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„VÁLASZTOTTUNK 
MAGUNKNAK…”
Szeles, esős és esemény-
dús április van mögöttünk. 
Mindjárt az elején választot-
tunk magunknak… Itt áll-
junk meg egy kicsit: Petőfi 
Sándor 177 éve írt verséből 
bukkannak fel a kölesd-bor-
jádi kirándulás emlékeként 
ránk hagyott verssorok. 
1845-ben történt, „A társa-
ságnak úri tagjai / Szekérre 
ültek és azon menének. /… / 
Világos éj volt.” Közel két-
száz éve született költőnk 
sárszentlőrinci iskolatársá-
nak húga idős korában jóízű 
mesét kanyarított a kirándu-
lás emlékéből. A szekszár-
di Török Józsefné született 
Sass Erzsébet (1828–1917) A 
négyökrös szekér sorait idéz-
te Petőfitől: „S valék szom-
szédja éppen Erzsikének, /…/ 
„Ne válasszunk magunknak 
csillagot?” / Az országúton 
végig a szekérrel / A négy 
ökör lassacskán ballagott.” 
Romantikus kirándulásuk 
szépsége megmaradt Erzsike 
emlékének: „S választottunk 
magunknak csillagot.” E so-
rokat az újvárosi temetőben 
álló síremlékére vésve szá-
munkra is megőrizte az idő.

Hűvös áprilisnál több me-
legséget ígér május. Régi 
kalendáriumok bőséggel 
sorolják az aktuális tenni-
valókat gyümölcsösben, 
virágoskertben, az állatok 
körül vagy a szántóföldön. 
Száz évvel ezelőtti teendő 
volt a pincében: április „hó 
vége felé befejezzük az új-
borok második lefejtését. Az 
utóerjedésbe jött borokat 
kotyogóval látjuk el és az 
utóerjedés befejezése után 
feltöltögetjük.” Májusi fela-
dat az új borok esetleg har-
madik fejtése és az óborok 
palackozása. 

A népi regulák szerint, ha 
Szent György napján hallgat 
a fülemüle, változó idő jön, 
ha énekel, jó tavaszt hirdet. 
Szép idő lesz májusban, ha 
a békák magasra ülnek és 
brekegnek…

Szerelmet ébresztő tavasz-
szal írta Sipos Gyula Dom-
bóvár szülötte (1921–1976) 
Kiskocsma című huncut 
versikéjét: „A szép kocsmá-
rosnétól / én mindent kérhe-
tek / és itt jobbak a fröccsök, 
/ jobbak az ételek, / ahogy 
elébem tartja, / a melle meg-
remeg. / Figyeljenek föl erre 
/ az illetékesek.”
 Kaczián János

Befejezôdött a közösségi tér kialakítása
Az újvárosi római katolikus templom előtti Pázmány Péter tér

felújítása során elbontották és újjáépítették a templomhoz vezető járdát.
A térre ülőpadok és a füvesítés után dísznövények is kerültek. 

A világítást korszerű LED lámpák biztosítják.
Várusunk egyik új színfoltja, a kellemes környezetet biztosító park.
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Lojalitás-díj átadóünnepség
A legalább 20 éve együtt-
mûködô partnereinek tar-
tott Lojalitás-díj átadóün-
nepséget az Erste Bank, 
melynek keretein belül 
köszönetet mondtak a 
hosszú távú, eredményes 
kapcsolatért, a Széchenyi 
Go konstrukció bemutatá-
sával pedig egy újabb le-
hetôséget kínáltak a vál-
lalkozók számára.

Tigelmann Gábor, az Erste Bank 
kis- és középvállalati üzletágának 
dél-magyarországi régióvezetője azt 
mondta, a rendezvénnyel is igyekez-
nek közelebb kerülni a partnerekhez. 

A program első felében a 20 évnél 
régebbi ügyfelek együttműködésük 
megbecsülése jeléül díjakban és 
kedvezménycsomagokban része-
sültek. Az est második részében a 
hagyományoknak megfelelően egy 
ügyfélrendezvényt tartottak, ahol 
személyes találkozó keretein belül 
újra tapasztalatot cserélhettek a 200 
főt meghaladó partnerekkel.

– Miben rejlik a hosszú távú együtt-
működés titka, és mi lehet a kulcs az 
idáig vezető úton?

– Az eredményes és sikeres hosz-
szú távú együttműködés titka a 
lelkiismeretes és szorgalmas ügy-
felekben rejlik, akiket mindig igye-
keztünk tanácsokkal és tőkével is 
ellátni. Az idei első félévben még 
rendelkezésre állnak a rendkívül 
kedvező Széchenyi Go konstruk-
ciók, ahol a partnerek alacsony, � x 
kamat mellett juthatnak � nanszí-
rozáshoz. Rövid és hosszú távra is 
igénybe lehet venni a szolgáltatást 
0,5% illetve 2,5%-os kamatozás 
mellett – tette hozzá Tigelmann 
Gábor.

– Mely régiós ügy-
feleikre büszkék, 
és hogyan fejezik 
ki hálájukat az 
együttműködésért?

– Tolna megyé-
ben közel 20 olyan 
kis- és középvál-
lalati ügyfelünk 
van, aki már több 
mint 20 éve vá-
lasztotta számlave-
zetőjének pénzin-
tézetünket. Ezen 

ügyfelek a Lojalitási-díj mellé egy 
Lojalitási kedvezménycsomagot is 
kaptak ajándékba. Ennek keretében 
az Erste Bank kiemelt partnereinek 
termékeit és szolgáltatásait vehetik 
igénybe extra kedvezményekkel 
szervezet-fejlesztési és egyéb tré-
ningek, coaching, webaudit/-fej-
lesztés, illetve a szekszárdi bor és 
élményprogramok témakörben.  (x)

99 elismerést osztott ki a bírálóbizottság az idei szekszárdi borversenyen. A 
versenyre 46 termelőtől 238 borminta érkezett. Érdekesség, hogy egyre erő-
sebben vannak jelen a fehér és rozé borok a vörösborokkal szemben. Nagy 
aranyat ítélt a zsűri a Prantner pince 2019-es Syrah, Heimannék 2017-es 
Barbár, a Vesztergombi Pince 2017-es Merlot Bodzás és Mészárosék 2019-
es Ohmerops valamint a Fritz Borház 2017-es Szekszárdi Medicina cuvée 
bora. Legjobb Vörösbor címet idén Prantner Pince Syrah 2019 bora kapta. 
Az aranyérmes borok kóstolóján Horváth István, Tolna megye 1. számú 
választókerületének országgyűlési képviselője azt mondta: a bor továbbra 
is stratégiai ágazata marad a térségnek, hiszen közel 1000 család számára 
nyújt megélhetést. (kg)

Aranyos kóstoló

Faültetéssel kezdôdtek
a tavaszi munkák Szekszárdon
A MOL-Új Európa Alapítvány első 
programjában 20 db szil, platán és 
nyírfát kapott a város, amit a Gene-
rációk parkjánál, a Fagyöngy utcai 
új játszótéren és a nemrég elkészült 
szőlőhegyi kerékpáros pihenőnél 
ültettek el. Zaják Rita önkormány-
zati képviselő a Generációk parkjá-
nál arról beszélt, hogy április 22., a 
Föld napja és május 10., a madarak 
és fák napja közötti időben az ön-
kormányzat olyan programot indít, 
ami a tervek szerint érdekeltebbé 
teszi a lakosságot a zöldterületek 
fenntartásában.

Ezen túlmenően az idei költség-
vetésben kétmillió forintot külö-
nített el az önkormányzat egy klí-
maalapba, aminek egy részéből a 
Szekszárdi Sétapálca Mozgalmat 
szeretnék népszerűsíteni. A Szek-
szárdi Sétapálca egy hegyes végű 

bot, melynek segítségével a hasz-
nálói könnyedén fel tudják szúrni 
a szemetet, és sétáik során sokat te-
hetnek a város tisztaságáért.  (ösi)

Szekszárdra érkeztek a csíkszeredai Márton Áron Főgim-
názium tizedikes diákjai, akiket a városházán fogadott 
Gyurkovics János alpolgármester és Zaják Rita tanácsnok. 
A Határtalanul program keretében érkeztek Szekszárdra 
az erdélyi iskola társadalomtudományokra specializáló-
dott tanulói, vendéglátójuk a szekszárdi Bezerédj István 
Technikum volt.

A fogadáson Gyurkovics János alpolgármester kiemel-
te, hogy a nagy távolság ellenére élő kapcsolat van a két 

város között, miután Hargita megye már évek óta Tolna 
megye testvérmegyéje. A látogatás érdekessége, hogy a 
diákok egyik kísérője az a Borsodi László, aki Baka István 
költészetéről írt monográ� át.

A fogadáson Zaják Rita a város ajándékcsomagjait adta 
át minden diáknak és tanárnak, többek között egy Szek-
szárdot bemutató könyvet.

 A szekszárdi diákok június első hetében mennek Csík-
szeredára viszonozni a látogatást.  (ösi)

Csíkszeredai diákok látogatása

„Ezt a nagy gyôzelmet közösen vívtuk ki!”
Horváth István ismét a Parlamentben dolgozhat a helyiekért

Országos és helyi szinten is 
gyôzött a Fidesz, így a kor-
mányzópárt összesen 135 kép-
viselôt küldhet a Parlament-
be. Köztük Horváth Istvánt, 
a Tolna megyei 1. számú vá-
lasztókerület Fidesz-KDNP 
színeiben indult jelöltjét, aki 
április 3-án egyéniben szer-
zett mandátumot. 

– Ezt a nagy győzelmet közösen vív-
tuk ki! – mondja Horváth István, 
akire a választókerületben szavazók 
több mint 55 százaléka voksolt, így 
egyértelmű fölénnyel szerzett man-
dátumot az Országgyűlésben. 

Országosan is nagy arányú győ-
zelmet szerzett a Fidesz: a szavazás-
ra jogosultak 70 százaléka vett részt 
az április 3-i országgyűlési képvise-
lő-választáson. Ezen résztvevők több 
mint 67 százaléka gondolta úgy, hogy 
szívesen látná ismét kormányon a 
Fidesz-KDNP jelöltjeit. Ez 135 kép-
viselői mandátumot jelent a pártnak, 
azaz ismét kétharmados többségben 
vezethetik az országot. 

– A választásoknak vége, a mun-
kát folytatjuk! Választókerületem 
mind a 17 települését otthonom-
nak tekintem, Szekszárd a szülő-
városom. Huszonnégy éve vagyok 
aktív részvevője a szekszárdi köz-
életnek, két cikluson át polgár-
mesterként is szolgálhattam az itt 
élőket. Ismerem a várost, ismerem 
az embereket. Nagyon fontos-
nak tartom, hogy a lehető legtöbb 
fejlesztést hozzuk Szekszárdra 
és a térségbe a jövőben is – eme-
li ki az országgyűlési képviselő. 

