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Leveleink
Hamuszürke ködre virrad a 
város. Végeláthatatlan fakó-
ság mossa egybe az eget a 
földdel. Megszűnt a horizont. 
Csak halványpiros pontocs-
ka a Nap. A higanyszál nem 
csúszik, csak tízesig, hát jobb 
lesz venni a télikabátot – el-
álljuk, az biztos!

A csontos fák a talaj mélyé-
be meresztik gyökér-lábujja-
ikat, hátha ott melegebb van. 
Lombos bundájukat már szé-
pen kifésülte a csendes szél. 
Falevélből szőtt szőnyegek 
teszik bensőségesebbé a tere-
ket. Ez aztán olyan kárpit ké-
rem szépen, ami nem kívánja, 
hogy levegyük a cipőnket! 
Tessék csak, beljebb, rá lehet 
lépni nyugodtan! Még egészen 
 friss és ropogós.

Kupacokba kuporgatott, 
sárga halmok hívogatnak. 
Ahogy egykor engem is, 
gyermekként. Emlékszem, 
kibéleltük kis kabátjainkat, 
amennyi levéllel csak bírtuk, 
aztán legurultunk a dom-
boldalon, akár egy farönk. 
Gyengéd játék volt ez. Még 
a fülnek is barátságos: avaros 
zizegés kacajjal keveredő 
szimfóniája.

Egy-egy levelet szétmor-
zsoltunk kezeinkben, s nem is 
gondoltunk arra, hogy a mél-
tósággal bebarnult lapocs-
kák valaha a tavasz hírnökei 
voltak. Rügyből fakadt per-
gamenek, melyekre minden 
történést feljegyzett az idő. 
Fejünk felett susogtak, lépte-
inket fürkészve, mígnem egy 
utolsó pergő-pille tánccal alá-
hulltak. S ím, már csak egy 
vékony erezet, egy sajátos 
minta hirdeti eredetüket.

Egy tőről fakadó milliónyi 
kis levél, melyek pontosan 
oda hullanak, ahonnan valók. 
Így vagyunk jelen mi is, itt 
Szekszárdon, egy örök kör-
forgásban. Mert az elmúlást 
jelképező ősz valójában nem 
a vég. Inkább csak olyan, 
mint egy nyugalmas éjszaka, 
melyhez a fák ágyat vetettek 
nekünk puha leveleikkel. Ne-
künk, városlakóknak. 

   Tóth Róbert
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– Hogy látja a mostani politikai 
helyzetet, milyen szerepet tölt be eb-
ben a Fidesz frakció?

– Úgy gondolom, hogy a közgyű-
lésben most kulcsszerepet tölt be 
a Fidesz frakció. Végre megszűnt 
az Éljen Szekszárd többsége. Van a 
Fidesz frakció és van egy független 
tanácsnok, aki a saját elképzelése 
szerint szavaz, én úgy látom, hogy 
a város érdekeit maximálisan szem 
előtt tartja. Miután mi szintén a 
város érdekében tevékenykedünk, 
ezért szeretnénk és tudunk is ügyek 
mentén együtt dolgozni vele. 

– Zaják Rita kiválásával az Éljen 
Szekszárd frakció többsége elolvadt 
tavasszal. Lehet a helyi történések-
ből következtetni az országos nagy 
ellenzéki összefogás sorsára?

– Attól, hogy összeálltak csak azért, 
hogy a Fideszt és Orbán Viktort meg-
buktassák – mert másról sem beszél-
nek – semmiféle előremutató tény-
leges munka nincs a háttérben, és 
azt látom, hogy szándék sincs. Csak 
össze-vissza nyilatkozatok vannak. 
A migránskérdésben teljesen más az 
elképzelésük, tönkre tennék Magyar-
országot. A rezsicsökkentést nem 
értik. Szerintük azt úgy kell alkal-
mazni, hogy használjunk kevesebb 
vizet és villanyt. Ez vicc. A legújabb 
kormánydöntéssel nagyon helyesen 
hatósági árassá tettük az üzemanya-
gokat. A bal oldalon semmi hasonló, 
az emberek érdekét szolgáló lépést 
nem lehet várni.

– Milyen a viszonyuk Zaják Ritával?
– Ahogy már említettem, ügyek 

mentén tudunk együtt dolgozni 
vele. Ő egy baloldali beállítottságú 
ember, ennél fogva a szavazatai is 
megoszlanak. De az a véleményem, 
hogy egyeztetni kell egyébként 
mindenkivel. Hozzáteszem, hogy a 
Fidesz frakció az ÉSZ frakcióval is 
szeretett volna együtt dolgozni. Pró-
báltunk is. Én az első perctől kezdve 
a frakcióvezetővel többször egyez-

tettem. Volt, amiben sikerült meg-
egyeznünk, volt amiben nem, de a 
vélt erőfölényük érződött.

– Mi a véleménye az ÉSZ polgár-
mestert támadó közleményéről?

– Több helyen elmondtam, hogy 
teljesen etikátlannak tartom. Ez 
nem másról szól: hatalomvágy és 
politikai zavarkeltés.

– Nincs más eszköz, amihez nyúlhat-
nának? Csak a személyes támadás 
maradt?

– Úgy tűnik, hogy igen. A helyi 
rádión keresztül már föltették a kér-
dést, hogy mi lenne, ha a közgyűlés 
feloszlatná magát, vagy leváltaná a 
polgármestert, amit nem is értek, 
hogy jogilag miként lehetne meg-
tenni. Három-négy beépített ember 
rosszindulattal kommentel hozzá, 
és nem túl nagy az érdeklődés. Azt 
gondolom, a városlakók pontosan 
látják, hogy mire volt képes az ÉSZ.

– Ha már a rádió szóba került, a 
közvetítés során egy bekapcsolt 
mikrofon miatt a helyi politikának 
olyan részletei is nyilvánosságra 
kerültek, amik máskor nem szoktak. 
Vállalható ez?

– Én úgy gondolom, hogy amit 
„lehallgattak” és kiment az éterbe, 
az teljesen vállalható. Mindenhol, 
ahol nincs meg az egyértelmű ha-
tározott többség, ott politikai alkuk 
vannak. Ez a politika része, vállalható 
és vállalni is kell. Máshol hangoztat-
ták is ezeket. Gondoljunk csak visz-
sza, amikor az első Orbán-kormány 
idején a kisgazdák voltak a „mérleg 
nyelve” a parlamentben, vagy amikor 
az MSZP-SZDSZ kormányzás alatt 
a szabad demokraták kisebbségből 
zsarolták a szocialistákat. Ilyenekre 
vannak jó és rossz példák is. Mi azt 
szeretnénk, ha ez jól működne és elő-
re tudnánk lépni a város érdekében. 
Ezért hangsúlyozom, hogy minden-
kivel egyeztetünk. Ha valaki nézi a 
közvetítéseket, akkor láthatja, hogy a 

Fidesz frakció részéről nincsenek tá-
madások, nincsenek visszamutogatá-
sok. Mi előre szeretnénk vinni Szek-
szárdot, és ezért dolgozunk. Az ÉSZ 
által sugallt, mindenkiben bűnözőt és 
tolvajt látó politikát pedig már abba 
kéne hagyni. Méltatlan.

– Képes az ÉSZ visszahúzni a fejlő-
dést ezekkel a rosszindulatú vitákkal?

– Sajnos igen. A fejlesztések ezért 
nem mennek már lassan két éve. 
Csak egy példát, a zöld várost emlí-
tem itt meg. Azért nem valósult még 
meg egy több, mint egymilliárdos 
fejlesztés, mert az ÉSZ-es többség 
megállította. Már csak ki kellett vol-
na írni a beszerzést, de leállították, 
mert parkolóházat szeretett volna 
építeni Rácz Zoltán képviselő a Köl-
csey lakótelepre a házak közé, amit 
rajta kívül senki nem akart, még az 
ottlakók sem. Talán nem úszott el 
minden és rendbe tudjuk hozni, de 
óriási a csúszás.

– Szőlőhegyen, a saját körzetében 
milyen fejlesztések várhatók?

– Szőlőhegyen egy sikertörténetet 
el tudok mondani, a fedett buszme-
gállók már elkészültek. Ezt ígértem, 
sikerült is megvalósítani és most 
már elég jól állunk a körzetben a fe-
dett buszmegállókat illetően. 

A Lugas utca és a Fagyöngy 
utca sarkán épülő játszótérnek már 
megvan a kivitelezője, az a követ-
kező időszakban nagy biztonsággal 
elkészül. A szőlőhegyi óvoda és 
bölcsőde kivitelezője még nincs 
kiválasztva, a jelentkezők elvit-
ték már a pályázati anyagot, de itt 
még nem zárult le a közbeszerzés. 
Az 56-os út és szőlőhegy kereszte-
ződésénél épülő gyalogátkelőhely 
építését már elkezdték, a munka-
területet átvette a kivitelező. Fo-
lyamatosan egyre komfortosabbá 
tesszük a körzetet.

 M. K.

„A város érdekeit tartjuk szem elôtt, ezért szeretnénk 
és tudunk is együtt dolgozni Zaják Ritával”
Interjú Máté Péterrel, a szekszárdi Fidesz frakció vezetôjével

KÖZÉLET

Hatmillió forint újabb illegális 
hulladéklerakók felszámolására
Idén már 72 millió forintot költött a város 
a szemétkupacok eltakarítására
Újabb 6,2 millió forintot nyert Szek-
szárd a „Tisztítsuk meg az Országot!” 
programban, így tovább folytatód-
hat az illegális szemétlerakóhelyek 
megszüntetését célzó, sokszor szél-
malomharcnak tűnő küzdelem.

