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ÖRÖK OKULÁSÁRA”

Félrevert harangok tüzet 
jeleztek Szekszárdon. Va-
sárnap volt, 1914. június 28. 
Fölöslegesen okoztak riadal-
mat, csak a Kaszinó udvarán 
gyulladt fel a száraz hulla-
dék. A pár órával később 
megjelent Tolnavármegye 
című lap adta közre a drá-
mai hírt: gyilkos merénylő 
kioltotta a trónörökös és hit-
vese életét Szarajevóban. Egy 
hónap múlva gyors bosszút 
esküdve indultak hadba ka-
tonáink. 

Babits Mihály már 1916-
ban megírta fájdalmas imá-
jában, „elég volt! /… / Le-
gyen vége már!” Harmadik 
éve folyt a Nagy Háború, 
amikor törvény született az 
áldozatokra emlékezésről. 
Sorra készültek az országban 
a hős katona-emlékművek. 
Szekszárdon Orbán Antal 
Bajtársak szobrát avatták fel 
(1924). Talapzatára felvésték 
az elesett katonák nevét és 
egy intelmet: „Magyar, ha itt 
megállsz e szent helyen, Szí-
vedben könny, dal és virág le-
gyen.” Országos hagyomány 
lett a május végi hősök emlé-
künnepe. Húsz év múlva azt 
is harcba szólították, aki a 
Nagy Háborúban volt fiatal 
katona. Szekszárd 1944-ben 
több száz menekültnek adott 
szállást. Ismét érvényesek 
lettek Ady Endre háborús 
emléksorai: „Uram, háború-
ból jövök én,… S most nézd, 
Uram, nincs nekem lábam, 
Csak térdem van, csak tér-
dem.” 

Az újkori háborúk váro-
sokon, falvakon gázolnak át, 
ellenséget látnak minden-
kiben. Katonaszobor már 
nem fejezi ki a valóságot. Új 
emlékmű volt készülőben 
Szekszárdon (1992). A tol-
na megyei képzőművészek 
egyesületének szellemi alko-
tása öltött testet, szobrászai 
elkészítették a háborúk utáni 
idők szimbólumát. A béké-
ben élni akarásához kellett 
biztatót mondani. Ezt teszi 
jelképes sírhalmok mellett 
a sziklába – földbe, szívbe 
– kapaszkodó, ott gyökeret 
eresztő, levélkéket hozó fács-
ka. Ahogy rásüt a nap, re-
ményt ad mindenkinek.
 Kaczián János
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Sikeres
véradás
Az Országos Vérellátó Szol-
gálat segítségével idén má-
sodik alkalommal tartottak 
szervezett véradást a polgár-
mesteri hivatalban. A ko-
rábbi létszámhoz hasonlóan 
ezúttal tizenhárman adhat-
tak vért, így segítve az arra 
rászorulókat.   (ösi)

A fû újra nô
Interjú Katz Zoltánné fôkertésszel
Szekszárdon az elmúlt he-
tekben a város számos pont-
ján lehet látni traktorral, 
fûkaszával dolgozó zöldfe-
lület-karbantartókat. Az el-
múlt idôszak csapadékosabb 
idôjárása kedvezett a növé-
nyek növekedésének, viszont 
a munkavégzést megnehezí-
tette, így a Zöldfelület-kar-
bantartási és Köztisztasági 
Igazgatóság vezetôje a vá-
rosvezetéssel egyetértésben 
túlmunkát rendelt el a fû-
nyíróknak.

A közgyűlés 2021. december 17-
én döntött arról, hogy Szekszárd 
1.000.000 négyzetmétert meghaladó 
zöldfelületének gondozását az eddi-
gi vállalkozó helyett a polgármesteri 
hivatalnak kell ellátnia 2022. márci-
us 31-től. A döntésnek megfelelően 
a feladatot átvette a hivatal és azóta 
saját munkatársakkal, a meglévő gé-
pállománnyal látja el a fűkaszálást. 
Katz Zoltánné főkertésszel beszél-
gettünk a városban található zöld 
felületek karbantartásáról. 

– Mekkora területet kell karbantar-
tani, gondozni?

– A városban található zöldfelü-
letek karbantartásába beletartoznak 
a lakótelepi részek, árkok, vízelve-
zetők vagy akár a Séd patak medre, 
ami több hektárt foglal magába, de 
ide sorolhatnám még a Baranya-völ-
gyi vagy a Tót-völgyi árkot is és az 
utak padkáját. Ezek összességében 
meghaladják az 1 millió négyzetmé-
tert. A lakott területen belüli felüle-
teket gyakrabban, a lakott területen 

kívülieket ritkábban tudjuk ellát-
ni, de azt lehet mondani, hogy egy 
-egy kaszálási ütemben 1.200.000, 
de akár 1.400.000 négyzetméternyi 
felületnek a gondozását is elvégzik a 
kollégák. A tavaszi, csapadékosabb 
időszakban szinte megállás nélkül 
lehetne nyírni a füvet, mire a végére 
érnének a munkának, lehetne elölről 
kezdeni. 

– Hogyan lehetne könnyíteni, gör-
dülékenyebbé tenni a munkálato-
kat?

– A létszám már adott, most az 
eszközparkot kell bővíteni, újíta-
ni, ez viszont nem olyan egyszerű, 
hiszen az Önkormányzatot közbe-
szerzések kötik. Folyamatban van 
egy közel 70 millió forint értékű 
eszközbeszerzési pályázat, ami va-
lószínűsíthetően az év második 
felére zárul le, ezután már techni-
kai optimumot elérő kapacitású 
géppark áll a rendelkezésünkre. 
A damilos fűnyírók, tologatós fű-
nyírók beszerzése már megtörtént, 

még három nagy, professzioná-
lis gép beszerzésére várunk. Ezek 
már fűgyűjtős gépek lesznek, így a 
lenyírt füvet egyből el tudjuk szál-
lítani és rendezettebb lesz a zöldfe-
lület a munkálatok után. Jelenleg a 
városlakók számára csak az látszik, 
hogy loholunk a tennivalók után, 
pedig vannak olyan városrészek, 
amiknek a kaszálását már negyed-
szerre látjuk el. Azt szoktam mon-
dani, hogy az elégedetlen városlakó 
hozzánk képest alig elégedetlen, 
mert mi vagyunk a legelégedetle-
nebbek, hiszen tudjuk, hogy nem itt 
kéne tartanunk, de amint megfelelő 
eszközpark áll a rendelkezésünkre, 
sokkal hatékonyabban és gyorsab-
ban tudjuk rendezetté tenni a zöld 
felületeket. A városlakóktól addig is 
megértést és türelmet kérünk. 

A Zöldfelület-karbantartási és 
Köztisztasági Igazgatóság folyama-
tosan azon dolgozik, hogy a tapasz-
talatok függvényében javítsa a köz-
szolgáltatás színvonalát, közölték.

 Deli Kinga

Harc a mûanyag
zsákok ellen
Az önkormányzatnak és a szol-
gáltató Alisca Terra Nkft.-nek is 
komoly gondot okoz a zöldhulla-
dék-szállítási napokon nem lebom-
ló műanyag zsákokban kirakott 
növényi nyesedék. Ezeket a „feke-
te zsákokat” a járatok rendszerint 
nem viszik el, mert tönkre tennék 
vele azt az értékes komposztot, ami 
a háztartásoknál képződött zöld-
hulladékból készül, különválogatá-
sukra pedig nincs lehetőség.

A házak előtt maradó műanyag 
zsákok általában még napokig 
„díszítik” az utcákat. Ezek begyűj-
tése plusz időt, energiát és pénzt 
emészt fel. A műanyag zsákok mi-
att a tartalmuk nem hasznosítható, 
kommunális hulladékként végzik a 
cikói lerakóban, pedig növényi tá-
panyag is készülhetne belőlük.

A megoldás már évek óta adott: a 
háztartásoknak ingyenesen biztosí-
tott környezetkímélő lebomló zsák. 
Gyurkovics János alpol-
gármester és Szabó Antal, 
a hulladékszállítást végző 
Alisca Terra Nkft. ügyveze-
tője sajtótájékoztatón hívta 
fel a figyelmet a téma fon-
tosságára a lakosság együtt-
működését kérve.

Szabó Antal ügyvezető 
kiemelte, ha már az önkor-
mányzat éves szinten tíz-
millió forintot is meghaladó 
összeget fordít csak a rendkí-
vüli zöldjáratok működteté-
sére és az ahhoz kapcsolódó 
rendszer fenntartására, ak-
kor érdemes lenne élni vele.  

A nyolc államilag finan-
szírozott zöldhulladék-szállításhoz 
nyolc lebomló zsákot ad a szolgáltató 
minden háztartásnak, de ezen felül 
az önkormányzat minden hónapban 
öt darabot biztosít ingyen. Egyszerre 
háromhavi adagot lehet elvinni az 
Alisca Terra Epreskert utcai ügyfél-
szolgálatáról. A bejelentés után több 
lakossági megkeresés is érkezett a 
témában, hogy sokan élethelyzetük-
ből adódóan nem tudnak kimenni a 
város szélén lévő telephelyre, pedig 
szeretnének hozzájutni a környezet-
kímélő zsákokhoz. Nekik lehet meg-
oldás, ha könnyebben közlekedő 
ismerősüket küldik el a zsákokért. 
Az Alisca Terra lehetővé tette, hogy 
egy egyszerű meghatalmazással bár-
ki átvegye ezeket a lebomló zsákokat 
azok nevében, akik másképp nem 
tudnának élni a lehetőséggel. Fontos 
azonban, hogy a lebomló zsákokat 
csak azoknak adhatják ki a cég mun-
katársai, akiknek nincs hulladékszál-
lítási díjtartozásuk. 

A zsák kukoricaliszt alapú anyag-
ból készül és nedves környezetben, 
vagy erős fény hatására három hé-
ten belül megkezdődik a lebom-
lása, ezért érdemes a legkevesebb 
ideig tárolni benne a zöldhulla-
dékot, nehogy mé g szállítás előtt 
meggyengüljön annyira, hogy el-
szakad. Az is fontos, hogy csak a 
szállítást megelőző napon tegyék ki 
a zsákokat az utcára, ne csúfítsa a 
környezetet.

Ezek a zsákok most az áremelke-
dés miatt ötször annyiba kerülnek, 
mint eddig. 50 helyett 250 forintot 
fizet darabjáért az önkormányzat, 
ugyanakkor Gyurkovics János al-
polgármester hangsúlyozta, hogy a 
város tisztasága, rendezettsége érde-
kében továbbra is vállalják ezek költ-
ségeit, a lakosságot pedig arra kérik, 
hogy éljenek a lehetőséggel és óvják a 
város környezetét, csak lebomló zsá-
kokban tegyék ki a zöldhulladékot. 

Ezzel együtt az alpolgármester 
a közterület-felügyelők határo-
zottabb fellépését ígérte azokon a 
helyeken, ahol továbbra is nem le-
bomló műanyag zsákokban teszik 
ki a zöldhulladékot.