Az elmúlt négy évben több mint 
90 milliárd forint támogatás ér-
kezett a térségbe, amelyből ezer-
nél is több projekt valósult meg, 
ezek jelentős része Szekszárdon 
zajlott. 

– Természetesen folytatni kell a 
megkezdett munkát. A következő 
időszak nagy feladata az uszo-
da befejezése. Közbenjárásomra 
megszületett a döntés, amelynek 
értelmében az állam az uszodabe-
ruházást saját kivitelezésben való-
sítja meg. A szekszárdiak számá-
ra az a fontos, hogy minél előbb 
megépüljön a fedett uszoda, elfo-
gadhatatlan, hogy kicsinyes poli-
tikai játszmáknak essen áldozatul 
az itt élők számára fontos beru-
házás, amelynek anyagi fedezetét 
továbbra is a magyar állam biztosítja, 
minden ezzel ellentétes hír valótlan-
ság, a pénzügyi fedezet tehát nem 
akadálya annak, hogy befejeződjön 
az uszoda építése – mondja Horváth 
István. Szépen halad a Tudásköz-
pont építése, már megkezdődött a 
belső, speciális berendezés tervezése 
is. Az országban egyedül álló létesít-
mény magába foglalja a megyei és 
gyermekkönyvtár mellett a megyei 
levéltárat is. Rövidesen kezdődik a 
szőlőhegyi óvoda és bölcsőde meg-
valósítása több mint 600 millió fo-
rintból. 

– Tovább folytatjuk az utak és jár-
dák építését, felújítását a város teljes 
területén, emellett a forgalom is át-
alakul: a Keselyűsi utat az OBI kör-
forgalommal összekötő tehermente-
sítő út tervei készen állnak, 2023-ra 
megépül az út állami beruházásként. 

Ebben a ciklusban megkezdődik 
Szekszárdon az új szülészeti és nő-
gyógyászati kórházblokk, valamint 
egy új szakorvosi rendelőintézet ki-
vitelezése. Látható, hogy tevékeny 
négy év áll előttünk, ahogyan eddig 
is, úgy ezután is együtt, a helyiek 
igényeinek, kéréseinek megfelelően 
tervezzük és valósítjuk meg a megye-
székhelyet fejlesztő beruházásokat. 
Hálás vagyok azért, hogy az itt élők 
immáron 5. alkalommal szavaztak 
nekem bizalmat, lehetőséget adva 
ezzel, hogy ismét képviselhessem a 
helyi érdekeket az Országgyűlésben. 
Talán minden eddiginél felelősség-
teljesebb most ez a feladat, folytatjuk 
a munkát azért, hogy a szekszárdiak 
egy korszerű, otthonos, biztonságos 
városban élhessenek – hangsúlyozza 
Horváth István. 

 Wessely Judit

Újabb járdák felújítására
nyert pénzt az önkormányzat
A polgármesteri hivatal még janu-
árban adott be pályázatot a Jövőnk 
Energiája Térségfejlesztési Alapít-
ványhoz járdák felújítására. A ku-
ratórium csütörtökön ülésezett és 
12.672.498 forint támogatást ítélt 
meg Szekszárd projektjéhez. Ennek 
a pályázatnak köszönhetően a kö-
vetkező szakaszokon újulhat meg a 
burkolat:
• Mecsek utca járdalapos felújítása 
42,9 m hosszban 1,2 m szélesség-
ben új alépítmény, járdaszegély és 
járdalapok beépítésével – felület: 
51,5 m2

• Szőlő köz új betonfelületű járda 
építése 67 m hosszban 1,2 m széles-

ségben, rétegrend: 15 cm 0/63 zú-
zottkő ágyazat, 15 cm simított beton 
építésével teljes hosszon K útszegély 
építésével – felület 80,4 m2

• Major utca betonfelületű járda 
felújítása – Major utca 78–62 kö-
zött (Ny-i oldal) – jár dalapos járda. 
Járdaburkolat felújítása, az út felől 
teljes hosszon K szegély, erősített 
bejárók, valamint a bejárók belső 
oldalán süllyesztett szegély építése, 
138 méter hosszban átlag 1,3 méter 
szélességben simított betonfelületű 
járda építése –  felület: 179,4 m2. 
 (ösi)

Álláshirdetés
A Szekszárdi Vagyonkezelő K� . 
keres zöldfelület gondozói 
munkára segédmunkást. Folya-
matos, hosszú távú, megbízható, 
bejelentett munkalehetőség (tel-
jes munkaidő, 1 műszak).

Elvárások: megfelelő munka- 
és teherbírás, precizitás, önálló 
munkavégzés, megbízhatóság, 
alapfokú iskolai végzettség.

Előny: szekszárdi lakhely, ha-
sonló munkakörben szerzett ta-
pasztalat.

A fényképpel ellátott jelent-
kezéséket írásban vagy elektro-
nikus úton kérjük benyújtani a 
Szekszárdi Vagyonkezelő K� . 
központjába. (7100 Szekszárd, 

Bezerédj u. 2., postacím: 7101 Pf.: 
115.) e-mail: wingert@vagyon-

kezelok� .hu
Beküldési határidő:

május 10., kedd 12:00 óra
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A nyugodt városfejlesztésre
szavaztak a szekszárdiak
Interjú Ács Rezsô polgármesterrel
– Lezajlott az országgyűlési képvi-
selők választása, Szekszárd is túl van 
a kampányon. Hogyan értékeli az el-
telt időszakot?

– Ahogyan sejthető volt, a hangos
kisebbség kiabálása ellenére az em-
berek az eddigi országépítés folyta-
tására szavaztak. Tolna megyében 
mindhárom országgyűlési képvi-
selőnk folytathatja munkáját. A vá-
lasztás után még hétfőn gratuláltam 
mindhármuknak. Meggyőződésem, 
hogy Szekszárdnak csak előnye 
származhat a régi-új kormány mű-
ködéséből, hiszen számos fejlesztés 
tekintetében számítunk az állam 
és Horváth István képviselő úr segít-
ségére.

– A kampány mennyire volt érzékel-
hető a városban?

– Szekszárd ki fogja heverni. Az, 
hogy az emberek többsége a béké-
re szavazott, egyben üzenet a városi 
képviselőknek is. Az ellenzék per-
sze a kampányban próbálta tovább 
folytatni a „háborút”. Egyértelműen 
kampánycélokat szolgált, hogy két 
témában rendkívüli közgyűlést hí-
vattak össze. Ezek mindegyike olyan 
– egyébként fontos – téma, ami ha-
lad, vagy haladhatna a maga útján, 
ha az ellenzéki képviselők is végez-
nék a közgyűlés által rájuk szabott 
feladatokat. Természetesen az ilyen 

hangulatkeltő akciókban nem vol-
tunk partnerek. A választás szekszár-
di eredménye egyértelműen meg is 
mutatta, hogy az emberek nem kér-
nek a folytonos gyalázkodásból. Elég 
volt. Vége a kampánynak, a munka 
folytatódik!

– Hogy állnak a városban zajló fejlesz-
tések?

– Számos projekten dolgozunk. Az 
elmúlt időszakban átadtuk a Sió pro-
jekt keretében elkészült turisztikai 
központot, ami egy nagyívű megyei 
fejlesztés ránk eső része volt. Remé-
lem, mire minden településen elké-
szülnek vele, tényleg egy új színfoltja 
lehet a megyeszékhely aktív turiszti-
kai életének. Elkészült az úgyneve-
zett pumpapálya a Baka iskola mel-
lett és már tervben van a következő 
bringás beruházásunk a vásártér te-
rületén. Itt a BMX-esek és a triálosok 
lelhetnek majd új otthonra. A kiseb-
beknél maradva elkészült a biciklis 
pihenő a déli körforgalomnál, ahol 
egy különleges napozó pad is helyet 
kapott. Formája miatt vélhetően a 
� atalok kedvence lesz majd. Egy ját-
szóteret is felépítettünk a szőlőhegyi 
városrészen, ami az egyre több hely-
béli kisgyermekes családot szolgálja, 
és befejeződött az újvárosi templom 
előtti tér felújítása is. Nagyobb falat a 
tudásközpont építése. Ebben a mun-

ka oroszlánrészét az állam elvégzi, 
vagyis az épület építése már szemmel 
láthatóan nagy erőkkel zajlik, ugyan-
akkor a berendezésállomány beszer-
zése a polgármesteri hivatal feladata. 
Ez megközelítőleg 650 millió forin-
tos tételt jelent, amiről hónapok óta 
zajlanak az egyeztetések a hivatal, a 
könyvtár és a levéltár között. Remé-
nyeink szerint 2023 őszén megnyit-
hatja kapuit az intézmény.

– Sokakat érdekel, hogy mi lesz az 
uszodával?

– Ez a kampányban is téma volt, az 
uszoda sajnos a politikai szembenál-
lás foglya lett. A megoldást abban lát-
juk, hogy a kivitelezés átkerüljön az 
államhoz. Ennek előkészítése zajlik 
jelenleg, jogászok, mérnökök „bir-
kóznak” egymással, ami nem látvá-
nyos munka. A politikai döntéseknél 
számítunk az országgyűlési képvi-
selőnk, Horváth István segítségére is. 
Amint lesz kézzelfogható eredmény, 
természetesen azonnal tudatjuk a 
szekszárdiakkal. K. M.

KÖZÉLET

A decemberi alapkőletétel után 
március végére az építők elérték a 
tudásközpont legmagasabb, 16 mé-
teres pontját. A bokrétaünnepségen 
elhangzott, hogy az országban soha 
nem történt korábban annyi kul-
turális beruházás, mint az elmúlt 
10 évben. Fekete Péter, kultúráért 
felelős államtitkár hozzátette, hogy 
ezen beruházások közül minden 
második vidéken valósult meg. 
Horváth István országgyűlési kép-
viselő beszédében megköszönte az 
építő ZÁÉV Zrt. munkáját. Kiemel-

te, hogy két hónappal előrébb tarta-
nak a tervezetthez képest.

A tudásközpont a Tolna Megyei 
Illyés Gyula Könyvtárnak és a Tol-
na Megyei Levéltárnak ad majd 
otthont várhatóan 2023 őszétől. Az 
épület szinte nulla energiaigényű, 
ún. okosépület lesz kerítés nélkül, 
parkkal és parkolókkal, átjárható 
módon beolvad majd a környeze-
tébe. Az intézmény állami beruhá-
zásban készül, 7,6 milliárd forintos 
költségvetéssel.