Gyurkovics János alpolgármester 
Józsefpusztán tartott sajtótájékozta-
tót a témában. A helyszínen 70 köb-
méterre becsülhető szeméthalmot 
próbál befedni az őszi avar, de nem 
sikerül neki. 

Egy helyi lakó elmondta, hogy 
még kisteherautóval is hordták ide 
a lomot az egyik közeli településről. 
A szeméthalomban a háztartási hul-
ladék között kerti bútor, 
televízió, gyermekjáték, 
fotel, hűtőszekrény darab-
jai látszanak. Gyurkovics 
János szerint érthetetlen, 
hogy a szemetelők a le-
bukás veszélyét is vállalva 
inkább a környezetet pusz-
títják, minthogy a hulla-
dékudvarokba bevinnék a 
fölöslegessé vált holmit. A 
józsefpusztai szeméthal-
mot az önkormányzat még 
novemberben eltakarítja, 
és ezen felül másik kilenc 

területen összesen 650 köbméter 
hulladék ártalmatlanítására futja a 
6,2 milliós pályázatból, de ezzel ko-
rántsem lesz megoldva a probléma.

Az önkormányzat idén 25 millió 
forintot költött az illegális szemét-
lerakók felszámolására pályázati 
forrásból, saját erőből pedig szep-
tember végéig több mint 47 milliót. 
Ezen felül az egyik tavaszi pályázat-
ban 3,5 millió forintot még kame-
rarendszerre is fordíthatott a város, 

hogy megakadályozza a 
szemét újratermelődését.

Az önkormányzat idén 
felszámolt pályázatból 
2500 köbméter, önerőből 
1180 tonna illegálisan a 
természetbe lerakott hul-
ladékot. 775 tonna lomot, 
építési törmeléket, egyéb 
hulladékot gyűjtöttek be 
Szekszárd közterületeiről. 
Ugyancsak közterületről 
587 tonna zöldhulladékot 
szállítottak be, aminek 

csak az ártalmatlanítása többe ke-
rült, mint a rendkívüli zöldjáratok 
teljes üzemeltetése.

  Önkormányzati Sajtóiroda

Szelektíven gyûjthetjük a használt sütôolajat

A megyeszékhelyek közül elsőként 
Szekszárdon épül ki olyan közte-
rületre telepített hálózatos OilP-
lan800-as gyűjtőpontrendszer, mely 
a lakosság számára könnyen elérhe-
tő. A városban a közszolgáltató Ver-
tikál Zrt. és a Biotrans Kft. együtt-

működése nyomán 2021. november 
11-én a Piac téren indult el a gyűjtő-
rendszer. 

Zaják Rita tanácsnok és Cserháti 
László, a CseppetSem! Program ve-
zetője, valamint Locskai István, a 
Vertikál Zrt. műszaki igazgatója mu-
tatta be az új rendszert, melynek lé-
nyege, hogy a lakosság Szekszárdon 
11 gyűjtőponton adhatja le szelek-
tíven a környezetet súlyosan káro-
sító anyagot. A használt sütőolaj és 
sütőzsiradék rendkívül káros hatást 

fejt ki: az élővízbe 
jutva károsítja a 
vízi élőlényeket, a 
talajba jutva káro-
sítja a talajflórát. A 
csatornahálózatba 
és a szennyvíztisz-
títókba kerülve sú-
lyos üzemzavart és 
üzemeltetési több-
letköltséget okoz, 

míg szelektíven gyűjtve 100%-ban 
újrahasznosítható: biodízel alap-
anyag készül belőle. 

A gyűjtőpontok internetes térké-
pen is elérhetőek és a szekszard.hu/
információk menüpont alatt. 

Zaják Rita tanácsnok kezdemé-
nyezésére a városi önkormányzat, a 
hulladékgazdálkodási közszolgálta-
tó Vertikál Zrt, valamint a Biotrans 
Kft. közös munkája nyomán jelölték 
ki a gyűjtőpontokat. 

A CseppetSem! Program anya-
gi visszatérítést is ad a részt vevő 
partnereknek, így Szekszárdon egy 
eredményes gyűjtést követően évi 
több millió forint juthat helyi célok 
megvalósítására. A CseppetSem! 
Programban a sütőolajon kívül sü-
tőzsiradék, kókusz- és pálmaolaj is 
leadható. A rendszer „cseppmentes”, 
így lezárt csomagolásban (műanyag 
palack vagy befőttesüveg) adható le 
az anyag. ÖSI

GYŰJTŐPONTOK
 Kadarka utca
 Piac téri parkolóház földszint
 Bukovinai Székelyek tere
 Wosinsky ltp. szelektív sziget
 Csokonai utca 1.

 Árnyas utcai játszótér

 Penny Áruház mellett

 Csatári utca parkoló

 Tartsay ltp. 22.

 Zrínyi utca 54.

 Zöldkert utca 12.

A Dr. Tóth Lajos utca egyik társashá-
zának lakói ajánlották fel a város idei 
karácsonyfáját, amit ugyan nagyon 
kedveltek, de 25 év alatt már akkorá-
ra nőtt, hogy villanyvezetéket is ve-
szélyeztetett, így nehéz szívvel ugyan, 
de megváltak tőle. A tízméteres ma-
gas fát a polgármesteri hivatal zöldfe-
lület-karbantartó csoportjának mun-
katársai vágták ki, majd kamionnal, 
rendőri felvezetés mellett vitték a 
déli városrészből a Béla király térre, 
ahol állandó helyén felállították. A fa 
advent első vasárnapjától teljes pom-
pájában díszíti Szekszárd főterét. Az 
önkormányzat a felajánlóknak, vala-
mint a munkában részt vevő Ker-Zo 
Kft.-nek, az Eurofuvar Kft.-nek és a 
rendőrségnek ezúton is köszöni a 
gyors és önzetlen segítséget.  (ösi)

A leadott olaj és zsíradék 
után a városnak bevétele 
is keletkezik, amit közös-
ségi célokra fordíthat.

Város
fenyôfája
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– Három évtizeddel ezelőtt 
ön milyen célokkal, tervek-
kel vett részt a 27 fős ön-
kormányzati testület mun-
kájában? 

– A közvetlen cél az 
volt, hogy Szekszárd vá-
ros oktatási és művelődési 
intézményei finanszíroz-
hatóságát biztosítsuk. En-
nek megfelelően az intéz-
mények a Tolna Megyei 
Önkormányzathoz, illetve 
a város önkormányzatához 
kerültek ellátás tekinteté-
ben. Ez egy egy teljes évi 
feladatnak volt tekinthető.

– Kik támogatták ebben a 
célkitűzésben? 

– Főleg Gémes Balázs és Haász 
László volt segítségemre, rajtuk kí-
vül még Póla Károly támogatását 
kell megemlítenem. 

– Mennyi valósult meg ezekből a cé-
lokból? 

– Sikerrel végrehajtottuk, min-
denki megtalálta a maga helyét. 
Épületet kellett találni a város egyet-
len működő színházának a Német 
Színházának, és erre alkalmas volt 
a filmszínház épülete. Fontos volt 
a Babits művelődési központ mű-
ködtetése, a Művészetek Házának 
a további sorsa, amelyben addig is 
híresen nívós hangversenyek és ki-
állítások voltak.

– Ennyi év távlatából milyennek 
látja a város kulturális és oktatási 
intézményeit? 

– Harminc év alatt a feladatok vál-
toztak, digitális világban élünk és re-

mélem, hogy e téren a kornak meg-
felelő a fejlődés. Örvendetes, hogy a 
városban épülő új könyvtár és levél-
tár tudásközponttá egyesül. Ezt óri-
ási előrelépésnek látom, hiszen régi 
vágya volt ez Szekszárd lakóinak.

– S a várost?
– 30 év alatt átépült a város köz-

pontja, az emberek is másképpen 
viszonyulnak mindenhez. 

Talán az internet világa tartja 
otthon őket, és ezáltal a személyes 
érintkezés mintha háttérbe szorul-
na. A régmúlt jelei talán a külváros 
útjainak állapotában mérhetők, és 
ha ráborul a városra az est, bizony a 
közvilágítással is bajlódunk. Bízom 
a hiányosságok mielőbbi kijavítá-
sában. Remélem, hogy a mostani 
képviselőink nagy egyetértésben 
fogják élhetőbben működtetni azt, 
amit mi városként örökségül rájuk 
bíztunk.  Sas Erzsébet

Látogatóban
A rendszerváltást követô elsô önkormányzati testület 
tagjairól 1990-ben készült sorozat harmadik részében 
múlt idézô beszélgetésre Gacsályi Józsefhez kopogtat-
tunk be Kiss Albert fotós kollégámmal. 

A karácsony a családok ünnepe, ezért is gondolta úgy a Karöltve Szekszárdért 
civil csoport, hogy idén a tartós élelmiszer csomagok mellett élményeket is 
szeretnének adni a hátrányos helyzetben élő családoknak. Az élmények kö-
zött szerepelhet egy feldíszített karácsonyfa, mozijegy, színházjegy, de akár 
egy közös ebéd vagy vacsora is az adományozóval. A cél az, hogy hogy emlé-
kezetessé tegyék az idei ünnepet.  (dk)

– Kevesen tudják Önről, hogy elő-
ször klarinéttanár volt.