Szabó Antal kitért arra is, hogy 
az egyben, ömlesztve kirakott ága-
kat, gallyakat nem tudják kezelni az 
Alisca Terra munkatársai, valamint 
a járművek tönkre mehetnek a nagy 
és vastag ágaktól. A megoldás ebben 
az esetben a kötegelés. Ezek méretét 
úgy érdemes kialakítani, hogy egy 
kuka méretét ne haladják meg és a 
szállítást végzők fel tudják emelni. 

Ha nagy mennyiségű zöldhul-
ladék keletkezik otthon, azt a 
Damjanich utcai hulladékudvarba 
egyénileg is el lehet szállítani térí-
tésmentesen. Ilyenkor nincs szük-
ség kötegelésre, aprításra, mert 
onnan konténerekben szállítják a 
komposztáló telepre, ahol megtör-
ténik a hulladék feldolgozása.  (ösi)

Költözik a sütôolajgyûjtô konténer

A megyeszékhelyek közül elsőként Szekszárdon épült 
ki olyan közterületre telepített hálózatos OilPlan800-as 
gyűjtőpontrendszer, mely a lakosság számára könnyen 
elérhető. A városban a közszolgáltató 
Vertikál Zrt. és a Biotrans Kft. együtt-
működése nyomán 2021. november 11-
én a Piac téren indult el a gyűjtőrend- 
szer, melynek segítségével a lakosság 
egyszerűen adhatja le a súlyosan kör-
nyezetkárosító anyagot. 

A 100%-ban hazai tulajdonú Biotrans 
Kft. magyarországi feldolgozóüzemekbe 
(Rossi, Komárom) juttatja el előkeze-
lést követően a lakosságtól összegyűj-
tött anyagot, ezáltal a hazai körkörös 
gazdaság is erősödik. A CseppetSem! 
Program társadalmi felelősségvállalási  

programja nyomán anyagi visszatérítést is ad a részt 
vevő partnereknek, így Szekszárdon egy eredményes 
gyűjtést követően évi több millió forint juthat helyi cé-
lok megvalósítására. A használt sütőolaj és sütőzsiradék 
rendkívül káros hatást fejt ki: az élővízbe jutva károsítja 
a vízi élőlényeket, a talajba jutva károsítja a talajflórát. 
A csatornahálózatba és a szennyvíztisztítókba kerül-
ve súlyos üzemzavart és üzemeltetési többletköltséget 
okoz, míg szelektíven gyűjtve 100%-ban újrahasznosít-
ható: biodízel alapanyag készül belőle. A CseppetSem! 
Programban a sütőolajon kívül sütőzsiradék, kókusz- és 
pálmaolaj is leadható. A rendszer „cseppmentes”, így le-
zárt csomagolásban (műanyag palack vagy befőttesüveg) 
adható le az anyag.   (ösi)

A Csokonai utca 1. szám helyett a jövôben 
néhány méterrel arrébb, a Csokonai utca 
11. szám elôtt található az sütôolajgyûjtô 
konténer. A lényeg nem változik, tovább-
ra is 11 helyen gyûjthetjük Szekszárdon a 
használt sütôolajat. A leadott olaj és zsira-
dék után a városnak bevétele is keletkezik, 
amit közösségi célokra fordíthat.

A gyűjtőpontok egy interne-
tes térképen is elérhetők az 
alábbi QR kód segítségével:

Kat
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Toborzó Emlékfutás Szekszárdon
A város iskolásaival közösen futottak a kato-
naváltó tagjai, céljuk a civil társadalom és a 
honvédség kapcsolatának erôsítése.

Szekszárdon is áthaladt a honvédelem napja alkalmából 
indult „Toborzó Emlékfutás 2022”. A Magyar Honvéd-
ség rendezésében megvalósuló váltófutás Budapestről 
indult május 6-án, és 219 települést érintve a fővárosba 
érkezett vissza május 20-án. Az emlékfutás teljes távját 
25 katonafutó teljesítette váltófutással. A programmal 
az egészséges életmód és a katonai hivatás népszerűsíté-
se mellett a honvédség szeretne méltó módon emlékez-
ni a sorsdöntő történelmi eseményekre, a katonahősök 
önfeláldozó tetteire. További cél a civil társadalom és a 
honvédség kapcsolatának erősítése.

Május 12-én Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális 
Központ előtti területen többek közt haditechnikai 
bemutató, rendőrségi bemutató, toborzó sátor vár-
ta a lakosságot, elsősorban a fiatalokat. A megnyitón  
dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott, a Tolna  
Megyei Védelmi Bizottság elnöke hangsúlyozta, hogy 
egyre fontosabbá válik a figyelemfelhívás a honvédség 
ügyére, ezzel együtt pedig történelmi hagyományaink-
ra is. A futók vándorbotjára Gyurkovics János alpol-
gármester kötötte fel a város emlékszalagját, majd a 
résztvevőkkel közösen megkoszorúzták az I. világhá-
borús emlékművet.

A toborzófutás résztvevői 900 métert közösen futottak 
a város iskolásaival, majd a katonaváltó tovább indult 
Szeged irányába.  Önkormányzati Sajtóiroda

Társaskör
borverseny
Ötvennyolc mintát adtak le a  
Szekszárd-Újvárosi Római Ka-
tolikus Társaskör hagyományos 
borversenyére idén a helyi kis-
termelők. A mustrát két kihagyás 
után tudták újra megszervezni 
a házigazdák. Gyurkovics János, 
főszervező azt mondta, korábban 
húsz-húszonöt tétellel többet kel-
lett elbírálnia a zsűrinek, azonban 
bíznak abban, hogy jövőre már 
ismét a korábbi számokkal tudnak 
majd dolgozni.  (bp)

Szekszárdi Bor-Körút

69 km-es kerékpáros túra-
útvonal kialakítása kezdô-
dött el Szekszárdon.

Jelenleg zajlik a Közép-Duna Men-
ti Kiemelt Térség átfogó, aktív tu-
risztikai projektjeinek tervezése. 
Ennek egyik eleme lehet a Szek-
szárdi Bor-Körút kerékpár túra, 
mely több települést magába fogla-
ló útvonalnak ígérkezik, és színes 
gasztronómiai, kulturális prog-
ramkínálat kapcsolódik hozzá.

Az útvonal és kapcsolódó prog-
ramcsomag kialakítása közös 

együttműködést, közös gondol-
kodást kíván, melynek érdekében 
létrejött egy munkacsoport terü-
letfejlesztési szakemberekből és 
a térség érintett településeinek – 
Sióagárd, Őcsény, Decs, Szekszárd 
– vezetőiből.

A munkacsoport feladata lesz, 
hogy felmérjék alternatív útvona-
lak lehetőségét, valamint a kap-
csolódó projekteket és program 
lehetőségeket, feltérképezzék a 
finanszírozási forrásokat és feltár-
ják, hol van szükség további fej-
lesztésekre.  (ösi)

Hivatali fogadóórák
A polgármester és az önkormányzati képviselők elérhetőségei és fogadóórái 
megtalálhatók az interneten: https://szekszard.hu/hu/onkormanyzat/
kozgyules/fogadoorak

VARGA MIKLÓS
Máté Péter-díjas énekes

Elôadás: 
VELED URAM! címmel

Idôpont: 2022. június 13., hét-
fő 18:00 óra
Helyszín: Garay János Gimná-
zium díszterem (Szent I. tér 7–9.)
Minden érdeklődőt szeretettel 
hív és vár dr. Tóth Csaba Attila 
házigazda (30/9319–428)
Fő támogató: Polgári 
Magyarországért  
Alapítvány valamint 
Süli János, 
Eszterbauer János, Nagy Lajos – 
Harc Diófa Csárda.

Meghívó a Léleképítôre

B  E  L  É  P  É  S    D  Í  J  T  A  L  A  N

Borvidék
Félmaraton
Két év kihagyás után újra rajthoz 
álltak Szekszárdon a futás szerel-
mesei a Borvidék Félmaratonon. 
A résztvevők 6, 10, 16, 23 és a 30 
kilométeres távok közül választ-
hattak, utóbbit két, illetve három 
fős csapatokban is teljesíthették. 
A rövid városi szakasz után a ver-
senyzők útja völgyeken és szurdo-
kokon keresztül egészen a kilátóig 
vezetett.
 (bp)

Mûvésztanárok
Tolnában
A TolnaArt Egyesület és Babits 
Mihály Kulturális Központ szer-
vezésében zajlik a Művésztanárok 
Tolnában sorozat. A 10. kiállításon 
ezúttal a Művészetek Házában Tol-
na megye két legidősebb alkotójá-
nak Molnár Mózsi Györgynek és 
Kovács Ferencnek közös kiállítása 
tekinthető meg. Mindketten rajz-
tanárként sokat tettek azért, hogy a 
gyermek látásmódja a világról ki-
szélesedjen. Számos egyéni és cso-
portos kiállítást tudhatnak magu-
kénak az évek alatt. A művészetről 
és ezen belül a festészetről alkotott 
elképzelésük saját bevallásuk sze-
rint is számos ponton hasonlósá-
got  mutat. (kg)
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Családi vállalkozások Szekszárdon
Interjú Prantner Ferenccel és fiával, Prantner Gergellyel

– Tősgyökeres borász családban nőtt fel?
– Ferenc: Gyakorlatilag beleszülettem a borászko-

dásba, szőlőtermelésbe. A szüleimnek, sőt már nagyszü-
leimnek is volt szőlőterülete, így gyerekkorom óta része-
se vagyok a munkálatoknak. Azonban nem ez 
volt a fő foglalkozásom, a TSZ-ben dolgoztam. 
’74-ben édesapámtól megkaptam az egyik sző-
lőterületet. A kilencvenes évek elején jutottunk 
hozzá egy öt hektáros területhez, attól fogva 
kezdtünk neki az intenzív termelésnek. Közben 
jöttek a gyerekek, és napjainkban már mind a 
négyen a családi vállalkozásnál dolgoznak. Hét 
unokám van, úton van a nyolcadik. A legidő-
sebb unokám már 18 éves, ő is besegít már a 
vendéglátásba.

– Gergely: Ahogy édesapám, úgy én is 
mondhatom, hogy ebbe születtem. Már gyerek-
koromban kaptam kisebb feladatokat, persze 
annyit, amennyit ilyen korban el tud végezni 
egy gyerek. Szívesen segítettem iskola után, szabadidőm-
ben, szüret idején. A tanulmányiamat is ilyen irányban 
folytattam, szőlész-borász végzettséget szereztem.

– Biztos volt, hogy mind a négy gyerek a borászatban talál-
ja meg a helyét? 

– Ferenc: Nem. Úgy gondoltuk, ahogy majd alakul. 
Végül úgy alakult, hogy egyre többet és egyre aktívabban 
kezdtek el besegíteni a munkafolyamatokba. Azért fejleszt-
jük folyamatosan a vállalkozást, hogy hosszútávú, biztos 
megélhetést biztosítunk számukra. Jelenleg húsz hektáron 
dolgozunk. A gyerekeken kívül három alkalmazott segíti a 
mindennapjainkat, és vannak idénymunkások a szőlőben. 
Régóta együtt dolgozunk velünk, jó kapcsolatot ápolunk. 
Nincs alá-fölérendeltség, kollégaként tekintünk egymásra. 
A családban, amíg fiúk a szőlőtermesztéssel és a borokkal 
foglalkoznak, addig a lányok a vendéglátás, illetve a mar-
keting feladatokat látják el. A szakember azonban Gergő.