  Önkormányzati Sajtóiroda

Bokrétaünnep a tudásközpontban

A húsvét és a szeretet 
gyôzelme mellé kell állni
Felföldi László pécsi megyéspüspök
ünnepi gondolatai
A világ soha annyit nem böjtölt, 
mint most. A böjt lényege nem 
a lemondás, hanem az, hogy az 
ember kinyissa a szívét a több-
re, a jobbra, a szeretetre.  Ön-
magában értelmetlen a böjt, ha 
csak arról szól, hogy most nem 
eszem húst. A böjt a lélek edzé-
séről szól, hogy az ember jobban 
tudjon szeretni.  Ha ez nem va-
lósul meg, akkor nincs értelme. 
Ha könnyebbé teszem a testem 
kilókkal, akkor a testem jobban 
érzi magát. Ugyan ilyen a lelki 
böjt is. Ha a lélek nehézségeitől 
megszabadulunk, akkor a nehéz 
dolgok helyét sokkal értékeseb-
bek tudják elfoglalni.

A húsvéti ünnepkör a legkü-
lönlegesebben ragadja meg az ember 
életét, hiszen a nagyhét egy szenve-
dés történet, amelyet egy óriási győ-
zelem, az újrakezdés, a feltámadás 
követ. Ezek a történések pedig min-
den ember életében ott vannak. A 
keresztényi életben Jézus szenvedés-
története és feltámadása mindennek 
az alapja, hiszen a szenvedéstörténet 
önmagában értelmetlen lenne a feltá-
madás nélkül.

Minden embernek más és más az 
élete. Nagyon különböző szenvedése-
ink vannak, és mindenkinek meg kell 
találnia a húsvét történetében a saját 
lelki üzenetét. Nehéz és nem is szabad 
kívülről megmondani, hogy kinek 
mi az ünnep lényegi üzenete, de ezek 
valahol minden ember életében, sor-
sában összeérnek. Hinni kell, hogy az 
élet nem a szenvedésre, hanem a feltá-
madásra született. Isten nem azért van 
mellettünk, hogy elvegye a szenvedést, 
ugyanis egymásét nem lehet elvenni, 
viszont segít minket túllendülni rajta.

Akkor lehet a húsvétban megszólí-
tani az embereket, ha azt érzik, hogy 
ez nem egy független, 2000 évvel ez-
előtti történet, hanem rólunk, a mai 
emberről szól. Igyekezni kell min-
denkit, akit csak lehet megszólítani. 
Túl nagy csodát nem lehet várni, hisz 
Jézusnak sem sikerült mindenkihez 
elérni, de akik közel voltak hozzá, 
azok rácsodálkoztak erre a szeretet-
re, erre az erőre. Ma is erre van szük-
ség, hogy rácsodálkozzunk Isten és 
ember szeretetére, hogy a szenvedés 
után mindig keressük és várjuk a fel-
támadást.

Nagyon fontos megtanulni az újra-
kezdést. A feltámadás az élet vége, az 
Istennel való végső nagy találkozás. 
Addig viszont itt vagyunk, itt kell 
lenni és a húsvét üzenetével újrakez-
deni. Vannak mélypontok az életben, 
de haladni kell az úton, és ennek a 
húsvéti győzelemnek, a szeretet győ-
zelmének az oldalára kell állnunk.

 Tamis Ákos

VÉRADÁS
• Az Országos Vérellátó Szolgálat 
Szekszárdi Területi Vérellátó május 
14-én szombaton a Gemenci Moto-
ros Egyesülettel közösen szervez ha-
gyományteremtő véradást. Időpont: 
2022. május 14., szombat 09:30–
13:00. Helyszín: Szekszárdi Sportköz-
pont (Keselyűsi u. 3.).

• Az Országos Vérellátó Szolgálat 
Szekszárdi Területi Vérellátó május 
17-én kedden a GoldSolival közösen 
ismételten megszervezi a már hagyo-
mányos GoldSolis véradást. Korábban 
megszokott ajándék bérlettel, vendég-
látással köszönjük meg az önzetlensé-
get. Időpont: 2022. május 17., kedd 
09:00–16:00 Helyszín: ÁNTSZ épület 
(Szentgáli Gy. u. 2.) 

Az Országos Vérellátó szolgálat a szokott juttatáson kívül ajándékkal is hozzájárul 
a sikerhez. Kérjük, minél többen jöjjenek el, hogy ezzel is biztonságossá tudjuk 
tenni a hazai vérellátást, és segítsük közösen a betegek mielőbbi gyógyulását.

Átvette megbízólevelét Horváth István
Új szülészet, rendelôintézet, elkerülô út és az uszoda befejezése is cél
a következô négy évben
A megbízólevél átadása elôtt dr. Fekete Tamás,
a Tolna 1. sz. Országgyûlési Egyéni Válasz-
tókerület Választási Bizottságának elnöke 
értékelte az április 3-i választást. Az elnök 
kiemelte, hogy magas részvétel mellett a 
szavazatok több mint 55%-ának megszer-
zésével Horváth István erôs felhatalmazást 
kapott a szavazóktól a terület országgyûlési 
képviseletére. 

Horváth István – miután átvette megbízólevelét 
dr. Fekete Tamástól – elsőként a választóknak mondott 
köszönetet a bizalomért, kiemelve, hogy a következő 
években is igyekszik megszolgálni azt. Újságírói kérdésre 
válaszolva a képviselő elmondta, megtisztelő, hogy ötödik 
alkalommal ülhet be a parlamentbe. A megbízást szolgá-
latnak tekinti és a következő időszakban azért fog dolgoz-
ni, hogy Szekszárd térségében és a választókerület mind 
a 17 településén az emberek úgy érezzék, biztosított szá-
mukra az a társadalmi, gazdasági környezet, melyben a 
családok gyarapodhatnak, a vállalkozások sikeresen tud-
nak működni és megvan az az infrastruktúra, melyben az 
emberek megfelelő és jó minőségű életet tudnak élni.

Szekszárddal kapcsolatban a képviselő elmondta, nagy 
kihívás a következő ciklusban az új szekszárdi szülészeti- 
és nőgyógyászati blokk, valamint az új szakorvosi rendelő 

felépítése. Ugyanilyen nagy feladat az új tehermentesítő 
út megépítése a Keselyűsi úttól az OBI körforgalomig. En-
nek a tervei már elkészültek. A kampányban téma volt az 
M9-es nyomvonala, ami nem változott semmit, ha meg-
épül, akkor Szekszárdon keresztül fog vezetni és az állam 
az uszodaberuházást is befejezi. 

Horváth István hozzátette: A terveknél azt is � gyelem-
be kell venni, hogy egy gazdasági válság elején vagyunk. 
Az orosz-ukrán kon� iktus miatt elszabaduló energiaárak 
számos nehézséget tartogatnak számunkra, de továbbra is 
az az álláspont, hogy Magyarországnak ki kell maradnia a 
háborúból. A választók is erre szavaztak.

 Önkormányzati Sajtóiroda

Átadták a felújított vendéglátóipari
technikumot
1,5 milliárd forintból újították fel a Hunyadi János ven-
déglátó és turisztikai technikum épületét. A Szekszárdi 
Szakképzési Centrum iskolája évekkel ezelőtt egy cső-
törés miatt vált használhatatlanná. Az állami BMSK 
Zrt. égisze alatt szekszárdi vállalkozó szintén helyi 

alvállalkozókkal 2020. végén kezdte el a mun-
kálatokat, és alig több mint egy év alatt hiba 
nélkül sikerült átadni az épületet. 

A belső terek teljesen megújultak, új funk-
ciókkal bővültek, nőtt az osztálytermek szá-
ma, megújultak a tanműhelyek, a tankonyha, 
a cukrász tanműhely, tanétterem és közösségi 
tereket alakítottak ki minden szinten. Új az 
épület fűtési rendszere, a tetőre pedig 73 elem-
ből álló naperőmű került. 

Az avató ünnepségen Horváth István or-
szággyűlési képviselő elmondta, az iskolának 
még nagyon hiányzik egy tornaterem, aminek 
felépítéséről is döntés született már a minisz-

tériumban, valamint ezzel együtt rendezik a kerítés 
kérdését is.

Az ünnepségen beszédet mondott még Schanda Tamás,
az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszter-
helyettese, valamint dr. Juhász Roland, a Miniszterelnöki 
Kormányiroda állami vagyongazdálkodásért felelős ál-
lamtitkára. (ösi)

Tolna megye legkorszerûbb
iskolaépülete a szekszárdi
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KULTÚRA – PROGRAMOK

Babits Mihály Kulturális Központ programajánló
NAGYRENDEZVÉNY
Április 30. – május 1. – Prométheusz Park, 
Babits Mihály Kulturális Központ
Városi Retro Majális

Kutyamustra és szuperhősök, kiskoncert és nagy-
koncert, körhinta és céllövölde, sok-sok finom-
ság és még annál is több RETRO! Idén kétnapos 
programsorozattal tér vissza a mindenki által 
imádott Városi Retro Majális!

Május 29., vasárnap – Prométheusz park,
Babits Mihály Kulturális Központ
Városi Gyermeknap

Masni és Pocó – Mihályi Réka gyerekkoncertje, 
Rigócsőr király� a Kacagó Bábszínház előadásá-
ban, Bíró Eszter interaktív előadása, Az Időmanó 
kalandjai és egy i�ú tehetség, Paulina koncertje, 
trambulin, gokart, mászófal, családi társas- és 
versenyjátékok – egy nap, amely csak a gyer-
kőcökről szól! Egy nap, ahol jól megfér egymás 
mellett egy kis babusgatás, egy igazi varázslatos 
előadás vagy éppen egy koncert – természetesen 
a nagyobbaknak!

Mindenkit vár a Városi Gyermeknap! 

