,
vitaminsaláta

Mustáros sertésjava,
vitaminsaláta

Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk! (06251)

A m
unka ünnepe

(06245)

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

(06250)

ÁLLÁSHIRDETÉS
ÉpítőiparbanÉpítőiparban és
csőszerelésbencsőszerelésben

jártas szakembereket 
keresünk Szekszárdra.

Telefon:
+36–30/2888–458

(06249)

Hálózatfejlesztés a Tarr Kft.-nél
Az elmúlt napokban tapasztalhat-
tuk a városban, hogy számos út-
szakaszon forgalomkorlátozások 
nehezítették a közlekedők életét bi-
zonyos bontási munkálatok miatt. 
Ennek oka, hogy a Tarr Kft. szak-
emberei több településen, köztük 
Szekszárdon is fejlesztik a távköz-
lési hálózatot. 

A hálózat korszerűsítésével az 
előfizetők részére elérhetővé válik a 
legmodernebb optikai szálas tech-
nológia, a FTTH, azaz Fiber to the Home. 
Ez jóval nagyobb üzembiztosságot, stabi-
litást ad a hálózatnak, illetve a pandémiás 
időszak miatt megnövekedett internetes 
felhasználói igényeknek is jobban meg tud 

felelni. Tarr János, a cég ügyvezetője sze-
rint kiemelten fontos a hálózat fejlesztése. 
Ennek érdekében bevételük jelentős részét 
innovációra fordítják. Az elmúlt évben a 
Szupergyors Internet Program (SZIP) pro-

jekt keretében 5 megye 57 települé-
sének csaknem 10 ezer háztartásá-
ban vált elérhetővé a cég távközlési 
szolgáltatása. Az idei év harmadik 
negyedévére pedig várhatóan to-
vábbi 19 település mintegy 9 ezer 
háztartása választhatja a Tarr Kft. 
szolgáltatását. Tarr János bízik ab-
ban, hogy ezek a fejlesztések hoz-
zájárulnak ahhoz, hogy előfizetőik 
még kiválóbb feltételek mellett él-
vezhessék a szolgáltatásaikat.

Szekszárdon a jelenleg zajló fejlesztési 
munkákban érintett a Flórián utca, a Szent 
László utca, a Vörösmarty utca teljes, va-
lamint a Fürdőház utca, a Mérey utca és a 
Táncsics utca egy-egy szakasza.  B. P.
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Adj szárnyakat nekik és hagyd őket repülni!
„AZ ÍRÓGÁRDA” – tehetséggondozás a könyvtárban

„Kamasz Hang” néven a Tolna 
Megyei Illyés Gyula Könyvtár 
Facebook oldalán és honlap-
ján heti rendszerességgel fia-
talok versei jelennek meg.

Dicső Zsolt

Kaposi Ildikót, a csoport meg-
álmodóját, mentorát kérde-
zem a Kamasz Hangról:

– A Kamasz Hang a pan-
démia alatt született. Tavaly 
tavasszal, amikor lezárták az 
országot, megvalósíthattam 
rég dédelgetett ötletemet. A 
megyei könyvtárban két ka-
masz olvasóklub is működik 
és mindkettőben vannak te-
hetséges fiatalok. Mikor fel-
vetettem nekik a megjelenési 
lehetőséget, hezitáltak, de vé-
gül sikerült meggyőzni néhá-
nyukat. Így indult 2020. május 
1-jén hétfőn reggel a könyvtár 
Facebook oldalán a Kamasz 
Hang. Létrehoztam számuk-
ra egy Messenger csoportot, 
amit ők rögtön el is neveztek 
AZ ÍRÓGÁRDÁNAK. Jelenleg 
18 fiatallal működik a csoport.

– A beküldött verseik több-
nyire aktuális érzéseiket tük-
rözik, és az, hogy megoszhat-
ják azokat egymással, s velem 
– és így visszajelzést kapnak 
– önbizalmat ad nekik. Dicső 
Zsolt költő pedig a szakmai 
munkát segíti. Az idei évben 
már tematikus feladatokat is 
kapnak. Legtöbbjükkel még 
nem is találkoztunk személye-
sen, de terveink szerint, amint 
a jogszabályok lehetővé teszik 
a találkozásokat, s havi rend-
szerességgel foglalkozásokat, 
beszélgetéseket tartunk, illetve 
július 5–9. között szervezünk 
egy olvasótábort is, ahol a kre-
atív írás is szerepet kap majd. 
Ide természetesen bárki jelent-
kezhet, aki szeretne velünk 
tölteni egy tartalmas hetet.

A csoport tevékenységéről Vilk 
Petra, Asztalos Anna, Zemánn 
Éva, Valdraf Viktória Fanni és 
Valentinyi Roberta beszél:

– Mióta és miért írtok verset?
– Roberta: Hétéves korom-

tól, most tizenegy vagyok. Ha 
kiírom magamból azt, ami ép-
pen bánt, segít megérteni az ér-
zéseimet. Természetesen akkor 
is írok, ha vidám vagyok.

– Fanni: Három éve kö-
rül-belül, mivel úgy gondoltam, 
így tudom a legjobban kifejezni 
az érzéseimet.

– Kinek mutatod meg a versei-
det először?

– Éva: Általában a legjobb ba-
rátomnak, mivel a legtöbb neki 
vagy róla szól, de netre is szok-
tam posztolni.

– Anna: Először senkinek 
nem mutattam meg, aztán 17 
éves korom környékén a legjobb 
barátnőm volt az első, aki látta 
néhányukat. Aztán a családtag-
jaimnak mutattam meg.

– Petra: A családomnak és 
néhány barátomnak, mert ér-
dekel a véleményük. 

– Kell szerinted AZ ÍRÓGÁR-
DA alkotóműhely, s hiányzik-e 
még belőle valami?

– Roberta: Igen kell, mert itt 
mindenki kezdő, ugyanazokkal 
a problémákkal szembesülhe-
tünk írás közben és támogat-
hatjuk egymást. Mi hiányzik? 
Még több író.

– Fanni: Szerintem igen, 
nagy segítség és motiváció. A 
személyes találkozás hiányzik.

– Éva: Szükséges és nagyon 
jó, hogy van. Bár az ember írni 
egyedül szokott, de másokból, 

másoktól jó dolog ihletet me-
ríteni, és az alkotóműhelyben 
a hibák kijavítása is könnyebb,  
ez hasznos az írók fejlődésében.