– Gergely: Ez egy kicsit elfogult kijelentés. Hiszen, mi-
előtt megszereztem a végzettségem, már azelőtt is jó boro-
kat tudott készíteni a család. Talán egy kicsit modernebb 
technológiákat is elkezdtünk alkalmazni a borkészítésben. 
Természetesen ezeket nem én találom ki, hanem megis-
merjük más borászatoktól és próbáljuk mangunkévá tenni.

– Van, hogy nem értetek egyet?
– Ferenc: Persze, de nem igazán vannak konfliktusok. 

Úgy fogalmaznék, hogy kompromisszumkész család va-
gyunk. Szerencsére mindenki tud alkalmazkodni egy fel-
merülő helyzethez.

– Számotokra mi adja a szakma szépségét?
– Ferenc: Nem munkának fogom fel. Szeretem csinál-

ni, mondhatni szívesebben vagyok a szőlőben, mint egy 
nyaraláson.

– Gergely: Izgalmas szakma. Nem monoton, minden 
nap más és változatos, rengeteg ága van a tevékenységnek. 
A szőlő, a telepítés, a szüret. Illetve minden év egy új lehe-
tőség új élményekkel, új kihívásokkal.

– Nagyon jó eredményt értetek el a Szekszárdi Borvidéki 
Borversenyen.

– Gergely: Nagy szerencsénk volt, tíz bort neveztünk 
ebből kilenccel aranyéremmel jöttünk haza. Továbbá, ami 
nagy elismerés számunkra -  már-már túlzásnak érezzük, 
hogy ilyen szerencsések lehettünk – hogy a legjobb rosé-, 
fehér- és vörösbor is a miénk lett. Így az idei legeredmé-
nyesebb pincészet címet nyerhettük el Szekszárdon. Ez 
nagy büszkeség a családunknak. Yela Yasmine Grace
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PROGRAMAJÁNLÓ
SZABADIDÔ 
Nyári Napközis Táborok
Naponta 08:00–16:00 óra között. 
Részvételi díj: 35 000 Ft/fő/5 nap. 
Természetjáró tábor: június 20–
24. Jelentkezési határidő: május 
31. Varázsasztal tábor: július 4–8. 
Jelentkezési határidő: június 15. 
Barangoló tábor: július 11–15. 
Jelentkezési határidő: június 22. Varázsasztal tábor: augusztus 8–12. Jelent-
kezési határidő: július 12. Korhatár: 7–12 év. Jelentkezés: gyermektabor@szek-
szardagora.hu, 74/529–610. 

SZÍNHÁZ 
Június 2., csütörtök 19:00
– Színházterem
Tamási Áron: Vitéz lélek
– székely történet három  
felvonásban
– Múzsa bérlet IV. előadás
A Vitéz lélek előadása szép, de 
embert próbáló feladat: egy kis 
székely világot tár elénk. Olyan 
figurákat, akik a mai ember számára már egzotikusnak hatnak természetsze-
retetükkel, naiv bölcsességükkel, csavaros humorukkal. Pedig ez sem tökéletes 
világ: a gyarlóság, kisszerűség ezt is kikezdi. Itt is szükség van „egy tiszta lélek-
re”, aki a többiek számára utat mutat, aki segít magukba nézni. Jegyárak: 3.300, 
3.500, 3.800 Ft

Június 4., szombat 19:00 – Színházterem
Tóth Ede: A falu rossza – zenés színmû két részben
Bátki Tercsi és Feledi Lajos esküvőjétől hangos a falu. Hangos az ifjú pár  
szerelmi évődéstől és civódástól, hangos az örömapa, hangos a násznép, 
hangos, aki örül… és az is, aki nem. Hiszen nem is olyan váratlanul, de min-
denképpen hívatlanul megjelenik a falu rossza, a méltán hírhedt Göndör 
Sándor, a menyasszony volt szerelme, kinek célja nem csekélyebb, mint-
hogy meghiúsítsa az esküvőt. 

Az előadás ingyenes, de regisztrációhoz kötött! Regisztrálni lehet intéz-
ményünk jegypénztárában és a rendezvény előtt a helyszínen. Az előadás a  
Déryné Program hozzájárulásával valósul meg.
Június 17., péntek 19:00 – KultUdvar, Vármegyeháza udvara
Esőhelyszín: Babits Mihály Kulturális Központ, Rendezvényterem
Az élet egy kabaré – Tanulj meg komédiázni!  
Felhőtlen kacagás, slágerek, színház, mert megérdemeljük. Szórakoztatás, pénz 
és élet. Nők és férfiak, színházi kulisszák. A Spirit Színház az előadás első ré-
szében felidézi a ’30-as, ’40-es évek bohózatainak, filmjeinek történeteit, dalait. 
A második rész érdekes párhuzamként napjaink Budapestjéről mesél és énekel 
kortárs szerzők műveivel. Hogy miről? …gazdasági és emberi válság, keserédes 
szórakoztatás…nem változott volna semmi? Molnár Ferenc vagy Varró Dani, 
Karády vagy Koncz Zsuzsa, Nagy Endre vagy Gerlóczy Márton. Ezen az estén 
nem kell választani. Szórakozni és elgondolkodni …lehet. Jegyár: 2.000 Ft.

KIÁLLÍTÁS – Mûvésztanárok Tolnában
Május 21. – július 3.  
– Művészetek Háza 
Molnár Mózsi György és 
Kovács Ferenc kiállítása
A két tolna megyei képzőművész, 
Molnár Mózsi György és Kovács 
Ferenc páratlanul gazdag életmű-
vébe nyerhetnek betekintést azok, 
akik ellátogatnak a Művészetek 

Házába. Molnár Mózsi György és Kovács Ferenc megkerülhetetlen szereplője 
a megyei művészeti életnek. Képeiken tájakat, épületeket, tárgyakat örökíte-
nek meg egyedül álló módon, alkotásaik egyszerre magával ragadóak és va-
rázslatosak. A kiállítás megtekinthető: 2022. július 3-ig hétfő kivételével naponta 
10–17 óra között. A belépés díjtalan!

A programváltoztatás jogát az intézmény fenntartja! • További részletek: www.szekszardagora.hu 

Engedjük a sorsnak, hogy megtaláljon minket 
Interjú Kovács Áronnal, a Robin Hood fôszereplôjével
Kovács Áront felhívták te-
lefonon és megkérdezték 
tôle, lenne-e fôszereplôje 
a Robin Hood címû csalá-
di musicalnek. Bár elôször 
a kérdést is alig hitte, igent 
mondott – mindennek éppen 
tíz éve, azóta három darab-
ban játszik egyszerre. Kovács 
Áront mi is felhívtuk telefo-
non, s a Robin Hoodról kér-
deztük, amelyet június 5-én 
mutatnak be a Babits Mihály 
Kulturális Központban. 

– A világ egyik legismertebb hőse, 
történetén generációk nőttek fel. 
Milyen egy Robin Hood-színdarab 
2022-ben?

– A klasszikus történet alapjain 
Gyuriék (Szomor György, a darab 
egyik szerzője – GZ) nem változ-
tattak, viszont fantasztikus zenéket 
írtak hozzá. Ez egy minden ízében 
családi musical tele akcióval, eb-
ből következően áldozatokkal, ka-
landdal, szerelemmel, nagyon sok 
humorral, nevetéssel. Én a Robin 
Hood-ot azért szeretem nagyon, 
mert mindenki más és más miatt 
tud kapcsolódni hozzá. Valaki az 
akció, a kaland szerelmese, azért 
választja ezt a darabot, valaki a ro-
mantikus szál miatt, valaki pedig 
azért, mert szeretne jókat nevetni, 
de sokan azért ülnek be rá, mert az 
igazságkeresés motívuma nyeri el a 
tetszésüket, vagy az, ahogyan a ba-
rátságról mesél. Mindenki ki tud magá-
nak hasítani egy olyan szeletet, amellyel 
be tud vonódni Robin Hood történe-
tébe. Ilyen egy igazi családi musical. 

– Egyszer olvastam egy színész nyilat-
kozatát, amelyben kifejtette, hogy az 
egyik legnehezebb feladat a sokak által 
ismert karaktereket eljátszani, mert 
nehéz mindig valami újat, valami 
mást megmutatni belőle. Robin Hood 
karaktere is éppen ilyen. Mennyire volt 
nehéz „megfogni” a szerepet? 

– Nekem ez volt az első színpadi sze-
repem. Álltam már színpadon zenész-
ként, énekesként, televíziós műsorve-
zetőként, de színészként még soha. 

Aztán 2012-ben felhívott Szomor 
Gyuri és felkért, hogy legyek én a fősze-
replő. Megkérdeztem tőle: „Gyuri, én? 
 Hogyan?” Erre ő: „Csajokat szereted?” 

Mondtam: „Igen” (nevet). „Verekedni 
szoktál?” – igennel feleltem, mert ak-
kor küzdősportokat űztem. Erre ő: „és 
énekelni tudsz?” Erre én szinten igen-
nel feleltem, mire ő visszakérdezett, 
hogy akkor miről is beszélgetünk? 
Szóval, nem én találtam meg Robin 
Hood-ot, hanem Robin Hood talált 
meg engem. Amikor elvállaltam a 
szerepet, besétáltam – egy számomra 
teljesen új – színpadra és keményen 
elkezdtem dolgozni, hogy jó legyek. A 

színészkollégák szemében 
megláttam, hogy egyenran-
gú félként kezelnek, hogy 
értékelik a kemény munká-
mat. Tehát, úgy fogtam meg 
Robin Hood karakterét, 
hogy beletettem a szerepbe 
mindent! Jelenleg három 
darabban játszom, és azt, 
hogy velem egyáltalán a 
színházi életben számol-
nak, csak a Robin Hood-
nak köszönhetem. Én nem 
iskolában tanultam a színé-
szetet, hanem a sherwoodi 
erdőben. (nevet)

– Milyen üzenete van a da-
rabnak? 

– Hogy nem az az ember 
válik hőssé, vezetővé, aki 
azt mondja magáról, hogy 
én most az leszek, hanem 
az, akit megtalál a sors.  
Robin Hood nem akart 

hős lenni, de az lett, és mi is bármi-
kor lehetünk bármik, csak engedjük 
a sorsnak, hogy megtaláljon minket. 
 Gödrei Zoltán

Egy város élhetôségét, fejlôdésének mércé-
jét a helyi cégek gazdasági helyzete kivá-
lóan mutatja. Nélkülük ugyanis nincs mun-
ka, nincs fejlesztés. Szekszárd több sikeres 
családi vállalkozás székhelye. Ezek egyike 
a Prantner Pince, ahol már nemzedékekre 
visszamenôleg is borászattal foglalkoztak.
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SZEKSZÁRD KIEMELKEDÔ MÛVÉSZETI EGYÜTTESEI

Szekszárd Big Band
Pecze István trombitamûvész, a Liszt Ferenc Mûvésze-
ti Iskola nyugalmazott tanára, a Szekszárd Big Band 
mûvészeti vezetôje mutatja be az együttest.