SZÍNHÁZ 
Május 23., hétfő 19:00 – Rendezvényterem
Európa harmóni(k)ában
– Magyarországi Szerb Színház
Aranynál, gyémántnál is értékesebb az európai 
népek folklórjának kincsestára. Zenés európai 
körútra invitálunk mindenkit. Bár az európai 
kontinens népeinek muzsikái hangzásban, dal-
lamvezetésben, ritmusban, hangszerelésben kü-
lönböznek, mégis mélyről jövő örömérzetben 
gyökereznek. Jegyár: 2.000 Ft

KONCERT 
Május 14., szombat 19:00 – �e Rock Placc 
(Placc – Ifjúsági Közösségi Tér)
A Velorex GTI zenekar
5 éves jubileumi koncertje
A Velorex GTI zenekarról: 2017 tavaszán a hazai 
és határon túli fesztiválokat megjárt Ri�/Ra� AC/
DC tribute zenekar feloszlott. A zenekar megma-
radt tagjai úgy döntöttek, új zenekart alapítanak, 
amely elsősorban a klasszikus, illetve hard rockra 
helyezi a hangsúlyt. Fellépnek: 19:00 �e Rock- 
wave 20:30 CS.Í.T. Zenekar 22:00 Velorex GTI 
zenekar. Kapunyitás: 18:30. Jegyár a helyszínen: 
2.000 Ft; elővételben: 1.500 Ft (2022. május 8-ig)

Május 18., szerda 19:00 – Színházterem
A Broadwaytól a Kispipáig

Mi a közös a Broadwayben és a Kispipában? Mi 
köthet össze kettő, a világ teljesen eltérő részén 
lévő helyet? Hát persze, hogy a zene! Tartsanak 
velünk egy fantasztikus zenei utazáson, ahol a 
legszebb örökzöldek és slágerek hangzanak majd 
el olyan előadók tolmácsolásában, mint Falusi 
Mariann énekesnő, Csonka András színművész, 
Nógrádi Gergely főkántor, valamint Darvas  
Ferenc zongoraművész! Jegyár: 3.500 Ft

KIÁLLÍTÁS 
Május 21., szombat 11:00 – Művészetek Háza
Mûvésztanárok Tolnában – Molnár 
Mózsi György és Kovács Ferenc kiál-
lítása – ünnepélyes megnyitó
A kiállítás ünnepélyes megnyitóján köszöntőt 
mond Berlinger Attila, a Babits Mihály Kulturális 
Központ igazgatója, dr. Méry Éva, a Művészetek 
Háza nyugalmazott igazgatója, Rühl Gizella, a 
Művésztanárok Tolnában című rendezvénysorozat 
ötletgazdája, a rendezvény társszervezője. A kiállí-
tást megnyitja: Baky Péter Munkácsy Mihály-díjas 
festőművész, a kiállítás kurátora. Közreműködik 
Elmauer József és i�. Elmauer József zongorán. A 
kiállítás megtekinthető július 3-ig, hétfő kivételével 
naponta 10:00–17:00 óra között. A belépés díjtalan!

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

Szekszárdi Néptáncfesztivál 
Interjú Matókné Kapási Juliannával

– Volt már arra példa, hogy elmaradt a Szekszárdi 
Néptáncfesztivál? 

– Persze, a tavalyi nem egyedi eset volt. A fesz-
tivált először Szabadi Mihály kezdeményezésére 
1968-ban rendezték meg, utoljára pedig 50 évvel 
később, 2018-ban. A fél évszázados jubileumot te-
hát meg tudtuk ünnepelni. Egyébként csak kezdet-
ben rendezték meg évente, az utóbbi években már 
kétévente került rá sor, de megmondom őszintén, 
ezt sem tartom gondnak, hiszen korábban is elő-
fordult már, hogy egy-egy fesztiválunk elmaradt. 
A lényeg, hogy rendszeresen tudjuk megszervezni, 
hiszen mégiscsak a magyarországi néptánc moz-
galom egyik legrangosabb fesztiváljáról beszélünk. 

– Meg is válaszolta a következő, még fel sem tett 
kérdésemet, hogy mennyire tekinthető ez egy ní-
vós fesztiválnak? 

– Ezen a fesztiválon a hazai „néptáncvilág” 
krémjét láthatja a közönség, és ezt mindenféle 
túlzás nélkül állítom. Annyit fontos hozzáten-

nem, hogy az országban ezen kívül még két ilyen 
rendezvény van, a Szolnoki Országos Néptánc-
fesztivál, valamint a Zalai Kamaratánc Fesztivál. 
Ezek máig működő, mindent – például a több-
ször is jelentkező forráshiányt – túlélő fesztivá-
lok, amelyek napjainkban is ékes bizonyítékai 
egy élő néptánc mozgalomnak.

– Ha már a forráshiányt említett, mekkora fela-
dat, mennyire nehéz egy ilyen rendezvény meg-
szervezése? 

– Nagyon nagy feladat, és nem is véletlenül em-
lítettem az anyagiakat. Ennek a rendezvénynek 
mindig is a Babits Mihály Kulturális Központ volt 
a főszervezője, amely a rendszerváltás előtt még 
mint megyei fenntartású intézmény működött, 
így a rendezvény �nanszírozója tulajdonképpen az 
akkori megyei tanács volt. A rendszerváltás után, 
amikor Miska bácsi után átvettem a szervezés ko-
ordinálását, láttuk, hogy már nem lesz olyan egy-
szerű forrásokat találni. 

Nemcsak pénzdíjakról, ajándéktárgyak megvá-
sárlásáról van szó, hanem egyéb költségekről is, 
mindig keményen meg kellett dolgozni azért, 
hogy tető alá hozzunk egy ilyen rendezvényt. 
Sokat jelent, hogy ma már tudunk pályázni a 
lebonyolításra, és persze az is, hogy a szervezés 
során mindig olyan emberekkel dolgozhattam 
együtt, mint például a Babits Mihály Kulturális 
Központ egykori vezetője, Bon�g Ágnes, aki tel-
jes mellszélességgel és szívvel állt a rendezvény 
mögött, csakúgy, mint a mostani „babitsosok”. 

– Nézzük meg a rendezvényt egy picit szakmai 
szempontból. Mi a különbség egy szekszárdi és 
például a szolnoki fesztivál között?

– A mi fesztiválunk 1968-as létrejöttekor sze-
repelt a kiírásban, hogy a fellépő táncegyütte-
seknek, érkezzenek az ország bármely pontjáról, 
vagy egy úgynevezett nyugati dialektus táncát 
kell bemutatniuk, ami a dunántúli és egy picit 
északabbra, a Budapest környéki területeket 
foglalja magába, vagy egy nemzetiségi táncot. A 
mi fesztiválunk tehát egy színes és gazdag pre-
zentációja a „kis-magyarországi” táncoknak, va-
lamint a békési, baranyai, somogyi, tolnai nem-
zetiségek táncainak.

– Mit jelenthet egy együttes számára egy a Szek-
szárdi Néptáncfesztiválon elért siker? 

– Nívódíjat mindenképpen! (nevet) Komolyra 
fordítva a szót, ahogy a beszélgetésünk elején is 
említettem, itt a szakma krémje – több mint tíz 
csapat – lép majd színpadra. Aki itt díjban része-
sül, a legjobbak között is a legjobb lesz. 

– Igazak a hírek, melyek szerint visszavonul?
– Igen, lassan átadom a stafétabotot – itt is. 

Sokan a Bartina Néptánc Egyesület művésze-
ti vezetőjeként is ismertek, ott már korábban 
elköszöntem, de persze elszakadni nem tudok, 
hiszen most is az egyesület irodájában beszélge-
tünk. Ugyanez a helyzet a Szekszárdi Néptánc-
fesztivállal is, szervezni, koordinálni már nem 
én fogom, de hogy a közönség soraiban találkoz-
hatnak velem, az biztos!  Gödrei Zoltán

1968-ban rendezték meg 

elôször, az elmúlt fél évszá-

zadban pedig a magyaror-

szági néptánc mozgalom 

egyik legnívósabbjává 

nôtte ki magát az április 

29–30. között megrende-

zésre kerülô Szekszárdi 

Néptáncfesztivál. A jeles 

eseményrôl annak igaz-

gatójával, Matókné Kapási 

Juliannával beszélgettünk.

Bartina 55 éves jubileumi nagykoncert

A több mint fél évszázados születésnap mellett 
az együttes alapítójának, Szabadi Mihálynak 
a 85. születésnapjáról is megemlékeztek. Az 
egyesület valamennyi korcsoportja színpadra 
lépett kicsiktől a nagyokig, egykori táncosok, 
szólisták és hagyományőrző tánccsoportok 
is. A két neves születésnap mellett elismerték 
azoknak a táncosoknak is a munkáját, akik 20, 
25 illetve 30 éve részei az együttes életének és 
munkájukkal, szereplésükkel hozzájárultak a 
Bartina országos vagy nemzetközi sikereinek 
növeléséhez. 

A „Szekszárd városért a művészet erejével” 
megtisztelő címmel hárman büszkélkedhetnek 
ezentúl, egyikőjük Prantner-Zatykó Tünde, 
aki 30 éve aktív közreműködője a néptánc-
egyesületnek és ma már mint csoportvezető 
tevékenykedik az együttesben. „Nekem ez egy 
örök szerelem, maga a néptánc is és a Bartina 
is. Az eltelt 30 év számomra nem csak hobbi. Itt 
szó szerint családra leltem. Itt találtam meg a 

páromat is, aki azóta a férjem és két gyermekem 
édesapja. 2014-ben abbahagytam az aktív tán-
cot, és pedagógusként kapcsolódtam be a nagy-
együttes munkájába. Táncokat tanítok, illetve 
szervezem a felnőtt csoport életét, a fellépéseket, 
turnékat. Mint már említettem, ez az egész egy 
nagy szerelem, így amíg lehetőségem van rá, ad-
dig a részese szeretnék lenni.”

Szabó Katalin 25 éves munkájáért kapta az 
elismerő címet. Táncos karrierjének a sorsa 
már nagyon korán eldőlt, hiszen születésétől 
kezdve a mindennapjai része volt a Bartina. 
Szülei mindketten az egyesület tagjai voltak, 
így a tánc iránti szeretet és az a milliő, ami kis-
gyermekként beléivódott nagyon hamar arra 
az útra terelte, amin a mai napig szívesen jár. 
„A Bartina az életem része, és ez olyan alapot 
adott, amit a mai napig az élet bármely terüle-
tén hasznosítani tudok. Kitartásra, fegyelemre, 
csapatmunkára tanítottak az elmúlt évek. Mi 
egy nagy család vagyunk, ahol mindenki kiveszi 
a részét a munkából és így együtt, közösen alko-
tunk egy egészet.”

Dr. Helfenbeinné 
Enyedi Petra 20 éve 
tagja a néptánccso-
portnak. Nála sem volt 
kérdés, hogy az éle-
tét átszövi majd a tánc 
iránti szeretet, hiszen 
testvére, unokatestvérei 
is mind itt táncoltak, a 
nagynénje pedig mint 
oktató tevékenykedett 
az együttesben. „A nép-
táncot gyerekkoromtól 
kezdve nagyon tudato-
san csináltam, persze 
voltak holtpontok, de vé-
gül mindig tudtam, hogy 

nekem itt a helyem. Minden tudást és életérzést, 
amit itt kaptam a Bartinában, kamatoztatom az 
életben.”