– Anna: Ha írok, nekem iga-
zából mindegy, hogy hol va-
gyok. Nem igazán hiszem, hogy 
bármi hiányozna belőle. Talán 
annyi, hogy más platformokon 
is jó lenne hirdetni.

– Petra: Szerintem igen, na-
gyon jó dolognak tartom. Nem 
érzem, hogy bármi hiányozna, 
szerintem jó így.

AZ ÍRÓGÁRDA és megje-
lenési fóruma, a Kamasz Hang 
elérte, eléri a legfontosabbat, 
azt, hogy az írás és az olvasás 
megmarad az életükben, ha 
esetleg nem is „főállásban”, de 
hobbiként biztosan. 

A Kamasz Hang május 18-
án lesz egy éves, közös verssel 
készül rá AZ ÍRÓGÁRDA.

Keressék őket a Tolna Me-
gyei Illyés Gyula Könyvtár Fa-
cebook oldalán és honlapján.

Asztalos Anna
Lehetnénk

Fény az éjszakában
Ez vagy te nekem.
Én vajon mi lennék?
Mi a betöltött szerepem?

Lehetnék takaró, ha fázol
Vagy víz, ha szomjazol
Párna, min egy nehéz nap 
után
Elalszol.

Lehetnél tűz, mi felmelegíti 
testem
Ringó csónak egy tavon,
Mely titkokat sejtet
Egy csillagos este.

Lehetnék a kávédban cukor
Ízt adva a keserű világnak
Te pedig nekem az
Mint méh a virágnak.

Az élethez szükséges
Akár az oxigén,
Ezek lehetnénk egymásnak
Csak te meg én.

Vilk Petra
Ragyogó fűszál

Fújja a szél a földön,
S ahogy a nap sugara rátekint,
Magányában elejt egy mosolyt.

Apró fűszál, alig látszik a többitől,
valahogy mégis megcsillan és 
azon
kapod magad, hogy már csak őt
tudod nézni.

Valami olyat látsz,
Ami egész rendkívüli.
Kitör a sötétből,
A néhai árnyékból
És emelt fővel távozik a többitől.

Hasonlóképp vagyok ezzel én is,
Nem hiszem el aztán valahogy 
mégis.
Egy hajszálnyi nap és semmi 
más,
S azt hiszem, ez én is lehetek.
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Bor, karrier, Szekszárd
Molnár Andrást ezer szál köti 
Szekszárdhoz. Kipróbálta 
kortársaihoz hasonlóan, mi-
lyen az élet a nagyvárosban, 
de úgy döntött, az nem az 
ő világa. Hazajött és kinyílt 
előtte egy ajtó, amelyen be is 
lépett. Az online borkóstolók 
élményét neki köszönhetjük.

Kutny Gábor

– Mi hozott haza?
– A bor. Persze ez így furcsán 

hangzik, de alig 22 évesen kap-
tam egy lehetőséget, hogy állít-
sak össze egy borlapot egy ven-
déglátóhelynek. Nagyon tetszett 
a kihívás, belevágtam.

– A bor több számodra egysze-
rű fogyasztási terméknél?

– Kóstolókat szervezek és 
vezénylek le. Engem lep meg 
legjobban, hogy az idősebb 
korosztály tagjai, akik régebb 
óta űzik a szakmát, kikérik a 
véleményemet. Nem mondom, 
hogy rosszulesik, de nyilván 
megvan ennek a felelőssége is. 
Azt tapasztalom, hogy érezhe-
tően megnőtt az igény a minő-
ségibor-fogyasztás iránt. Ma 
már az emberek jelentős része 
odafigyel arra, mikor mihez 
milyen bort válasszon. Nyilván 
mindenkinek megvan a maga 
kedvenc pincészete. A borbe-

mutatók arra is alkalmasak, 
hogy az emberek megismerje-
nek több borászatot a környé-
ken, és ne csak a megszokott 
vagy közismert egy-két fajtáról 
legyen elképzelésük.

– Ma a fiatalok jelentős részé-
nek a szórakozást nem a sörözés 
jelenti, hanem mondjuk a rose  
fröccsözés. Ebből a közegből 
fejlődik ki majd az a réteg, aki 
később értékelni fogja a jó bort. 
Egy baráti estén már az én kor-
osztályom is komolyan kóstol 
bort és vitatkozik róla. Ez pedig 
határozottan jó jel a jövőre nézve.

– Első hallásra az online bor-
kóstolás ötlete bizarrnak tű-
nik, de az eredmények téged 
igazoltak.

– Nem hittem, hogy ilyen si-
kere lesz. Egyre többen csatla-
koztak, úgyhogy megvan ennek 
a létjogosultsága. 

– Hogy működik a rendszer? 
– A vendégek elviszik a kivá-

lasztott borokat, és otthonról 
csatlakoznak a világhálón, ké-
nyelmesen, a kanapén ülve kós-
tolhatják a különböző tételeket. 
A dolog akkor kezdett igazán 
működni, amikor több városból 
is csatlakoztak hozzánk. 

– Van úgy, hogy a borászok 
kérnek, mutasd be valamelyik  
bort?

– Érdekes ez a dolog. Már a 
nyolcadik bemutatón vagyunk 
túl. Minden alkalomra felké-
rem a résztvevő pincészet bo-
rászát, hogy szólaljon meg az 
esten. Egyre inkább vállalják a 
szereplést. 

– Van kedvenc fajtád?
– Persze. Én kékfrankos fun 

vagyok, eddig ebben a fajtában 
nem csalódtam. 
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Hogy vagy?
A belvárosi templomban ülve, 
ahogyan visszhangoznak az 
ódon falakról a szavak, épp-
úgy tér vissza az ott elhang-
zott kérdés nap mint nap a 
fejembe: mitől lesz igazán jó 
egy közösség? Mikor lesz em-
berek csoportjából valódi kö-
zösség? A templomban meg is 
kaptam rá a választ: akkor, 
ha ismerjük egymást, ha a 
szomszédunk nemcsak egy 
névtelen alak, hanem tudjuk 
a nevét, talán még a hangját 
is megismerjük.

A templomban ülők is csak 
akkor válnak valódi közösség-
gé, ha arctalan hitükből kilép-
ve kíváncsiak lesznek a mel-
lettük ülőre, egyúttal engedik, 
hogy az megismerje őket. 

De igaz ez az élet minden 
területére. Vajon Szekszárdon 
van-e még jó közösség? Kíván-
csiak vagyunk-e a másikra? 
Vagy csak a szenvedéseire?