– Debrecenben tanítottam klari-
nétot. De túlzott igényeket támasz-
tottam a tanulókkal szemben, és 
sikerült minimálisra csökkenteni 
a hallgatói létszámot. Akkor alkal-
maztak a másik szakomon, zenel-
méletet és szolfézst tanítottam. Há-
rom év után mentem vissza Pécsre, 
ahol már kórust is kaptam a karma-
im közé. A klarinét lassan háttérbe 
szorult.

– Nem bánja a szólókarriert?
– Szó nem volt szólókarrierről. 

A fúvósok egy százaléka sem éri el 
azt, maximum arról lehetet volna 
beszélni, hogy zenekarban játsszam. 
De ma már azt mondom, a kórus-
vezetés kapcsán annyi pluszt kap-
tam, ami bőven kárpótolt. Van még 
ugyan klarinétom, de nem tudnék 
rajta elfogadhatóan muzsikálni.

– Több mint 600 fellépés, számtalan 
hazai és nemzetközi díj köszönhető 
az együttest 40 esztendeje vezető 
Jobbágy Valérnak és azoknak a ta-
goknak, akik évtizedek óta hisznek 
abban, amit és ahogy dolgozik. Nem 
véletlenül mondja ő maga is, min-
den elismerés azoknak, akik végig 
csinálták vele az elmúlt évtizedeket, 
akik képesek és hajlandóak voltak 
ennyi időn át követni és megvalósí-
tani elképzeléseit, szórakoztatni, s 
egyben a magasabb kultúrát minő-
ségi színvonalon átadni a hallgató-
ságnak.

– Mi gyakorlatilag olyan teljesít-
ményt teszünk az asztalra, mint egy 
profi kórus – vallja Jobbágy Valér. 
Igen, tisztában vagyok, mert tisz-
tában kell lennem a hangi adott-
ságaink korlátaival. Ezekkel együtt 
próbálunk élni. Ha nagyon szük-
séges, kompromisszumot kötünk, 
de igyekszünk olyan színvonalon  

teljesíteni, amit az adott mű megér-
demel. Igazán a kórus tagjait akar-
tam ismeretlen világokba vezetni. 

– Mi a kohézió, ami összetart ennyi 
időn át egy embercsoportot?

– Egyfajta kultúra az, ami a kórus 
tagjaira ragad, ami megvan bennük 
ab ovo. Folyamatos feladat, hogy 
föl kell kelteni bennük a bennem is 
meglévő érdeklődést, és akkor haj-
landóak velem együtt dolgozni. 

– Mi hajtja ennyi idő után is?
– A munka. Belefeledkezem abba, 

amit csinálok. Néha azt érzem, 
mindegy ki ül ott, adott esetben csak 
a kórus fele, akkor is át tudom adni 
magam a feladatnak, olyan izgalmas 
az, amit csinálunk. Mint egy külön-
leges kirándulás vagy szenvedély. 
Megszámlálhatatlan mennyiségben 
vannak darabok, amelyeket alig né-
hányszor adtunk elő, és gyakorlati-
lag a fiókba kerültek. 

Sok érdekes kihívás van a zenei 
irodalomban, nem érünk rá várni, 
újabb és újabb kihívásokat keres-
tem magam és a kórusaim számára. 
Szóval, az élet túl rövid arra, hogy 
az ember állandóan ismételgesse 
önmagát. Már koromnál fogva sem 
látok előre 10 évre. De ez nem azt je-
lenti, hogy nincsenek elképzeléseim 
a jövőre nézve. Az is igaz, ezek szinte 
naponta változnak. Úgyhogy azt se 
tudom, milyen új tervek jönnek még 
menet közben, mert már most túl 
sok ötletem van…

A tolnai megyeszékhely önkor-
mányzata a kiemelkedő művészi 
tevékenység elismeréseként az 
együttes 10 tagját és a kórust  40 
éve vezető Jobbágy Valért az évfor-
dulóra rendezett ünnepi koncert 
keretében jutalmazta a Szekszárd 
Városért a Művészet Erejével elis-
merő címmel.

 Kutny Gábor

Karöltve
Szekszárdért

Elkísérsz az úton?

Nevelőszülőket keres 
a Szent Ágota
Gyermekvédelmi
Szolgáltató

www.szentagota.hu
+36 20 946 1005

Minden gyermeknek családban van a helye

Ötödik éve támogatja Szekszárd 
tehetséges diákjait a CIKLÁMEN- 
-TOURIST Idegenforgalmi Zrt. 
Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzatával együttműködés-
ben. A Szekszárdon valutaváltót 
működtető cég 2017-ben ajánlot-
ta fel, hogy az üzlet bevételének 
függvényében havi 10.000 forint-
tal pártfogol tehetséges, de sze-
rény körülmények között élő felső 
tagozatosokat. Szekszár di iskolá-
ba járókat, akik tanulni, tovább-
tanulni szándé koznak, és akiknek 
ez az összeg ebben a segítségükre 
lehet. A tanulmányi ösztöndíj-
program lebonyolítására, a pályá-
zati felhívás kiírására az önkor-

mányzatot kérték fel, a feladatot a 
közgyűlés pedig a szakbizottsága 
részére delegálta.

Az ösztöndíj odaítélését és fo-
lyósítását a szekszárdi Tehetsége-
kért Alapítvány vállalta. A korábbi 
években összesen ötven diák ju-
tott támogatáshoz, ebben a tanév-
ben újra tíz tanulót támogatnak. 
Az idei év jubileumi, ezért a tanu-
lók részére Ablonczy Péter, a cég 
vezérigazgatója Murvai Árpád- 
dal, az Oktatás, Sport és Ifjúsá-
gi Bizottság elnökével, valamint 
Majnay Gáborral, a polgármesteri 
hivatal humán osztályvezetőjével 
személyesen adta  át az ösztöndíj 
elnyeréséről szóló okleveleket. 
További három tanuló számára 

olyan asztali számítógépet is ado-
mányozott a cég, ami videojáté-
kok működtetéséhez nem ideális, 
de tanulmányi célokra jó segítség 
lehet a fiataloknak.  (ösi)

Mikulás a Mérey Óvodában
2021. december 6. (péntek) 10:30

Kedves leendő kiscsoportosok! 
Ha szeretnétek személyesen találkozni

a Mikulással gyertek el a 
Mérey óvodába december 6-án, pénteken. 

HELYSZÍN: Szekszárdi 2. számú óvoda,
Mérey utcai tagóvoda, Mérey u. 37–39.

PROGRAMOK: Mozgásfejlesztő játékok a tornateremben,
óvónénik bábműsora, találkozás a Mikulással

A Mikulás minden kisgyereknek ajándékkal kedveskedik.

Kérjük a kedves szülőket, hogy váltócipőről maguk és gyermekük 
részére is gondoskodjanak! Továbbá kérjük az aktuálisan  

érvényben lévő járványügyi intézkedések betartását.
  KÖVESSEN MINKET: MÉREY ÓVODA

Tanulj, hogy boldogulj!
– Ötödik alkalommal adták át a különleges ösztöndíjakat

„Az adott mû színvonalán teljesítünk”
Beszélgetés Jobbágy Valér karnaggyal

Alig akad olyan mûvészeti együttes Szekszárdon, akik még 
megélhették, hogy a próbáik a lassan feledés homályába 
merülô Sós Sándor Kultúrházban kezdték. A Szekszárdi 
Madrigálkórus fényképalbumában még vannak ilyen felvé-
telek. Az elmúlt 56 esztendô tele volt sikerekkel, és ebben 
oroszlánrésze volt a kiemelkedôen magas színvonalat kon-
zekvensen megkövetelô karnagynak, Jobbágy Valérnak, 
aki negyven éve inti csendre vagy éppen hangosabb ének-
lésre a kórus tagjait. 

SzekszardiNaplo_2021_11.indd   3 2021.11.25.   9:39:09



4 2021. NOVEMBERSZEKSZÁRDI NAPLÓ

Színház, kiállítás, koncert
– a Babits Mihály Kulturális Központ programajánlója
SZÍNHÁZ – December 19., vasárnap 15:00 – Színházterem, 
II. előadás: február 17., csütörtök 18:00 – Színházterem
Egy magával ragadó történet, egy varázslatos 
világ, szemkápráztató látvány és rengeteg dal – 
ez a Vadak Ura, az állati jó családi musical! A 
Tesla alkotóinak új egész estés show-ja követi a 
nagy klasszikus családi musicalek értékteremtő 
hagyományait és garantáltan felejthetetlen pil-
lanatokat okoz kicsiknek és nagyoknak egya-
ránt. Lépjen be a vadak világába, ahol főszerepet játszik a hűség, a kaland, 
a szerelem, a misztika, a rengeteg zene és a tánc! Jegyár: 8.900 Ft

December 22., szerda 19:00 – Színházterem
Kálmán Imre: Csárdáskirálynő – Orfeum bérlet II. előadás
Vereczky Szilvia, a világhírű csárdáskirálynő búcsúfellépését tartja az 
Orfeum színpadán. Miután az ünneplő publikum távozott, búcsúvacsora 
következik. Szilvia érzékenyen elbúcsúzik szerelmesétől, a fiatal Lippert- 
Weilersheim Edwin hercegtől, aki minden áron követni akarja őt Ame-
rikába. De a grófi család résen van, mert Edwinnel Stázi grófnőt akarják 
elvetetni. Jegyárak: 3.300 Ft, 3.500 Ft, 3.800 Ft.