A Bartinában generációk nőttek fel, ők az 
együttesben töltött évek alatt a mai világban 
példaértékű értékrendet tettek magukévá. A 
néphagyományok őrzése és széles körben való 
megismertetése mellett emberileg is értéket 
képviselnek.  Deli Kinga

Énekszó, ritmusra dobbanó lábak 
hangja, pergô szoknyák látványa 
és zúgó taps a színültig megtelt 
nézôtérrôl. A Babits Mihály Kul-
turális Központ színpadát április 
9-én betöltötte a népviseletbe öl-
tözött táncosok látványa, ugyanis 
55 éves jubileumát ünnepelte a 
Bartina Néptánc Egyesület.

Két teltházas koncertet 
adott Mága Zoltán
A világhírû hegedûmûvész és sztár-
vendégei köszöntötték az idôseket
Az elmúlt években a koronavírus- 
járvány miatt elmaradt idôsek- 
napi köszöntést igyekezett pótol-
ni az önkormányzat a két koncert 
megrendezésével, melyhez nélkü-
lözhetetlen segítséget nyújtott az 
Emberi Erôforrások Minisztériuma.

Gyurkovics János alpolgármester, Fekete 
Péter kultúráért felelős államtitkár és  
Horváth István országgyűlési képviselő, az 
esemény fővédnöke köszöntötte a megje-
lent időseket, valamint köszönetet mondtak 
a szervezésben segítséget nyújtó helyi civil 
szervezeteknek.

Mága Zoltán hegedűművész és vendégei 
több mint egy órán át szórakoztatták a kö-
zönséget. A színpadon a világsztár mellett 
Oszvald Marika Kossuth- és Jászai Mari 
-díjas magyar színésznő, operetténekes,  
Sümegi Eszter Kossuth-díjas opera-énekes-
nő, a Gats Éva-Ho�mann Richárd operett 
duó és László Boldizsár lépett fel.  (ösi)
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„Jobb hely lenne a világ”
Beszélgetés Borda Károllyal
– Színjátszókör. Hogy csöppentél bele 
és mit adott neked ez az időszak?

– Én még a régi művelődési ház-
ban, a fasoriban valódi gyermek-
színjátszóként kezdtem általános is-
kolás koromban, s mikor megépült a 
„Babits”, akkor átkerültünk oda. Át-
vett minket Villányi Imre és ott foly-
tattuk. Nagyon jó, összetartó baráti 
társaságot adott ez a csapat, akikkel 
a színjátszókörön kívül is sokat jöt-
tünk össze beszélgetni, ökörködni 
és vitatkozni az élet nagy dolgairól. 
És ott voltak a néptáncos a bábos 
lányok is, meg a közös „turnézások”. 
Ha két szóval akarom összefoglalni: 
Szabadságot adott. 

– A színjátszás után merre vitt az élet?
– Nemcsak a színjátszás volt, tanul-

ni is kellett. Érettségi után lakatos-
ként kezdtem dolgozni a TÁÉV-nél. 
Szerettem volna népművelő lenni, 
de helyhiány miatt nem vettek fel, és 
másodszor már nem próbálkoztam. 
Mindenképp emberekkel akartam 
foglalkozni. Megláttam egy hirdetést, 
hogy gyere katonának, és én men-
tem. Elvégeztem a Kossuth Lajos Ka-
tonai Főiskola tábori tüzér szakát, így 
kerültem hadnagyként Bajára, ahol 
több ezer fiatalt próbáltam önma-
gukkal szembeni igényességre nevel-
ni. Úgy gondolom, sikerrel. Aztán a 
honvédséget is elérte a változás szele, 
megszűnt az ezred tüzérsége, én pe-
dig átkértem magam Szekszárdra a 
KIEG-re.

– Mi volt a KIEG után?
– Jött a rendszerváltás és lesze-

reltem. A feleségemmel, két kisgye-
rekkel és jelentős családi segítséggel 
belevágtunk az Aranykulacs Kisven-
déglő megépítésébe, amit 1990. má-
jus elsején nyitottunk meg. Négy év 
múlva sajnos elváltunk, a vendéglőt 
a családra hagytam. Elkezdtem dol-
gozni a polgári védelemnél, 2002-től 
lettem a szekszárdi kirendeltség ve-
zetője tíz éven át. Az összevonások 
után a katasztrófavédelemnél folytat-
tam, és onnan kerültem rendelkezési 
állományba.  Huszonnégy éve rám 
talált a szerelem, azóta élünk párom-
mal boldogan.

– Hogy jött a Szőlőszem Mozgalom?
– Szekszárdiként úgy gondoltam, a 

civil életben is részt kell vennem. A 
Civil Bűnmegelőzési Műhellyel kezd-
tük, aztán jött a Civil Kerekasztal, majd 
a Szőlőszem Mozgalom. A Szőlő-
szemnek negyvenkét alapítótagja 
volt 2006-ban. Rengeteg, négyezer-
ötszáz tanya van Szekszárdon és von-
záskörzetében, s ez rengeteg prob-
lémát vetett föl. Tanácsokat adtunk 
bűnmegelőzésben, védekezésben, és 
figyelőszolgálatot szerveztünk. Mivel 

a mozgalom nem volt „jogi személy” 
és minden pénzbe kerül, egyesületté 
szerveződtünk 2012-ben, hogy meg-
nyíljanak előttünk a pályázati lehető-
ségek. Ekkor én voltam a mozgalom 
vezetője, de be kellett látnom, hogy 
nagyobb ismeretségi körrel és több 
szabadidővel rendelkező, mobilisabb 
vezetőre van szükség. Egy sorral hát-
rébb léptem, s átadtam a vezetést Ba-
logh Lacinak.
– Mi volt még az egyesület mellett?

– Létrehoztuk a Spéci Speciális 
Egyesületet a barátaimmal. Voltak 
benne mentősök, rendőrök, orvosok, 
mentőkutyás kiképzők, katasztrófa-
védelmi szakemberek. Földrengések-
nél segítettünk, elkóborolt gyerek, 
idősek felkutatásában vettünk részt. 
Ez is egy nehéz szakma, amit meg 
kell tanulni. Hét éven át működtünk.

– És most? 
– Még szőlőszemezek, és részt ve-

szek a Szekszárdi Rákellenes Liga 
munkájában is, amit nagyon fon-
tosnak tartok. Református voltam 
és vagyok, de régebben csak a jeles 
napokon jártam templomba. Édes-
apám halála után visszataláltam a 
hithez, azóta aktívan részt veszek 
a református gyülekezet életében. 
Presbiterré választottak, s nagy oda-
adással végzem az egyházszolgálati 
munkát. 

– Visszakanyarodva beszélgetésünk 
elejéhez, a művészetekhez, amik tu-
dom, végig kísérték az életedet. Most 
kiket olvasol, nézel, hallgatsz?

– A Bibliát mindennap olvasom, 
mert az a Könyv. De Babitsot, Adyt, 
József Attilát, Juhász Ferencet is 
gyakran leveszem a polcról. Kon-
certekre, kiállításokra és színházba 
járunk. Ma már tudom, a színjátszó-
köri évek meghatározták később a 
művészetekhez és talán az alapvető 
emberi értékekhez való viszonyo-
mat is. Még annyit mondanék: Ha 
többet beszélgetnének egymással az 
emberek, hiszem, jobb hely lenne a 
világ! Dicsô Zsolt

A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

Vállalkozások Szekszárdon
Interjú Márkus István „Öcsi” versenyszervezôvel és
a Valum Kft. ügyvezetôjével

– Egyértelmű volt, hogy a családi vál-
lalkozásban fogsz dolgozni?

– Nem igazán, nem volt ilyen el-
várás a családban. Bár a bútoripa-
ri vonal eléggé tetten érhető volt a 
családunkban, hiszen a nagypapám 
műbútorasztalos volt, nagybátyám-
nak is asztalos végzettsége van, az 
édesapám pedig faipari techniku-
mot majd faipari egyetemet végzett 
Sopronban. Én viszont „vizes” let-
tem, ennek egy oka van, hogy sokáig 
cselgáncsoztam. Így amikor 14 éves 
voltam, a pályavá-
lasztás miatt, Bajára 
kerültem, ugyanis ott 
voltak a barátaim és 
ott volt egy nagyon 
erős cselgáncs egye-
sület. Tehát egy kicsit 
eltávolodtam Szek-
szárdtól és a családi 
hagyományoktól is. 
Település vízgazdál-
kodó végzettséget 
szereztem. Amikor 19 
évesen visszatértem, 
több lehetőség is volt, 
hogy merre indul-
jak tovább, azonban 
édesapámnak akkor már volt egy 
vállalkozása, Olaszországból impor-
táltak bútoripari alap- és segédanya-
gokat, vasalatokat, kiegészítőket, így 
nála kezdtem el dolgozni. Ez 1991-
ben volt és egészen 1995-ig neki dol-
goztam. Majd ’95-ben az ő segítségé-
vel alapítottam meg a saját cégemet, 
a Márker K� -t, ami annyiban tért 
el, hogy mi a végfelhasználóknak 
kínáltunk, gyakorlatilag a viszont-
eladói lettünk. A régióban az aszta-
losoknak szolgáltattunk, lapszabá-
szattal, majd egyedi bútorgyártással 
kezdtünk el foglalkozni. Mondhatni 
a nulláról kezdtünk, és egy jól menő 
vállalkozás alakult ki az évek alatt. 
Mindez 2008-ban megtorpant, az 
akkori válság erősen érintette a cé-
get. Hiszen rengeteg lakossági meg-
rendelésünk volt, de ezt követően, 

egy év alatt felére esett vissza a for-
galmunk. Illetve a beruházásaink 
egy részét hitelből finanszíroztuk.
Az előbb említettek pedig nagy ter-
het jelentettek. 2011-ben a két vál-
lalatot egyesítettük és folytattunk 
minden kis- és nagykereskedelmi  
tevékenységet, bútorgyártást. Tehát 
kisebb méretben, de az összes mun-
kálatot átfogva működünk azóta is. 
Elmondhatom, hogy Tolna megyé-
ben az egyik legnagyobb egyedi bú-
torgyártók vagyunk.

– Egyedül vezeted a céget?
– IIgen. Édesapám 80 éves, már 

nyugdíjba vonult, viszont nagyon 
aktív. Minden nap bejár és a banki, 
postai és további import beszerzési 
feladatokat látja el, aminek rendkí-
vül örülünk. Ez sokkal inkább segít-
ség, mint kon� iktus forrás... Jelenleg 
25 munkavállalónk van, elég ala-
csony a � uktuáció. Akad olyan kol-
légám, aki már húsz éve itt dolgozik, 
és sokan már több mint tíz éve mun-
katársak. Azonban vannak fiatalok 
is, akik nem rég még iskolapadban 
ültek és mi vállalkozásunk az első 
munkahelyük, ők velünk együtt 
fejlődnek. Látjuk, ahogy felnőnek, 
családot alapítanak. Egy kis- és kö-
zépvállalkozás esetében rendkívül 
érdekes és szép dolog, hogy vannak, 
akik a szemünk előtt válnak felnőtté.

