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Amikor a cenzor ott ült a szerkesztői szobában
Milyen volt és milyen ma a 
magyarországi sajtó helyze-
te? A szabad sajtó napja (már-
cius 15.) kapcsán kérdeztünk 
olyan újságírókat, akiknek 
van összehasonlítási alapjuk, 
mert már a rendszerváltás 
előtt is a tollforgatás volt a 
kenyérkereső mesterségük.

Babos A. – Wessely G.

A magyar sajtó helyzete nem 
könnyű. Szó sincs ötvenes évek-
ről, de a sajtópiacot állami sze-
replők, elsősorban a kormány 
torzítja. A közmédia pártatlan-
ságát, az el nem kötelezett tévék, 
rádiók, újságok működési lehe-
tőségét garantálni a mindenkori 
kormány feladata.

Nézzük, hogy látják a sajtó 
helyzetét tapasztalt tollforgatók!

Gyuricza Mihály, a Tolnai 
Népújság egykori főszerkesztő- 
helyettese:

‒ Mi másról lehetne írni ilyen-
kor, március 15-e körül, ha nem 
a sajtószabadságról. Mert sajtó-
szabadság az aztán van, volt is 
mindig. Akkor is volt, amikor 
a cenzor ott ült a nyomdában  
vagy a szerkesztői szobában. 
Nagyon jól tudom, hiszen 
hosszú évtizedeken át tulaj-
donképpen én is cenzor vol-
tam, meg más szerkesztők is, 
még a vitathatatlan tekintélyű 
„objektív idealista” Csányi Laci 
bácsi is. Ezt ő állította magáról, 
különösen sajtónapi iszogatá-
sok táján, amikor a szekszárdi 
bor már megoldotta nyelvet és 
megélesítette az elmét. Ez az 

ünnep régebben nem március 
15-re esett, hanem december 
valahányadikára, a Szabad Nép 
megjelenésének napjára. Lám 
én, a hálátlan utód már a pontos 
dátumra sem emlékszem, pedig 
vártuk nagyon – elsősorban azt 
a pár száz vagy egy-két ezer fo-
rintot, ami ilyenkor ott lapult 
azok borítékjában, akik jó kis-
lányok, jó kisfiúk voltak.

Boldogult nagyanyám szok-
ta volt mondani, hogy csak azt 
tudjuk, ami elmúlt. Egy kicsit 
naiv volt a mama. Igaz, ő nem 
olvasott párttörténetet, így az se 
tűnt fel neki, hogy valakik lere-
tusálták az egyik csoportképről 
Trockijt. Azért ettől az apró hi-
ányosságtól eltekintve egész jól 
elvolt 94 esztendős koráig. Meg-
értem. Tulajdonképpen nekem 
se nagyon hiányzik.

V. Horváth Mária, a Dátum, a 
Tolnai Népújság, a Népszabad-
ság volt munkatársa, a Tolnai 
Extra és a Szekszárdi Vasárnap 
egykori szerkesztője:
‒ A hetvenes, nyolcvanas évek-
ben sem volt különösebb gond, 
hiszen a gyakorlott újságírók 
jól tudták (leginkább érezték) 
az elvárásokat, a szabályokat, 
a kezdőknek pedig mindez 
hamarosan vérükké vált. Az 
említett korábbi esztendők-
ben – tapasztalatom szerint – 
a sajtószabadság terén mások 
voltak az elvárások a vidéki és 
az országos lapok tekintetében.  
Míg az utóbbiak lazábban vet-
ték a „szabályokat”, ám az egyéb 
vagy – mondjuk úgy – városi, 
megyei lapok szerkesztői, illetve 
szerzői kénytelenek voltak min-
denre árgus szemekkel figyelni 
és nagy súlyt fektetni, hiszen a 
lapok tulajdonosai, a megyei 
pártbizottságok vezetői és mun-
katársai közvetlenül felettük 
„ültek”, szigorúbbak voltak a (le 
sem írt, meg sem fogalmazott) 
szabályok, elvárások  a szóban 
forgó témákban, ahogyan az 
írások felvetéseit illetően is.

Azonban személy szerint jól-
eső és meglepő érzés volt, ami-
kor néhányan (például a Népúj-

ságtól) átkerültünk az akkor 
indult Dátumhoz (szabadelvű 
napilaphoz), ahol valóban kiél-
hettük magunkat a szabad sajtó 
kínálta lehetőségek közepette. 
Szinte perceken belül éreztük 
és tudtuk, hogy ez az igazi, ez 
az, ami számunkra a szakmai 
kiteljesülést biztosítja.

F. Kováts Éva, a Tolnai Népúj-
ság és a Mai Nap volt munka-
társa, a Tolnai Kamara korábbi 
szerkesztője: 
‒ Március 15-e 1990 óta a sza-
bad sajtó napja is. 1848-ban 
ekkor nyomtatták ki a magyar 
sajtó első szabad termékeit, a 
Nemzeti dalt és a 12 pontot. Az 
első helyre ez került: „Kívánjuk 
a sajtó szabadságát, a censura 
eltörlését!”. Nem véletlenül. A 
sajtószabadság a polgárjogok 
alapvető szimbóluma, minden 
más szabadság alapja, a kiindu-
lás. Enélkül az égetővé vált po-
litikai és társadalmi kérdéseket, 
a nagy átalakulás kívánalmait 
nem lehetett megfogalmazni a 
nyilvánosság előtt. 

A sajtószabadság azóta is kí-
vánalom, de hogy ez hogyan is 
valósulhat meg a gyakorlatban, 
ki mit ért alatta, abban minden 
korban eltérőek voltak a vélemé-
nyek. Nekem is módom volt ezt 
megtapasztalni három évtizedes 
újságírói pályafutásom során.

1987-ben lettem a Tolna Me-
gyei Népújság újságírója, ami 
akkor a megyei pártbizottság 
lapja volt. A rendszerváltás előt-
ti „lájtos” időszak volt ez, szinte 
bármit megírhattunk, bár tud-
tuk, hol a határ. Bizonyára köz-
rejátszott ebben, hogy a helyi és 

az országos vezetők mással vol-
tak elfoglalva, a háttérben már 
zajlottak a pár év múlva bekö-
vetkező politikai rendszerváltás 
előzményei.

Az újságot sokan olvasták, 
véleményalkotó volt. Presztízse 
volt a szakmának, az újságírók-
nak, ha valahová bejelentkez-
tünk, elképzelhetetlen volt, hogy 
ne fogadjanak, ne válaszoljanak 
azonnal a kérdéseinkre.

A rendszerváltás évei kánaá-
ni időszak volt az újságíróknak.  
Kis megyei lap munkatársaként 
részt vehettünk a Parlament 
ülésszakain, a helyszínről tudó-
sítottunk. Bel- és külföldi politi-
kusok, diplomaták, miniszterek 
válaszoltak készségesen a kérdé-
seinkre. Gördülékenyen ment 
minden, nem voltak sajtószó-
vivők, pr-esek. El tudják ezt ma 
képzelni azok a fiatal kollégák, 
akiknek nem csak a megírt cik-
ket kell elküldeniük megjelenés 
előtt, hanem sokszor már a fel-
teendő kérdéseiket is?

A médiában bekövetkező pri-
vatizációk, tulajdonosváltások 
során a sajtótermékek polari-
zálódtak. Az újságírókból sajtó-
munkások lettek, a gazdaságos-
ság vált elsődlegessé. Csökkent 
a foglalkoztatotti létszám, több 
lett a munka, megszűnt az ok-
nyomozás, sokszor nem érvé-
nyesül a hallgattassék meg a 
másik fél alapelve sem. És csök-
kent az újságírók presztízse.

Kár, mert ma sem kívánunk 
mást, mint amit a ‘48-as ifjak: 
„Legyen béke, szabadság és 
egyetértés!” No meg: sajtósza-
badság!
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Sajtószabadság
A 24 éves Jókai elképedve 
konstatálta a szabadságharc 
bukásakor, hogy elítélhetők, 
bebörtönözhetők, kivégezhe-
tők emberek csak azért, mert 
írtak valamit. A hatalom nem 
viccelt a tollforgatókkal, főleg 
nem azokkal, akik vicceltek 
vele. A gúnyversek szerzői 
számíthattak a legkeményebb 
megtorlásra.

Ugyancsak ő ötven évvel 
később így emlékezett vissza: 
„A szabadságharc leverése 
után a magyar íróknak az 
égvilágon mindenről szabad 
volt írni. Csak kinyomtatni 
nem volt szabad.”. 

Ez a lehetőség aztán a ké-
sőbbi korok szerzőinek is meg-
adatott. Írhattak az asztalfiók-
nak. S ha mégis meg akartak 
jelenni nyomtatásban, alku-
dozniuk kellett. Örkény Ist-
ván gyakori vendég volt Aczél 
Györgynél. Nem azért, mert 
annyira szimpatizált vele, 
hanem az egyeztetések végett. 
Mit kell kihúzni, mit kell fino-
mítani, hogy legalább torzított 
formában megjelenhessen, 
színpadra kerülhessen a mű? 
A diktatúra már csak ilyen. A 
diktátor diktálni akar. 