KIÁLLÍTÁS – December 4., szombat 11:00 – Művészetek Háza
Az Érdi Művésztelep kiállítása – ünnepélyes megnyitó
December 4-én, szombaton a Művészetek Házában a 2009-ben alapított 
Érdi Művésztelep alkotóinak kiállítása nyitja meg kapuit. A tizennégy kép-
zőművész munkájából nyílt tárlat 2022. január 30-ig várja az érdeklődőket, 
hétfő kivételével naponta 10:00–17:00 között. A belépés díjtalan. 

KONCERT – December 5., vasárnap 19:00 – Színházterem
Cotton Club Singers – „Negyedszáz” 2021
A Cotton Club Singers 2020–21-ben ünnepli 
megalakulásának 25. évfordulóját. A Szekszárdi 
Advent 2021 programsorozatunkban megvaló-
suló koncerten fellép a zenekar öt legmegha-
tározóbb énekese: Zsédenyi Adrienn, Kozma 
Orsolya, Szűcs Gabriella, Fehér Gábor és László 
Boldizsár. Jegyár: 5.900 Ft.

KONCERT – 2022. január 1., szombat 16:00 – Színházterem
Újévi Koncert – a Szolnoki Szimfonikusok újév köszöntő produkciója
Köszöntsük együtt az új esztendőt a fennállásának 56. évét ünneplő, Szek-
szárdon először színpadra lépő Szolnoki Szimfonikusok páratlan koncert-
jével! Szeretettel várunk mindenkit egy igazán nívós, meglepetéssel tarkított 
eseményre, mellyel célunk, hogy a jövőben olyan társadalmi eseménnyé 
váljon, ahol barátokkal, ismerősökkel, koccintással indíthatjuk az új évet! 
Jegyár: 3.900 Ft.

KÖZÉLET – KULTÚRA

A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

Családi vállalkozások Szekszárdon
Interjú Szabó Sándorral, a Ferropatent Zrt. ügyvezetôjével

– Hogy telt a gyermekkora?
– 1957-ben születtem egy kis faluban, Szálkán. Az ak-

kori időkre jellemző volt a szegénység és az áruhiány. 
Általános iskolába szintén Szálkára jártam, majd ké-
sőbb Szekszárdon tanultam szerkezetlakatosnak. Miután 
megszereztem a szakmát, dolgoztam a Népboltnál, az 
ÁFÉSZ-nál, feletteseim, munkatársaim már akkor láttak 
bennem fantáziát. Többször meg is jegyezték, hogy van 
érzékem a kereskedelemhez.

– Mikor alakult a Ferropatent Zrt.?
– 1992-ben, harminckét éves koromban megalakítot-

tuk a Ferropatentot, huszonkilenc éve vagyunk a pia-
con. A vállalkozást négyen indítottuk: a feleségem, egy 
volt kollegám és az ő párja, illetve néhány dolgozó, akik 
a raktárban segédkeztek. Természetesen akkor még kis 
mennyiségben adtuk-vettük az árut. Ma már közel száz-
negyven embernek adunk munkát, és megközelítőleg 
ötszáz vevővel rendelkezünk. Illetve az egész család a 
cégnél tevékenykedik.

– A gyerekeknek volt választása, vagy egyértelmű volt, 
hogy a vállalatnál fognak besegíteni?

– A fiam már húsz éve itt dolgozik, kereskedőnek ta-
nult remélhetőleg idővel a cég élére áll. A lányom pedig 
– édesapámhoz hasonlóan – a fodrász szakmát sajátította 
el, ő a pénzügyi részen segít be, a tervek szerint majd a 
feleségem székébe ülhet. Nem érzem úgy, hogy kénysze-
rítettük volna őket, beletanultak és megszerették.

– Milyen fejlesztések történtek?
– Az elmúlt közel harminc évben öt csarnokot építettünk. 

Igyekszünk lépést tartani a technika fejlődésével. Most 
már annak is nagy figyelmet szentelünk, hogy a lemezek és 
idomacélok mellett a vasat megmunkálva is szolgáltassuk. 
Arra, hogy a vevőinket minél szélesebb körben ki tudjuk 
szolgálni, közel másfél milliárd forintot fordítottunk.

– Mit tart kihívásnak?
– Ha valamit megszereztünk, azt meg is kell tartani. Ez 

viszont nem egyszerű, muszáj dolgozni érte, fontos az üz-
leti kapcsolatok ápolása, hiszen versenypiacon vagyunk. 
Büszke vagyok arra, hogy huszonkilenc éve nyolc állan-
dó partnerrel dolgozunk együtt. Továbbá kihívás, hogy a 
kollégákat megtartsuk, mindent megteszünk azért, hogy 
elégedettek legyenek a munkavállalóink, nélkülük nem 
tartanánk itt, ahol most vagyunk.

 Yela Yasmine Grace

Egy város élhetôségét, fejlôdésének mér-
céjét a helyi cégek gazdasági helyzete 
kiválóan mutatja. Nélkülük ugyanis nincs 
munka, nincs fejlesztés. Szekszárd több 
sikeres családi vállalat székhelye. Ezek 
egyike a Ferropatent.

„„A tehetséggondozáshoz 
elhivatottság kell!”
 Molnárné Csiki Erika 

Idén a harmincnegyedik tanévemet 
kezdtem meg a Babits iskolában. 
Ezt megelőzően három évig Bony-
hádon óvónőként dolgoztam. Már 
ott elkezdődött a mesék, versek 
szeretete és továbbadása a gyere-
keknek. Nagyon örülök, hogy ez 
idáig csupa jó és még jobb osztálya-
im voltak, és ugyanolyan örömmel 
tanítok, most is, mint a pályám elején.

Az óvodás korú gyerekek életében 
legfontosabbak a mesék, a versek, hi-
szen egy képzeletbeli világban élnek 
és több időt töltenek benne, mint a 
valóságban. A mesék, versek példa-
képeket állítanak eléjük, s a gyerekek 
elhiszik, hogy ők is azokká válhatnak, 
erősek, bátrak lehetnek. Bővítik a 
szókincset, fokozzák a koncentrációt.

Én magam is nagyon szeretem a 
meséket és a verseket, s ezt a szeretetet 
vittem magammal és adtam át a tanít-
ványaimnak, s nem titkoltan a szülők-
nek is egész pályafutásom alatt. A ver-
sekkel és a mesékkel szinte mindent el 
lehet érni a gyerekeknél. A jó mese fel-
kelti a gyerekek érdeklődését, ugyan-
akkor nevelő hatású is. A példákból és 
a tanulságokból megtanulják a gyere-
kek, hogy a küzdelemnek és a kitartó 
munkának meg lesz az eredménye.

A versenyekre való kiválasztás 
azzal kezdődik, hogy figyelem, kik 

azok, akiket nagyon érdekel a mese 
és a vers. Igyekszem életkoruknak, 
egyéniségüknek, érdeklődési kö-
rüknek megfelelő verset választani, 
amivel könnyen tudnak azonosulni. 
Ezt követően kezdek velük külön is 
foglalkozni. Az a cél, hogy amit a 
művek hatására megértenek, elkép-
zelnek, azt hitelesen át tudják adni a 
hallgatóságnak. 

Büszke vagyok a gyerekekre, mert 
nemcsak városi, megyei, de országos 
versenyeken is értek el kimagasló 
eredményeket. Nagy megtiszteltetés 
számomra, hogy megkaptam Szek-
szárd Megyei Jogú Város Tehetség-
gondozó Nagydíját. 

Negyedik osztály után sem en-
gedem el teljesen a versenyzőimet. 
Követem a sorsukat, eredményeiket, 
s ha kérik, segítek nekik. Biztos va-
gyok abban, hogy életük végéig kí-
sérik őket a versek, a mesék, amire 
nagyon büszke vagyok.  adzs

Szent Korona
A Szent Korona és a koronázási ék-
szerek történetét bemutató inter-
aktív tárlat várta az érdeklődőket a 
Béla király téren október végétől egy 
hónapon át. Az erdélyi Székelyud-
varhelyen készített alkotás a helyi 
Rotary Club jóvoltából kerülhetett 
a tolnai megyeszékhelyre. A tárlat 
egy korábbi változata már bejárta 
Magyarország egy részét, most egy 
felújított, tartósabb építmény került 
a város főterére.  (bp)

Márton-nap
Fűtött rendezvénysátor várta a 
szórakozni vágyókat a Béla ki-
rály téren november 12–14. között 
Márton-nap alkalmából. A már 
hagyományos Márton-napi Vi-
gadalom vendégeit sztárfellépők, 
gyermekkoncertek szórakoztatták, 
valamint természetesen libából ké-
szült ételkülönlegességek és helyi 
borok közül is bőségesen válogat-
hattak a térre kilátogatók. (bp)

Kolping 30
30 esztendő telt el azóta, hogy az első 40 
tanuló átlépte a Kolping iskola kapuját. 
Az évforduló alkalmával rendezett szent-
misén Felföldi László megyéspüspök azt 
mondta, több figyelemre van szüksége a 
nehéz sorban felnövekvő gyerekeknek. 
Ebben az iskolában erre a nevelés folya-
matában kiemelten nagy szerep jutott az 
évek folyamán. Koller Tamás igazgató vé-
leménye szerint bár az oktatási rendszer a 
30 év alatt folyamatosan átalakult, vannak 
olyan alapértékek, melyek mentén a Kol-
ping megtartotta helyét az oktatási rend-
szerben. Az igazgató azt mondta, az ide 
beiratkozók jó szakemberek, jó hazafiak, 
jó szülők és jó keresztények lesznek.  (kg)

Molnárné Csiki Erikát 
Szekszárd Megyei Jogú 
Város Tehetséggondozó 
Nagydíjával kitüntetett 
tanítónôjét faggattam 
pályafutásáról, me-
sérôl, versrôl, tehetség-
gondozásról.
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JEGYZET

TÓTH
RÓBERT

Szertefoszlik
„És lesz-e még hogy fölfakad a boru-
lat, s küld-e a nap egy sugarat…?” 
– egészen biztosan! Ha szabad rea-
gálnom Babits Mihály Ádventi köd 
című versére. Mert itt Szekszárdon 
nem telhet el úgy november, hogy ne 
emlékeznénk szeretett poétánk szüle-
tésének évfordulójára. Immár 138 év 
távlatában kétségkívül kijelenthető: 
ugyanezek a gondolatok foglalkoz-
tatnak bennünket ma is. 