A pandémia kétségtelenül 
akadályt gördít elénk. A szel-
lemi élet, a beszélgetések az 
online térbe szorultak. A bel-
városi padok üresen ácsingóz-
nak. A közösségi terek sötétbe 
burkolóztak. 

Mit is tehetünk? 
Legyen ez olyan, mint ami-

kor egy rossz szokást akarunk 
elhagyni. Az arctalan szócsa-
ták helyett mától az online 
térben tegyünk minden nap 
legalább egy kedves megjegy-
zést. Az utcán sétálva pedig a 
maszk mögé bújtatott, néha 
csak gondolt köszönésen túl 
igyekezzünk legalább a sze-
münkkel mosolyogni. Legkö-
zelebb már talán eljutunk egy 

őszinte „hogy vagy”-ig.

JEGYZET

1971-ben, a Vadászati 
Világkiállítás alkalmá-
ból készült el a Hotel 
Gemenc. Az elegáns, 
négy csillagos szállo-
dát Váczi Imre és Link 
Péter tervezte. Amikor 
magántulajdonba ke-
rült, 90 szoba felújítá-
sa után még 2010-ig 
működött. Mára az 
épület és környezete 
lepusztult. Étterme és 
cukrászdája helyén kí-
nai üzlet próbálkozik 
fennmaradni, kevés 
reménnyel.  K. J.

DÜNNYÖGŐ

Mi lesz veledMi lesz veled
Hotel Gemenc?Hotel Gemenc?
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A Szekszárdi Nyomda Kft.

ALKALMI
munkavállalókat keres napi 8 órás munka-

végzésre, 2 műszakos munkarendbe 
(06:00–14:00, 14:00–22:00).

Azonnali kezdés!Azonnali kezdés!
Jelentkezni:

személyesen a nyomda munkaügyesénél
vagy e-mailben telefonszám megadással 

az allas@szekszardinyomda.hu e-mail 
címen.

Telefon: +36–74/411–422/112-es
mellék.

(06259)

(06255)

Folytatódik nagy sikerű műso-
runk, a Szekszárdi Értéktár!
Következő epizód:
Április 29.: A Kálvin tér ékes-
sége – a Református templom.

A korábbi összeállításokat 
Facebook-oldalunkon és You-
Tube-csatornánkon találják. A 
Szekszárdi Értéktár című mű-
sorunkban 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!

FOTÓ: KISS ALBERT

A Református templom a Kálvin térenA Református templom a Kálvin téren

BemutatjukBemutatjuk
a kincseketa kincseket

Szekszárdi ÉrtéktárSzekszárdi Értéktár
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A tanítás-tanulás technikai 
környezetének megterem-
tése csak lehetőség, díszlet 
az oktatási paradigmavál-
tás létrejöttéhez. A lényeg a 
pedagógiai szemlélet, és az 
oktatásszervezés gyakorlati 
megváltoztatásában rejlik. 

Dr. Bajner Mária

A pandémiában kényszerűen 
elsajátított e-learning „gyorstal-
paló” rávilágított arra, hogy az 
online oktatás több, mint szá-
mítógépes hálózat, laptop, okos-
telefon, egyéb digitális kütyü.

Legtöbbször a diákok sokkal 
többet tudnak a digitális eszkö-
zök használatáról, mint az okta-
tóik, így az online térben „digi-
tális benszülöttek” találkoznak 
„digitális bevándorlókkal”.

A szürke gépekhez a „szürke-
állományt” is hozzá kell rendel-
ni. Az online oktatás nem arról 
szól, hogy a hagyományos ok-
tatási tartalmakat számítógépes 
környezetbe helyezzük. A szem-
lélet mellett a tartalmat is meg 
kell újítani. 

Vannak, akik azt hiszik, hogy 
a „technológiával oktatás” ki-
merül a PowerPoint használa-
tában, esetleg abban, hogy az 
óra anyagát e-mailben vagy az 
alkalmazott oktatási platfor-
mon továbbítják. A siker kul-
csa azonban az, hogy tanár és 
diák egyaránt rendelkezik az 
új technológiák befogadásához 
szükséges tanulékonysággal, 
adaptivitással. 

Mit várunk az online oktató-
tól? Nem kevesebbet, mint hogy 
lássa át a speciális szoftver- és 
hardverkörnyezetet, rendel-
kezzen az e-tananyagok készí-
tésének képességével, tudja a 
meglevő tartalmakat „átszabni”. 
Szakértők hangsúlyozzák, hogy 
az „online” nem a hagyományos 
előadás „felturbózása” audiovi-
zuális elemekkel. 

Optimális esetben a tanárok 
rendelkeznek szaktudományos 
jártassággal, pedagógiai, terve-
zői készségekkel, alap oktatás-
technikai ismeretekkel. Papí-
ron. De a valóság mást mutat.

Az „internet tanár” nem ha-
gyományos átlagtanár. Hogy 
is lehetne az? Amíg az elmúlt 
évtizedben sok százmillióért 
sikerült az oktatási intézménye-
ket IT eszközökkel „felturbózni”, 
addig a tanárok digitális átkép-
zése nem került igazán fókuszba, 
emellett a számítógépes adattá-
rolókon viharos gyorsasággal 
avul el a pályázati forrásokból 
bőkezűen dotált, soha fel nem 
használt, a „kirakatnak készült” 
többezer digitális tananyag.

Az érettségi előtt állók, az új 
évezred gyermekei a jövőjüket 
szinte kizárólag a technológia 
köré építve látják. A számítógép 
azoknak a diákoknak, akik most 
kezdték el az általános vagy kö-
zépiskolát, nyilvánvalóan még 
sokkal meghatározóbb. Ők alig 
várják, hogy – miközben tanul-
nak – a digitális eszközeiket is 
használni tudják. Az okostelefo-
nokat, a laptopokat, az iPadeket. 
Ezeket az eszközöket azonban 
sok család nem tudja beszerezni.

Fontos volna, hogy mindenki 
használhassa az intelligens mo-
bil eszközöket, hogy a formális 
tanulás ne érjen véget a tanítás 
befejeztével. Tudjanak játszani 
egymással, vagy – természete-
sen a szülő által ellenőrzött mó-
don – bárkivel a világ bármely 
részéről, fényképeket, videókat, 
zenét oszthassanak meg, ani-
mációt készíthessenek, blogot 
írhassanak, kritikus gondolko-
dók legyenek, informálisan is 
tanuljanak, kiszélesedjék a világ.

Tizenöt évvel ezelőtt a Vi-
sions 2020.2 készített egy 160 
ezer mintás felmérésen alapuló 
„látomást” arról, hogy mire fog-
ják használni a digitális eszkö-
zöket a diákok és az óvodások. 