Érdekes módon Napóleon 
nem élt ezzel a lehetőséggel. 
Pedig ha valaki, ő megtehette 
volna, hogy azt írasson magá-
ról, amit óhajt. A falragaszok 
akkoriban még hatásosabbak 
voltak, mint az újságok, de 
már akadt néhány jó tollú 
zsurnaliszta, akit a császár 
nem engedett bántani. 

‒ Nem akarok cenzúrát 
– mondta –, mert nem aka-
rom, hogy egy minisztériumi 
alkalmazott zsarnokoskodjon 
a szellem felett, és lenyeseges-

se a zsenik szárnyait.

VÉLEMÉNY

A HÉT TÉMÁJA

Bomba Gábor árulásnak tartja a döntést
Bomba Gábor, az ÉSZ-frak-
cióvezetője azt írta politikusi 
oldalán a Facebookon, hogy 
Zaják Rita 2019 októberében, 
az önkormányzati választáson 
választókerületében alulma-
radt, így ő maga nem tudott 
egyéni képviselői mandátumot 
szerezni. Pártja, a Párbeszéd 
Magyarországért kérése azon-
ban az volt, hogy a lista elején 
szerepeljen, így mégiscsak be-
került a közgyűlésbe, az Éljen 
Szekszárd Egyesület program-
jára voksolók töredékszavaza-
tainak köszönhetően.

Bomba szerint hamar kide-
rült számunkra, hogy Zaják 
Ritának nem célja az Éljen 

Szekszárd Egyesület program-
jának megvalósítása. Arról is 
beszélt, hogy Zaják Rita a vá-
lasztások után alpolgármes-
teri címet szeretett volna, de 
ezt végül nem szavazták meg 
neki, ami konfliktusforrást 
jelentett.

Majd azt írta, hogy „Sajnos 
a történelem ismétli önmagát. 
Zaják Rita egyszer már el-
árulta a szekszárdiakat, ami-
kor a mandátumát megtartva 
elhagyta az őt jelölő pártot, 
aminek listájáról bekerült. 
Most ugyanez történt: elárulta 
azokat a szekszárdiakat, akik 
hisznek az Éljen Szekszárd 
programjában.”

Megszűnt a 2019. őszi önkor-
mányzati választást megnyerő 
ÉSZ többsége a közgyűlésben, 
miután Zaják Rita bejelentet-
te: kilép a frakcióból.

Babos Attila

Sokakat érhetett meglepetés-
ként, hogy Zaják Rita, a Párbe-
széd politikusa hétfőn bejelen-
tette: kilép az Éljen Szekszárd 
közgyűlési frakciójából, és a 
jövőben független képviselő-
ként fog dolgozni. Mások talán 
kevésbé csodálkoztak.

Zaják Rita ugyanis már koráb-
ban is több fontos helyi kérdés-
ben az ÉSZ-frakció többségével 
ellentétesen szavazott, lelkiisme-
retére és meggyőződésére hivat-
kozva. Majd azt lehetett olvasni, 
hogy nemrég elfogadta Ács Re-
zső felkérését egy tanácsnoki po-
zícióra. Sőt, nem sokkal azután 
a polgármester felkérte alpol-
gármesternek is, amit elvállalt 
volna, de Zaják kinevezését sem 
az ÉSZ, sem a Fidesz képviselő- 
csoportja nem támogatta.

Úgy tudjuk, az ÉSZ-ben ne-
hezményezték, hogy Zaják elő-
zetesen nem egyeztetett velük a 
megkeresésről, miközben rend 
szerint ez lett volna elvárható, 
ráadásul a pandémia alatt nem 
tartották időszerűnek új pozíció 
létrehozását, a Fidesz pedig nem 
óhajtott ÉSZ-es képviselőt alpol-
gármesteri címhez segíteni.

Zaják Rita kilépésével min-
denesetre megszűnt a 2019. őszi 
önkormányzati választást meg-

nyerő Éljen Szekszárd többsége 
a közgyűlésben. A Fideszhez 
kötődőknek és az ÉSZ-es kép-
viselőknek is hét szavazata van. 
Vagyis Zaják a mérleg nyelve 
lehet minden olyan ügyben, 
amikor nincs egyhangú döntés, 
közös akarat a közgyűlésben.

Arról lapzártánkig nem tud-
tunk, hogy Zaják Rita alpolgár-
mesteri kinevezése napirenden 
lehet-e még, avagy újra előve-
hetik-e azt.

A héten többször is beszéltünk 
a képviselő asszonnyal, tervei-
ről, döntéséről kérdezve, hogy 
a közösségi oldalán közölteken 
túli információkhoz jussunk, de 
lényegében most csak az ott kö-
zöltekre hagyatkozhatunk. Any-

nyit azonban elmondott, hogy a 
döntésében nem játszott szere-
pet sem lehetséges kinevezése, 
sem az, hogy korábbi frakciója 
nem támogatta az alpolgármes-
ternek történő megválasztását. 
Azt pedig nagyon határozottan 
mondta, hogy nem lesz fideszes 
képviselő, és nem fog ezen túl 
sem a kormánypártiakkal együtt 
szavazni, hanem mindig, tovább-
ra is a meggyőződése szerint.

Meglátjuk, mi lesz! Azóta 
ugyanis a Fidesz helyi képvi-
selőcsoportjának vezetője arról 
beszélt a sajtóban, hogy most, 
hogy Zaják Rita már nem az 
ÉSZ-frakció tagja, nem elkép-
zelhetetlen, hogy támogatnák 
alpolgármesteri kinevezését.

Zaják Rita kilépettZaják Rita kilépett
az Éljen Szekszárd frakcióbólaz Éljen Szekszárd frakcióból
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Prettl: Kísérletezés, szakértelem, megújulás

Franz W. Prettl 1953-ban alapí-
totta fémfeldolgozással foglal-
kozó cégét. Prettl úr textilmér-
nök, kifejezetten kreatív ember 
volt, így fémmegmunkáló cégé-
ben is folyamatosan új anyagok-
kal kísérletezett. Így a kis cég 
hamarosan tekintélyt vívott ki 
magának.

Első vevői közé tartozott a 
Bosch, a Prettl firma első nagy 
megrendelését is ők adták: vas-
úti alépítményeknél használt 
tömörítő berendezéseket gyár-
tottak a stuttgarti cégnek.

Nem sokkal az alapítás után, 
1956-ban elkészült az első saját 
cégépület a sváb-Württembergi 
Pfullingenben, ami a mai napig a 
Prettl Holding irodaépülete. 

A versenytársakhoz képest 
korán, már 1964-ben megnyílt 
az első külföldi, Ausztriában lé-
tesített telephely.

Franz W. Prettl fiai, Rolf és 
Erhardt hamar elfoglaltságot 
találtak a vállalkozásban. A 
’60-as évek végén, tanulmá-
nyaik befejezése után főállású 
munkatársként csatlakoztak a 
csapathoz. A cégalapító a fiait 
azok műszaki, illetve gazdasá-
gi érdeklődésük szerint vezette 
be a vállalatvezetés fortélyaiba.

A ’80-as években a Prettl 
csoport robbanásszerűen tudta 
növelni nemzetközi jelenlétét, 
először az USA-ban, majd még 
több más országban, 1995-ben 
Dél-Koreában is nyílt gyáruk.

A vasfüggöny lebontása után, 
1989-ben nyílt meg az első bu-
dapesti székhelyű Prettl-cég. 
1995-ben a szekszárdi BHG 
került a csoport tulajdonába, 
egy évvel később bejegyezték 
a Prettl Hungária Kábelgyártó 
Kft.-t is.

A Prettl csoport ma több mint 
ezer főt foglalkoztat Szekszár-
don. 1998-ban Szekszárd Franz 
Prettl urat 80. születésnapja 
alkalmából díszoklevéllel kö-
szöntötte. Az ünnepelttel riport 
is készült, ebből is egyértelműen 
kitűnik a család elkötelezettsége 
Magyarország és a régió iránt.

A Prettl csoport ma évi egy-
milliárd euró bevételt produkál, 
világszerte 35 telephelye és 16 
ezer dolgozója van. Néhány éve 
a 3. generáció is megérkezett: 
Willi és Johannes Prettl 
lépésről lépésre veszik át 
a cégbirodalom vezeté-
sét. Céljuk, hogy a ma-
gyar telephelyek (Szek-
szárd, Kiskőrös, Érd) 
folyamatos fejlesztését 
biztosítsák, beleértve 
a korszerű szerveze-

ti-vezetési struktúrákat, gyár-
tástechnológiákat, informatikai 
kompetenciákat és termékfej-
lesztői kapacitásokat. A magyar 
telephelyekben a jövőt látják, 
mert Magyarország rendelkezik 
a fejlődéshez szükséges személyi 
és technikai erőforrásokkal.

A „Go-Zero“ mottó alatt futó 
közös Prettl-Bosch projekt a 
termelés során keletkezett ká-
rosanyag-kibocsátás és ener-
giafelhasználás konzekvens 
csökkentését célozza.
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Bemutatjuk a kincseket
Szekszárdi Értéktár

Folytatódik nagy sikerű mű-
sorunk, a Szekszárdi Értéktár! 
Következő epizód:
•  Március 18.: Szőlő, bor és 

tánc – a Szekszárdi Szüreti 
Napok
A korábbi összeállításo-

kat Facebook-oldalunkon és 
YouTube-csatornánkon ta-
lálják. 