Én mondtam, Kedves Olvasó, 
már az előzőekben is, hogy bizony 
baljós érzéseket okoz az a bizonyos 
novemberi köd. Annak ellenére, 
hogy a természeti jelenségek tudo-
mányos magyarázatai adnak egy-
fajta biztonságot, aggályos emóci-
óinktól mégis nehezen szabadulunk 
meg. Nem csoda. Visszaköszönnek 
a nem is olyan régi emlékek bezárt-
ságról, távolságtartásról, satöbbi. 
Ezek jelentik számunkra azokat az 
apró, összefüggő páraszemcséket a 
Babits-féle borulatban. 

S ha már a Nap, az őserő, minden 
élet forrása nem kegyeskedik ne-
künk, hát hogyan oszlassunk ködöt, 
borút, kétségeket?! Honnan lesznek 
sugaraink?! Hiszen – mint mondot-
tam volt sokszor – fény és melegség 
kell az embernek. Egy pici láng a 
gyertya végén. Egészen pontosan 
négy. És mindjárt elgyújtjuk az el-
sőt. Aztán szépen elcsendesedünk. S 
jön a következő, minden vasárnap. 
Mígnem az ádventi köd – egészen 
biztosan – szertefoszlik. Ámen.

– A kerek évfordulók felkínálják a 
számvetés lehetőségét, a visszate-
kintést. Melyek voltak a legfonto-
sabb feladatok, célok, amelyek az 
Ön vezetésével az elmúlt egy évti-
zedben sikeresen megvalósultak? 

– Az első feladatom az volt, hogy 
az előttem lévő viszontagságos évek 
után megtöltsem a „falakat” tar-
talommal. Létrehoztunk egy 
ambulanciát, ahol elkülönít-
hettük a járóbeteg- és fekvőbe-
teg-ellátásban részesülő páci-
enseinket. Cél volt, hogy a zárt 
részleg létszáma a lehető leg-
kisebb legyen, a nyitott részle-
gen pedig valós rehabilitációs 
ellátás induljon el. Mód volt 
arra, hogy nappali szanatóri-
umi ellátási formát alakítsunk 
ki, amely a fekvőbeteg- és a 
járóbeteg-ellátás  közé ékelő-
dő ellátás. Napközben egyénre 
szabott foglalkoztatást biztosí-
tunk pácienseinknek osztályos 
körülmények között, az estét 
pedig családjuk körében tölt-
hetik. 2012-ben pályázaton 
támogatást nyertünk a rehabilitáci-
ós részlegeink fejlesztésére. Ezeket 
2015-ben sikerült birtokba ven-
nünk. Két részlegünk megújult, fog-
lalkoztató helyiségeket alakítottak 
ki. Abban az esztendőben egy újabb 
változás következett, osztályunkhoz 

csatolták a „Palánki” Szocioterápiás 
és Addiktológiai Osztály egy részét, 
majd az egész megyei fekvőbeteg 
pszichiátriai ellátást. Ennek révén 
létre tudtunk hozni egy olyan reha-
bilitációs rendszert, ahol az egyes 
betegségcsoportoknak megfelelő, 
speciális  rehabilitációs programo-
kat tudunk biztosítani.

– A pozitív szakmai változásokon, 
sikereken túl, az évek során egyre 
többet tudhat meg a lakosság az 
osztály működéséről…

– Az évek során nemcsak a szak-
mai kapcsolatokat fejlesztettük, 
hanem szociális és kulturális kap-

csolatok is kialakultak. A megyei 
könyvtár felajánlásával egy saját 
könyvtárat alapítottunk, ahol terá-
piás foglalkozásokat, felolvasásokat 
tartunk a könyvtár munkatársaival 
közösen. Létrehoztunk egy olyan 
szakmai napot, ahol meghívottaink 
bepillanthatnak az osztály életébe. 
Kapcsolatrendszerünk bővülésével 
ezt egyre nagyobb érdeklődés mel-
lett az idén 10. alkalommal rendez-
tük meg a Babits Mihály Kulturális 
Központban. Fontosnak tartom, 
hogy a város civil lakossága meny-
nyire pozitívan viszonyul hozzánk. 
Rengeteg felajánlást kapunk, kultu-
rális kapcsolataink egyre bővülnek, 

csoportok, egyének jönnek hozzánk 
bensőséges, felemelő programokkal. 
Sok lehetőséget kapunk a várostól, 
kiállításaink, előadásaink megren-
dezésére. Többek között éppen ran-
devúnk helyszínétől a Belvárosi Ká-
véháztól is. 

– A kedves olvasók bepillantást 
nyerhettek az osztály életébe fejlő-
désébe, viszont legalább annyira 
kíváncsiak Dr. Kertész Ágnes főor-
vosnő életére..  

– Gyermekkorom óta készültem 
erre a hivatásra. Korán kezdett el 
érdekelni a pszichológia és vele 
párhuzamosan a művészet. Az or-
vostudományok közül a pszichi-
átriában áll e két terület nagyon 
közel áll egymáshoz. Ehhez a hi-
vatáshoz kell egyfajta érzékenység, 
fogékonyság és kíváncsiság, vala-
mint sok-sok tanulás. Kollégáim-
mal együtt folyamatosan frissen 
tartjuk és bővítjük azt a tudást, 

amivel pácienseink felé for-
dulunk, megvalósíthatjuk a 
ma Magyarországon a men-
tális betegségek kezelésében 
hozzáférhető terápiás be-
avatkozásokat a mindennapi 
munkánk során.

– Fantasztikus előadások han-
goztak el a 10. szakmai napon. 
A függőségek témái nemcsak a 
szakmai érdeklődésre tarthat-
nak számot. A főorvosnőnek 
vannak-e „függőségei”? 

– Igen, több is! Rengeteget 
olvasok, komolyzenét hall-
gatok, filmet nézek, utazok, 
érdekel az épített kultúra és a 
festészet. 

– Mi szolgálja az Ön számára az 
igazi kikapcsolódást, lelki feltöltő-
dést? 

– A legfontosabbak a családom és 
a barátaim. A jó beszélgetések és a 
jó csendek.

Kávéházi randevú – Sas Erzsébet rovata

19 író, költő, 12 képzőművész, 2 szerkesztő, 96 oldal. Ezek a száraz adatok. 
És ami mögöttük van, a fontos:

Az iskola rendezvénysorozatának részeként megjelent antológia az egykori 
és mai diákok, tanárok alkotásait mutatja be. Mert nemcsak a névadót, de 
utódai közül is sokakat rabul ejtett a művészet. A kiadványban írók, költők és 
képzőművészek alkotásai olvashatóak, láthatóak. A két remek szerkesztő, Ra-
jos Judit és Mészáros Ferenc tematikai, stílus- és hangnembeli sokszínűségre 
törekedett. Az írók, költők kronológiai sorrendben követik egymást, s ezen 
művek között szerepelnek a képzőművészek munkái.

Kedvcsinálónak álljon itt egy jelenlegi diák verse!

ANTOLÓGIA a Szekszárdi Garay János Gimnázium alapítá-
sának 125. évfordulójára. Válogatás a gimnázium egykori és 
jelenlegi diákjainak és tanárainak munkáiból. A fenti idézet 
Garay János mellszobra alatt olvasható.

Vendégem a Belvárosi Kávéházban Dr. Kertész Ágnes fôor-
vos, a Tolna Megyei Balassa János Kórház Pszichiátriai Osz-
tályának vezetôje. Randevúnknak két apropója van. Idén 
10 éve, hogy átvette az osztály vezetését, illetve a 10 éve 
megrendezésre kerülô szakmai nyílt nap, amelyet idén az 
Egészségfejlesztési Irodával közösen szerveztek meg.

KÖZÉLET – KULTÚRA

A gimnázium 1896-os indulása ne-
hézkes volt. Egy főutcai, bérelt ház-
ban helyezték el az induló két osz-
tályt, az új épület csak egy év múlva 
lett kész. Wigand János igazgató 
mellé két tanárt neveztek ki.   Egyi-
kük már az év elején beteg lett, ha-
marosan el is hunyt. Így Wigand a 
pályakezdő rajztanárral, Auerbach 
(később Ács) Lipóttal tanította szin-
te az összes tantárgyat, vele együtt 
építette ki a gimnázium teljes intéz-
ményrendszerét. A következő évben 
átadták a gimnázium új épületét, 
és sorban érkeztek a nagyrészt pá-
lyakezdő tanárok az ország külön-
böző vidékeiről. Így egy fiatalos len-
dületű, tett erős tantestület alakult 
ki. Színes diákélet, kiterjedt támo-
gatói hálózat jellemezte az iskolát. 
A tanulók 80%-a leérettségizett és 
tovább is tanult. 