– Mikor, hogyan, kikből alakult a 
Szekszárd Big Band?

– A Szekszárd Big Band 1979 őszén 
alakult teljes egészében amatőr mu-
zsikusokból. Azóta is egyetlen – fo-
lyamatosan működő – big band Ma-
gyarországon. Mára a legrégebben 
működő big band lettünk. Az együt-
tes alapítója és művészeti vezetője: 
Pecze István trombitaművész, a Liszt 
Ferenc Művészeti Iskola nyugalma-
zott tanára.

– Mint minden civil szervezetnek, 
működési formát kellett keresnetek. Ti 
melyiket választottátok?

– 1990-ben, a rendszerváltáskor 
látszott, hogy állami finanszírozással 
nem lehet amatőr együtteseket fenn-
tartani, ezért kerestük a lehetőségét a 
továbbműködésnek. Voltak, akik  az 
egyesületi formát választották, mi az 
alapítványi működés mellett döntöt-
tünk. Mindkettőnek vannak előnyei, 
hátrányai, de azóta is megmaradtunk 
az alapítványi működési forma mellett.

– Említsd meg a legemlékezetesebb fel-
lépéseiteket, hisz van mire büszkének 
lennetek!

– A SZBB két alkalommal nyerte el 
a Népművelési Intézet nívódíját, va-
lamint művelődési miniszteri dicsé-
retben is részesült, minősítése – két-
szeres arany oklevél.

– A Big Band Párizstól – Moszkvá-
ig Európa sok koncerttermében ara-

tott sikert ezzel öregbítve országunk, 
illetve szűkebb pátriánk Szekszárd jó 
hírét.

– Tomsits Rudolf Szekszárdi Jazz- 
mise címen nagyszerű művet írt és 
ajánlott a Szekszárd Big Band-nek és 
a Liszt Ferenc Pedagóguskórusnak. A 
mű a szekszárdi ősbemutató után a 
pápa magyarországi látogatásakor is 
elhangzott többtízezer főnyi hallga-
tóság előtt a pécs-pogányi repülőté-
ren. CD-lemez és kazetta is kiadásra 
került a Jazzmiséből. 1992 pünkösd-
jén a budapesti Horváth Mihály téri 
templomból ünnepi miseként élőben 
közvetítette a Magyar Rádió.

– 1993-ban nagy Európa turnéra 
utazott a Szekszárdi Jazzmise előadói 
stábja. Hollandia, Franciaország, Né-
metország zeneszerető közönsége is 

megismerkedhetett kulturális érté-
künkkel, az Európában is ritkaság-
számba menő Jazzmisével. A turné 
legsikeresebb előadásai a meppeli 
katedrális-, a strassbourgi Szent Pál 
székesegyház- és az augsburgi dóm-
béli előadások, illetve misék voltak.

– A Szekszárd Big Band 1997 ka-
rácsonyára új CD-lemezt adott ki a 
MATÁV anyagi támogatásával Szek-
szárd Blues címen.  Több alkalommal 
nagy sikerrel mutatták be a Nem-

zeti énekkarral D. Ellington, Sacred  
Music című miséjét táblás házak előtt. 

– 2005-ben Tolna Megye Príma 
Díjasaként a Művészetek Palotájában 
adhatott hangversenyt a Big Band.

– 2009. február 16-án Jubileumi 
hangverseny keretében ünnepelte a 
zenekar fennállásának harminc éves 
jubileumát.

– A Szekszárd Big Band állandó 
szereplője a Filharmónia KHT által 
szervezett ifjúsági hangversenyeknek, 
valamint szekszárdi, ill. Szekszárd 
környéki „boros” rendezvényeknek.

– 2019 februárjában 40 éves jubileu-
mi hangversenyét tartotta az együttes. 

– Az együttes fenntartói a Babits 
Mihály Művelődési Ház és Gyerme-
kek Háza és a Szekszárd Big Band 
Alapítvány. Dicsô Zsolt

A Szekszárdi Napló sorozatot indít Szekszárd Kiemelkedô 
Mûvészeti Együtteseinek bemutatására. Ezek az együttesek 
sok-sok éves kiemelkedô mûvészeti munkájukkal azért dol-
goznak, hogy életünk szebb, jobb tartalmasabb legyen. Meg-
érdemlik, hogy mindenki tudjon róluk, megismerjék ôket!

A TÁNC KÉPE – A KÉP TÁNCA
Kirchné Máté Réka fotográfus kiállítása

Kirchné Máté Réka, Bonyhádon élő 
fotográfus 45. önálló fotókiállítá-
sa nyílt a Tolna megyei Illyés Gyula 
Könyvtárában. Édesapja, Máté Gyula 
alkotó ember volt. Rendszeresen részt 
vesz fotópályázatokon, szerepet vállal 
a Bonyhádi Fotóklubban, koordinálja 
a Tarka fotópályázatot, és immár nem 

csak tagja a Magyar Fotóművészek 
Világszövetségének, de tavaly meg-
bízták a Nemzetköz(t)i Magyar Fotó-
szalon koordinálásával is.

Ha épp nincs a kezében fényké-
pezőgép, akkor fejben komponál 
és lelki szemei előtt látja a képet. 
Egyik kedvenc témája a mozgás: 

tánc, sport, madarak röpte, vadak 
és folyók futása, hiszen folyamatos 
mozgásban van az egész világ – és 
benne mi is.

Április 29-én ünnepeltük a 
táncművészet világnapját, így a 
tárlat aktualitását is e dátum adta: 
áprilisban Bonyhádon, most má-
jusban pedig itt Szekszárdon te-
kinthetik meg az érdeklődők  
Kirchné Máté Réka a képeit. A kiál-
lítás 20 év képanyagának válogatása. 

„És ha egy-egy fotó láttán eszébe 
jut egy dal, és szinte hallja a kísérő 
zenét, dúdoljon bátran kedvére!” – 
biztat az alkotó.

Kirchné Máté Réka első könyvé-
ben Erdélyben készített fotói sze-
repelnek, melyekhez V. Gänszler 
Beáta írt kitalált történeteket. Új 
könyve már nyomdában van, június 
18-án lesz a bemutatója a Völgységi 
Könyvfesztiválon. A címe: Itt repül 
a nagymadár. Benne természetfotói 
szerepelnek. A kötet megismertet 
bennünket azok elkészítésének kö-
rülményeivel, a vadakról és mada-
rakról szóló információkkal, és hu-
morral.  adzs

Pilinszky gesztusai szögletesek és 
szélesek, mint egy karmester, jobb 
kézfejével vízszinteseket és függő-
legeseket rajzol, vékony karja hűen 
követi. Kezében izzó talpas cigaret-
táját hol mutató és középső ujja közé 
fogja, hol mutató- és hüvelyujja közé 
csippenti, kifele mutatva az égő zsa-
rátnokot. Időnként beleszippant, 
szinte harapja és végtelennek tűnő 
ideig tartja tüdejében. Majd mikor 
nekikezd mondandójának, egyszer-
re böffenti ki a füstöt. 

– Érted? – a második szótag ma-
gasan marad.

– Azt hiszem, igen. Hiszel a túlvi-
lágban Jancsi?

– Hiszek, de ez nem volt mindig 
így. Nehéz utam volt, kerestem so-
káig a jóistent – a szóközepi s-set, 
hosszan megnyomta.  Egy domon-
kos-rendi pap mondta nekem, na-
gyon szerethet az Isten engem, ha 
hagyott ennyit szenvedni. Nézd, 
amikor behívtak, magammal hoz-
tam több regényt is, de kidobáltam 
mind. Ebben az őrületben nem ér-
vényesek a kitalált, szépen megírt 
történetek. – Beletúr 42-es hátizsák-
jába. – Egyetlen könyvem maradt, 
az Evangélium. Ez az egy hiteles.

A honvédet elkezdi rázni a kö-
högés, gyomorsav marja légcsövét, 
csak lassan csitul el. Az őrmester te-
kintete a távolba mered.

– Azt sem tudom, hányadika van, 
talán március vége lehet. Most, hogy 
emlegetted, annyira megkívántam a 
halat, hiszen böjt van!

– Ne gondolj az ételre, könnyebb 
úgy. Egyébként március 27-e van, 
három nap és itt a húsvét. Emlékszel 
a régi húsvétokra?

– Hogyne, a régi falusi locsolko-
dások, szép lányok, friss sonka, főtt 
tojás, Úristen!

– Igen, de én a megváltásra gon-
doltam, Krisztus meghalt a keresz-
ten és harmadnapra feltámadt. Meg-
halt értünk, bűnösökért.

Ódornak eszébe jut egy hat évvel 
azelőtti húsvéti élménye. 1939 tava-
szán már mindenesként dolgozott a 
kórházban. Az ünnep előtt behoztak 
egy korabeli fiút, Bartók Petit, aki 
leesett a fáról és elvesztette eszmé-
letét. Pár napot bent tartották meg-
figyelésre, őt jelölték ki segítőjének. 
Hamar barátságot kötöttek. Péter el-
hívta a közeli házukba egy hétvégén, 
Pasarétre, a Csalán útra. Péter apja 
egy rendkívül vékony, fitos orrú, hó-
fehér hajú férfi volt, aki otthon is öl-
tönyt viselt. Szögletes szemeit tágra 
nyitotta. Mint kiderült, zeneszerző. 
Emeleti dolgozószobájában ült szé-
kén lábait szorosan keresztbe téve, 
mikor fia bemutatta őt.

– Honnan származol?
– Simontornyáról, Tolna várme-

gyéből, méltóságos uram.
Elmerengett a férfi.
– Én már jártam arra felé. Azt a 

népdalt ismered, hogy Kormos Pistát 
Simontornyán megfogták?

– Nem hallottam még. – A fiú le-
sütötte szemét.

– Jó harminc éve gyűjtöttem a dalt 
és a szöveget Felsőiregen. – Odalé-
pett asztalához, ajkához illesztett 
egy furulyát és lejátszotta az egy-
szerű dallamot. – Ugye, milyen gyö-
nyörű, szinte lebeg!

A kalotaszegi faragott asztalon 
kottahalom volt, felső lapjára ráír-
ták, Violin concerto.

– Látod, ebben is sok népi dal-
lam szerepel, csupa vonós. Néhány 
hónapja mutatták be Hollandiában. 
Szereted a hegedűt? Ha teheted, 
hallgasd majd meg egyszer felnőtt-
ként, persze csak amennyiben ezek 
a hitvány gazemberek hagyják, hogy 
a magadfajta szegény legények is 
hozzá juthassanak a zenéhez. Ahogy 
most alakul, az lesz a csoda, ha túl-
éljük a következő éveket. Gonoszok 
irányítják Európát és a mieink köve-
tik őket, mint a birkák. – Becsörte-
tett Péter.

– Apuka, játszhatok Janival?
– Menjetek csak, fél óra múlva sü-

teményt tálalunk a kávéhoz. A kör-
tefát kerüljétek el!

A honvéd nagyot sóhajt, beletúr 
ritkuló hajába.

– Egyszer beszélgettem egy zene-
szerzővel. Azt mondta, hitvány ga-
zembereket szolgálunk! Mondd, mi 
végre ez az egész? – Fogai vacognak, 
szeméből csorog a könny. – Az osz-
tag fele már elhullott. Meghalunk 
hamarosan. És ha túléljük, egyálta-
lán, Jancsikám, akkor mi lesz? Ho-
gyan lesz tovább?