A felmérésben minden di-
áknak van egy kisméretű, te-
nyérnyi, hangvezérlésű mobil 
számítógépe. A számítógép 
nagysebességű hozzáférést biz-
tosít a gyerekbarát internethez, 
amelyet biztonságos weboldalak 
népesítenek be, és kifejezetten 
diák felhasználóknak készítet-
ték őket. Nincs rajtuk felbuk-
kanó hirdetési ablak. A diákok 
itt oldják meg az iskolai és házi 
feladatok nagy részét, valamint 
online órákon vesznek részt az 
iskolában és otthon. Az apró szá-

mítógépekkel matematikai taní-
tóprogramokon játszhatnak, és 
ezeken olvassák a tankönyveket 
is. Amikor az iskolai feladato-
kat oldják meg, szorosan együtt 
dolgoznak az intelligens digitális 
tutorral. A történelem órákon a 
3D-s virtuális valóság alapú 
történelmi játékokban vesznek 
részt. 

A fent bemutatott iskolai fog-
lalkozás mára valóság. Többek 
között Finnországban.

Bármilyen legyen is a tech-
nológia szintje, vagy a haszná-
latával kapcsolatos komfortér-
zetünk, nem szabad figyelmen 
kívül hagyni azt a tényt, hogy 
amit a rendelkezésre álló ok-
tatási technológia nyújt, az a 
kommunikációs módszerek 
megújítása, és nem csodaszer. 
Az oktatónak még mindig to-
vább kell adnia a releváns isme-
retanyagot, képessé kell tennie 
a diákokat arra, hogy teljesítsék 
a követelményeket, és értékelni 
kell a teljesítményt. A diákoknak 
pedig még mindig meg kell ta-
nulniuk az anyagot, dolgozato-
kat (teszteket) kell írni, és – nem 
utolsósorban – értékelendő pro-
duktumot kell létrehozni. 

Az „internet tanár” 
nem átlagtanár

Játszva tanulás?

Digitális padagógia

Az „internet diák” 
nem átlag diák

A technológia
önmagában

nem csodaszer
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Online oktatás – Aki kimarad, lemarad Online oktatás – Aki kimarad, lemarad ((2. rész2. rész))
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EVANGÉLIUM

Kizárólag rajtunk múlik, hogy megvaló-
sul-e életünkben a szeretet Istenének az em-
berre vonatkozó terve, elképzelése. Örökbe 
fogadni csak azokat lehet, akik együttmű-
ködnek az örökbefogadóval. Csak akkor 
juthat az ember boldog biztonságba, ha hit 
által atya-fiúi, együttműködő kapcsolatra 
jut a teremtő és mindenható Úristennel a 
megváltó Jézus Krisztus szeretetének elfo-
gadása és viszonzása által.

Nem mindegy, hogy valaki árván, vagy 
boldog családi körben, szeretetben nő fel. 

Ezért is hangsúlyos a Szentírás több helyén 
is megfogalmazott üzenet: „Akik pedig 
befogadták őt (Jézus Krisztust), azoknak 
hatalmat adott arra, hogy Isten gyerme-
keivé legyenek, mindazok, akik az Ő ne-
vében hisznek.” (János 1:12) Ne feledjük, 
hogy „mindig kettőn áll a vásár” – ahogy 
mondani szokták. A kisgyermeknek még 
nem áll módjában rendelkezni, elfogadni 
vagy elutasítani az örökbefogadó jó tervét. 
Felnőttkorban azonban már egyénileg dön-
tünk arról, hogy együttműködünk-e a cím-
ben megfogalmazott atyai kiválasztással, 
elhatározással azáltal, hogy az Úr Jézust 
mi magunk is befogadjuk, vagy visszauta-
sítjuk függetlenítve magunkat Tőle, az atyai 
háztól.

Manapság is sokan vannak, akik nem 
kérnek a mennyei Atya örökbefogadó sze-

retetéből, és a nyomorúságos, magányos, 
boldogtalan árvák útját járják. Amiképpen 
ezt a Szentírásban így találjuk megfogal-
mazva: „Mert valamikor mi is esztelenek, 
engedetlenek, tévelygők voltunk, különféle 
kívánságok és élvezetek rabjai, gonoszság-
ban és irigységben élők, egymástól gyűlöltek 
és egymást gyűlölők” (Titusz 3:3). Az em-
bernek otthontalanul, mennyei Édesatyánk 
oltalmazó, gondviselő szeretete nélkül csak 
a fent vázolt sors juthat! Dale Moody teo-
lógus szerint kizárólag csak a miénk a fele-
lősség az életünket, jövőnket illetően! De az 
evangélium, az örömhír éppen azt jelenti, 
hogy komolyan vehetjük és értékelhetjük a 
címben idézett mennyei tudósítást. Ha úgy 
akarjuk, elfogadhatjuk, és belesimulhatunk 
Isten kiválasztó és örökbefogadó tervébe.

 Fodor Péter baptista lelkipásztor

MOZAIK

„Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus 
Atyja, aki megáldott minket mennyei vilá-
gának minden lelki áldásával Krisztusban. 
Mert őbenne kiválasztott minket magá-
nak… Előre el is határozta, hogy fiaivá fo-
gad minket…”  (Efézus 1:3–5)

Április 18-ai rejtvényünk megfejtése: Műemlékvédelmi Világnap, Rádióamatőr Világnap.
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Szomolai Erzsébet. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben. 
E heti rejtvényünk megfejtését április 29-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

Értesítés
A Szekszárdi Nyugdíjasok Terü-
leti Érdekszövetsége és a Tolna 
Megyei Vöröskereszt Nyugdíjas 
Alapszervezete értesíti tagjait, 
hogy 2021. április 26-án, hétfőn 
06:30–08:00 óra között füstölt 
áru, ételízesítő és tészta árusítást 
tart a Szekszárdon a Hunyadi u. 
4. szám alatt.

Kérjük nyugdíjas tagjainkat a 
szájmaszk viselésére.

Észrevétel,
reklamáció

Kedves Olvasó! Várjuk jelzését arról, 
hogy a Szekszárdi Vasárnap hetilap 
nem a megszokott időben, vagy 
egyáltalán nem érkezett meg az 
Ön postaládájába. Fotót is küldhet 
a rendellenes terjesztésről, vagy 
arról, ha újságot lát olyan helyen, 
ami nem megszokott. A beérkezett 
reklamációkat továbbítjuk az érin-
tetteknek  és reméljük, hogy a ter-
jesztési problémák megoldódnak.