Wigand idején a középiskolai ta-
nárok társadalmi és anyagi státu-
sza eltért a maitól. A Szekszárdra 
helyezett tanárok egy-két év alatt 
a város legjobb helyein tudtak há-
zat vásárolni és gyakran cselédet is 
tartottak. Szabó Ferenc a tantestület 
korelnöke, az első érettségiző osztály 
osztályfőnöke a város leggazdagabb 
polgárai közé tartozott. A fizetését 
tőzsdei ügyletekkel egészítette ki. 
Volt olyan éve, amikor nála csak az 

uradalom fizetett be több adót, így 
persze beleszólhatott a város ügye-
ibe is. Wigand János pedig a nép-
nevelési bizottság elnökeként tevé-
kenykedett. Se szeri se száma nem 
volt azon társadalmi megbízatások-
nak, amelyeket a gimnázium tanárai 
töltöttek be a tűzoltó egylettől az 
olvasókörökig. Rendszeresen tartot-
tak előadásokat a múzeumban és a 
munkásgimnáziumban is. A város-
ban ismert és megbecsült emberek 
voltak. 

Szerencsés módon a gimnázium 
indulásának ideje egybeesett Wo-
sinsky Mór szekszárdi éveivel is. Az 
elismert tudós egy nagy szabású ter-
vet dédelgetett: múzeumot akart ala-
pítani. Ehhez a tervhez találta meg 
társként a gimnáziumi tanárokat és 
rövid ideig még a gimnázium épüle-
tét is. Wigand volt a Múzeumegylet 
elnöke. Haugh Béla jelentős irodal-
mi, közírói munkássága mellett a 
múzeum régészeti osztályának élén 
állt. A gimnázium legnépszerűbb 
tanára, dr. Bartal Kornél, aki első-
ként publikált a Szekszárdi-domb-
ság flórájáról, a természettudományi 
osztályt vezette, a már említett rajz-

tanár, Ács Lipót pedig a képzőművé-
szetit.  Ács érdeklődése aztán a nép-
rajz felé fordult, ma Kovách Aladár 
levéltárossal együtt a Sárköz felfe-
dezőjeként tartjuk számon. De nem 
csak ők végeztek a tanítás mellett 
tudományos munkát. Valló Albert a 
tót és magyar nyelv egymásra hatá-
sáról jelentetett meg tanulmányokat, 
László Géza az Akadémiai Nagyszó-
tár munkatársa volt, dr. Zipser Jakab 
a régi magyar irodalommal foglal-
kozott. 

Az iskola 1908-ban zászlószente-
léssel ünnepelte meg, hogy végleg 
révbe ért. Két napig tartott a hatal-
mas ünnepségsorozat, amelynek 
költségvetése egy kisebb ház árának 
felelt meg. A rendezvény így is nye-
reséges lett, mert ekkorra az iskolá-
nak már rengeteg támogatója volt. 
Az ünnepséggel a gimnázium elérte 
a Wigand által óhajtott célt: „Intéze-
tünk még zsenge életfájába beleolta-
ni egy uj, friss életerejü nemes ágat. ” 
 Elblinger Ferenc

Még több a Garay gimnázium 
történetéről: http://regmult.blog-
spot.com/2021/04/garay-125.html

GARAY 125 A gimnázium elsô évei

 A gimnázium tanárainak egy csoportja tarotparti közben. 1907 körül.
Balról jobbra: Földes László (magyar-német), Pazár Dezső (földrajz-történelem),  
Pataki Jákó (latin-görög), Schwirian József (mennyiségtan-természettan), ismeretlen, 
László Géza (magyar-latin)

„„Szerény alakban kezd-
jük meg ezt a tevékeny-
séget, (…) de tudatában 
vagyunk munkánk alap-
vetô jelentôségének. Tud-
juk, hogy alapfalakat kell 
raknunk, amelyre palotát 
lehet építeni.” 
 (Wigand János)

Garay Antológia
„Lényem hazámon kívül csak az irodalomé …”

Leskó Abigél
Néha

-né, ha elképzelném, hogy az életben mindent
magamnak mondok és magammal teszek.

-né, ha mindent magamnak mondanék és magammal tennék,
például elképzelném, hogy élek.

„ekkor fogtam fel: angyalok lakása / Szekszárd – a városom s a városod” 
Baka István képeslap 1965-ből Mészöly Miklósnak című verséből, mely szin-
tén szerepel a kötetben, vett idézettel ajánlom az antológiát mindenki figyel-
mébe. A kötet a gimnáziumban megvásárolható.  adzs

SzekszardiNaplo_2021_11.indd   5 2021.11.25.   9:39:13



6 2021. NOVEMBERSZEKSZÁRDI NAPLÓ HIRDETÉS

MK_Elore_276x420.indd   1 2021. 11. 15.   9:42

SzekszardiNaplo_2021_11.indd   6 2021.11.25.   9:39:15



2021. NOVEMBER 7SZEKSZÁRDI NAPLÓHELYTÖRTÉNET

„

1884. július 13-án született dr. Őrffy 
Lajos ügyvéd és Somogyi Anna há-
zasságából Szekszárdon az 1098-as 
számú házban.

Tanulmányait a II. kerület egye-
temi katolikus főgimnáziumában, 
az iskolával közös igazgatásban mű-
ködő elitképzőben, a Ferenc József 
Intézet bentlakásos tanulójaként 
végezte.

Érettségit követően a Budapesti 
Tudományegyetem (1921-től Páz-
mány Péter, 1950-től ELTE) jogi 
fakultásán folytatta tanulmányait, 
ahol 1906-ban a jog- és államtudo-
mányok tudorává avatták. Pályakez-

dése a Közalapítványok Igazgatósá-
gához kötődik. Ügyvédi vizsgáját 
követően, 1910-ben  előléptették, 
kinevezték a közalapítványok bánáti 
ügyészsége vezetőjének. 1914-ben 
immár közalapítványi jogügyi taná-
csosként helyezték vissza a  fővárosi 
központhoz.

A világháborút a fehértemplomi 17-
es nehéz tüzérezred tartalékos tisztje-
ként harcolta végig, közben számos 
alkalommal kapott kitüntetést. Tar-
talékos tüzérszázadosként szerelt le.

1919. augusztus 24-én a Szekszár-
don zászlót bontó Keresztény Nem-
zeti Egyesülés Pártjának (KNEP) me-
gyei megbízottja, majd a szekszárdi 
választókerületben képviselője lett.

Az Antant nyomására 1919 őszén 
elfogadott választójogi rendelet a 
részvételi feltételeket csökkentve 
jelentősen növelte és a nőkre is ki-
terjesztette hatályát. A szekszárdi 
választókörzetben 1914-ben 5212, 
1920-ban 11359-re emelkedett a jo-
gosultak száma annak ellenére, hogy 
Alsónyék, Bátaszék és Báta ekkor 
még szerb megszállás alatt állt. Dr. 
Őrffy Imre 58,4 %-kal nyert az „úr 
és paraszt kérdést” választási küzde-
lembe dobó kisgazdával, Szulimán 
Györggyel szemben.

Az 1922-es választásokon csak a 
második fordulóban sikerült kisgaz-
da ellenlábasát, dr. Sebestyén Jenőt 
megelőznie. Az 1926., 1931. válasz-
tásokon is ő lett a szekszárdi kerület 
kormánypárti képviselője. A Tolna- 
megyei Újság tudósítója szerint  
dr. Őrffy nagy híve volt a hangzatos, 
patetikus, nacionalista és irredenta 
frázisoktól hemzsegő választási be-
szédeknek. A kormánypártban te-
kintélyes politikus állandó tagja lett 
az országgyűlés törvény előkészítő 
és költségvetési bizottságának.

A megyeszékhely számára számos 
esetben szerzett beruházásaihoz olyan 
állami támogatást, amely nélkül a vá-
ros nem lett volna képes céljai eléré-
sére. Így 1921–1923. közötti kislakás 
építkezésekhez előnyös feltételekkel 
a közalapítványi uradalomtól fát, a 
pénzügyi palota építéséhez az állam-
tól hitelt „járt ki”. Közreműködött a 
vásártér és a helypénzszedési jog meg-
szerzésében, amellyel a város állandó 
és jelentékeny jövedelemhez jutott. 
Hathatósan támogatta a szekszárdi 
földművesiskola (Palánk) létesítését. 

Összességében közéleti munkás-
sága, szülővárosa kulturális gazda-
sági és szociális fejlődése érdekében 
kifejtett tevékenységéért Szekszárd 

képviselőtestülete 1927. június 13-
án díszpolgárai sorába emelte. 

Dr. Őrffy Imre ezt követően is 
tevékenyen hozzájárult a város 
fejlődéséhez. Iskolaépítés, iparos 
székház, a kórház új pavilonjai és 
hosszan sorolható azon közbenjárá-
sainak sora, amellyel sikerült elérni, 
hogy a megyeszékhely állami támo-
gatása messze felülmúlja a polgárok 
által befizett adók nagyságát. 

1935-ben Bátaszék díszpolgára 
lett. A község új iskolájának, útjai-
nak megépítését, a Lajvér-patak sza-
bályozását, a bátaszéki építőiparo-
sok törökországi munkavállalásának 
elősegítését, patronálását ismerte el.