A Szekszárdi Értéktár című 
műsorunkban a helyi érték-
tárba felvett neves irodal-
mi személyeket, épületeket, 
képzőművészeti alkotásokat 

ismertetjük meg a közönség-
gel. Célunk, hogy felhívjuk 
a figyelmet arra, milyen ér-
tékek vesznek körül minket. 
A műsor készítése során több 
intézménnyel – például a 
múzeum, a megyei könyvtár, 
civil szervezetek – is együtt-
működünk. 

A Szekszárdi Értéktár min-
den csütörtökön, este hat órá-
tól jelentkezik új adással.

A műsorváltozás jogát fenn-
tartjuk!

A járvány miatt az idén sem
lehet hagyományos az ünnep

A koronavírus-járvány miatt 
kialakult helyzet következté-
ben a tavalyihoz hasonlóan az 
idén is az online térben ünnep-
li Szekszárd városa is március 
15-ét.

Közreműködik a Csurgó ze-
nekar a „Feleségem és kardom” 
című műsorával. Ünnepi be-
szédet mond Szirányi Péter, a 
Garay János Gimnázium diák- 
önkormányzatának elnöke, az 

egyházi gondolatokat pedig 
Fodor Péter baptista lelkész 
tolmácsolja.

Az ünnepi műsort a Babits 
Mihály Kulturális Központ 
Facebook-oldalán és YouTu-
be-csatornáján is láthatják 
március 15-én, hétfőn délelőtt 
10:00 órától. A műsort szer-
kesztett változatban a Tolnatáj 
Televízió is vetíteni fogja.

 SZV

Vírus. Helyzet. Van.

Minden eddiginél veszélyesebb 
a harmadik hullám, látjuk az 
adatokat. Orbánék unortodox 
döntéseinek általában nem, 
speciel most azzal, hogy behoz-
ták a legtöbbféle oltást, egyetér-
tek. A lezárással is. Sőt, előbb 
kellett volna, a vállalkozások-
nak juttatandó elégséges segít-
ség, a többlet szabadságolások 
biztosítása stb. mellett. Kerül, 
amibe kerül! Közben pedig fel-
pörgetni az „oltakozást”.

Rendkívüli helyzetben unor-
todox megoldásokra is szükség 
lehet, például a polgármester 
kezébe adni minden döntés 
lehetőségét és jogát. És rájuk 
bízni, hogy élnek, vagy vissza-
élnek-e vele.

Mert az egyértelmű bárki szá-
mára, mi lehet a járvánnyal ösz-
szefüggésben hozott döntés, és mi 
nem. Mi az, amire legfeljebb azt 
mondják, hogy azzal arányos.

Ács Rezső több döntést is 
hozott a napokban. Megfelezte 
például a képviselők és bizott-

sági tagok tiszteletdíját.

A polgármester fizetését, 
juttatásait törvény rögzíti. 
Persze, majd meglátjuk, a sa-
ját fizetésével mi lesz. Utal-e 
belőle a helyi gazdaság, vagy a 
pandémia miatt bajba jutottak 
megsegítésére.

A polgármester döntött a 
Szekszárdi Vasárnapról is. 
Mint írta, azért, mert a lap 
gyenge színvonalú, populista 
hangulatkeltő. Erre illik vála-
szolnom.

A lapban megjelentekért 
vállalom a felelősséget. Egy jó 
újság valami olyasmi, ami-
lyennek mostanában látta a 
Szekszárdi Vasárnapot. Azért 
írtunk így. Közöl, informál, 
szórakoztat, vitát generál, 
ellenőriz, helyet ad a vélemé-
nyeknek, sokféle és bátor. Egy 
önkormányzat lapja nem a 
polgármesteré, nem a képvi-
selőké, nem is a kiadó cégé, 
hanem az olvasóké. Az újság 
akkor jó, ha arról, hogy mi és 
hogyan kerül bele, az újságot 
készítő szakemberek döntenek.

Időszerű is ezt leírni, hisz 
március 15-e közeleg, ami 
nem csak a forradalom évfor-
dulója, hanem a szabad ma-
gyar sajtó napja is.

VÉLEMÉNY

BABOS 
ATTILA



72021. március 14. PORTRÉ

Egy munkájáért Európa-díjat kapott
Rácz Zoltán 1944-ben született a 
Békés megyei Kaszaperen. Szek-
szárdon 1972 óta él. Építész, aki 
a rendszerváltás óta közszerep-
lőként is ismert. Önkormányzati 

képviselői mandátumot 2014-ben 
és 2019-ben szerzett. Általa tervezett 
épületek állnak az ország számos tele-

pülésén. Balatonföldváron szálloda- és 

konferenciaközpont, Szegeden egy hatezer négyzet-
méteres áruház dicséri keze munkáját, de rábízták 
Pakson egy – mai áron számítva – ötszázmilliárdos 
projekt vezetését is. Kecskeméten a Hunyadi em-
lékpark építésze volt, s legkedvesebb munkái között 
tartja számon a györkönyi pincefalu-rehabilitáci-
ót, amiért a közreműködők Európa-díjat kaptak. 
Népszerűségét jelzi, hogy Szekszárdon a fészbukon 
kétezres követőtábora van.

Képviselő és építész, akinek a legjobb barátja a munka
Ötven éve kilyukadt a tüdeje, ma semmi gyógyszert nem szed

Önkormányzati képviselőket 
bemutató sorozatunkban 
most Rácz Zoltánt ismerhetik 
meg közelebbről az olvasók. 

Wessely Gábor

– Tősgyökeres szekszárdi?
– Majdnem. Majdnem ötven 

éve élek itt, 1972 óta. Békés 
megyében, Kaszaperen szület-
tem a II. világháború idején, 
1944-ben. Édesapámat négy-
éves koromban láttam először. 
Akkor jött haza a fogságból. 
Édesanyám nagyon hamar, 11 
éves koromban meghalt. Apám 
két évvel később újra nősült, 
ami miatt az én fiatal életem 
eléggé kisiklott. Az iskola már 
alig érdekelt. Szerettem bar-
kácsolni, olvasni, focizni. Ti-
zennégy évesen jelentkeztem a 
szegedi Vedres István 
Építőipari Techni-
kumba. Amikor 
végeztem, nem 
volt kedvem 
hazamenni, így 
1962 nyarán 
beálltam segéd-
munkásnak.  

Szeptemberben felvettek a Bé-
kés megyei Állami Építőipari 
Vállalathoz az orosházi négy-
száz ágyas kórház építéséhez. 
Szépen bevezettek a szakmába, 
és hamarosan már önállóan 
dolgozhattam.

Három évvel később Kecs-
kemétre, a Bács megyei tanácsi 
ÉPSZER vállalathoz kerültem. 
Hamar beilleszkedtem és biztat-
tak, hogy menjek egyetemre. Fel 
is vettek a szerkezetépítő szakra, 
ami idegen volt tőlem, így ab-
bahagytam. Egyébként szépen 
haladtam, 1965-ben, huszonegy 
évesen vettem egy garzonlakást, 
és megnősültem. Huszonhárom 
éves koromban már új gépko-
csim is volt. Hogy még sincs 
minden rendben, arra egy spon-
tán PTX (tüdőkilyukadás) volt 
az intő jel, 1972-ben. Fél órán 
múlt, hogy életben maradtam. 
A halálközeli állapot elgondol-

kodtatott. Változtatásra szán-
tam el magam. Az akkori 
igazgatóm empátiájának és 
támogatásának köszönhető-
en kerültem három nap alatt 

Szekszárdra a TOTÉV-hez, a 
műszaki osztályra csoportveze-

tőnek. Egy bőrönddel 
érkeztem, a zöld 
Skodámmal, al-
bérletbe.

– Ez úgy értendő, 
hogy elvált?

– Igen, 1973-
ban ismer-
kedtem meg a 
későbbi felesé-
gemmel. Egy 
évvel később je-

lentkeztem a PTE építész karára, 
és 1978-ban diplomáztam. Meg-
kaptam a TOTÉV-nél a frissen 
felállított tervezőiroda vezetését. 
Első munkám a párt megyei első 
titkárának a háza lett a Munká-
csy utcában. Sok más feladat 
mellett megterveztem a Bródy 
közi sorházat benne a saját la-
kásommal. Az építészek minő-
sítését 1984-ben vezették be. 
Tolna megyében nyolcan kaptuk 
meg az E1 minősítést. Abban az 
időben kerestek meg a Paksi 
Atomerőműtől, egy vendégház 
tervezése volt a feladat. Ebből 
a kapcsolatból egy új állás lett, 
önálló osztályvezetői besorolás-
sal. Szabadon tervezzek, huma-
nizáljam az erőmű környezetét, 
így szólt a megbízásom.  