Az altiszt eltöpreng, rágyújt követ-
kező cigarettájára. Eltűnődve nézi a 
kietlen, romos tájat. A felélénkülő 
szél pernyét hoz feléjük.

– Akkor megpróbálunk együtt 
élni az önváddal és vezeklünk, ami-
ért túléltük ezt a háborút.

A novella megjelent 
a Spanyolnátha mû-
vészeti folyóirat XIX. 
évfolyam, 2022/1. szá-
mában Bartók plusz 
Pilinszky plusz Ódor 
címen.

MÉSZÖLY MIKLÓS SZEKSZÁRDJA, SZEKSZÁRD MÉSZÖLY MIKLÓSA
Liebhauser János és Dicső Zsolt szerkesztésében: „Át-
fénylik rajtuk”, Antológia Mészöly Miklós 100. születés-
napjára címmel, a Kalligram Kiadó gondozásában meg-
jelent kötet bemutatója Budapesten.

– A kötet budapesti bemutatója május 23-án zajlott az 
Írók Boltjában. A kötetet Zalán Tibor író, Győrffy Ákos 
költő, Mészáros Sándor a Kalligram Kiadó igazgatója és 
Liebhauser János a kötet egyik szerkesztője mutatta be.

– A rendezvény sok érdeklődőt vonzott. A kötet har-
minchat szerzője közül is sokan megjelentek.

– Az esemény zárásaként hivatalosan is közzétették a 
IX. „Szekszárdi Magasiskola” Mészöly Miklós Irodalmi 
Akadémia és Írói Mesterkurzus 2022-es kiírását és meg-
hirdették a rendezvényt.  adzs 

A mellékelt QR-kód
használatával
megtekinthető

Ódor János Gábor teljes
novellája Rubányi Anita

előadásában, melyet
a Tolnatáj Televízió

rögzített. 

Ódor János Gábor

Tertia die (részlet)
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Egy újvárosi kántorválasztás bonyodalmai

Esetünk 1894 őszén történt amikor Új-
városban megüresedett a kántortanítói 
állás, melyet annak rendje módján be 
kellett tölteni. A városban ekkor már a 
két plébánia tevékenységét közös egyház-
községi szervezet segítette. Ki is jelöltek 
maguk közül egy bizottságot, hogy tegye 
meg a szükséges teendőket. A bizott-
ság pedig pályázatot hirdetett, és volt is 
mindjárt az állásra négy jelentkező. Tör-
tént azonban egy csavar, mert a bizottság 
megmásította döntését, és az új pályá-
zatban csak a kántori teendőket jelölték 
meg, mire három pályázó visszalépett. 

A városrészben gyorsan terjedt a hír, új 
kántort kap a templom. Összeültek hát a 
hangadók, és megszületett a döntés, Ne-
mes Győző tanító úr legyen az új kántor. 
A tanító úr nagy tiszteletben állt előttük, 
mivel Mikó György plébános kora ta-
vasztól késő őszig a plébánián gyermek-
menhelyet üzemeltett, hogy az emberek 
nyugodtan dolgozhassanak a földeken. 
Asszonyokat foglalkoztatott, etették, ru-

házták őket, mindezeket a plébános pén-
zén. A tanító úr pedig Rongyos Egyletet 
alakított, és egy szekérrel időnként végig-
járta a várost adományokat gyűjtvén szá-
mukra. A tanító úr eddig csak a helyettesi 
feladatokat látta el, de esze ágában sem 
volt az állást kevesebb fizetésért meg-
pályázni. Hangadóinkat ez cseppet sem 
zavarta, a döntés megtörtént, és hogy 
annak nagyobb nyomatékot adjanak, fel 
is vonultak a plébánia elé a tanító urat 
éltetve. A tömeget a nagy tiszteletnek ör-
vendő Mikó György, kitől szegény segít-
ség nélkül soha nem távozott, még meg 
tudta nyugtatni, de a döntés ideje hamar 
elérkezett. Traiber Jánost, a pályázót a bi-
zottság próbajátékra hívta, melyen a ta-
gok tetszését elnyerte ügyes orgonajátéka 
és kellemes énekhangja. Átvonultak hát 
a plébániára, hogy meghozzák döntést. 
Míg a bizottság ülésezett újra megjelen-
tek embereink és a mintegy 500 fő ak-
kora ribilliót csapott, hogy csendőröket 
kellett kivezényelni a rend fenntartására. 
Eközben pedig megszületett a döntés 
Traiber János lesz az új kántor. A tömeg 
dolgavégezetlenül távozott, de mérgük-
ben még megüzenték a kántornak, hogy 
be ne tegye a lábát a templomba, mert 
elvágják a torkát. Majd újabb szervezke-
désbe kezdtek és levelet írtak a pécsi püs-
pöknek, hogy nekik csak Nemes tanító 
úr lehet a kántoruk, kérve őt helyezze e 
funkcióba. A püspök azonban visszaírt, 
sajnálja, de a választás szabályos volt, vál-
toztatni nem lehet. 

A bemutatkozás január elsején tör-
tént és a szentmisén elkerülendő a bajt 
megjelent a szolgabíró és a városi bíró 
is, szigorú tekintetükkel végigpásztázva 
a sorokat, emberek is nem lesz rendza-
varás. A szentmise rendben le is zajlott. 
Gondolnánk, az újvárosiak is napirend-
re tértek a történtek után, de nem úgy 
történtek a dolgok. 1895 tavaszán a tes-
tületnek lejárt a mandátuma, ezért új 
választásokat írtak ki. A választás eddig 
nem hozta lázba a várost. Jó, ha száz fő 

egyáltalán vette a fáradtságot, hogy le-
adja szavazatát a megszokott tagokra, de 
most másként történt a dolog. Embere-
ink az országos választásokat is túlszár-
nyalva zászlók alatt tömegesen jelentek 
meg a szavazáson, miközben szociális 
jelszavakat kiáltoztak „le az urakkal”, és 
kész listák alapján kibuktatták mindazon 
régi képviselőket, akik részt vettek a kán- 
torválasztáson. Este pedig győzelmüket 
nagy dáridóval ünnepelték. Egyre azon-
ban nem gondoltak. Mint azt a korabeli 
lap is megírta, olyan tagokat választottak 
be a testületbe, akik a feladatra teljesen 
alkalmatlanok voltak. Wosinsky Mór bel-
városi plébános is vakarhatta a fejét, mit 
kezd majd ezekkel az emberekkel. Ezért 
aztán az alakuló ülésen felsorolta mind-
azokat a bajokat, problémákat, melyeket 
majd a testületi tagoknak kell megoldani, 
probléma pedig volt bőven. Az új tagok 
pedig mindezektől megriadva, a régiek 
pedig sértődésből egy tagjuk kivételével 
mindannyian lemondtak a tisztségük-
ről. Ezután új választást kellett tartani, és 
minden maradt a régiben.

 Ótós Miklós

Amikor 1794-ben csaknem az 
egész város leégett, a károsul-
tak szinte egyik percrôl a má-
sikra nincstelenné váltak. Jött 
ugyan segítség, de a legsze-
gényebbek számára ez kevés 
volt a talpra álláshoz. Ezért 
aztán a város vezetése a mai 
Újváros területén ingyenes 
parcellákat osztott ki számuk-
ra, hogy valahogy elkezdhes-
sék új életüket. Dolgos nap-
számos emberek voltak, akik 
a környezô dombok szôlôit 
munkálták, de ez a város rész 
szegény maradt. Elégedetlen-
ségeik következtében viszont 
hangadóik könnyen feltüzel-
ték ôket, és ilyenkor demonst-
ráltak vélt vagy valós igazuk 
mellett.

TESTVÉRKÖZSÉG
UKRAJNÁBAN
A második világháború 
szülte azt a 83 évvel ezelőt-
ti kapcsolatot, amely a béke 
idején gyorsan feledésbe 
merült. Csak gyökerei van-
nak, nem szökkent szárba, 
nem hozott virágot. Most is 
mindössze egy visszaemlé-
kezés erejéig legyen szó róla, 
az ukrajnai menekülteket 
segítő szándékhoz erőt adó 
emlékről. Csak az a fájdal-
mas, hogy megint háború 
miatt, és ilyenkor mindig az 
igazság az első áldozat…

A trianoni döntéskor el-
veszített területek egy ré-
szének visszacsatolásakor a 
Magyar Városok Országos 
Szövetségének biztatására 
Szekszárd kárpátaljai test-
vér-települési kapcsolatot 
létesített. A kiválasztott hely 
a Técsői járásban található 
Kökényes nagyközség volt, 
ukránul Ternovo. Törté-
netéről keveset lehet tudni. 
Régi adat Vályi Andrásé, a 
Magyarország leírása című 
három kötetes gyűjtésben 
(1796–1799): Kökényes 
orosz falu Máramaros vár-
megyében. Lakosai ó-hi-
tűek. Száz évvel ezelőtti 
jellemzői Révai nagy lexi-
konjában találhatók (1915), 
közülük bizonyára csak a 
földrajzi helyzet leírása ér-
vényes: Kökényes Técsőtől 
– a jelenlegi járási székhely-
től – észak-keletre fekszik a 
Tarac patak mellett. Légvo-
nalban Mátészalkától 110, 
Munkácstól 80 km-re lévő 
nagyközség. 3093 lakosából 

57 volt magyar, német 879, 
ruszin 2153. Közülük 43 
római katolikus, 2181 gö-
rög-katolikus, 866 izraelita. 

Városunk képviselő-tes-
tülete 1939. július 13-án tár-
gyalta a szövetség javaslatát. 
Készségesen vállalta a kap-
csolat felvételét: Szekszárd 
„átérzi a hazafias mozga-
lom fontosságát és szeretettel 
fogadja Kökényes községet 
testvérközségül.” Ennek ta-
nújelét adva mindjárt ezer 
pengőt tervezett a kapcso-
lat kezdésére. Az együtt-
működés nem ígérkezett 
könnyűnek. Elsősorban az 
akkor jelentősnek számító 
távolság miatt voltak kétsé-
gek, ennek ellenére a testü-
leti tagok többsége lelkesen 
pártolta az ügyet. Főként 
kulturális és gazdasági té-
ren láttak együttműködési 
lehetőséget. Gondoltak az 
idegenforgalomra, egymás 
népművészetének megis-
merésére és szociális jel-
legű gyermeküdültetésre is. 
Az akkor már 4100 lelket 
számláló Kökényesnek sze-
zonmunkákra és hosszabb 
ideig tartó foglalkoztatásra 
kínáltunk lehetőséget. 

Ma nincs napirenden 
kapcsolat építése Szekszárd 
és Kökényes között. Bár ki 
tudja? Lehet, hogy a kárpát-
aljai település és Szekszárd 
egymást testvérré fogadása 
ma szimbolikus jelentőségű 
kiállás lehetne a háborút 
szenvedő Ukrajna mellett.