Reklamációját leadhatja e-mail- 
ben a szekvas@gmail.com 
címen név, utca, házszám meg-
jelöléssel, illetve a 74/506–467-
es telefonszámon, munkaidőben.
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A felidézőerő fényképes könyve
Szávai Géza: Az életed, Polcz Alaine – Asszony a hátországban

„Polcz Alaine, akit soha nem 
tegeztem. aki folyton bele 
akart szólni az életembe (akár-
csak az anyám és a feleségem), 
akivel ezért – is – sokat vesze-
kedtem, és ilyenkor néha úgy 
fel tudott húzni, mint a „csúcs-
tartó” édesanyám vagy a fele-
ségem.” 

Lovas Csilla

Szávai Géza (1950) Erdélyben 
született. 1973-ban a kolozsvári 
Babeș–Bolyai Tudományegye-
temen magyar–francia szakos 
középiskolai tanári diplomát 
szerzett. Székelyföldi iskolák-
ban tanított, majd újságíró, lap-
szerkesztő lett. Bukarestben 
szerkesztette A Hét című heti-
lapot 1979–1988 között, majd 
Budapestre költözött. Felesége, 
Szávai Ilona, a Fordulópont fo-
lyóirat szerkesztője. 1994-ben 
megalapította a PONT Kiadót. 
Az 1990-es évek végén ez a ki-
adó jelentette meg Polcz Alaine 
műveit, adta ki Mészöly novel-
láit és Saulus című regényének 
román és orosz fordítását. 

Szávai Géza számos regény, 
meseregény alkotója. Egyik 
legismertebb műve a Székely 
Jeruzsálem című esszéregénye, 
amely személyes élet- és család-
történetbe ágyazva meséli el a 
székely szombatosok vagy „lelki 
zsidók” évszázados történetét, és 
az 1988-ban vízzel elárasztott – 
s ezzel a falurombolás jelképévé 
lett – Bözödújfalu tragédiáját.

Szávai Géza Mészöllyel való 
ismeretsége 1983-tól mélyült 
barátsággá. Mészöly segítette 
Szávait, hogy Magyarországon 
álnéven publikáljon. Az erdélyi 
család áttelepülése után még 
szorosabbá vált a kapcsolatuk. 
„Fontos szerepe volt a Mészöly 
Miklós – Polcz Alaine házaspár-
nak az életünkben. Számomra 
életmentőnek bizonyult, hogy 
Mészöly szerzett nekünk Kiso-
rosziban egy faházikót, az övék 
szomszédságában. Pénzt is adott 
kölcsön. Lett egy búvóhelyem 
Budapest közelében. Igen szo-
ros szimbiózisban éltünk vagy 
másfél évtizedig. Miklós halá-
láig. Házaspárokként is. Amire 
Alaine azt mondta, hogy ritka 
az ilyesmi.” – írja a szerző. En-
nek a barátságnak képeit hozza 
most nyilvánosságra. Elsőként 
az Alaine-nek szentelt kötettel, 

amelyet majd a Mészöly Miklóst 
megidéző könyv követ.

Szávai Géza gyerekkorától ké-
szít fotókat, mindig keze ügyé-
ben volt a gép, hogy játszva, 
mintegy észrevétlenül fényké-
pezhessen, rögzíthesse a pilla-
natokat. A kisoroszi évek alatt 

is „tengernyi” képet készített. Jó 
néhányat láthatunk a kötetben, 
mint például a kisoroszi őszi 
kikericses nagyréten készült fo-
tósorozatot. A fotók mindig tör-
téneteket hívnak elő, hol a két 
házaspár, illetve négyük barát-
ságának vagy vitáinak egy-egy 
mozzanatát, hol pedig a Szávai 
család életének egy-egy jelene-
tét. Megismerhetjük áttelepü-
lésük megrázó történetét, sőt 
lányuk, Eszter, „képeire” és éle-
tére is vethetünk egy pillantást. 

Szávai Géza Alaine gyermek- 
és fiatalkori képeit barátnőjétől, 
Bíró Bertától kapott fotókból vá-
logatta ki a kötethez. Ezeken az 
– olykor rosszul exponált vagy 
ügyetlenül előhívott – amatőr 
fotókon a tíz és tizennyolc év 
közötti Alaine-t láthatjuk. Itt 
kapunk magyarázatot Polcz 
Alaine kissé rejtélyes kijelen-
tésére: „Annyi nevem volt éle-
temben, csoda, hogy nem kelet-
kezett belőle identitászavarom”. 
Hiszen franciás nevét – apja el-
határozásából – azzal az indok-
kal kapta, hogy ne lehessen ro-
mánra „átferdíteni”, de a család 
és a barátok kevéssé előkelő né-
ven szólították. A kötet későbbi 
lapjain a fiatal házasokat, Polcz 
Alaine-t és Mészöly Miklóst lát-
juk. Házasságukat, s sajátját is a 
BOLTÍV szimbólumával foglal-
ja össze Szávai:„Két, akár veszé-
lyeztetett („gyenge”) lény egy-
másnak dől, és boltívet alkot.  

Egyik is, másik is megtámasztja 
magát. A másikkal. Úgy válik 
támaszává a másiknak, hogy 
maga is eldőlne, ha nem tá-
masztaná őt a másik.”

Szavai Géza megragadó, „feli-
déző erővel” rendelkező fényké-
peivel, személyes történeteivel, 
vallomásaival olyan autonóm, 
saját életüket uraló „asszonyem-
bereket” mutat meg, mint ami-
lyen a felesége, Szávai Ilona, a 
lánya, Eszter, és amilyen Polcz 
Alaine volt.

Szávai IlonaSzávai Ilona
és Polcz Alaineés Polcz Alaine

Mészöly Miklós Mészöly Miklós 
és Szávai Gézaés Szávai Géza

Polcz Alaine a kisoroszi nagyrétenPolcz Alaine a kisoroszi nagyréten
az őszi kikericsek közöttaz őszi kikericsek között
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Kiss Zsombor – Szekszárd kerékpáros felfedezettje
Túl vagyunk az idei év ország-
úti szakágának első országos 
bajnokságán. A hegyi OB-t 
Parád – Kékestető között 
rendezték meg április 18-án, 
ahol az egyik városi klub, a 
Szekszárdi Kerékpáros S.E. 
utánpótlás korú versenyzői 
is rajthoz álltak. A csapatból 
Kiss Zsombor ismét bizo-
nyította, hogy az idei évben 
komolyan kell vele számolni, 
mert a haladó korcsoport-
ban pályafutásának eddigi 
legjobb eredményét elérve, 
5. helyen ért célba. 