– És mikor kezdett politizálni?
– A rendszerváltás számomra 

magán- és közéleti fordulatot 
is hozott. Újranősültem, kft.-t 
alapítottam, és létrehoztam töb-
bedmagammal még 1988-ban a 
Szekszárd-ÉRT klubot. Miköz-
ben az ország szinte minden ré-
giójában nyertem építészeti pá-
lyázatokat, egymás után jelentek 
meg olyan kormányintézkedé-
sek, amelyek ellehetetlenítették 
a cégemet. Jobb híján elkezdtem 
szakmapolitikai kérdésekkel fog-
lalkozni, az építészet és a környe-
zetvédelem összefüggéseit bon-
colgatva szakcikkeket írni. Egy 
alkalommal MSZP képviselők-
nek tartottam tájékoztatást erről, 
aminek következtében 2014-ben 
már arra kértek, hogy induljak 
el az önkormányzati választá-
sokon. Nehéz volt ellenzékben 

politizálni. Totális kizárásban 
részesültünk, de úgy dolgoztam 
végig a négy évet, mintha fontos 
lenne a véleményem. Rengeteget 
posztoltam a fészbukon. Aztán 
jött a 2019-es választás az Éljen 
Szekszárd színeiben. A hetes 
körzetben indultam, és a nagy 
ellenszél dacára is 17 százalékkal 
nyertem a Fidesz jelöltje előtt. 
Az ÉSZ-képviselők frakcióveze-
tő-helyettesnek választottak.

– Szakmázás?
– Azt se hanyagolom el, 

amennyire időm és korom 
engedi. Tagja vagyok annak a 
munkacsoportnak, amely az el-
lenzéki kormányprogram ener-
getikai és környezetvédelmi 
munkarészeit készíti. Lakókör-
nyezetem kialakítására is nagy 
hangsúlyt fektetek. Házunk 
1992-ben épült, és havi hétezer 
forint fűtésköltséggel működik. 
Hatalmas kertünk van, közel 
futballpályányi. Szeretek ker-
tészkedni, bármilyen szerszám 
jól áll a kezemben. Azt szoktam 
mondani: a legjobb barát a mun-
ka, az soha nem hagy cserben, 
abban mindig meg lehet bízni. 
Az egészségem is rendben van, 
semmilyen gyógyszerre nincs 
szükségem. A napi apró sikerek 
ugyanolyan fontosak, mint a vi-
lágrengető eredmények. Festek, 
grafikázok, faragok. Tisztelem 
az alkotó embert. Rengeteg 
nagynevű művésszel álltam 
munkakapcsolatban, ami az 
esetek többségében barátság-
gá nemesült. Életemmel, elért 
eredményeimmel, büszke szek-
szárdi polgár vagyok.
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RENDELÉSLEADÁS: 08:00 – 14:00 óráig 
e-mailben : rendeles@diaketkeztetes.net

telefonon: 06–20/210–8961

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

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

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

MENÜ Március 15. Március 16. Március 17. Március 18. Március 19. Március 20.

„A”
1.350,- Ft

Tavaszi
sertésraguleves Csontleves Májgaluskaleves Zöldségleves Grízgaluskaleves 400,-

Vaníliás tejberizs,
erdei gyümölcsöntet

Bolognai spagetti,
trappista sajt

Tejfölös zöldbab-
főzelék, sertéspörkölt

Rozmaringos csirke-
comb, petrezselymes

burgonya, savanyúság
Trappista sajt rántva,

párolt jázmin rizs,
tartármártás

1.250,-

„B”
1.350,- Ft

Tavaszi
sertésraguleves Csontleves Májgaluskaleves Zöldségleves

Mézes-chilis
sült oldalas, fűszeres

parázsburgonya

Country karaj,
tejszínes

burgonyapüré

Aranygaluska,
vaníliasodó

Füstölt sajttal töltött
sertésborda, rizi-bizi

Hawaii jércemell,
petrezselymes

burgonya
1.250,-

Heti 
ajánlat

1.250,- Ft

Csirkecombfilé rántva,
majonézes

burgonyasaláta

Csirkecombfilé rántva,
majonézes

burgonyasaláta

Csirkecombfilé rántva,
majonézes

burgonyasaláta

Csirkecombfilé rántva,
majonézes

burgonyasaláta

Bakonyi sertésragu,
vajas galuska 1.250,-

Fitnesz
ajánlat

1.450,- Ft

Zöldséges tengeri
halfilé csőben sütve

Zöldséges tengeri
halfilé csőben sütve

Zöldséges tengeri
halfilé csőben sütve

Zöldséges tengeri
halfilé csőben sütve

Császármorzsa,
házi baracklekvár 750,-

Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk!

BŐRGYÓGYÁSZATIBŐRGYÓGYÁSZATI
MAGÁNRENDELÉS
Dr. Pere TímeaDr. Pere Tímea

HELYE: 
Ergonom | Szekszárd, Tartsay u. 16.

RENDELÉSI IDŐ:
kedd 15:30 órától
BEJELENTKEZÉS:

hétfő – péntek: 10:00–19:00 óráig
06–20/443–760306–20/443–7603

(06118)

ÁLLÁSHIRDETÉS
ÉpítőiparbanÉpítőiparban és
csőszerelésbencsőszerelésben

jártas szakembereket 
keresünk Szekszárdra.

Telefon:
+36–30/2888–458

(06116)

(06112)
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Nincs iroda
Dr. Gábor Ferenc jegyző 
közleménye szerint, miu-
tán Zaják Rita elhagyta az 
Éljen Szekszárd képviselői 
csoportját, és az így hét 
főre csökkent, az SZMSZ 
szerint az ÉSZ-nek a to-
vábbiakban nem jár kö-
telezően a Polgármesteri 
Hivatal épületében iroda, 
irodai infrastruktúra és 
irodavezető biztosítása. 
Ezt a szabályt korábban 
az ÉSZ kezdeményezésére 
fogadták el. A jegyző ezért 
felszólította az ÉSZ-frak-
ció vezetőjét, hogy már-
cius 12-ig adják át a hiva-
talnak az általuk használt 
irodát. (ba)

Új tanácsnok
Ács Rezső Illés Tamást, 
az ÉSZ-frakció tagját kér-
te fel arra, hogy polgár-
mesteri tanácsnokként 
segítse a helyi gazdaság 
pandémia utáni újrain-
dítását. Illés azt mondta, 
a feladatot később szí-
vesen vállalja, segítségét 
felajánlja, ha a közgyűlés 
megszavazza, addig új po-
zíció létrehozását nem tá-
mogatja. A polgármester 
ezután Korcsmár Istvánt, 
az Alisca Bau Építőipari 
Zrt. korábbi vezérigazga-
tóját, tulajdonosát kérte 
fel a feladatra. Múlt heti 
lapzártánk után jelentet-
ték be a felkérést, és azt is, 
hogy az üzletember elvál-

lalta a feladatot. (ba)

HÍREK

KÖZÉLET

Borkezelésről, túlélésről is mesélt a nagymester
Ahhoz, hogy Szent György 
napja felé azt mondhassuk 
a tavalyi évjáratról, hogy az 
elmúlt két évtized tükrében 
kiemelkedő volt a 2020-as év 
a borászatban, már szükség 
volt, és szükség is lesz még 
kellő szakszerűséggel és 
időben elvégzett pincészeti 
műveletekre. Módos Ernővel 
beszélgettünk.

Bálint György

A 2020-as évjáratot a komolyabb 
betegségmentesség, a kitűnő 
termesztési adottságok, illetve a 
már mérhető beltartalmi érté-
kek alapján a szakemberek ál-
tal legkiemelkedőbbnek tartott 
2000-es, 2003-as és 2017-estől 
elmaradó, de a közvetlenül ezek 
után következő kiemelkedő évek 
közé sorolja Módos Ernő.

A neves, saját vállalkozást mű-
ködtető szekszárdi borász, a Szek-
szárdi Alisca Borrend nagymeste-
re rögtön hozzáteszi: a borkezelés 
szempontjából bonyolultabb, ösz-
szetettebb a tavalyi évjárat, mint az 
említett csúcsévjáratok.

– A magas extrakt-tartalom 
okán az alkalmazható tisztító pin-
ceműveletek mind fizikai, mind 
kémiai oldalról komplikáltabb 
feladatot adnak a borászoknak – 
kezdte az értékelést Módos Ernő. 
– Nem minden esetben elég az 
egyszeri derítés, lehet, hogy má-
sodszor is kell, persze talán már 
egy, az elsőnél finomabb, más 
típusú szerrel, amivel a vízanya-

gokat, tanninokat, cserzőanyago-
kat tompíthatjuk. E téren is sokat 
javultak a borászati lehetőségek, 
így a feladatot – biztos vagyok 
benne – meg fogják tudni oldani 
a kistermelők is, akik a fahordók 
mellett (akár azok helyett) kora-
céltartályokra álltak át.

 
– Mik lehetnek a típushibák a 
kisborászatok szintjén; a na-
gyok tudják, mi a dolguk?

– Az egyik a ki nem erjedés. 
A bent ragadt cukor sajnos 
sokszor megoldhatatlan fela-
dat elé állítja a kistermelőket. A 
másik éppen az, hogy a magas 
alkoholtartalom miatt elké-
nyelmesednek a termelők, és 
a fahordós tartásnál egy olyan 
oxidáció lép fel, amit nehéz 
visszahozni kénezéssel, derí-
téssel, hagyományos szerekkel. 
Itt már előtérbe kerülnek olyan 
anyagok, mint az aszkorbinsav, 
vagy egyéb frissítő, gyümölcsíz-
hozó anyagok, amelyek kevésbé 

ismertek a kistermelők előtt, de 
hozzá lehet férni, s kellő labora-
tóriumi és szaktudási háttérrel 
megoldható a feladat.