– Mikor jött  képbe a rendezvényszer-
vezés?

– 2010-ben szerveztem meg elő-
ször a Borvidék Félmaratont. 2009-
ben futottam először Párizsban ma-
ratont egy szekszárdi csoporttal. Ott 
láttam egy olyan frisstő asztalt, ahol 
a Loire-menti borászok és sajtkészí-
tők kitették a termékeiket, és lehetett 
kóstolni. Akkor egyből az ugrott be, 
hogy ezt Szekszárdon is meg lehetne 
valósítani, hiszen mindkettő megta-
lálható itt is. Tulajdonképpen a vá-
ros összeépült a borvidékkel, szilárd 
utakon, szép tájakon lehet aránylag 
hosszú távokat futni. Szerettem vol-
na mindezt megmutatni. Így 2010. 
május 2-án volt az első Borvidék 
Félmarton, amin közel nyolcszázan 

vettek részt. Idén május-
ban már a tizenegyedik 
alkalommal rendezzük 
meg. Ezeket a rendez-
vényeket Csillag Balázs-
zsal szervezem – ösz-
szesen hét eseményünk 
van egy évben – és azt 
gondolom, hogy büsz-
kék lehetünk arra, hogy 
talán egy kicsit hatással 
voltak a programjaink a 
szekszárdi futóéletre. 

– Vannak még terveid, 
céljaid a vállalkozások-
kal?

– A bútoripar egy állandóan válto-
zó világ, olyan, mint a divat. Nálunk 
is vannak új színek, formák, vasala-
tok. Ha visszatekintek, hogy milyen 
szín- és formavilág volt öt éve és az 
előtt, akkor jól látható, hogy teljesen 
más volt az igény. Napjainkban a mi-
nimalista, letisztult stílus és a szürke 
illetve a fehér árnyalatai a jellem-
zőek. Nekünk nem kell megújulni, 
mert körülöttünk a világ újul meg, 
mi ezt csak követjük, próbáljuk át-
adni a trendeket. Amibe egyébként 
egész könnyen bele tudom magam 
helyezni, szeretem a belsőépítészetet. 
Másrészről a futóversenyek tekinteté-
ben mindig van új ötlet, de van olyan 
verseny, amit elengedünk. Viszont 
állandóan új kihívásokat keresünk és 
új ötletekkel, új versenyt szervezünk.

 Yela Yasmine Grace

Egy város élhetôségét, fejlôdésének mércéjét a helyi cégek 
gazdasági helyzete kiválóan mutatja. Nélkülük ugyanis nincs 
munka, nincs fejlesztés. Szekszárd több sikeres családi vál-
lalkozás székhelye. Ezek egyike az egyedi bútorkészítéssel 
foglalkozó Valum Kft.

A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA
Az első költészeti ünnepet Magyarországon 1956 júniusában tartották, a nyári ünnepi könyvhéten. A következőt 1961-
ben, majd az Magyar Írók Szövetsége javaslata alapján döntöttek úgy, hogy 1964-től a magyar költészet napját  április 
11-én, József Attila születésnapján ünnepeljük.
De mi is a vers?
Különféle meghatározásokat talál-
tam erre, párat megosztok önökkel. 
– Magyar értelmező kéziszótár sze-
rint: A vers a nyelvi kifejezésnek sza-
bályos, ritmusos, kötött formája.
– Világirodalmi lexikon szerint: A 
vers tágabb értelemben véve olyan 
szöveget jelent, amely írásképében 
nem folyamatosan lapszéltől lapszélig 
tördelt. 
– Egy falusi kisiskolás szerint, ezt 
Kányádi Sándor közlése nyomán 
tudjuk: Vers az, amit mondani kell.
– Vörös István József Attila-díjas 
költő szerint: A vers olyan, mint az 
ementáli sajtban a lyuk. Igazából a 
lyuk a titok. Azt a sajtot veszem meg, 
amelyik tele van lyukkal, mégis a saj-
tot eszem, nem a lyukat.
– Egy internetes enciklopédia szerint: A vers, versben írt irodalmi kompozí-
ció, amely a költészet műfajához tartozik. 
– Sipos Márton költő szerint: A vers az, amit költő írt.

Ezekből a meghatározásokból számomra az derül ki, nem kell megha-
tározásokban gondolkodni. Hinni, érezni, érteni, szeretni kell a verset. És 
legfőképp olvasni, olvasni!

Költészet napjára egy zseniális, nagyformátumú, a magyar költészet 
legjelesebbjei közül való, szekszárdi születésű költő versét ajánlom. Ő 
az általam és sokunk által nagyon-nagyon szeretett Baka István József 
Attila-díjas költő.

Baka István
Isten fûszála
József Attila emlékének

Nézem, ahogy a nyári alkonyat
piros tehénnyelve elnyalja a
fény sótömbjét, és lassan rám tapad
cserepes ajkakkal az éjszaka.

Micsoda szomjat kell majd oltanom
a véremmel! Ostoba, hogy hihettem,
hogy én vagyok e világ szomja, – most
látom már: félhold-szarvat hord az Isten,

s patanyomában összegyűlt esővíz
a tenger, kérődzése ritmusára
váltakozik a nappal és az éj, s mint
vakondtúrásra, lép egy-egy világra.

Nem tudtam én, hogy nyáluszályaként
leng a Tejút... De most mindent megértek.
Sötét van, és Isten fűszála, én,
ringok puha alsóajkán az éjnek.

Az önkormányzat nevében Gyurkovics János köszöntötte 90. születésnapja 
alkalmából Sas Jánost. Szekszárd alpolgármestere Magyarország Kormányá-
nak emléklapját adta át az ünnepeltnek. János bácsi az egyetem utáni aktív 
éveit a mezőgazdaságban dolgozta le, 1992-ben ment nyugdíjba. A szekszárdi 
bort a mai napig szereti és fogyasztja is módjával. A nyarakat évek óta Dom-
boriban tölti feleségével. Mindkettőjüknek jó egészséget kívánunk!  (ösi)

Születésnapi köszöntés 
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KÖZÉLET– HELYTÖRTÉNET

– Aki a művészet bármelyik ágát szereti és is-
meri, annak a Te neved ismerősen cseng, hiszen 
Tolna megye legelkötelezettebb művészetpár-
tolója, kiállítás-sorozatok szervezője, valamint 
műgyűjtő vagy. Hogy és mikor kezdődött a mű-
vészet iránti vonzalmad? 

– Humán beállítottságú vagyok. Három 
embernek köszönhetem, hogy terelgetett a 
művészetek felé, az egyik Molnár M. György 
festőművész, aki általános iskolában rajztaná-
rom volt, a másik a legendás kölesdi népmű-
velő, Baranyai László, aki egy csodát teremtett 
abban a kicsiny faluban, megtanította látni és 
érteni a képzőművészeti alkotásokat a falu em-
bereinek. A 70-es évek második felében mint 
i� ú kollégát istápolgatott, és bevont az általa 
szervezett rendezvények lebonyolításába. A 
harmadik Mözsi-Szabó István festőművész, 
akivel a barátságom szintén a 70-es évekre 
datálódik. Mindig élmény volt az ő „meséit” 
hallgatni.

– Mikor érezted azt, hogy szeretni és tisztelni a 
művészeteket kevés, segíteni kell a művészeket, 
hogy jobban megismerjék őket.

– 1996-ban lettünk internetszolgáltatók, s 
akkor keresett meg Czencz János festőművész 
leánya, Marietta, hogy szeretne információt 
feltenni az édesapjáról az internetre. Így elké-
szült az első művészeti honlap, én  beleszeret-
tem Czencz János festményeibe, és érzékenyen 
érintett, hogy egy ilyen tehetséges festőművész 
nem kapja meg a tehetségének, alkotásainak 
megfelelő ismertséget, elismerést. Más tolna 
megyei alkotókról is került fel információ a 
világhálóra, szűkebb tartalommal. 2000-ben 
Hollendus János barátommal létrehoztuk a 

TolnaArt művészeti oldalt, ahol már több in-
formációt, alkotást tudtunk bemutatni egy-egy 
megyei művésztől. 

– Abban az időben a megye képzőművészeti éle-
tében nagy fellendülés volt.

– Igen, egyre többen kezdtek el festeni, egy-
re többen kezdtek el kiállítani, szerették volna 
megmutatni magukat. Ebben próbáltunk mi 
segítséget nyújtani. Kezdetben elsősorban az 
amatőrök voltak partnerek, 
de egyre több profi művész 
is fontosnak tartotta az in-
terneten való megjelenést. 
Bazsonyi Arany festőmű-
vész haláláig végtelenül há-
lás volt, hogy elkészítettük 
a honlapját. Nagyon sok 
olyan visszajelzést kaptunk 
az alkotóktól, hogy az inter-
netes oldalon történt megje-
lenésük vásárlókat is hozott. 
Örömmel töltött el bennün-
ket, hogy hozzá tudtunk já-
rulni a sikerükhöz. 

– Több éven keresztül műkö-
dött a Kapualj Galéria.

– A MKB bankkal és a Jantner Fotóval közö-
sen működtettük a Garay 8. Kapualj Galériát, 
tulajdonképpen kivittük a művészetet az utcá-
ra. Itt is tolna megyei művészek munkásságát 
mutattuk be.

– Sok sikeres esemény szervezésében részt vettél, 
sőt több a te ötleted alapján valósult meg.

– Talán a legközismertebb a Szabó Dezső 
festőművész vasúti falfestményeinek repro-
dukálása érdekében indult civil kezdemé-
nyezés. Az akció nagy médiatámogatással 
több ezer embert megmozdított. Egyéb okok 
miatt csak egy festmény, a Sárközi vasárnap 
készült el, amely a decsi Faluházban látható 
460x720 cm-es méretben. Kiadtuk a festő 
munkásságát bemutató művészeti albumot, 
emléktáblákat helyeztünk el és létrehoztuk 
a Szabó Dezső Művészeti Ösztöndíjat fia-

tal képzőművészek támogatására. Idén a 11. 
nyertest köszönthettük. A megyei múzeum-
mal együttműködve hoztuk létre a Fazekas 
Pincét, ami a Babits Emlékházban hat évig 
volt látogatható. A decsi Faluházban emlék-
szobát avattunk Bíró Annamária fazekas, a 
népművészet mestere halálának 20. évfordu-
lóján. Alkotásai mellett az életéről, munkás-
ságáról szóló dokumentumok is az emlékszo-
bába kerültek és kutathatóak. 