Bálint György

Edzője, Steig Gábor elmondása 
alapján Zsombor dobogóra is 
esélyes volt, mindössze a ver-
senyrutin hiányának tudható 
be, hogy lecsúszott az éremről. 
A fejlődése viszont egyértelmű, 
és minden jel arra mutat, hogy 
ő lehet az egyesület követke-
ző OB érmese. Erre azonban 
nyárig még várni kell, hiszen a 
vírushelyzet a hazai országúti 
versenyrendszert is bizonyta-
lanná teszi.

Zsombor jó kezekben van, 
amit igazol, hogy a hétvégi he-
gyi OB elit versenyének ezüstér-
mese, Istlstekker Zsolt, illetve az 
ifjúsági mezőny aranyérmese, 
Mészáros Bence is a Szekszár-
di Kerékpáros S.E. versenyzői 
voltak korábban, és itt tanulták 
meg az alapokat. Kiss Zsombor 
hozzáállására jellemző, hogy az 

5. hellyel nem volt felhőtlenül 
elégedett. „A felkészülés jól si-
került, de a havas-esős időjárás 
gondot okozott számomra. Az 
erőmet sem jól osztottam be. A 
hibámból viszont tanulni aka-
rok, célom, hogy megnyerjem 
az év legfontosabb versenyét, 
az országúti OB-t.”

A Szekszárdon működő két 
kerékpáros sportegyesület meg-

határozó hazai szerepét követő-
en a 2000-es évek elején – Steig 
Csaba, Arató Gábor, Istlstekker 
János nevével fémjelzett kor-
szak után – a jelentős szpon-
zorok sajnálatos kivonulásával 
jelenleg utánpótlás-neveléssel 
tartja életben a valaha vidéki 
fellegvárnak számító Szekszár-
don a sportágat. Nem is akár-
hogyan, hisz mindkét klub-

ban – a Szekszárdi Kerékpáros 
S.E.-ben (SZKE) és a Szekszárdi 
Szabadidős Kerékpáros Egye-
sületben (SZSZKE) is – vannak 
megszállottan és hozzáértően 
dolgozó egykori versenyzők. 
Steig Gábor (SZKE) és Schne-
ider Gábor (SZSZKE) azok az 
edzők, akik nem hagyják vesz-
ni a sportágat. Érdekes lenne 
összeszámolni, hogy az elmúlt 
húsz évben hányan kerültek el 
nagy klubokhoz a fővárosba, 
Szegedre, Kecskemétre, vagy 
éppen külföldre. A két szek-
szárdi klub ennek ellenére nem 
siránkozik a pénztelenségen, a 
szponzorok elmaradásán – be-
vonva, megnyerve az ügynek a 
gyerekek sikeréért anyagi áldo-
zatot is hozó szülőket – teszik a 
dolgukat. 

Persze azon el lehet gon-
dolkodni, ha akad egy olyan 
tehetség, akinek az életpályá-
ja valamilyen módon kötődik 
Szekszárdhoz, azt a város a 
rendelkezésére álló anyagi esz-
közökkel, esetleg a helyi cégek 
szerepvállalásával megpróbálja 
itt tartani, erre a kilencvenes 
években volt pozitív példa.

Ne mondjuk le arról például, 
hogy a tradicionális szekszárdi 
Gemenci Nagydíjon – ha egy-
szer újra megrendezik a pan-
démia levonulásával – ismét 
össze lehessen rakni egy szek-
szárdiakból, exszekszárdiakból 
álló, erős mezőnyben is helytál-
ló, érdeklődést kiváltó, mi több, 
szerethető csapatot!

Kiss Zsombor (balról) a hegyi OB-n
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Kiss ZsomborKiss Zsombor
edzésenedzésen

Steig Gábor Steig Gábor 
(edző) és Kiss (edző) és Kiss 

ZsomborZsombor
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Ingyen buszozhatnak
az alsó tagozatos gyerekek
Visszaváltható a már megvásárolt bérlet

A védelmi intézkedések lép-
csőzetes feloldásának ré-
szeként 2021. április 19-
től újraindult a jelenléti 
oktatás az általános 
iskolák alsó tagoza-
tán, emiatt a helyközi 
autóbusz-közlekedés-
ben 2021. április 19-től 
bizonyos területi kivéte-
lekkel visszaállt az iskolai 
menetrend, ezzel összhang-
ban Szekszárdon a helyijáratok 
is a tanítási napokon megszo-
kott módon közlekednek.

Az Innovációs és Techno-
lógiai Minisztérium az is-
kolakezdés zavartalansága 

érdekében az alsó tagozatos 
gyermekeket április hátralévő 
részében a helyközi közleke-
désben mentesíti a jegy- és 
bérletváltási kötelezettség alól. 

Mindezek alapján a Volánbusz Zrt. Szekszárdon:
•  a helyi autóbuszjáratokon az alsó tagozatos gyermekek ré-

szére az áprilisi hónap fennmaradó részében diákigazol-
ványuk felmutatásával, jegy vagy bérlet megváltása nélkül 
biztosítani fogja az utazási lehetőséget,

•  2021. április 26-ig az április havi vagy április második felére 
érvényes félhavi, vagy legkorábban 2021. április 19-i kezdő 
érvényességi dátumú 30 napos helyi tanulóbérleteket kezelési 
költség felszámítása nélkül visszaváltja. 

 Önkormányzati Sajtóiroda

Rendkívüli zöldjáratok
Májustól hat rendkívüli zöld-
járattal egészül ki a szekszárdi 
hulladékszállítási naptár, így de-
cember közepéig szinte kéthe-
tente szállítja a zöldhulladékot 
az Alisca Terra Nonprofit Kft. 
Szekszárd családi házas öveze-
teiből és a társasházakhoz is na-
gyobb rendszerességgel eljutnak 
a gyűjtőjáratok. A rendkívüli al-
kalmakat az önkormányzat ren-
delte meg a szolgáltatótól.

Fontos, hogy az ágakat, galy-
lyakat kötegelve tegyék ki a 
házak elé. A levelet, levágott 
füvet az Alisca Terra Nkft. által 
biztosított lebomló zsákokba 
lehet gyűjteni. Ebből minden 
szerződéssel rendelkező ház-
tartásnak havonta öt darab jár 
és a szolgáltató Epreskert utcai 
telephelyén ügyfélfogadási idő-

ben átvehetők, előre többhavi 
adag is elvihető.