– Mit kell tudnunk a legkedveltebb 
szekszárdi borszőlőfajtákról?

– A borkezelésnél az idén 
mást igényel a Szekszárdon ho-
nos fő fajta, a Kékfrankos és az 
emblematikus, kuriózumnak te-
kinthető Kadarka, és más, ismert 
világfajták, például a Cabernet-k 
vagy a Merlot-k. A Kékfrankos 
és a Kadarka esetében nagy esély 
van túlérett ízekből vastag, testes, 
szép színanyagú vörösborokat 
előállítani. Komoly növényvé-
delmi problémák az elmúlt év-
ben szerencsére nem jelentkez-
tek. Érdekes, de a világfajtáknál 
mindez hibalehetőségeket te-
remtett a borkezelésben, mert 
nem kevesen nagyon késői, októ-
ber végi szüreteket választottak, 
sőt novemberiről is hallottam. A 
borkezelés ez esetben más tudást, 
technológiát igényel. A túlérett-
ség következtében belekerülhet-
tek ezekbe a vörösborokba nem 
kívánatos ízek, sötétítő színanya-
gok. És oda kell figyelni arra is, 
hogy az alkoholtartalommal se 
szálljunk el: „a szekszárdiság-
nak” a vörösboroknál a gyümöl-
csös könnyedséget, frissességet, a 
fogyaszthatóságot kell jelentenie 
a jövőben – ez különböztet meg 
bennünket Villánytól és Egertől, 
s az ilyen karakterbeli különbsé-
get várják is tőlünk a jövőben is 
az igényes borfogyasztók.
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Bajba kerülhet az ágazat
A vírushelyzet miatt a vendéglátásban és a turiz-
musban egy éve válságos a helyzet, ami a fő- és mel-
lékállásban tevékenykedő borászokat, helyi vállalko-
zásokat, az egész ágazatot is komolyan sújtja. Sok 
szekszárdi pincészet a borai jelentős részét a nagy- és 
kisvárosi, sőt a falusi kocsmai-vendéglátóipari szek-
torban értékesíti. Módos Ernőék is, a MODVIN bo-
rászati vállalkozás is.

Ha megismétlődne a tavalyi év visszaesése, azt 
a közepes és kisebb borászatok már nem tudnák 
kezelni Módos szerint. Meggyőződése, hogy sokan 
felhagynának a tevékenységgel. Az áruk, a lepa-
lackozott készletek, jellemzően 2017–2018-as borok 

ott vannak a raktárakban, várják az exportpiacok 
nyitását. Csakhogy az eddigi bevételkiesés pótlása 
sem egyszerű! Sokan úgy reagálnak, hogy halasztják, 
lefújják a szükséges kisebb-nagyobb állagmegóvási 
munkákat, eszközvásárlásokat, pláne a komolyabb 
fejlesztéseket, beruházásokat.

„A valahogy túlélni időszakát éljük bízva abban, 
hogy a fokozatos nyitással ennél, ami most van, 
csak jobb lehet majd” – fogalmazott Módos Ernő. 
Habár szerinte van olyan, talán eddig keveset em-
legetett következmény is, ami félnivalóra ad okot: 
az elmúlt évben óhatatlanul megnövekedett az áru-
házi olcsó, kommersz borok fogyasztása. Szerinte 
számolniuk kell azzal, hogy ezután a fogyasztók egy 
rétegét nem lesz könnyű visszacsalogatniuk.

Műanyag
ajtó-ablak

Redőny, szúnyogháló,
reluxa, szalagfüggöny, ipari 

függöny, harmonikaajtó, roletta,
KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS

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

 (06121)
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EVANGÉLIUM

„Békességet adok nektek!”
Jézus mondja: „Békességet 
hagyok nektek: az én békes-
ségemet adom nektek; de 
nem úgy adom, ahogyan a 
világ adja. Ne nyugtalankod-
jon a ti szívetek, ne is csüg-
gedjen!”
 (János evangéliuma 14,27)

Böjt negyedik vasárnapján ol-
vashatjuk Bibliaolvasó Kala-
uzunk ajánlásával Jézus fenn 
idézett szavait.

A nagy ünnep felé haladó bó-
dult tömeg, a Názáretit elfogni és 
megölni akaró vicsorgó sokaság, 
az értetlenséggel küzdő és belső 
vívódástól kimerült tanítványok 
adják hátterét a Mester csendes 

hangjának. A legképtelenebb 
helyzetben mondja Jézus a leg-
lehetetlenebb szavait: „Békes-
séget adok nektek!” Agyrém, 
döbbenet! – hiszen éppen ott és 
akkor minden lehetséges, csak 
a békesség nem! S Ő mégis így 
szól, valami rendkívül egyszerűt 
kínál: békességet.

Miért olyan érthetetlen ez? 
Talán azért, mert a békességhez 
szükséges a külvilág rendezettsé-
ge, vagy a belső ember nyugal-
ma. Kellenek technikák és mód-
szerek, helyek és alkalmas idők 
– máskülönben kizárt dolog a 
békesség megélése. Legfeljebb a 
lefojtott, bár robbanásig feszülő 
indulat visszafogottsága adhat-

ja viszonylagos látszatát, vagy a 
flegma és sztoikus „nem érdekel 
semmi” álláspont bunker-békéje 
tűnhet annak.

Békesség! – hah! Hogyan és 
különben is, minek? A bárgyú 
birkák csámcsogó bénasága a 
békesség! Értelmes és gondolko-
dó ember nem hallgathat, kiálta-
ni, veszekedni, küzdeni kell ah-
hoz, hogy egyszer eljöjjön a béke!

A kereszt felé lépkedő Názáreti 
csendesen szól: Én adok nektek 
békességet. Nem úgy, ahogyan 
a világ adja. Nem! Én felviszem 
a fára a benned feszülő minden 
indulatot, az értetlenséget, a dü-
höd és a félelmedet. Ha rám né-
zel ekkor, láthatod, hogy halálra 
ítélt, értelmetlen és legyőzött 
dolog a gyűlölködés, a viszály-
szítás, a háborgás, a mindent 

jobban tudok illúziója. Feltá-
madásom győzelme békességed 
igazi forrása. Már nem a pilla-
nat nyűgje, baja határoz meg, 
hanem az örök ölelése. Már nem 
a vélt valós sérelmek, hanem a 
megbocsátott gyengeséged. Már 
nem a világ zaja, őrülete, félel-
me, hanem a megnyert élet de-
rűje, biztonsága…

Arcod, szavad, tetteid, kezed 
és lábad mozdulása miről be-
szélnek ma? A külső szorítások, 
értelmetlenségek, jogos történé-
sek mit rajzolnak lelkedbe? Hol 
keresed és hol találod a békessé-
get? 

Jézus! Add nekünk a Te bé-
kességedet! Szükségünk van rá! 
Ámen

 Kaszóné Kovács Karola,
 református lelkipásztor

MOZAIK

Értesítés
A Szekszárdi Nyugdíjasok Terü-
leti Érdekszövetsége és a Tolna 
Megyei Vöröskereszt Nyugdíjas 
Alapszervezete értesíti tagja-
it, hogy 2021. március 22-én 
06:30–08:00 óra között füstölt 
áru, ételízesítő és tészta árusítást 
tart a Hunyadi u. 4. szám alatt.

Kérjük nyugdíjas tagjainkat 
a szájmaszk viselésére.

Irodalmi pályázat
A szabad sajtó napjáig, már-
cius 15-e éjfélig hosszabbítja 
meg Szekszárd és Én elnevezé-
sű irodalmi pályázatát a Szek-
szárdi Vasárnap. A 14–30 éves 
szekszárdi lakosok számára ki-
írt pályázatra, műfaji megkötés 
nélkül, kizárólag géppel írt pá-
lyamunkákat várunk, legfeljebb 
3000 leütés terjedelemig. A 14–
18 és a 18–30 éves korosztályt 
mindkét korcsoportban értékes 
tárgynyereményekkel díjazzuk. 
Személyes hangvételű írásmű-
veket várunk, amelyekben a 
szerzők Szekszárddal kapcso-
latos viszonyukat, élményeiket 
jelenítik meg. A pályázatokat 
a szekvas@gmail.com címre 
várjuk.
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Mindvégig az emberek szolgálatában
Ötven éve költözött Szek-
szárdra, kezdett anyakönyv-
vezetőként dolgozni a 75. 
születésnapját a napokban 
ünneplő Sas Erzsébet. A vég-
zettségből hivatás lett: há-
rom évtizeden át adta össze a 
párokat. Később újságíróként 
is dolgozott lapunk egykori 
munkatársa, majd íróként is 
bemutatkozott.

Babos Attila

– A legtöbb ember számára gyer-
mekei, unokái születése mellett 
az esküvője a legboldogabb pilla-
nat az életben. Ön harminc éven 
át ilyen boldog pillanatoknak 
volt részese. Hogyan lesz valaki-
ből anyakönyvvezető?