 Kaczián János

Ismételt tájékoztatás szálláshely-szolgáltatóknak
a szálláshely-minôsítésrôl

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. tv. 2021. 
szeptember 1-től hatályos módosítása értelmében szál-
láshely-szolgáltatás csak a Kormány rendeletében 
meghatározott, a szálláshely-minősítésre vonatkozó 
rendelkezések megtartásával és a kereskedelmi hatóság 
részére történő szálláshely-üzemeltetési bejelentést kö-
vetően folytatható.

Szálláshely-minősítés: a szálláshelyek számára előírt 
minőségi követelményeknek való megfelelés vizsgálata és 
annak alapján a szálláshelyek minőségi fokozatokba soro-
lása a szálláshely-minősítő szervezet által.

A szálláshely-minősítés elkülönül a jegyző eljárásától. A 
szálláshely-minősítési eljárás szabályai minőségi, műsza-
ki és szolgáltatási szempontrendszere a szálláshely-minő-
sítő szervezet elektronikus felületén kerülnek közzététel-
re, mely alapján a szálláshely-minősítő szervezet vizsgálja 
különösen a szálláshely műszaki állapotát és felszereltsé-
gét, illetve a nyújtott szolgáltatások színvonalát.

A Kormány a szálláshely-minősítési tevékenység el-
látására a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiak-
ban: szálláshely-minősítő szervezet) jelölte ki.

A szálláshely-szolgáltató a szálláshely üzemelteté-
si tevékenység bejelentését megelőzően, valamint az 
első minősítést követően háromévente köteles a szállás-
hely-minősítő szervezet vizsgálatát és értékelését kérni, a 
szálláshelytípusra vonatkozó követelményekhez igazodó 
minőségi fokozatba sorolás érdekében.

A szálláshely-szolgáltatásnak folyamatosan meg kell 
felelnie a minősítéskor megállapított követelmények-
nek. A szálláshely szolgáltató a szálláshely-minősítésben 
bekövetkezett változást követően, valamint a szállás-
hely-minősítés megújítása során kiállított dokumentu-
mot haladéktalanul köteles megküldeni a jegyzőnek.

A szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytatókról 
vezetett jegyzői nyilvántartás a szálláshely-szolgáltatá-
si tevékenység típusának megjelölésén kívül minőségi 
fokozatba sorolását is tartalmazza. A jegyző a szállás-
hely-szolgáltatót a minősítő szervezet által megállapított 
minőségi fokozatnak megfelelően veszi nyilvántartásba.

Új szálláshely bejelentése esetén:
A szálláshely-minősítés új szálláshely bejelentése esetén 

megelőzi a jegyzői eljárást, a szálláshely-szolgáltatási te-
vékenység jegyző felé történő bejelentésének 2022. január 
1-től kötelező melléklete a szálláshely minősítéséről szóló 
igazoló dokumentum. 

A 2021. december 31-én már nyilvántartásba vett 
szálláshelyek esetén az első szálláshely-minősítést szál-
láshelytípusonként az alábbi időpontig szükséges igé-
nyelni a szálláshely-minősítő szervezettől:
a) szálloda szálláshelyek esetében 2021. december 31-ig;
b) panzió szálláshelyek esetében 2021. december 31-ig;
c) kemping szálláshelyek esetében 2022. június 30-ig;
d) üdülőháztelep szálláshelyek esetében 2022. június 30-ig;
e) közösségi szálláshelyek esetében 2022. június 30-ig;
f) egyéb szálláshelyek esetében 2023. január 1-ig;
g) magánszálláshelyek esetében 2023. január 1-ig.

Ha a szálláshely rendelkezik a szálláshely-minősítő 
szervezet elektronikus felületén közzétett típusú, érvényes 
tanúsító védjeggyel, a fentiekben meghatározott időpontig 
köteles regisztrálni a szálláshely-minősítő szervezet elekt-
ronikus felületén, és az érvényes minősítést igazolni a szál-
láshely-minősítő szervezet felé, aki ezt köteles elfogadni.

A szálláshely-minősítő szervezet a szálláshely-minősítési 
igények elbírálását 2022. január 1. napján kezdte meg.

A múzeumi világnap minden esztendőben felhívja a figyelmet a közgyűj-
temények fontosságára. Az ünnepnapon Szekszárdon megkoszorúzták az 
intézmény névadójának, Wosinsky Mórnak szobrát. A megemlékezés kere-
tében Dr. Vizi Márta tartott előadást a Múzeumpalota történetéről. A szo-
kásoknak megfelelően átadták a Wosinsky-emlékplakettet, melyet ebben az 
esztendőben Kaczián János, a helytörténeti egyesület volt elnöke vehetett át, 
míg a munkatársak elismeréséül szolgáló Wosinsky-díjat idén K. Tóth Gábor 
régész és Rubányi Anita múzeumpedagógus érdemelte ki.  (kg)

Részletes információk a 
https://szallashelyminosites.hu/ honlapon

érhetôk el, ahol a szálláshely típusok menüpont alatt
szerepelnek a tájékoztatók:

SZÁLLODA:
https://szallashelyminosites.hu/szalloda

PANZIÓ:
https://szallashelyminosites.hu/panzio

KEMPING:
https://szallashelyminosites.hu/kemping

ÜDÜLŐHÁZTELEP:
https://szallashelyminosites.hu/udulohaztelep

KÖZÖSSÉGI SZÁLLÁSHELY:
https://szallashelyminosites.hu/kozossegi-szallashely

EGYÉB SZÁLLÁSHELY:
https://szallashelyminosites.hu/egyeb-szallashely

MAGÁNSZÁLLÁSHELY:
https://szallashelyminosites.hu/magan-szallashely

GYERMEKNAP GEMENCEN!
A Gemenc Zrt. játékos és ingyenes programokkal várja
a gyermekes családokat
Ingyenesen látogatható gyer-
mekprogramokkal várja a Ge-
menc Zrt. 2022. május 29-én, 
vasárnap a kisgyermekes csa-
ládokat. Ezen kívül az erdei 
vasút, sőt Rezét gőzös vontatta 
szerelvényekkel, interaktív ki-
állításokkal és egyéb izgalmas 
kalandokkal találkozhatnak 
mindazok, akik a Gyermekna-
pon látogatnak el Pörbölyre, a 
Gemenc Zrt. Ökoturisztikai Központjába.

TOVÁBBI RÉSZLETES INFORMÁCIÓ:
http://turizmus.gemenczrt.hu/esemenyek/gemenci-gyermeknap-2022/
Ezen a napon az erdei vasúton a szokásos menetjegyekkel lehet utazni,  
a kiállítások is belépőjeggyel látogathatók.

Múzeumi Világnap

FOTÓ: CSONTOS PÉTER
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Vasutas családba született Bar-
cson 1912. augusztus 15-én. Az 
elemi iskolát még ott, a gimnázi-
umot már Szekszárdon végezte. A 
Garay Gimnáziumban nem volt 
éltanuló, ugyanakkor az iskola 
katolikus ifjúsági szervezetében, 
a Mária-kongregációban veze-
tő tisztséget töltött be. A pécsi  
Erzsébet Tudományegyetemen 
történelem-földrajz szakon tanult 
tovább, és ott már figyelemreméltó 
tehetségről tett tanúbizonyságot. 
A Sárköz népességtörténetéről írt 

doktori értekezését nagyra érté-
kelték, és munkájával a jeles pa-
rasztpárti politikusnak és népi 
írónak, Kovács Imrének is kivív-
ta nagyrabecsülését. Kovács Im-
rével a kapcsolata a világhábo-
rúig megmaradt. Tanulmányai 
végeztével az egyetem Földrajzi 
Intézetének lett adjunktusa. Jogi 
végzettséget is szerzett. A máso-
dik világháború alatt, már mint 
behívott tartalékos főhadnagy 
kötött házasságot Dr. Faggyas 
Jolánnal, akit még az egyetem-
ről ismert, de házasságkötésük 
idején már a muraszombati 
gimnáziumban volt történe-
lem-földrajz tanár. A házasság 

nem indult túl jól, Pataki hama-
rosan szovjet hadifogságba ke-
rült. Ott az általa csak ironikusan 
„keleti akadémiának” nevezett fo-
golytáborban tanult meg oroszul. 
Csak 1949-ben térhetett haza, 
de pályáját már nem folytathatta 
az egyetemen, a Garay Gimnázi-
um  tanára lett feleségével együtt. 
1951-ben kollégái rábeszélésére 
elvállalta az igazgatói megbízást, 
amit három évig töltött be. Igaz-
gatósága alatt volt a gimnázium 
tanulója Lázár Ervin is, aki nem 

volt problémamentes diák. Ennek 
ellenére Lázár Ervin később nagy 
szeretettel és tisztelettel beszélt 
egykori igazgatójáról. A számára 
nagyon terhessé váló beosztásról 
1954-ben mondott le. Ebben az 
évben Magyar Földrajzi Társaság 
pályázatán első díjat nyert a Sár-
köz természeti földrajza című út-
törő jellegű tanulmányával, amely 
később könyv formában is meg-
jelent. Igazgatóságáról lemond-
va több ideje maradt arra, hogy 
szenvedélyes természetjáróként 
rendszeresen vezessen gyalogos és 
kerékpáros túrákat a gimnázium 
tanulói számára.

Az 1956-os forradalom alatt di-
ákjait elkísérte a tüntetésekre. Ez a 
szerepvállalása elég indok volt arra, 
hogy örökre eltiltsák a történelem 
tanításától. Ezután kényszerűség-
ből oroszt is tanított a földrajz mel-
lett. Megyei földrajz szakfelügye-
lő is volt, több tanulmánya jelent 
meg folyóiratokban, aktívan részt 
vállalt a Földrajzi Társaság munká-
jában is. 1967-ben adták ki Tolna 
megyei kalauzát, amely hatalmas 
történeti és földrajzi műveltséggel 
megírt alapművé vált. Még 1972-es 
nyugdíjba vonulása után is lelkes 
túrázó maradt. Egy Grábócra tett 
havas kirándulás és a ki nem hevert 
tüdőgyulladás okozta halálát 1985-
ben.   Elblinger Ferenc

Még több a Garay gimnázium 
történetéről: 

http://regmult.blogspot.com/ 
2021/04/garay-125.html

GARAY 125 – Dr. Pataki József
A túramozgalom tudós tanára

Dr. Pataki Józsefrôl ugyan nem neveztek el utcát Szek-
szárdon, mégsem halványult el emléke. Az idén már 33. 
alkalommal rendezték meg a nevét viselô emléktúrát, 
amelynek állandó célpontja az Óbánya és Kisújbánya 
közt húzódó völgy, ahol a róla elnevezett – szebb napo-
kat is látott – kulcsosház melletti kopjafáját megkoszo-
rúzva adóznak a legendás „Patya bácsi” emlékének a 
tolna megyei természetjárók.

Szakmai pályakezdése a Balaton-fel-
vidék ősi bortermelő területén, 
Csopakon kezdődött, ahol 1954. és 
1956. között a Csopaki Állami Gaz-
daság szőlészetén dolgozott.
A diploma megszerzése után 1956 
májusában elfogadta a kutatói állást 
Pécsett. 