Lényeges, hogy a zöldjárat 
napján már reggel 06:00 óra előtt 
kint legyen az elszállításra szánt 
nyesedék az utcán, így érdemes 
előző este kitenni. Mindenki 
háza elől elszállítják, így az ön-
kormányzat arra kéri a lakoso-
kat, hogy ne az utcasarkokon egy 
kupacban gyűjtsék a hulladékot. 
Ezzel megelőzhető, hogy később 
állandó „lerakatok” alakuljanak 
ki a közterületeken. 

Aki nem akar, vagy nem tud 
várni a legközelebbi zöldjáratig, 
annak Szekszárdon a Damja-
nich utcai lakossági hulladé-
kudvar folyamatos lehetőséget 
biztosít az összegyűjtött zöld-
hulladék leadására.

Önkormányzati Sajtóiroda

Állást foglalt a Miniszterelnökség
Nem épülhet meg a régi uszoda helyén a rekreációs központ

Megérkezett a rekreációs 
központ ügyében a Minisz-
terelnökség állásfoglalása. 
Ennek értelmében a beruhá-
zás csak az eredeti helyszínen 
valósulhat meg, mert a pro-
jektelem helyszínének mó-
dosításával sérülne az eredeti 
cél megvalósulása – mondta 
el a polgármester a témában 
rendezett sajtótájékoztatón.

Önkormányzati Sajtóiroda

Régóta okozott bizonytalan 
helyzetet a városban a Modern 
Városok Program keretén be-
lül tervezett „Új, fedett városi 
uszoda és rekreációs központ 
megvalósítása” elnevezésű be-
ruházás körüli vita. Az eredeti 
tervek szerint a komplexum 

szolgáltatásbővítési céllal a vá-
rosi sporttelepen, azaz a Szek-
szárdi Családbarát Strand- és 
Élményfürdő területén valósul-
na meg. A 2019-es önkormány-
zati választások után az Éljen 
Szekszárd frakció változtatott 
volna az eredeti terven, és köz-

gyűlési határozatban kérte fel 
Ács Rezső polgármestert, kér-
jen hivatalos állásfoglalást arról, 
hogy módosítható-e a helyszín, 
megépülhet-e a régi uszoda te-
rületén az egy általuk elképzelt 
wellnessközpont a költségtételek 
átcsoportosításával.

Gyopáros Alpár kormánybiz-
tos válaszából egyértelműen ki-
derült, hogy a beruházás eredeti 
célja az élményfürdőhöz, illetve 
az uszodához közvetlenül kap-
csolódó épületben olyan terek 
és szolgáltatások kialakítása, 
amelyek jól kiegészítik a már 
meglévő sport-, turisztikai és 
egészségügyi szolgáltatásokat, 
ezért egy alternatív helyszín-
módosítás alapjaiban változtat-
ná meg a projekt koncepcióját, 
így a létesítmény elvesztené 
komplexitását, kapacitásainak 
hatékony hasznosítását. 

Ács Rezső eloszlatta azokat 
a kételyeket is, hogy az eredeti 
beruházás ellehetetlenítené a 
sportközpont és az élményfür-
dő körüli parkolást, hiszen 800 
parkolóhely kialakítására lesz 
lehetőség, amelyek reményei 
szerint gyakran telnek majd 
meg a városi rendezvények, 
sportesemények alkalmával. 

Szelektív hulladékgyűjtési napok
családi házas övezetben: 05.03., 05.17.

Szelektív hulladékgyűjtési napok
társasházi övezetben: 05.07., 05.14., 
05.21., 05.28.

Zöldhulladék gyűjtési napok kizárólag 
családi házas övezetben: 05.10.

Rendkívüli zöldhulladék szállítás: 05.29.

FOTÓ: KISS ALBERT
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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

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

•  Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér
képviselő 1. vk.
Tel.: 06–30/278–6433, e-mail: 
szekszard1.korzet@gmail.com

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

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

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

• Murvai Árpád képviselő 6. vk.
Tel.: 06–30/203–6169, e-mail: 
murvaiarpad01@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

MOZAIK

OLVASÓI LEVÉL

Mikor kapjuk vissza a régi életünket?
Húsvét hétfő van. Megünnepeltük 
a Megváltó szenvedését, halálát 
és feltámadását. Idén realistább 
lett a Passió, mivel sokan saját 
szenvedésükkel és halálukkal osz-
toztak Krisztus kínszenvedésé-
ben. A gyász, a fizikai fájdalom, 
a saját vagy szeretteink sorsáért 
való aggódás, de legalábbis a ro-
konoktól, barátoktól való elszakí-
tottság érzése sötét árnyékot vet a 
Feltámadás ünnepére. Az utcán 
alig lehet locsolókat látni, és az 
ilyenkor szokásos családi összejö-
vetelek is elmaradtak. Én magam 
mint egészségügyi dolgozó abban 
a „megtiszteltetésben” részesül-
tem, hogy a húsvét vasárnapot 
a kórházban tölthettem. Életem 
leghosszabb vizitjén vettem részt. 
Mindannyiunkat a régi húsvétok 
emléke éltet, amikor volt idő elmé-
lyülésre, hagyományokra, pihenés-
re és társadalmi életre. Most ezeket 
nélkülözzük. Akinek esetleg ideje 
volna rá, annak lehetősége nincs. 

Az emberek többsége megérti, 
hogy óvatosnak kell lennünk. A 
felelőtlen viselkedés életekbe és 
mérhetetlen szenvedésbe kerül-
het. Vannak azonban „szabad-
ságharcosok”. Ők úgy gondolják, 
hogy rajtuk nem fog a vírus, és 
különben is joguk van most is a 
régi életükhöz. Döbbenettel hal-
lottam, hogy ismerőseim közül 
többen házibuliban szerezték be 
a vírust. Nem ám forrófejű kama-
szok! Középkorú, diplomás, tisztes 
apák és anyák! Volt olyan összejö-
vetel, ahol a résztvevők 80%-a ví-
ruspozitív lett. Naponta járok egy 
játszótér mellett. Folyamatosan le-
het látni maszkot nem viselő szü-
lőket, nagyszülőket csoportosulni. 
Sajnos más közterületeken, ahol 
kevésbé számítanak ellenőrzésre, 
az emberek hajlamosak mellőzni 
a maszkot egymás szoros közelsé-
gében is. A természet bűvöletében 
élve gyakran járom Szekszárd kör-
nyékét. Tavaszidőben természetes, 
hogy hétvégeken a dombvidéki ta-
nyákban vidám társaságok jönnek 
össze. A napokban kint járva alig 
akartam hinni a szememnek és 
fülemnek, mert azt tapasztaltam, 
hogy a járvány harmadik hullá-
mának döbbenetes számai és a 
szigorú korlátozások sem szegték 