– Köztisztviselő családból 
származom, a szüleim is a köz-
igazgatásban dolgoztak. Nem 
Szekszárdon, hanem Alsónánán, 
én onnan származom. A családi 
örökség miatt tudtam, milyen te-
rületen dolgozzam. Éppen ötven 
éve, 25 évesen kerültem Szek-
szárdra, de előtte már az alsóná-
nai községi tanácsnál dolgoztam.

– Szekszárdon rögtön anya-
könyvvezető lett?

– Igen, ötven éve tettem le az 
anyakönyvvezetői vizsgát, majd 
harminc éven át dolgoztam eb-
ben a hivatásban. Ha azt kérdez-
né, mire vagyok a legbüszkébb, 
arról is mesélnék, hogy mindvé-
gig szerettem a hivatásomat, de 
nyilván azt mondom: a gyere-
keimre. Egy fiam és egy lányom 
van, valamint három unokám 
– a negyedik útban. Mindket-
ten dolgos, jó gyerekek, termé-
szet- és sportimádók. A fiam 
Marosvásárhelyen él, a lányom 
a Tolna Megyei Kormányhiva-
talnál dolgozik. Örülök, hogy 
ő is a közigazgatást választotta, 
a harmadik generáció szolgálja 
ekként az embereket.

– Tudja, hány párt adott össze?
– 1978-ig tudtam, akkor volt 

az ezredik házasságkötés. On-
nantól nem számoltam. Egy 
esküvő azonban nem csak az 

anyakönyvvezetőn múlik, ha-
nem a stábon is. Nem lehetne 
ugyanolyan egy szertartás a ver-
smondó, az énekes, a zongorista, 
a pezsgőt felszolgáló személy, a 
technikus nélkül. Mindig na-
gyon szerettem együtt dolgozni 
a körülöttem lévő emberekkel.

– Érezni a szavaiból, mennyi-
re szerette hivatását. Csak így 
lehet?

– Én nem tudtam volna más-
képpen, de mindennel így vol-
tam és vagyok: mindig ott kell 
lenni maximálisan, szívvel, lé-
lekkel. Amikor beléptem a Mű-
vészetek Házába, a házasságkö-
tő terembe, teljesen megszűnt 
a külvilág, fejben, fizikálisan, 
minden módon ott kellett lenni.

– Mitől volt más az egyik és a 
másik esküvő?

– Attól, hogy láttam-e a sze-
mekben visszatükröződni azt, 
amit mondok. Nagyon szép, vi-
dám, és sajnos tragikus pillana-
tok is történtek. A beszédeimet 
soha nem írtam meg előre, min-
dig szabadon beszéltem.

– Később írni kezdett, újságot 
és könyveket is. Dolgozott a 
Tolnai Népújságnak és lapunk-
nak is. Miért lett újságíró?

– Érdekelt az újságírás, érde-
keltek az emberek, így miközben 
anyakönyvvezetőként dolgoz-
tam, elvégeztem egy újságírós-
túdiót is. Több újságnak írtam: 
a Tolnai Népújságnál kezdtem, 
majd a Szekszárdi Vasárnaphoz 
kerültem, később a Tolnai Extrá-
ba is írtam rövid, vicces, kedves 
történeteket, amik nagyon nép-
szerűek voltak. De dolgoztam 
olyan országos lapoknak is, mint 
a Képes Újság, a Családi Lap 
vagy éppen a Harmony lakbe-
rendezési magazin. Sőt, 10 évig 
voltam főszerkesztője a Magyar 
Temetkezés című szakmai lap-
nak, ami megint egy más világ, 
és egy különleges szakmai utazás 
is volt.

– A Szekszárdi Vasárnap máig 
legendás rovata volt a Kávéhá-
zi Randevúk. Hogyan indult el 
ez a sorozat?

– Az első főszerkesztőm a 
Szekszárdi Vasárnapnál annyit 
mondott, hogy ad nekem egy ol-
dalt, és csináljak azon egy olyan 
igazi sasis oldalt. Én azt mond-
tam, örömmel, és elkértem az 
utolsó előtti oldalt. Csodálkoztak 
is többen, hogy miért oda akarok 
írni, de aztán nagyon sokan az-
zal kezdték olvasni az újságot. 
Úgy fogadtam el ezt a feladatot, 

és ez nem változott soha az évek 
alatt, hogy csak azokkal vagyok 
hajlandó interjút készíteni, akik-
kel én akartam. Senki nem szólt 
bele, ez is volt a Kávéházi Ran-
devúk sikere, amelyből két szép 
kötet is megjelent, összesen 300 
személlyel készült interjúval.

– Aztán még több más könyve 
is megjelent. Lesz újabb? Mert-
hogy ma is ír, a Facebookon, a 
Sastoll oldalon.

– Hét könyvem jelent meg, 
az első 1994-ben, novelláimat 
közöltem benne. Aztán többfé-
le műfajban írtam könyveket. 
Nagyon szerettem ezt is, de a 
könyvkiadás egyre nehezebb, rá-
adásul én a könyveim 90 százalé-
kát elajándékoztam. Egy koráb-
ban tervezett könyvem kb. félig 
van készen, az anyakönyvvezetői 
munkásságomról, harminc év-
ről, esküvői történetekről, a szép 
és a kevésbé szép oldalról, vagy 
éppen az esküvői divat változásá-
ról. A Sastoll Facebook-oldalon 
ezek egy része meg is jelent.

– Az elmúlt hónapokban azon-
ban nem volt új bejegyzése. 
Gondolom azért, mert szemé-
lyes tragédia érte: elhunyt a férje. 
Hogyan viselte? Fog még írni?

– A férjem, Hajdu István 
csodálatos ember volt, kereken 
30 évig éltünk együtt. Ha nem 
dolgozott, elkísért engem min-
denhová, a pódiumbeszélgeté-
sekre, a kiállításmegnyitókra, 
vagy amikor civil szervezetek 
meghívásának tettem eleget. 
Utóbbi amúgy is fontos része 
volt az életemnek: a Segítő Kéz 
Egyesületnek tíz éven át voltam 
elnöke, rengeteg karitatív mun-
kát végeztünk. A férjemmel 
szép, tartalmas három évtizedet 
éltünk együtt, az volt a fontos, 
amit adni tudtunk egymásnak. 
Sastoll lesz, sőt hamarosan lesz. 
Ebben hatalmas szerepe van an-
nak a szeretetcunaminak, amit 
most, a születésnapom környé-
kén megtapasztaltam. Egészen 
megható volt, sosem gondoltam 
volna, hogy ennyi mindent ad-
tam az embereknek.
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Gemenc Judo SE: Húsz éve sikertörténet
Csendesen, magukban ün-
nepelnek, mert olyan időket 
élünk. Pedig idén éppen 20 
éves a szekszárdi Gemenc 
Judo Klub, amely méltó 
utódja a hetvenes-nyolcva-
nas évekre datálható hőskor-
szaknak.

Bálint György

A hőskorszak még a Szekszárdi 
Dózsa égisze alatt, Varga Ferenc 
irányításával telt. Akkoriban is 
maradandót alkottak a szek-
szárdi dzsúdósok, elsősorban is 
a felnőtt magyar bajnoki érmes 
Papp Endre nevével fémjelzett 
generáció.

A cselgáncs a hetvenes évek 
közepétől terjedt el Magyar-
országon. Olyan mezőny volt 
szinte bármilyen rendű-rangú 
versenyen, hogy az első tízbe 
kerülés is komoly eredménynek 
számított. Hát még odakerülni a 
magyar bajnokság dobogójára, 
vagy annak közelébe. A Szek-
szárdi Dózsának azonban volt 
ilyen versenyzője, több is.

Szepesi-korszak

A Dózsa rendszerváltozás utáni 
megszűnése, az állami támogatás 
elillanása, a bizonytalan helyzet 
a szekszárdi cselgáncs további 
sorsát is megkérdőjelezte.

Edző, oktató akadt, szinte 
bárhol az országban. De vajon 
lett volna olyan is, aki komoly 
versenyzői múlttal, edzői ké-
pesítéssel, sportágszeretettel 
éppen egy kisvárost és egy kis-
városi klubot választ?

Szekszárdnak szerencséje 
volt: Szepesi József ilyen ember 
volt. Fénykorában csak a volt 
Európa-bajnok Tuncsik Józse-
fet tartották jobbnak nála. A Bp. 
Honvéd után, már levezetve, a 
Szekszárdi Dózsa sportolója, 
egykori 65 kg-os élversenyzője 
volt. Sőt, már segédedzősködött 
a Szekszárdi Rendőr Judo Klub-
nál a kilencvenes években is.

Szepesit nem a mennyiség, 
hanem a minőség érdekelte az 
edzői munkában. Hogy miha-

marabb országos bajnokai, he-
lyezettjei legyenek…

Ennek jegyében hozta létre 
épp húsz éve a Gemenc Judo 
Klubot is. Részint azért, mert a 
versenyző gyerekek egyébként 
felettébb ragaszkodtak hozzá, 
másrészt sikerült támogatókat 
találnia. 

„Nem volt könnyű. Nem tu-
dom, mi lett volna, ha egykori 
versenyzőtársam, Papp Endre, 
a klub első elnöke nem szpon-
zorál bennünket, vagy nem 
segít a mindmáig mögöttünk 
lévő Tancsa Zoltán a sportággal 
szimpatizáló vállalkozóként, ak-
tív, minden lehetséges támoga-
tást felhajtó elnökségi tagként” 
– mesélt a kezdeti idők nehéz-
ségeiről Szepesi József.