1953-ban kandidátusi címet szer-
zett. Akadémiai doktori értekezését 
„A termésmennyiség növelésének ha-
tása a termés minőségére és a szőlő-
tőkék biológiai jellemzőire” címmel 
1982-ben védte meg. Munkásságának 
középpontjában a minőségi fehér- 
és vörösbortermesztés tudományos 
alapjainak feltárása, fejlesztése állt.

A kor nagy kihívása a kézi mun-
kaerőre alapozott termesztés helyett 
a gépesített szőlőtermesztés tech-
nológiájának kidolgozása, biológiai 
és technikai elemeinek fejlesztése 
volt. Korszerű tőkeformák és met-
szési módok alkalmazása jelentősen 
hozzájárult a hegyvidéki minőségi 
borszőlőtermesztés fejlesztéséhez. A 
mennyiség és a minőség összefüg-
gésének kutatása során 10 fehér és 3 
kék minőségi borszőlőfajtán megálla-
pította az optimális terhelési szintet. 
Feltárta, hogy a szőlőtőkék különbö-
ző szintű terhelése milyen hatással 
van a tőkék fiziológiai magatartására. 
Bizonyította, hogy a lösz alapkőzeten 
kialakult barna erdőtalajon a telepítés 
előtti szakszerű készlettrágyázás ked-
vezően befolyásolja a tőkék termőre 
fordulását, a termésbiztonságot, a bor 
minőségét és a tőkék ellenálló képes-
ségét. Évtizedeken át foglalkozott klí-
mamegfigyeléssel. Elsők között hívta 
fel a figyelmet a globális felmelegedés 
szőlőre gyakorolt hatására és a sike-
res alkalmazkodási stratégiák fontos-
ságára.

Lelkes híve volt a környezetvéde-
lemnek a környezettudatos gazdálko-
dásnak, és ennek érdekében mind a 
biológiai alapok (nemes rezisztens faj-
ták) mind a technológia fejlesztésének.

Az intézet és dr. Diófási Lajos nagy 
vállalkozásnak számított a három 
borvidéken beállított affinitási kí-
sérlet. Irányításával az intézet köz-
ponti és szentmiklós-hegyi telep-
helyén példa értékű meliorációs és 
szőlőrekonstrukciós munkálatok 
valósultak meg. Kutatási eredmé-
nyeiről önállóan vagy társszerzőkkel 
263 publikációja jelent meg. A pécsi 
intézet munkáját a szabadföldi kí-
sérletek körültekintő tervezése, kivi-
telezése jellemezte. 

Nem véletlen, hogy nemcsak a 
régió borvidékeiről nyilvánult meg 
jelentős érdeklődés az itt folyó kísér-
letekről, hanem a távolabbi borvidé-
kekről és külföldről egyaránt sokan 
keresték fel az intézetet. Dr. Diófási 
Lajos és a pécsi intézet az új kutatási 
eredmények bemutatásával, ismere-
tetek átadásával kiemelkedően sokat 
tett a szakma területén. Meghatározó 
szerepet vállalt a badacsonyi kutató-
hely pécsi intézeten belüli újjászer-
vezésében, melynek 1993-tól 2000-ig 
igazgatói tisztét is ellátta. 

Elindította Badacsonyban a szőlő-
ültetvény-rekonstrukciós programot, 
és a kutatóintézeti működéshez szük-
séges elemi infrastruktúra kialakítása 
is nevéhez köthető. A Kéknyelű prog-
rammal, a környezetközpontú szőlő-

termesztési módszerek fejlesztésével, 
az olaszrizling fajtaérték kutatásával 
olyan a badacsonyi sajátosságokhoz 
igazított kutatási irányvonalat alakí-
tott ki Badacsonyban, amely ma is 
meghatározó az azóta önállóvá vált 
intézet működésében. 

A rendszerváltást követően nem-
csak a badacsonyi kutatóhely újjá-
szervezését vállalta magára, hanem az 
egész szőlész-borász szakma első szá-
mú meghatározó szervezőegyénisége 
lett. Meghirdette a 3. szőlőrekonstruk-
ciót, élen járt a biológiai alapok (gén-
bank, törzsültetvények) fenntartásának 
és fejlesztésének elismertetésében. A 
szőlészeti és borászati kutatóhelyek 
Földművelésügyi Minisztérium alatti 
újjászervezésében is személye, tekin-
télye jelentette az integráló erőt. 

A tudományos közéleti szerepét 
mutatja, hogy számos szakbizottság-
ban dolgozott: pl. tagja volt az MTA 
Kertészeti Szakbizottságának, a Faj-
taminősítő Bizottságnak, a Magyar 
Akkreditációs Bizottságnak, betöl-
tötte a Pécsi Akadémiai Bizottság 
Agrártudományi Szakbizottságának 
tiszteletbeli elnöki tisztét. A Magyar 
Borakadémia örökös tagjává, a Vil-
lányi és Badacsonyi Borlovagrend 
tiszteletbeli tagjává választotta.

Számos elismerést kapott:
Munka érdemrend arany fokozat 
(1981., 1988.), Szekszárd Díszpol-
gára (1988.), Harc (2008.) – PRO 
URBE PÉCS (1991.), Eötvös József 
koszorú „Laureatus Academiae” cím 
(2000.) – MTA ezüstérem (2009.), 
Újhelyi Imre díj (2009.), Magyar 
Köztársasági Érdemrend tisztike-
resztje (2011.)

Pécsett hunyt el 2012 augusztusában.
 Dr. Dobos Gyula István
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Dr. Diófási Lajos (1929–2012)
A szekszárdi történelmi borvidék északi csücskében, Harcon 
1929. szeptember 21-én négygyermekes családban szüle-
tett ifjú már gyermekként életre szólóan eljegyezte magát 
a mezôgazdasági munkával. Szülôháza a mai Diófa Csár-
da. Szülôi inspirálásra került 1945-ben a bajai kertészeti és 
szôlészeti középiskolába, majd a kitûnô érettségit követôen 
Budapestre, ahol a Kertészeti és Szôlészeti Fôiskola kertész 
szakán szerezte diplomáját. 

Gyermeknap
háború idején
Nehezen találnék ellentétesebb szava-
kat, fogalmat annál, mint gyermek és 
háború. 

Nagy, ijedt szemekre emlékszem – 
1944 –, marhavagonok szerelvénye áll 
valahol Győr környékén. Apám vízért 
szalad, csak visszaérjen, mielőtt tovább 
megyünk! De indulásról szó sincs, vo-
natunk, a menekülők menedéke még két 
hétig vesztegel. Negyvenen vagyunk egy 
kocsiban. Ládákon, csomagokon üldö-
gélve, fekve, összebújva, ki hogyan tudta 
magát bevackolni. Hideg van, a tél raj-
tunk próbálgatja erejét. 

Minden hozzám hasonló korúnak 
megvannak a maga emlékei háborúról, 
menekülésről. Sajnos a mai gyerekek is 
gyűjthetnek emléket – naponta kínálja 
őket tv, rádió –, hiszen a gyors híradá-
sok révén hamar itt vannak a képek a pár 
száz kilométerrel arrébb folyó harcokról. 
Bombázás, dől a ház, nincs otthon, mene-
külni kell! Meddig tarthat az a kegyelmi 
állapot, hogy most mi adhatunk és adunk 
biztonságot, védelmet ijedt szemű, fáradt 
gyermekeknek? Szükség szerint ruhát, 
takarót, élelmet. Mindez pótszer csupán, 
ideig-óráig még nélkülözhető is, a leg-
fontosabbat: békét nem adhatunk. Apám 
az első világháborúban lett hadifogoly, 
nekem három testvéremmel a második 
háború után megadatott egy emberöl-
tőnyi békesség. Jó volna remélni, hogy 
most, a Nemzetközi Gyermeknap és a 
Magyar Hősök Emlékünnepe idején a ma 
felnövekvők – talán hosszabb időre, talán 
tartósabb – békét fognak építeni.

A háború ragályos betegség. Két vi-
lágégés után tudjuk; akinek fegyvert 
adnak a kezébe, máris erősebbnek érzi 
magát. Több kell neki és nagyobb; or-
szágból, hatalomból, kenyérből. Vagy a 
sajátját, a hazáját védelmezi. Miközben 
fáradt gyermekek menekülnek plüssma-
cit szorongatva. KACZIÁN JÁNOS

Egy emléktáblák sokaságával dí-
szített lakóhely szinte a település 
olvasókönyve. Történeti adatok, 
építészek és a létesítményhez 
fűződő események, nevek sor-
jáznak, mesélnek. Szekszárd sok 
ilyen céllal kitett emlékeztetővel 
van felöltöztetve, a régmúlttól 
évszázadunkig egyaránt. Figyel-
meztetések az örökségre, meg-
őrzendő dolgainkra. Múltidéző 
üzenetek a jövőnek. 

Az ismeretátadó szándékra 
több mint kétszáz évvel ezelőtti 
példánk is van. Latin szöveggel 
rejtőzködik a belvárosi római 
katolikus templom oltára mö-
gött: Olvasó, ha tudni óhajtod, 
mikor emeltetett ez a templom? 
Ki volt akkor az uralkodó és vé-
gül a nép vezére? Megtudhatod, 
ha elmozdítod a márványt; élj 
soká. Mindegyik templomunk-
ban őriznek üzenetet, kisebb-na-
gyobb jeleket. Középületeinken, 
vagy azokon belül is találunk 
hasonlókat. Szép példa erre a 
Vármegyeháza, a városháza, 
a megyei kórház, a Szekszárd 
Szálló és az iskolák. Emléktáb-
láink sorában külön fejezet a 
jeles emberek nevét felidézők. 
Mindegyik egy-két monda-
tos kis életrajzként szól róluk,  
érdemeikről. Szekszárd külö-
nösen gazdag a hasonlókból,  
gondoljunk pl. a Babits Mihály, 
Dienes Valéria, Garay János, 
Hollós László, Liszt Ferenc,  
Mészöly   Miklós, Szentgáli Gyula, 
és mások emlékhelyére. Vannak 
rejtőzködő emléktábláink is, tit-
kukat megosztják a helytörténet 
iránt érdeklődőkkel. Kis sétával 
felfedezhetők a Csurgónál, a  
Bálint hídon, a Remete kápol-
nánál, vagy a hajdani szeretet-
ház emlékét megörökítő gránit a 
fogház mögött. 

A honismereti egyesület ti-
zenkét emléktáblát helyezett ki 
Szekszárdon az önkormányzat 
anyagi támogatásával. A forrás 
lassan elapadt, ilyen célra egy 
ideje nem költ a város. Pedig 
megjelölést érdemelne még több 
hely, akár az épület, akár a volt 
lakó tiszteletére. Ilyen lehetne pl. 
Adler N. János kétemeletes la-
kóháza, Boda Vilmos impozáns 
tanyája, a Fischof- és az Őrffy-
ház, a főposta (csinosítása után), 
vagy a 24 évig városépítő pol-
gármester, Vendel István emléke.
 Kaczián János

A SZERZŐ FELVÉTELE

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

Szép emlék a Szegzárd 
Szálló keleti oldalán.