54 évesen alapított családot. A 
Tolnamegyei Újság 1938. január 
29-i száma adta hírül, hogy a simon-
tornyai Magyar Vilmát (1902–1983) 
vette nőül.

1938-ban dr. Őrffy Imre volt 
képviselőt, földbirtokost, kincstári 
főtanácsost Tolna vármegye kép-
viselőtestülete korábbi életpályája 
elismeréséül a felsőház tagjává vá-
lasztotta. 

1945-ben az újvárosi családi sír-
boltba helyezték örök nyugalomba.
 Dr. Dobos Gyula István

S Z E K S Z Á R D  D Í S Z P O L G Á R A I

Dr. Ôrrfy Imre (1884–1945)

Provokatív cím, belátom. 
A zenében ellenpontozás, 
a történelemben az érem 
másik oldala. Van vala-
mi és van az ellenkezô-
je. Az is-is, a vagy–vagy, 
az azonban, ugyanakkor, 
de… Voltaképp minden-
nel így vagyunk. 

Miért szeretem 
Szekszárdot, 
és miért nem

Martin Antal bíró síremléke
az alsóvárosi temetőben 

Így nevezték a szekszárdiak a 110 
éve épült postát, a város főutcájá-
nak díszét. Kiérdemelte a dicsérő 
címet: Fleischl Róbert budapesti 
építész – a fővárosi posta és tá-
víróállomás tervezője – remeket 
alkotott Klósz Antal bátaszéki 
építőmesterrel. 1911 márciusában 
kezdték az építkezést, november-
ben állt az épület. Ács Vendel m. 
kir. postafelügyelő hosszú szolgá-
lat után várta, hogy elhagyhassa 
a Bezerédj utcában meghúzódó 
régi postát. A megnövekedett 
levél- és csomagküldemények 
is indokolták, hogy Szekszárd 
megyeszékhely-rangjához mél-
tó postahivatalt kapjon. A posta-
palota homlokzatán világító óra 
mutatta a pontos időt. Az épületet 
díszítő szobrászati és belsőépíté-
szeti munkálatok befejezése után, 
1912-ben kezdte hivatalos műkö-
dését a szekszárdi M. Kir. Posta, 
Távírda és Távbeszélő Hivatal. 
Díszítést is kapott a szecessziós 
elemeket mutató épület.

Hajdani főbejárata fölött a pé-
csi Zsolnay gyár két majolika 
terméke ékesítette. Kálmán Ede 
pécsi szobrászművészt dicsérte a 
homlokzatot díszítő magyar kö-
zépcímer színes domborműve és 
a Szent Korona. Ma az aulában 
kiállított 40 cm magas korona 
üvegborító alatt várja, hogy régi 
helyén lehessen dísze a leromlott 
kinézetű „postapalotának”.
 Kaczián János

A postapalota

A SZERZŐ FELVÉTELE
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A SZERZŐ FELVÉTELE

A SZERZŐ FELVÉTELE

Szluha szerzetes volt a pálos rend-
ben, melyet II. József király felosz-
latott. A plébános átmeneti tanári 
tevékenység után került a Szekszárd-
ra. Igen tevékeny ember volt. A nagy 
bajban mindent megtett a tűzkárt 
szenvedett családok megsegítésé-
ért, de közben a templomáról sem 
feledkezett meg. A leégett apátsági 
templom már menthetetlen volt, 
ezért a megye, a város és Szluha is 
egyetértett abban, hogy új templom 
építessék. Ez azonban nem volt ilyen 
egyszerű feladat. Szekszárd külön-
leges helyzetben volt. Egykori apát-
ságát I. Béla király alapította, így az 
apátok kinevezése kegyúri jog volt. 
Az apátságot Mária Terézia király-
nő 1777-ben megszüntette, birtokait 
alapítványi uradalomba szervezték 
és a Magyar Tudományos Egyetem-
nek adományozták. Ezzel az urada-

lomnak feladata lett a szekszárdi 
plébánia működésének anyagi 
biztosítása is. Nem volt zökkenő-
mentes, jellemző volt a fukarság. 
Zavaró tényezőként szerepelt, 
hogy ebben az időben zajlottak 
a napóleoni háborúk, melyek a 
Habsburg birodalomnak komoly 
anyagi terhet jelentettek. Szluhának 
azonban sikerült elérnie, hogy leg-
alább a templomterv készüljön el. 
Nagy épületet álmodott, legalább 
4000 főt befogadó templomot akart. 
Nem tudni milyen volt az első terv, 
de ezt a bécsi pénzügyi hivatal el-
utasította, majd ők készíttettek egy 
tervet, melyet a szekszárdi testület 
utasított el azonnal annak igényte-
lensége miatt. Szluha ekkor Budára 
sietett, hogy az illetékes oktatásügyi 
tanácsnál kijárja, utasítsák el a ter-
vet. Levélben kérte püspökét és a 
megyét, hogy szorgalmazzák a na-
gyobb templom megtervezését, ami 
meg is történt. Így egy új, az eddigi-
nél szebb terv született, de Bécsben 
ezt is elutasították, visszaküldték 
eredeti tervüket, kiegészítve egy 
karzattal, hogy azt kell megépíteni. 
Szluha ebbe sem tudott belenyugod-
ni. Újra Budára utazott, hogy a ter-
vet utasítsák el. Megtudta, hogy gróf  
Pálffy Károly kancellár Balatonfü-
reden tartózkodik, elutazott hozzá, 
azzal a kéréssel, hogy a bécsi tervet 
nyilvánítsák alkalmatlanná. Közben-

járására sikerült elérni, hogy Bécs 
meghagyta a pénzügy hivatalnak, 
hogy Szluha igényeinek megfelelő 
templomot tervezzenek. Feltehető-
en elegük lehetett állandó okvetet-
lenségéből, mert a hivatal megkér-
te, mondja meg, milyen templomot 
akar. Szluha pedig ezt részletesen 
megtette. Győzött, de az építkezés 
elkezdését folyton halogatták. Ekkor 
összeköttetései révén sikerült királyi 
audienciát kieszközölnie. A király a 
kérését kegyesen fogadta, sőt 25 884 
forintot külön adományozott a temp-
lom építésére. Rámenősségére jellem-
ző volt, hogy a király ígéretét írásban 
is kérte megerősíteni. „Ein pisl Schrift 
Herr Majestat” – mondta a királynak. 
Az audiencia eredményeként pedig 
a király elrendelte, mielőbb kezdjék 
meg a templom építését. 

A munkák 1802-ben kezdődtek. A 
pénzeszközöket az uradalomnak kel-
lett biztosítani, míg a kézi és fogatos 
napszámot a város lakosainak kellett 
elvégezni. Ünnepélyes felszentelését, 
1806. november 23-án Eszterházy 
László püspöki helynök tette meg.
 Dr. Ótós Miklós

Kihunytak mindenszentek és halot-
tak napja gyertyafényei, temetőink 
november végi párás homállyal taka-
róznak. Sírok közötti bolyongáskor a 
lombhullás után jobban olvashatók a 
növényekkel takart sírok betűi. Vö-
rösmarty Mihály írta: „Ők nyugosz-
nak örökös hazában.” Visszaköszön-
nek nevek, megállítanak szobrok; 
régi mesterek munkái és kortárs mű-
vészek – köztük Farkas Pál, Juhos 
László, Konrád Sándor, Pásztor János 
– műtermében készült alkotások. 

Gondolunk az elhunytakra, és 
teszünk is azért, hogy nevük, érde-
meik felidézhetők legyenek. Már-
cius 15-én mindig megállunk az 
1848/49-es szabadságharc hőseinek 
sírjánál: Dicenty Pál, Dóra Antal, 
Garay Antal, Hollós Alajos, Török 
Zsigmond neve több mint emlék: 
jelkép és példa. Újvárosban Török 
Józsefné Sass Erzsébet sírjának utol-
só sorai fedik fel, kiről is van szó: 
Petőfi írta A négyökrös szekérben: 
„szóltam Erzsikéhez: Ne válasszunk 
magunknak csillagot?” Tőle pár 
méterre pihen unokája, Mattioni 
Eszter festőművész élete társával, 
Esze Tamás történésszel. Hatalmas 
fekete márványtömbön tűnik fel  
Babits Mihály szüleinek és testvé-
rének neve. Alsóvárosban megállít 
Garay téri iskolánk első igazgatója, 
Krammer János síremléke. Glykais 
Gyula kétszeres kardvívó olimpiai 
bajnokról sírjánál emlékeztek meg 
Szekszárd sportbarátai az idei olim-
pia megnyitásakor. Sokáig a lerom-
lott állapotú közös sír, ma – köszönet 
érte a kórház adakozó munkatársai-
nak – szépen felújítva emlékeztet a 
betegápoló nővérekre. És itt vannak 
a sok éves adósságok is.

Helyi védelemre és felújításra 
vár például a 175 éve városházát 
építtető Martin Antal bíró pusztuló, 
háromméteres sírkeresztje. A városi 
díszsírhelyek mögött meghúzódó, 
méltatlanul romos nyughely báró 
Augusz Antal fiának, Imrének állí-
tott emléket. A teljes vagyonát – mai 
értékére átszámítva másfél milliárd 
forintot – hagyta városára. 