„Nem volt nagy igényünk: le-
gyen megfelelő szerelésünk, el 
tudjunk utazni a versenyekre, 
tudjuk szerényen jutalmazni a 
kiemelkedő versenyzőket” – 
mondta.

Ars poetica

A humorral átszőtt, hangulatos, 
szakmailag értékes, az ősi japán 
mesterek által lefektetett techni-
kás dzsúdóra való törekvés – ha 
úgy tetszik, Szepesi ars poétikája 
– hamar eredményeket is hozott.

Az eredményeket Nász And-
rás, Tibai Tamás, vagy éppen a 
mester saját fia, Szepesi Dávid 
szállította. Ők voltak a klub 
első fecskéi, bajnoki címekkel, 
dobogós helyezésekkel. Az első 
magyar bajnoki címet négy év-
vel az alakulás után, 2005-ben 
Hunyadi Bence szerezte.

Családiasan

A sikerek, a klubnál jellemző 
családias hangulat, a folyama-
tos toborzások hatására meg-
duplázódott a létszám, legalább 
félszáz gyerek vett részt egy-egy 
edzésnapon. A felkészítéshez 
edzőtársak is kellettek! Feltét-
lenül meg kell említeni Patyi 
Károly és Sztancs Gábor nevét. 
Melléjük nőtt fel az edzőként 
is bemutatkozó Szepesi Dávid. 

Az egyik legjobb magyar junior 
volt súlycsoportjában, de súlyos 
sérülések idejekorán, 22 évesen 
véget vetettek versenyzői pálya-
futásának. Így ő is edzőségre 
adta a fejét, hogy aztán ő le-
gyen az 1997-es születésűekből 
álló szekszárdi aranygeneráció 
felkészítő edzője.

Aranygeneráció

„Hálás vagyok a sorsnak, hogy 
olyan srácokkal dolgozhattam 
egészen a junior korcsoportig, 
akik nem- csak tehetségesek 
voltak, hanem akarták is a si-
kert” – mondta Szepesi Dávid.

Nyári kánikulában, téli mínu-
szokban tartott edzőtáborokban 
és alapozásokon is keményen, 
megalkuvást nem ismerően 
dolgoztak. Szerették, tisztelték 
egymást, barátokká is váltak. A 
nagy sikerek elérésében a szülők 
is segítettek.

Büszke arra, hogy Ács Balázs-
zsal, Mátics Andrással, Berlinger 
Gáborral, Lovász Bálinttal, Sárecz 
Mártonnal serdülőben, ifiben, de 
még juniorban is „végigverték” 
Magyarországot az országos baj-
nokságokon, diákolimpiákon.

„A felnőtt korba érve többek-
nél az egyetemi tanulmányok 
megkezdése miatt szabadidő-
sporttá vált a cselgáncs, meg is 
értettem őket. Büszke vagyok 
erre a generációra”, hangsúlyozta.

Tíz év alatt mintegy száz or-
szágos bajnoki címet szereztek, 
miközben ifi Eb-re, vébére is el-

jutottak. Sárecz Marci kijutott a 
2014-es, Argentínában megren-
dezett ifjúsági olimpiára is. Ács 
Balázs tizenhárom címet szer-
zett egyéniben, hatot csapatban.

Utódok

Az elmúlt öt-hat év az aranyge-
neráció utódai megtalálásának 
reményében telt. A Tolna Me-
gyei Rendőr-főkapitányságnak 
köszönhetően ráadásul az egy-
kori lepusztult, Tartsay utcai 
termet újjávarázsolták. Immá-
ron modern, más klubok által 
irigyelt cselgáncs edzőcentrum-
ban készülhetnek a sportolók. A 
Gemenc Judo SE néhány éve a 
női cselgáncsot is beindította, sőt 
2018–2019-ben legalább hat, or-
szágosan kiemelkedő judokával.

Szepesi József szerint az ifi 
korba érve még több múlik a 
versenyzőkön, ugyanúgy kell 
akarni a győzelmet, fizikai és 
szellemi értelemben is áldozatot 
kell hozni akkor is. „Látva az új 
generáció ígéretes versenyzőinek 
hozzáállását, kellőképpen opti-
mista vagyok: jöhet egy újabb 
sikerkorszak” – fogalmazott.

A két Szepesi mellett az edző-
stáb harmadik tagja a szintén 
komoly versenyzői múlttal ren-
delkező Friedrich Gábor. Az 
egyesületnél most félszáz gye-
rekkel foglalkoznak az országos 
szövetség szakmai bizottsága 
által a lábtechnikák oktatásá-
nak szakmai műhelyévé emelt 
szekszárdi klubban.
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SZEKSZÁRDI HISTÓRIÁK 

„Becsüld meg magad, hogy mások is megbecsüljenek!”
Theisz Lőrinc György, a Pro Urbe díjas asz-
talos, akinek keze nyomát Szekszárd Város 
Aranykönyve is őrzi.

A mai Mérey utcai óvoda helyén állt az 
öt generációnak közel 130 éven át otthont 
jelentő Theisz-ház. Theisz Lőrinc Györ-
gyöt, a város „Gyuri bácsiját,” egy asztalos 
dinasztia utolsó mesterét Szekszárd várossá 
válásának 100. évfordulóján, 2005-ben bú-
csúztatták a barátok és tisztelők. 

*
Theisz Lőrinc György (1927–2005) a 

szekszárdi gimnáziumban érettségizett, de 
miként apja, Theisz Lőrinc és nagyapja, id. 
Theisz Lőrinc, ő is a Mérey utcai műhely-
ben tanulta ki a mesterséget, majd 1944-ben 
Pesten a Felső Ipari Iskolában fatechnikus-
ként végzett. 

A háború után kibérelt egy lerobbant mű-
helyt a Széchenyi utca 61. sz. alatt, de mire 
a gépeket felújította, fordult egyet a világ: 
„ipari kuláknak” nyilvánították, s 1949-ben 
apja műhelyével együtt az övét is államosí-
tották. Barátjával, Csengelyi Istvánnal sző-
lőt forgattak, erdőt irtottak, hogy valahogy 
megéljenek. Végül (felsőfokú végzettségére 
való tekintettel!) 1950. március 1-én felvet-
ték asztalossegédnek – saját volt műhelyébe. 

Ezekben az években talált rá a szerelem: 
1950 áprilisában vette feleségül egy szek-
szárdi ácsmester leányát, Csötönyi Zsófiát. 
György fiuk (1952) a családi hagyományt 
megtörve nem vitte tovább az asztalos 
szakmát: matematika-fizika, majd technika 
és számítástechnika szakos gimnáziumi ta-
nárként Székesfehérváron dolgozott, illetve 

szaktanácsadóként az Országos Pedagógia 
Intézetnél és utódszervezeteinél. Leányuk, 
Aranka (1953) óvónő lett, fejlesztőpedagó-
gus, családjával ma is Szekszárdon él. Mind-
kettőjüknek két-két fiúgyermeke született.

A Mérey utcai ház lebontása után a család 
a Nefelejcs utcában építkezett. Gyuri bácsi 
nem a múltat siratta, a jövő éltette: a tervei 
és az építkezés. Reggel hattól délután kettő-
ig a Bútoripari Vállalatnál dolgozott, utána 
otthon folytatta vejével, Botos Jánossal. 

Ahogyan édesapja számára, az ő életé-
ben is a család és a munka mellett a zene 
volt a legfontosabb. Alapító tagja lett az 
1965-ben 12 fővel alakult Szekszárdi Mad-

rigálkórusnak, amellyel bejárta Európát. A 
négy évtized alatt mindössze három fellé-
pésről hiányzott: amikor légoltalmi szol-
gálatban volt (1968), felesége kórházban 
töltött utolsó napjaiban, és mikor a Pro 
Urbe díj átvételén (1995) az ő tiszteletére 
énekelt a kórus. 

Ma már kevesen tudják, ezért fontos 
emlékeztetni arra, hogy Szekszárd Város 
Aranykönyvének díszes faborítóját Theisz 
Lőrinc György saját kezűleg készítette, és 
maga domborította a könyv ezüstkapcsát is.

Nyugdíjasként is dolgozott, s mellette 
még bútort restaurált, hangszert javított. 
Fajátékokhoz vonzódó gépész unokaöccse, 
Kelle Antal Münchenben, New Yorkban, 
Berlinben és Dániában kiállított fejlesztő 
játékainak megvalósulásában is része volt.

Élete egyik legnagyobb munkája, amelyet 
Pászner Jenővel vállaltak el, a szekszárdi 
evangélikus templom orgonájának felújítása 
volt. A teljesen tönkrement hangszer javítá-
sát senki sem vállalta, Gyuri bácsi azonban 
szerette volna, ha a szekszárdi gyülekezet 
életéből sem hiányzik az áhítat e formája. 