sokak mulatós kedvét. Nem a jó-
kedvet sajnálom másoktól. Sajnos, 
nekem erről az jut eszembe, hogy 
még hosszabb lesz a vizit a fertőző 
osztályon, és még több könnyes 
szemű hozzátartozónak kell majd 
azt mondanunk, hogy már nem 
lehetett segíteni a kedves roko-
non. A fertőzési lánc végén min-
dig vannak súlyos betegek és ha-
lottak. Sajnos ez a „szabadság” ára! 
Emlékezzünk vissza arra, hogy 
abban az országban, ami a világ 
legnagyobb és legrégibb demok-
ráciájának mondja magát, milliós 
tüntetések voltak egy balul sikerült 
rendőri intézkedés miatt. A tünte-
tők „jogos haragjukban” üzleteket 
fosztottak ki, példátlanul vandál 
pusztítást végeztek, és mellesleg a 
járvány kritikus időszakában száz-
ezrek fertőzését okozták. A tünte-
tések halálos, COVID-19 áldoza-
tainak száma ezrekben mérhető. 
Így kell megélni a szabadságot és 
a demokráciát?

Úgy látszik, hogy a járvány 
brutális számai a vírustagadók 
többségét jobb belátásra bírták. 
A járvány tényének tagadása kis 
csoportokba szorult vissza, ami-
ket többnyire mentálisan sérült, 
inkább sajnálatra méltó személyek 
vezetnek. Az emberek többsége jó-
zan paraszti ésszel belátja, hogy a 
személyek közötti fizikai kapcso-
latok korlátozására szükség van a 
vírusterjedés lassítása végett. Azt 
is egyre többen elfogadják, hogy 
a járvány leküzdésére a legjobb 
esélyt a védőoltások nyújtják. Van 
azonban néhány nagyon emberi, 
rossz tulajdonságunk. Egyik az, 
hogy azt várjuk, hogy majd mások 
teszik meg helyettünk is a kényel-
metlen és fáradságos lépéseket. 
Majd mások viselik a maszkot, 
majd mások oltakoznak, mi pedig 
a farvízen szépen elevezgetünk. 
Hát lehet, hogy ez most kevés lesz. 
A másik rossz tulajdonságunk, 
ami akadályozza a védekezést, az 
a türelmetlenség. Elég volt a kor-
látozásokból! Muszáj egy kicsit 
lazítanom! Sajnos a SARS-CoV2 
brit mutánsa éppen erre vár. Mi-
vel az eredeti vírusnál sokkal ra-
gadósabb, nincs szüksége túl sok 
lazításra. 

A tapasztalatom az, hogy a régi 
életüket nem azok siratják leghan-
gosabban, akik a legtöbbet veszítet-
tek. Természetesen már nem sírnak 
azok, akik az életüket veszítették. 
Őket a hozzátartozóik siratják. Ők 
általában beérnék azzal is, ha nem a 
teljes régi életet, csak a szeretett sze-
mélyt visszakapnák. Ebben a földi 
életben már nem fogják. A vírussal 
éppen küzdő betegek sem nagyon 
foglalkoznak a múlttal. A jövőből 
sem gondolkoznak hosszabb táv-
ban. Néha csak néhány jobb napot 
szeretnének, néha csak könnyebb 
lélegzetet. A munkájukat, megél-
hetésüket veszélyben látók vagy 
elveszítők is örülnének, ha nem a 
teljes régi életüket kapnák vissza, 
hanem csak egzisztenciális bizton-
ságuk tartana ki a járvány utáni új-
rakezdésig. Leghangosabban azok 
követelik a „régi életüket”, akik csak 
a szórakozásukat veszítették el. Ne-
héz felfogni, de hangosabbak azok, 
akik csak a játékaikat veszítették el, 
mint akik az egészségüket vagy a 
családtagjukat. A legesleghango-
sabbak a fogadatlan prókátorok, a 
politikai haszonlesők. Őket az az 
elv vezérli, hogy minél rosszabb az 
embereknek, annál jobb nekik. Íz-
léstelen, cinikus dolog az egészség-
ügyi dolgozókat azzal vádolni, hogy 
betegeket hagynak megfulladni. Az 
ellenkezője igaz. A járvány nehéz 
körülményei között sokszor még 
akkor is küzdünk a betegért, ami-
kor a józan és a szakmai tapasztalat 
azt mondja, hogy mindennek vége. 
Nem akarjuk, hogy a halálé legyen 
az utolsó szó. Ha valaki azt feltéte-
lezi, hogy betegeket hagyunk ellá-
tatlanul meghalni, az valószínűleg 
abból indul ki, hogy ő mit szeret-
ne tenni. Beteg lélekre vallanak az 
ilyen megnyilvánulások.

Rossz hír, hogy sokára kapjuk 
vissza az életünket. Nem tudjuk, 
hogy mikor. Valószínű, hogy az 
az élet nem is lesz olyan, mint a 
régi. Az viszont biztos, hogy ha 
többen személyes és türelmes 
együttműködéssel járulnak hozzá 
a védekezéshez, akkor ők maguk 
nagyobb biztonságban lesznek, és 
előbb lesz vége a járványnak is.

 Szekszárd, 2021. április 5.
 Almási István dr.
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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!

(06248)

HIRDETÉS

(06246)

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

(06247)

BIRÓ ARANKABIRÓ ARANKA  Vérvételi Pont Vezető

• Inzulinrezisztencia vizsgála�  csomag
•  Pajzsmirigy-kivizsgálás 
• Menedzserlabor
•  Daganatszűrési csomagok
• Allergia kivizsgálási csomagok
• PSA-szűrés
•  Étel- és pollenallergia csomag
• Táplálékintolerancia
•  Laktózérzékenység gene� kai szűrése

| NYITVATARTÁS | hé� ő, szerda, péntek • 07:00 – 11:00 óráig
| BEJELENTKEZÉS | mobil: +36–30/590–2404 • 11:00 – 16:00 óráig
| ERGONOM Épülete | 7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 16.

(06261)

ÚJDONSÁG!
Online bejelentkezési

lehetőség:
www.sugo-lab.hu

(06257)

(06253)

(06258)