– Kiállítások szervezésében is részt vettél.
– Az évek során nagyon jó kapcsolatom ala-

kult ki a kulturális intézményekkel, így számta-
lan kiállítást javasolhattam a megye legrango-
sabb kiállító helyeinek. A sok egyéni kiállítás 
mellett néhány vándorkiállítást is sikerült lét-
rehozni, például: Ujváry Lajos és báró Schell 
József Antal festőművész munkáiból.  A Babits 
Mihály Kulturális Központtal közösen indított 
„Művésztanárok Tolnában” sorozat 10. jubile-
umi kiállítása rendhagyó helyszínen, a Művé-
szetek Házában lesz, s rendhagyó módon két 
alkotó – a megye két festőművész doyenje –, az 
idén 90 éves Molnár M. György és Kovács Fe-
renc életmű-keresztmetszetét láthatjuk május 
21-től. „Szabó Dezső művészeti ösztöndíjasok 
bemutatkozó” sorozatának nyolcadik kiállítá-
sán a 2020. évi nyertes, Demjén Ferenc Zoltán 
alkotásai láthatók a Bakta teremben május 3-ig. 

A múzeummal közösen szerveztük a Garay 
Ákos emlékévet a festőművész születésének 
150. évfordulóján. Tavaly elindítottuk a „Mű-
vészcsaládok Tolnában” sorozatot, amelynek 
első kiállítója a Sarkantyu-család volt, az idén 
a Juhos-család mutatkozik be.  

– Megszámlálhatatlan könyv és katalógus szer-
kesztésében vettél részt.

– A „Szekszárd minden időben” című könyv 
Dr. Nagy Janka Teodóra lírai esszéjét tartalmaz-
za az én fotóimmal. Szabó Dezső, Czencz János,
Mözsi-Szabó István művészeti albumait szer-
kesztettem és számtalan katalógus, leporel-
ló készült a közreműködésemmel. Jelenleg 
nyomdában van a több mint 70 éve működő 
Bonyhádi Képzőművészeti Kör történetét és 
tagjait bemutató album, amelyet az idei Bony-
hádi Könyvfesztiválon ismerhetnek meg az ér-
deklődők. 

– Egy híján 20 éve abban a megtiszteltetésben 
volt részem, hogy felkértél a magángalériád 
megnyitására. A részt vevő 350 művész és mű-
vészetet szerető ember a maga nemében egyedül 
álló eseményen vehetett részt.

– Nyolc éven keresztül rendeztük meg a sa-
ját otthonunkban a művésztalálkozókat, me-
lyek célja a kapcsolatépítés volt. A vendégek 
a művészek, a média, a kiállítóhelyek mun-
katársai voltak, akik évente egyszer találkoz-
hattak és kötetlenül beszélgethettek itt. Egyik 
ilyen alkalommal nyitottad meg a galériát, 
amelynek anyaga az elmúlt 20 évben a több-
szörösére gyarapodott és kifejezetten tolna 
megyei művészek alkotásait gyűjti csokorba. 
Az alkotások mellett könyvek, katalógusok, 
dokumentumok is szerves részét képezik a 
gyűjteménynek. 

– Milyen érzés volt átvenni a Príma-díjat? Ami-
kor gratuláltam neked, azt válaszoltad, tudod, 
nekem ez szerelem.

– Óriási megtiszteltetés volt különösen 
azért, mert amit csinálok, az számomra öröm, 
s nagyon jó érzés, ha más is úgy ítéli meg, hogy 
ez fontos és értékteremtő.

Kávéházi randevú – Sas Erzsébet rovata
Vendégem Rühl Gizella mû-
vészetpártoló, a TolnaArt mû-
vészeti oldal létrehozója és 
szerkesztôje, aki a VOSZ (Vállal-
kozók Országos Szövetsége) által 
alapított Tolna megyei Príma-díj 
kitüntetettje képzômûvészet ka-
tegóriában. 

„Négyzetre emeljük a tehetséget”
Április végétôl várja az általános, illetve középiskolások jelentkezését az MCC

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) általános és 
középiskolásoknak szóló programjai idén is felvételt 
hirdetnek a nyitott, kíváncsi, értékes tananyagok és iz-
galmas közösségi programok iránt érdeklődő diákok 
számára. Az MCC Fiatal Tehetség Programja (FIT) 
valamint Középiskolás Programja (KP) Magyarorszá-
gon már 15 városban érhető el, Kárpát-medence-szer-
te pedig további 9 központ várja az érdeklődő diákok 
jelentkezését. A tehetséggondozó programok iskola 
mellett végezhető, ingyenes kurzusaira június 30-ig 
(FIT) és június 12-ig (KP) várják a magyarországi, 
valamint külhoni magyar általános és középiskolások 
jelentkezését.

A tehetséggondozó képzésekrôl

A FIT Program az MCC képzésrendszerének leg� atalab-
bakat megszólító eleme, amelynek segítségével már korai 
életszakaszban segíthetik a kiemelkedő képességű gyer-
mekek kibontakozását. Ötödik osztályos kortól kínálnak 
élménypedagógiai módszertanra épülő, gyakorlatorien-
tált tehetséggondozó képzést. A Fiatal Tehetség Program 
emeli a gyerekekben a tudás iránti vágyat, felkészíti őket 
a továbbtanulásra, segíti tudatos pályaválasztásukat és az 
életben való érvényesülésüket. A FIT-nek köszönhetően 
a diákok többek között megtanulnak újraéleszteni, pénz-
ügyi ismereteket sajátíthatnak el, kipróbálhatják magukat 
riporterként, megismerkedhetnek a robotika tudományá-
val, sőt, még a jövőkutatás rejtelmeibe is betekinthetnek. 

A Középiskolás Programba felvételt nyert tanulók ér-
deklődési körüknek megfelelően választhatnak a négy- 
vagy nyolchetes rendszerben működő e-learning kur-
zusok közül. A kínált témák palettáján többek között 
megtalálható a modern kori történelem, a közgazda-
ságtan, a pszichológia, a jog, az irodalom, valamint egy 
magyar és angol nyelvű íráskészség-fejlesztő kurzus is. 
Az online képzés mellett havonta két személyes készség-
fejlesztő napot is tartanak. A diákoknak lehetőségük nyí-
lik ismert szakértők által tartott előadásokon, különböző 
általános kommunikációs és érveléstechnikai, valamint 
készségfejlesztő tréningeken részt venni. Az idei tanévtől 
az e-learning kurzusok mellett valamennyi képzési hely-

színen elérhetők a személyes tanulási és közösségépítő 
alkalmak, heti rendszerességgel szakmai klubdélutánokat 
is szerveznek a diákoknak. További újdonság, hogy tavaly 
szeptembertől elindultak az angol és német nyelvi kurzu-
sok is, amelyeknek elsődleges célja a beszédkészség-fej-
lesztés. 

Cél: 3500 általános iskolás és
4000 középiskolás nevelése, oktatása

„A Fiatal Tehetség Program és Középiskolás Program azok-
nak a magyar diákoknak szól, akik az iskolai oktatás kere-
tein túl szeretnének művelődni és tanulni, valamint a kö-
zépiskolára, érettségire és egyetemre való felkészülés során 
a lehető legtöbbet szeretnék kihozni magukból” – fogalma-
zott Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója. 

Az idei tanévet 1125 felső tagozatos és mintegy 3500 kö-
zépiskolás diák kezdte meg az MCC-ben. A tehetséggon-
dozó programok hazánkban a főváros mellett további 14 
településen érhetők el, már Szekszárdon is. Az MCC célja, 
hogy néhány éven belül 35 kárpát-medencei településen 
10 000 diák tehetséggondozását valósítsa meg.  B. M.

INFORMÁCIÓ
A Fiatal Tehetség Programról a fit.mcc.hu oldalon és 
a tavaszi nyílt napokon tájékozódhatnak. A Középis-
kolás Programról pedig a kp.mcc.hu oldalon található 
részletes leírás. 

„

SZÁZ ÉVE SZÜLETETT
Csányi László író, újságíró
Az eredendôen tapolcai Csányi László (1922–1994) – bár 
nevét szülôvárosában utca viseli –, valójában szekszár-
diként vált a hazai újság- és prózaírás jellegzetes alak-
jává. Hetven évvel ezelôtt szállt le a Szekszárdra befutó 
vonatról, elsô benyomásait, emlékeit részletesen megírta. 
Négy évtizedig élt közöttünk feltûnés nélkül, csöndben, 
szorgalmasan. Sokak számára Laci bácsi mesterségének 
munkás hétköznapjaiban rótta a sorokat. És sok éjszaka. 
Azt vallotta; szorgalom nélkül nincs irodalom. Még valamit 
figyelmeztetésként – a minôség érdekében komolyan venni 
Babits intelmét –, állva írni és ülve meghúzni. 

Csányi László a jó értelembe vett 
polgári, klasszikus műveltségen 
alapuló etikus újságírás hagyo-
mányait képviselte. Egyszemé-
lyes intézménye volt Tolnában a 
tollforgatás mesterségnek. Hozzá 
fordultak kezdő verselők botlado-
zó soraikkal, prózában helyet ke-
resők. Mindenki kapott biztatást, 
jó tanácsot még akkor is, ha tudta, 
megérdemelt babér ugyan nem te-
rem az igyekvő munkássága nyo-
mában, de ha írogat, nagy baj nem 
lehet belőle. Csányi hiánya máig 
érezhető sajtóban, esszéírásban, 
ismeretterjesztésben és kritikus-
ként egyaránt. Sajtótörténetünk 
joggal tartja számon kiemelkedő 
munkásai között. Megyénk napi-
lapjának évtizedekig volt irodalmi 
szerkesztője. Alkotásai sorában je-
lentős az 1978-ban indult Dunatáj 
című negyedévenként megjelenő 
periodika, amellyel, szerkesztő-
társaival beemelte életünkbe a 
szűkebb pátria irodalmi és tudo-
mányos értékeit. Az utóbbi évekig 
N. Horváth Bélával jegyzett, támo-
gatás hiányában megszűnt folyó-

irat hiányával mindannyian let-
tünk szegényebbek. Csányi László 
szívesen foglalkozott Tolna megye 
irodalma, költészete értékeivel,
a Vörösmarty-, Babits Mihály- és 
Illyés Gyula-örökséggel. Szelle-
mi alkotótársai között ott talál-
juk Husek Rezsőt, Kaszás Imrét, 
Szilágyi Miklóst, Vadas Ferencet.