Fusz György munkája.
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SZEKSZÁRDINAPLÓ

OTTHON – SPORT

Országos Diákbajnokság
Dobogós helyezésekkel tértek haza a taekwondosok

Az egyesület összesen 8 fővel nevezett a ver-
senyre küzdelem kategóriában. Három főnek 
nem volt ellenfele, akik így a gyorsrúgó ver-
senyszámban tudtak indulni, ahol a klub ma-
gasan verte a mezőnyt, egy sportoló pedig pá-
lyacsúcsot rúgott. 

Helyezettek:
Gyorsrúgó versenyszám: Papp Izabella – 
kategóriájában és összesítésben is I. helyezett, 
Kutasi Flóra Zsófia – kategóriájában II. helye-
zett, Dombi Regő András – kategóriájában I. 
helyezett, Szűcs Mátyás – kategóriájában III. 
helyezett, Kvárik István – kategóriájában I. 
helyezett.
Küzdelem: Kvárik István – kategóriájában I. 
helyezett, Bánki Dávid Ede – kategóriájában I. 
helyezett.

A csapat további tagjai – Szabó Jázmin, 
Papp Emma és Szűcs Mátyás – becsülete-
sen küzdöttek egy náluk erősebb, illetve 
nagyobb ellenfél ellen, viszont most nem 
tudtak meccset nyerni. Kutasi Flóra Zsófia 
pedig életében először részt vett egy nem 
hivatalos mérkőzésen (saját korosztályban 
ellenfél hiányában), és csupán extra menet-
ben aranyponttal kapott ki. A csapat egy hó-
nap múlva megy az idény utolsó versenyére, 
Pozsonyba. Deli Kinga

A szekszárdi Alisca Taekwon-
do Egyesület dobogós helye-
zésekkel tért haza a május 
7-én Nagykátán megrende-
zett Országos Diákbajnokság-
ról, amit idén a Diákolimpia 
helyett tartottak meg, és ami 
végül nemzetközi versennyé 
alakult át. 

„ „

A lélek, aki én vagyok
Beszélgetés Manhalt Dórával

„Fél éven belül volt három közúti balesetem, ahol az 
első kettőt még nagyon szépen megtudtam magyaráz-
ni magamnak, hogy mi lehet az oka, amikor viszont a 
második után két héttel újabb baleset ért, akkor már 
úgy gondoltam, hogy ez nem lehet véletlen. Kell, hogy 
legyen valami oka, valami olyan dolog, amit tudnom 
kéne, de még nem tudok. 

Elkezdtem mindenféle 
segítőkhöz járni, keresni a 
megoldást erre a helyzetre, 
illetve a válaszokat, hogy 
mi is lehet az a Valami az én 
életemben, amin változtat-
ni kellene. Már fizikai tüne-
teket is produkáltam, beállt 
a hátam, a derekam, így 
elmentem egy masszőrhöz, 
akivel nagyon jól tudtam az 
engem érintő problémákról 
beszélni. A masszázs végén 
kezembe nyomott egy pa-
pírt, rajta három névvel és 
telefonszámmal, hogy sze-
rinte ezek közül bármelyik 
személy tudna segíteni raj-
tam. Teljesen véletlensze-
rűen választottam ki az egyiket, aki egy kineziológus 
volt. Elmentem hozzá, és annyira meghatározó volt 
már az első találkozás, hogy ott ragadtam nála. Eltelt 
másfél év, amikor úgy éreztem, hogy én ennek szeret-
ném tudni a tudományos hátterét, hogyan tesztel az 
én izmomból bármit is és ezzel hogyan segít rajtam.  
Megadta a volt tanárának a telefonszámát, akit felhív-
tam, és három hét múlva már indult is a következő 
tanfolyam, ami amúgy egy évben egyszer indul csak. 

Ez is sorsszerű volt számomra. Borzasztóan élveztem 
magát a kurzust. Egymáson gyakoroltunk az oldások 
menetét, ami egy olyan önismereti út volt és én any-
nyit tanultam ott saját magamról, hogy ezt legszíve-
sebben mindenkinek ajánlanám, hogy csinálja végig.  
Merthogy nagyon sok olyan dolog is felszínre kerül, 
amiről nem is tudjuk, hogy ott van bennünk, viszont 
meghatározza a mindennapjainkat, a mindennapi 
döntéseinket, a cselekedeteinket és mindenre hatás-
sal van anélkül, hogy tudnánk róla. Akkor tudatosult 
bennem, hogy én csak ezzel szeretnék foglalkozni, így 
felmondtam a munkahelyemen, és ma már ez a hiva-
tásom. Ez az én történetem, így indultam el azon az 
úton, ami idáig vezetett, hogy ma már én segítek má-
sokon a kineziológia módszerével.”

A kineziológia egy készség-, képesség-, és személyi- 
ségfejlesztő holisztikus módszer, amely jótékonyan 
befolyásolja a test energiaáramlását. Az érzelmi stressz 
oldódásával energetikai egyensúlyt hoz létre a test-
ben és aktivizálja annak öngyógyító mechanizmusát. 
A módszer segítségével lehetőségünk van egy másik 
nézőpontból rálátni az életünkre, saját magunkra és 

kapcsolatainkra. Felülírha-
tóvá válnak olyan korábbi 
családi minták, szokások, 
melyek alapjaiban hatá-
rozzák meg az életünket. 
A kineziológia segítséget 
tud nyújtani a döntésho-
zatalban, az önbizalom, 
önértékelés erősítésében, 
a szorongás és a félelmek 
feloldásában. Gyermekek 
és felnőttek számára egy-
aránt hatékony módszer, 
mely bármely életterületen 
lévő elakadásban segítséget 
nyújt, legyen az akár isko-
lai, munkahelyi probléma, 
gyászfeldolgozás, változá-
soktól való félelem vagy 
önmagunk elfogadása. Az 

oldódás segítségével egy nyugodtabb, kiegyensúlyo-
zottabb állapotba kerülünk, ahol újra el tudjuk hinni, 
hogy képesek vagyunk tenni azért, hogy jobbá tegyük 
a saját életünket, ezáltal pedig a körülöttünk lévőkét 
is. Érdemes figyelni a jeleket és változtatni! Segítséget 
lehet kérni, utána már csak bátorság kell, hogy meg-
tegyük az első lépést, hiszen az Univerzum nemcsak 
a jeleket küldi nekünk, hanem a megvalósításban is 
segítségünkre van.  Deli Kinga

Ha nem a saját utunkat járjuk, akkor az Uni-
verzum jeleket küld, amiket jobb, ha komo-
lyan veszünk és változtatunk. Ha mégsem 
tesszük meg és megyünk tovább azon az 
úton, ami nem nekünk rendeltetett, elôbb 
vagy utóbb egyre súlyosabb és jelentôség-
teljesebb figyelmeztetô jeleket fogunk kap-
ni az égiektôl. Így történt ez Manhalt Dórá-
val is, aki annak idején közgazdásznak 
tanult, ezen a területen helyezkedett el és 
vállalt munkát, mégis a Sors úgy gondolta, 
hogy tud számára egy sokkal megfelelôbb 
hivatást is. Így történt, hogy jöttek a jelek, 
egyik a másik után, amikor is Dóri úgy gon-
dolta, hogy ez már nem véletlen.

Ezt a desszertet Suplicz Jázmin 10. 
A osztályos tanuló választotta és 
ajánlja.

Epres-tejcsokoládés
Panna cotta
Szezonális gyümölcsünk a sokak 
által nagyon kedvelt eper, mely 
csokoládéval kombinálva dekora-
tív és frissítő desszertje lehet étke-
zéseinknek.

Hozzávalók:
Tejcsokoládés rész:
• 3 tábla tejcsokoládé;
• 1l tejszín (tejből készült, nem

növényi eredetű);
• 8 db lap zselatin (1 cs. = 6 db);
• csipet só;
• rum ízlés szerint

(2–4 evőkanállal).
Epres zselés rész:
• 30 dkg eper pépesítve (szár nélkül)

botmixerrel vagy villával;
• 1 dl víz;
• 10 dkg cukor;
• 1 teáskanál citromlé;
• 5 db lapzselatin.
Díszítéshez:
• eperdarabok,
• mentalevél.

Elkészítés:
– Az epreszselés részhez a zselatint 
a fele vízzel (1/2 dl) 5–10 percre be-
áztatjuk.

– Az eperpépet a maradék vízzel 
és a cukorral felfőzzük, majd a be-
áztatott zselatint hozzákeverjük.

– Ha a főzetet visszahűtöttük 
langyosra, vékony rétegben pohár-
ba töltjük és hűtőbe tesszük.

– A maradékot langyosan tartva 
félretesszük.

– A tejcsokoládés részhez a zse-
latint beáztatjuk (hideg vízben) és 
az összes többi hozzávalót egy fő-

zőedénybe tesszük, majd melegíte-
ni kezdjük egészen gőzölésig.

– Folyamatos keverés mellett fi-
gyeljünk, hogy le ne égjen! Majd a 
zselatint kifacsarjuk és a csokolá-
dés krémhez keverjük.

– Amikor langyosra hűlt, a po-
harakba a megkötött epres rétegre 
adagoljuk.

Tálalás
– A poharakat újra hűtőbe helyez-
zük és ha a krémek megszilárdul-
tak, akkor a megmaradt zselét lan-
gyosan ráöntjük.

– Dekorációként 4-es cikkekre vá-
gott eprekkel és mentával díszítjük.
 Fogyasszák jó étvággyal!

Muay Thai Sportegyesület
versenyeken elért sikerei

Két nemzetközi IFMA 
amatőr Muay Thaiszabály-
rendszerben rendezett versenyen, és egy 
nemzetközi küzdősport gálán vettek részt 
szintén ebben a kategóriában. 

A 2022. március 5-én rekordszámú, 220 
nevezővel startoló IX. Városgazda kupán 
Balassa Nikolett a 10–11 éves korcsoport-
ban, 37 kg-ban ezüstérmet szerzett. Ezután 
következett 2022. április 30-án Pápa, ahol 
László Tóbiás a 13–14 éves korcsoportban 51 
kg-ban, míg Szalai Milán a 16–17 éves kor-

csoportban 67 kg-ban ezüstérmet szerzett. 
A tavaszi idény legutolsó megmérettetése a 
III. Félegyházi Küzdősport Gála volt. A ran-
gos nemzetközi rendezvényen László Tóbiás 
aranyérmet, Balassa Nikolett pedig szoros 
küzdelemben ezüstérmet szerzett. A követ-
kező állomás a 2022. május 28-án Szekszár-
don megrendezésre kerülő X. Fighters Night 
rendezvény lesz, ahol bemutatózni fognak az 
egyesület versenyzői. Deli Kinga

Szekszárdi Muay 

Thai Sportegye-

sület felnôttkorú 

versenyzôi az 

ôszi szezonra  

összpontosíta-

nak, így a tava-

szi versenysze-

zonban a fiatal 

versenyzôké volt 

a fôszerep.

„RECEPTAJÁNLÓ
Tolna Megyei SZC Hunyadi Mátyás
Vendéglátó és Turisztikai Technikum 
és Szakképzô Iskola

„A minôség nem veled született.

Csak akkor lehetsz a legjobb,

ha a legjobbakkal veszed fel 

a versenyt.”

(Gundel Károly)

FOTÓK AZ ISKOLA TANMŰHELYÉBEN KÉSZÜLTEK.