Mások is vannak az elfelejtett, 
sírjukkal helyi védelmet és emlékük 
megóvását érdemlők sorában. Mi-
közben új dolgokat építünk, védjük 
meg pusztuló értékeinket is!

  Kaczián János

„A szekszárdi kerület országgyûlési képviselôje. Széles látókörû, 
nagy koncepciójú politikus, aki igazán szívén viseli kerülete és 
vármegyéje sorsát. Állandóan nyitva ajtaja az ügyes-bajos embe-
rek elôtt, akik kerületébôl gyakran keresik fel, és akiknek leköte-
lezô szívélyességgel áll a rendelkezésére.”

Városunk ékessége, történelmi magja a Béla király tér. 
A teret egy 52 méter hosszú templom uralja impozáns, 
56 méter magas tornyával. Létét két dolognak köszön-
heti, egyik egy a városunkat csaknem teljesen elpusztító 
hatalmas tûzvésznek, melyben 600 ház égett le, köztük 
a régi apátsági templom is. A másik pedig építôjének,  
Szluha György, egykori plébánosnak, aki a nagy tûzvész 
elôtt két évvel korábban nyerte el a plébánosi széket. 

275 éve született
a templomépítô
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Az egyesület célja a rádiótávirányí-
tású modellezés mint verseny és 
szabadidősport egyre szélesebb kör-
ben történő bemutatása, a fiatalok 
szabadidejének hasznos kitöltése, a 
kezdő és profi modellezők segítése, 
támogatása. Fontosnak tartják, hogy 
a megyében hosszú idő után újra fel-
karolják ezt a sportot. 

Kezdetben sok nehézséggel kel-
lett megküzdeniük, mert nem volt 
alkalmas hely arra, hogy edzése-
ket és versenyeket szervezzenek. A 
szekszárdi sportközpont jóvoltából 
kapták meg a régi Pollack pálya egy 
területét, ahol csapatösszefogással 
kezdték el kialakítani azt a pályát, 
ami egyelőre még gyakorlásra al-
kalmas. 

– Kilencven százalékos készültsé-
gen van a pálya, mert nagyon hiány-
zik az egyesületnek egy emelvény, 
ahonnan biztonságos körülmények 
között tudjuk az autókat irányítani 

és amiről jól belátható a pálya. Ha 
mindezek a feltételek teljesülnek és 
a Magyar Modellező Szövetség is 
megfelelőnek minősíti, akkor egy 
magyar bajnokságot szeretnénk 
megrendezni itt Szekszárdon – 
mondja Bánki Ede a Spurkerék Mo-
dellező Sportegyesület elnöke. Min-
denkit szeretettel várunk. Ez a sport 
nincsen se korhoz, se nemhez kötve, 
szeretnénk úgy kialakítani a szek-
szárdi modellező közösséget, hogy 
itt mindenki megtalálja a számítá-
sát, akár versenyzőként, akár tevé-
kenységként. Szeretnénk azt elérni, 
hogy a fiatalok letegyék otthon ülve 

a konzolt és kijöjjenek ide a jó leve- 
gőre hasonló érdeklődésű emberek 
közé, hogy jó társaságban, szerve-
zett körülmények között hasznosan 
töltsék el a szabadidejüket. 

Csapatunk rendszeresen vesz 
részt megmérettetéseken, a leg-
utóbb megrendezett hét futamból 
álló Off-Road Magyar Bajnokságon 
is nagyon jól szerepelt. Három ka-
tegóriában is sikerült dobogós he-
lyezést elérni a versenyzőinknek. A 
bajnokság összesítésében is jól telje-
sítettünk, annak ellenére, hogy töb-
ben nem tudtak mind a hét futamon 
elindulni. Deli Kinga

Spurkerék autómodellezô
egyesület
A szekszárdi Spurkerék 
Modellezô Sportegyesület 
2010-ben alakult néhány 
elhivatott technikai sport 
rajongó összefogásával. 
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Gyôztes hétvége!
Négy kategóriában is gyôztek a Szekszárdi
Kerékpáros Sport Egyesület versenyzôi
Október 23-án az idei év utolsó ver-
senyén álltak rajthoz a fiúk. Szabó 
Máté az U13-as kategóriában ismét 
győzött, mint idén már oly sokszor. 
Kiss Zsombor korosztályában (U15) 
győzelmet aratott. Előre mutat, hogy 
elindult az U17-ben is, hiszen jövő-
re korosztályt vált. Itt végig a felnőt-
tekkel egy mezőnyben versenyzett, 
és ebben a korosztályban is nyerni 

tudott. Straubinger Balázs élete első 
győzelmét szerezte meg az U19-ben. 
Steig Gábor a Master2-es kategóriá-
ban többször is elmenéssel próbálko-
zott, végül a mezőnyhajrát fölényesen 
megnyerve győzött.

Klemen Csaba nagyon ügyesen he-
lyezkedett a bolyban, a második helyen 
ért célba a Master1-es kategóriában. 

 SZN

Atlétikai beszámoló

A szabadtéri szezonban viszont ott 
voltak a versenyeken, ami végül 
meghozta a várt eredményeket. Hat 
bajnoki arany, hat bajnoki ezüst és 
nyolc bajnoki bronzéremmel zártuk 
a szezont – mondja Scherer Tamás, a 
Szekszárdi Sportközpont Nonprofit 
Kft. szakmai vezetője. A palettánk 
továbbra is színes, hiszen az U14, 
U16 és U18 korosztályban is sze-
reztünk érmet, sőt az U23 korosz-

tályban Szemerei Leventének kö-
szönhetően a felnőtteknél is vannak 
bajnoki címeink és eredményeink. 
Nagyon fontos megemlíteni azt is, 
hogy Szemerei Levente ki tudott lép-
ni a nemzetközi porondra, az U23-
as Európa bajnokságon képviselte 
a magyar színeket. A színes paletta 
nemcsak a korosztályokban, hanem 
a versenyszámokban is megmutatta 
magát. Középtávfutó érmeink van-
nak, van érmünk 100 méteres sík-
futásban Szilágyi Péternek köszön-
hetően, magasugrásból Katona Kitti 
volt bronzérmes, és vannak csapat 
címeink is. Az ügyességi csapatbaj-
nokságon a magasugrócsapat és a 
gátfutócsapatunk végzett dobogós 
helyen és a női ötösugrócsapatunk 
is sikeresen szerepelt. Nagyon fon-
tos, hogy a lányoknál is tudunk vég-
re érmeket szerezni, ami az elmúlt 
években nem mindig volt jellemző, 
úgyhogy széles skálán színes palet-
tával dolgozunk.” Scherer Tamás azt 
is elmondta, hogy az atlétikai után-
pótlást igyekeznek a Kölyökből At-
léta és a Sport21 nevű programmal 
kinevelni, aminek az eredményessé-
ge majd csak évek, évtizedek múlva 
fog majd látszani. 
 Deli Kinga

Alisca Darts

Szekszárdon eddig is komoly darts 
élet folyt, de csak amatőr versenyek 
voltak, és nem volt támogatói háttér. 
Alisca Darts néven szeptembertől 
már szervezett keretek között játszhat-
nak és versenyezhetnek a játékosok.

Nagy Sándor, a szakosztály vezetője 
már évek óta részt vesz a szekszár-
di darts életben, ezért is gondolta 
a sportközpont szakmai vezetése, 
hogy felkéri az új szakosztály veze-
tésére. – Célunk összekovácsolni a 
szekszárdi darts életet. Jövő évben 
szeretnénk országos csapatbajnok-
ságon, országos egyénin, ligákon, 
openeken részt venni, illetve sa-
ját versenyeket is megrendezni – 
mondta el Nagy Sándor, az Alisca 
Darts elnöke. 

Várják a jelentkezését azoknak, 
akik érdeklődnek a darts iránt vagy 
épp egy szabadidős tevékenységet 
keresnek. 

 Deli Kinga

A darts egy angol ere-
detû játék és sport, mely-
nek során apró nyilakkal 
dobnak egy kör alakú 
céltábla különbözô mé-
retû szektoraira. Általá-
ban pubokban és kocs-
mákban játszák a világ 
minden részén. 2001. óta 
hivatalosan sport.

Lezárult az atlétikai szak-
osztály 2021-es szezonja, 
sikeres évet zártak annak 
ellenére, hogy sok ver-
senyzô a covid protokoll 
miatt nem tudott részt 
venni bizonyos bajnok-
ságokon a fedett pályás 
megmérettetésekben.

Kiss Zsombor (középen) Klemen Csaba (középen) Steig Gábor (középen)

Straubinger Balázs

A magyar női kosárlabda válogatott  
Európa-bajnoki selejtezője előtti na-
pokban Ács Rezső, Szekszárd pol-
gármestere fogadta Szalay Ferencet,  
a Magyar Kosárlabdázók Országos Szö-
vetségének elnökét és Pukler Gábor 
csapatvezetőt. A szövetség a váloga-
tott tagjai által aláírt labdával és egy 
csapatpólóval köszönte meg a város 
támogatását. A nemzeti csapat a mér-
kőzés előtti időszakban a városban 
edzőtáborozott, a szövetség vezetése 
szerint a körülmények profi szinthez 
méltók voltak. Szekszárd először adott 
otthont válogatott mérkőzésnek és 
ugyan a spanyolok elleni bravúr győ-
zelem pár pont híján elmaradt, a szur-
kolók Szekszárdhoz méltó hangulatot 
biztosítottak.  (ösi)

SzekszardiNaplo_2021_11.indd   8 2021.11.25.   9:39:27