Talán jelképes, hogy a Mérey utca 45. 
szám alatti ház lebontásával nemcsak a 
Theisz műbútorasztalos műhely vált a múlt 
részévé, a Lőrinc név és a szakma sem örök-
lődik tovább. Az utolsó, aki e nevet viselte, 
szerette volna, ha a nemzedékeket szolgáló 
családi szerszámok értő kezekbe kerülnek, a 
generációs tanítás értő szekszárdiakra talál: 
„Becsüld meg magad, hogy mások is meg-
becsüljenek! Nagy Janka Teodóra 
 Szekszárdi Históriák Facebook-oldal

Sikeres nemzetközi program az I. Bélában
A projekt indulása
A nemzetközi projekt 2018 szep-
temberében indult, a járvány mi-
att a tervezettnél tovább, idén au-
gusztusig tart. Résztvevő országok: 
Szlovákia, Románia, Észtország, 
Magyarország.

A LELLE2 – Tanuljunk meg ta-
nulni! – Középiskolások tanulási 
készségeinek fejlesztése c. nemzet-
közi ERASMUS+ program célja, 
hogy a középiskolás diákokat hi-
ányzó készségek (tanulási út me-
nedzselése, kritikus gondolkodás és 
problémamegoldás) tanításával úgy 
készítsük fel a továbbtanulásra és 
a munkaerőpiacra, hogy sikeresek 
legyenek felsőfokú tanulmányaik 
során vagy munkába álláskor.

Mi a Kerekasztal célja?
Eredményeink bemutatására és 
megvitatására online konferenciát 
szerveztünk. Diákok, tanárok, ok-
tatók, végzősök, kutatók, a vállalati 
szféra szereplői voltak résztvevők, 
előadók. Két mintaóra során gimná-
ziumi tanárok mutatták be, hogyan, 
milyen eszközök segítségével tudjuk 
fejleszteni a kritikai gondolkodást, a 
problémamegoldó készséget.
Hogyan került sor a nemzetközi 
disszeminációra?
Négy online kerekasztal szerveződött 
2021 februárjában: Szekszárdon, Ko-
máromban, Kuressaaréban és Déván. 
A partnerek így értesülhettek a vizs-
gálat eredményéről, a készségfejlesz-
téssel kapcsolatos tapasztalatokról.

Mit találunk a Tudásmegosztó 
Portálon?
A Tudásmegosztó Portálra (Ga-
teway) az óravázlatok 5 nyelven 
(angolul, magyarul, románul, szlo-
vákul és észt nyelven) kerültek fel.
Milyen eredményt várnak a pro-
jektben való részvételtől?
Az önhatékonyság fejlesztésében 
gimnáziumi szinten is hasznosít-
juk a tapasztalatokat, melyeket a 
LELLE2 „A tanulás tanítása” Eras-
mus+ programban szereztünk. 

Gimnáziumunk 2020 szeptembe-
rében tanulásmódszertani tréninget 
szervezett diákjainknak – a belépő 9. 
évfolyam workshopok keretén belül 
ismerkedett a különböző tantárgy-
csoportok, tudományterületek elsa-
játítási módszereivel, online oktatás-
sal, a tudásmegosztó portállal.  (06130)

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

Telefon, fax: 74/411-912

www.anhurtemetkezes.hu
ÁLLANDÓ KÉSZENLÉTÁLLANDÓ KÉSZENLÉT

0-24 ÓRÁIG: 06-30/936-32-550-24 ÓRÁIG: 06-30/936-32-55
(06117)

FO
TÓ

: B
EK

Ü
LD

Ö
TT

 K
ÉP



152021. március 14.

Kiadja: Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. • felelős kiadó: a kft. ügyvezetője • megbízott főszerkesztő: Babos Attila • a szerkesztőség munkatársai: Bálint György,  
Vöröss Endre, Wessely Gábor • fotó: Jantner Fotó Kft. • nyomdai előkészítés – tördelés: Steiner-Kiss Eszter • a szerkesztőség levélcíme:  

7100 Szekszárd, Hunyadi u. 4. • tel.: +36–74/506–467 • e-mail: szekvas@gmail.com • hirdetésfelvétel, ajánlatkérés: Szántó Ildikó +36–30/9726–663,  
ildikoszanto11@gmail.com • nyomtatás: Szekszárdi Nyomda Kft. 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 44–46.

• terjesztés: ALL-THE-BEST Kft., Szabó József, 7100 Szekszárd, Arany János utca 23–25. 1/115., Tel.: +36–74/412–765.
VASÁRNAP

SZEKSZÁRDI

Fogadóórák
•  Ács Rezső polgármester

Polgármesteri Hivatal (Béla király 
tér 8.). Tel.: 06–74/504–102, e-mail:
polgarmester@szekszard.hu

•  Dr. Gábor Ferenc jegyző
Polgármesteri Hivatal (Béla király 
tér 8.). Előzetes bejelenkezés alap-
ján: 06–74/504–103.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MOZAIK

WEISZ BÉLA KARIKATÚRÁJA

Életek múlhatnak a jó döntésen
Rendszeresen kapunk a Ma-
gyar Közút Nonprofit Zrt.-
től figyelemfelkeltő közle-
ményeket. Nemrégiben a 
gyorsforgalmi szakaszokon 
elkövetett pánikdöntések kö-
vetkezményeire fókuszáltak.

Vöröss Endre

Ki ne látott volna sztrádán tola-
tó, megforduló autósról videót? 
Ezekben az esetekben közös, 
hogy vélhetően azért ijedtek 
meg a sofőrök, mert olyan sza-
kaszra hajtottak fel, amelyre nem 
rendelkeztek érvényes autópá-
lya-matricával. A nagy sebesség 
miatt viszont nincs helye a hir-
telen hozott, rossz döntéseknek. 
Volt, aki például azonnal „kor-
rigálni” akart, amint az M25-ös 
autóútról az M3-as autópályára 
tért rá, ám manővere hatalmas 
balesethez vezetett – erről a kö-
zelmúltban a Közút által kiadott 
videó be is járta az internetet.

Nagyon fontos kiemelni, 
hogy ha valaki így jár, azaz fi-
gyelmetlenségből felhajt egy 

autópályára, miközben nincs 
érvényes matricája, van olyan 
megoldás, amely nem élet- és 
balesetveszélyes, ugyanakkor 
megnyugtató az autós számára.

A Nemzeti Útdíjfizetési Szol-
gáltató (NÚSZ) Zrt. ugyanis a 
jogszabálynak megfelelően 
úgynevezett 60 perces szabályt 
alkalmaz, tehát ha valaki úgy 
hajt fel egy fizetős autópályá-
ra vagy autóútra, hogy nincs 
az adott útszakaszra érvényes 
e-matricája, azt egy órán be-
lül pótolni tudja. Azoknak, 
akik egy fel- vagy lehajtót té-

vesztenek el, azt tanácsolja a 
Magyar Közút, hogy semmi-
képpen se tolassanak vissza 
vagy forduljanak meg, hanem 
a legközelebbi csomópontnál 
biztonságosan térjenek le a 
gyorsforgalmi útról és úgy ve-
zessenek tovább úti céljukhoz. 
A hazai autópálya-, illetve au-
tóút-hálózaton ráadásul sűrűn 
vannak csomópontok, tehát 
nem éri meg ilyen felelőtlen ak-
ciókkal próbálkozni, mert pár 
kilométernyi kitérővel el lehet 
kerülni ezeket az életveszélyes 
szituációkat. 
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A közelmúlt egyik legdöbbenetesebb hazai balesete előtti 
képkocka a karambolt rögzítő kamera felvételéről
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BIRÓ ARANKABIRÓ ARANKA  Vérvételi Pont Vezető

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

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

(06129)

ÚJDONSÁG!
Online bejelentkezési

lehetőség:
www.sugo-lab.hu

Szolgáltatásaink:
• Fürdőszoba-, vizesblokk-felújítás
• Ingatlanok komplett felújítása, átalakítása.
• Egyéb kőműves-, és lakatosmunkák.
• Új épületek, lakások teljes körű kivitelezése.

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

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

GYORSSZERVIZ!

Új gázbekötések, mérőfelszerelések.
Egyszerűsített gázkészülékcserék.

Telefon: 06–30/26–80–777

Dugulás-
elhárítás!

(06115)

(06109)

HONTI ÉS TÁRSAI
EMELÉSTECHNIKAI ÉS

MUNKABIZTONSÁGI KFT.
Szekszárd, Béketelep u. Hrsz. 3725

Telefon/fax: 74/412-899
www.honti.hu

e-mail: honti@honti.hu

(06128)

VESZÉLYES GÉPEK VIZSGÁLATAI:
Emelőgépek, hegesztőgépek, rakodó- és 
földmunkagépek, traktorok, fa - és fémipa-
rigépek, targoncák, daruk, emelőhátfalak,
láncfűrészek.

GÉPKÖNYV több, mint
10.000 GÉPTÍPUSRA

Targonca-, emelőgép- és 
földmunkagép-kezelő tanfolyamok

DOKUMENTÁCIÓK PÓTLÁSA,
MUNKA- ÉS TŰZVÉDELEM

PANTEON TEMETKEZÉS Teljes körű temetkezési szolgáltatás
7100 Szekszárd, Alkotmány u. 1. • +36–74/511–755 

• +36–20/480–84–84 • Készenlét: 0–24 óráig, tel.: +36–20/941–3376
www.panteon-temetkezes.hu • www.panteonkft .eu

(06114)

(06124)

HIRDETÉS

(06113) (06122)