Munkásságát a szakma Arany-
tollal, pályamunkájáért Széchenyi-
-díjjal, Szekszárd Pro Urbe elis-
meréssel, megyéje Babits-díjjal, 
hazája Munka Érdemrenddel 
jutalmazta. Egyik kitüntetése al-
kalmából így fogalmazta meg írói 
hitvallását:

„Babits ebben a városban írta, 
hogy dombjairól Párizsig, Londo-
nig látni, reggelente ezek körvona-
lait keresem. Nem az elvágyódás 
hív, soha nem kívántam az ország 
határain kívül élni, hanem a gaz-
dagodás, hogy szívembe és ottho-
nomba mentsem az elérhetőt, ami 
élmény és ismeret, vágy és imagi-
nárius valóság.”

  Kaczián János
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„

HELYTÖRTÉNET

Az érettségi után két évet kihagyott. Nagy hatás-
sal volt rá édesanyja rokona, Nendtvich Andor 
(1895–1970), az ismert pécsi építész is, ezért 1948-
ban egyszerre jelentkezett az építészeti egyetemre 
és a képzőművészeti főiskolára. Mindkét a helyre 
felvették. Végül a műszaki egyetemen szerzett dip-
lomát 1952-ben. Tanulmányai idején az egyetem 
szabadkézi rajzi és építészettörténeti tanszékén 
mint kiváló előmenetelű tanuló demonstrátorként 
dolgozott. 1952-től a Budapesti Műszaki Egyetem 
Középület-tervezési tanszékén tanársegéd, majd 
adjunktus lett. Első megépült művét, a keceli uszo-
dát 1961-ben még itt tervezte. 1964-ben sok éves 
oktató-nevelő munkájáért Ybl Miklós-díjat kapott.

1964-ben az Angliában élő és tervező, 
Goldfinger Ernő jóvoltából, aki többeket segített 
angliai munkavállaláshoz, a Londoni Városi Ta-
nács (LCC) hivatalában dolgozott mint tervező. 
Angliából hazatérve komolyabb szakmai előélet 
nélkül kezdett el tervezni a Lakó- és Kommunális 
Épületeket Tervező Vállalatnál (LA-
KÓTERV). Sikeres önálló munkái 
eredményeként csoportvezető majd 
igazgatóhelyettes-főépítész lett.

1965-től 1979-ig e vállalatnál al-
kotott. Közben 1966–1971. között 
külső óraadóként a Magyar Iparmű-
vészeti Főiskolán középület-terve-
zést tanított. Ennek az időszaknak 
kiemelkedő alkotásai: az Orgoványi 
Kultúrház (Varga Leventével) 1968-
ban és 1967–1971 között a szek-
szárdi városközpont több ütemben 
megvalósuló létesítményei. (vegyes 

rendeltetésű irodaházak, sajtóház, 
pártszékház, áruház). 

A városközpont kialakítását Szek-
szárd város másfél évtizeddel ké-
sőbb, 1986-ban díszpolgári címmel 
ismerte el.

Fő tevékenysége ezen időszak 
alatt a „kispaneles tervcsalád” és a 
„vázpaneles építési rendszer” kidol-
gozása volt, amelyek alkalmazásával 
számos bölcsőde, óvoda, iskola és 
egyéb kommunális épület készült 
nagyrészt budapesti lakótelepeken.

1979-1985 között Győrben az Észak-dunántú-
li Tervező Vállalat főmunkatársa, majd 1989-es 
nyugdíjba vonulásáig a Győr-Sopron Megyei Ta-
nácsi Tervező Vállalat főépítésze volt.

1969–1985 a MÉSZ mesteriskola tanára. 1985-
től a BME címzetes egyetemi tanára. 1991-ben 
feleségével (Jahoda Maja Ybl-díjas belsőépítész, 

szül.: Tesöld, Románia 1942. július 30.) megalakí-
tották a Jurcsik és Jahoda Építészeti és Iparművé-
szeti K� -t. 1992-ben a Magyar Művészeti Akadé-
mia tagja lett.

A szakma értékelése szerint „Jurcsik Károly a 
koncepcionalista, funkcionalista építészet ma-
gyarországi nagymestere, építészgenerációk meg-
határozó építésze. Az angol-skandináv építészeti 
kultúra és a hatvanas évekbeli téglaépítészet egyik 
meghonosítója.” 

Önmagáról a következőként vallott: „Nem va-
gyok teoretikus építész, soha sem voltak olyan 
elveim, amelyekhez körömszakadtáig ragaszkod-
tam volna. Nem hiszek az építészetet megváltó 
szólamokban és receptekben.

Mesterembernek tartom magam, és a mester-
ségbeli fogásokat próbálom tanulni közel ötven 
éve. Nem erőltetem rá az építészeti elképzelése-
met másra, a környezetemre. Mindig az adott szi-
tuáció, a megrendelő, az adott pénzügyi lehetőség 
vagy akár egy fa határozza meg, hogy abból az 
épületből mi lesz.” 

Az MTI híradása szerint: A 81 évesen Győrben 
elhunyt alkotó hamvait kívánsága szerint özvegye 
őrzi otthonában.

Alkotó tevékenységét húsznál több elismerés 
jelzi. A jelentősebbek: Ybl Miklós-díj (1964 és 
1971), Állami Díj (1980), c. egyetemi tanár (1985), 
Kossuth-díj (1993), Egyetemi doktori oklevél 
(D.L.A 1997), Steindl Imre-díj (2003).

 Dr. Dobos Gyula István

Országos nagyságok és kis fal-
vakban született hírességek – 
mindannyian a tudományok, a 
művészetek vagy a sport vilá-
gában jelentőset alkotók –, ott 
sorakoznak az emlékezetre mél-
tók névsorában. Csak a példa 
kedvéért említve közülük néhá-
nyat megyénkből – a legismer-
tebbeket most nem is sorolva –, 
Nagykónyi szülötte Sárdy János, 
a kétyi Hegedűs Gyula, Szek-
szárdról Déry István színész, 
a nagyobb hírnévnek örvendő 
Déryné Széppataky Róza házas-
társa, a névsor hosszan folytat-
ható.  

Amikor Szekszárd haza akar-
ta hozatni Garay János hamvait, 
hogy költőnk a szülőhelyén kap-
jon méltó nyughelyet, a főváros 
gyorsan díszsírhelyet jelölt ki 
számára. Síremléke a Kerepesi 
temető 29/1-1-38. parcellájában 
látogatható. Testvéröccse, az 
idén kétszáz éve született Garay 
Antal 1848/49-es honvéd főhad-
nagy Szedres apáti pusztai sírját 
többször feltörték. Ennek hírét 
vette szülőhelye, és földi ma-
radványait hatalmas szobrával 
együtt a megyeszékhely alsóvá-
rosi temetőjébe szállíttatta. Min-
den március 15-én szekszárdiak 
kis csapata az ő síremlékénél 
hajt fejet évtizedek óta a többi 
negyvennyolcasról is megemlé-
kezve. 

Elképzelt panteonunkban még 
ott volna a helye több elfelej-
tett szekszárdinak. Olyanoknak, 
akik mindig szeretettel emleget-
ték városukat. Néhányuk ese-
tében megadatott, hogy kedves 
ismerősként vagy gyerekkori 
barátként emlékezhetek meg 
róluk. A kötődés egyoldalúnak 
bizonyult, úgy távoztak az élők 
sorából, hogy szülővárosuk nem 
tartotta fontosnak a találkozást. 
Z. L. földrajztudós (1936–2017) 
bejárta a nagyvilágot Alaszká-
tól Ausztráliáig. Tanszékvezető 
egyetemi tanárként is büszkén 
emlegette volt szekszárdi isko-
láját, ahonnan meghívásra várt 
legalább egy rendhagyó tanórá-
ra. H. T. Kossuth-díjas festőmű-
vész (1938–2018) azt remélte 
– Bécs, Párizs, Stockholm és 
más városokban bemutatkozva 
a világban –, egyszer a szülővá-
rosában is lesz kiállítása. Végül 
lett is, a halála után pár hónap-
pal. P. A. iparművész, művészeti 
főiskolán oktató (1965–2012) 
Szekszárd ösztöndíjasaként vé-
gezte tanulmányait. Vizsgamun-
kája – egy köztéri óra – helyet is 
kapott… Nagyatád főterén. 

Mindössze a tanulság okán 
idéztük fel emléküket: addig 
legyünk figyelmesek elszárma-
zottaink iránt, amíg a szülőváros 
ölelésével ajándékozhatjuk meg 
őket. Kaczián János

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

Létay református lelkész családba 
született 1909. május 20-án a bereg 
megyei Márokpapiban. A Mezőtúri 
Református Gimnáziumban érett-
ségizett 1927-ben. Érettségi után a 
Debreceni Egyetem lelkészképző-
jébe és a tanárképző matematika-
fizika szakára iratkozott be. Párhu-
zamosan kezdte a két iskolát, de a 
lelkészképzőt nem fejezte be.

A családját a csapások sem kerül-
ték el. 1931-ben, tanulmányai alatt 
apja a Tiszába fúlt. Húga 15 évesen 
hunyt el, bátyja pedig a II. világhá-
borúban esett el.

1933-ban kapta meg középis-
kolai matematika-fizika szakos 
kitűnő minősítésű diplomáját, 
Szekszárdra 1935-ben került.  
Létay „berobbanása” az iskolai 
életbe semmiképpen nem volt 
átlagosnak tekinthető. Az első 
év után már az önképzőkör 
mennyiségtani és természettu-
dományi, valamint „ezermester” 
szakosztályának vezetője volt. 
Faludi igazgató rögtön osztályt 
is adott neki, fontos tantestüle-
ti megbízatásokkal halmozta el, 
továbbképzések tartását bízta 
rá. Rövid idő alatt a gimnázium 
meghatározó, nagy tekintélyű, 

elismert tanára lett. A város kulturá-
lis életébe a kaszinó kulturális tevé-
kenysége révén kapcsolódott be, az 
amatőr színtársulatnak is tagja lett.  

1939-ben végzett első osztálya. Az 
osztály leghíresebb tanulója Molnár 
Miklós volt, aki Mészöly Miklós né-
ven lett a magyar irodalom meghatá-
rozó alakja. Mészöly számára fontos 
volt Létay, és nemcsak diák korában. 
1950-60-as években, amikor gyakran 
hazajött Szekszárdra, sűrűn felkereste 
volt osztályfőnökét. Mészöly Miklós 
így emlékezett vissza Létayra: „Szek-
szárdon születtem, s ez akkoriban fő-

képp borkultúrára predesztinálta az 
embert, nem szellemire.... Akkor vá-
ratlanul otthon is megváltozott a hely-
zet: két fiatal tanárt kapott az osztá-
lyunk....[Létay] még a matematika és 
fizikaórákra is bele tudott lopni egy kis 
irodalmat s zenét, mindez új hang volt, 
új ötvözete a szenvedélyeknek. S egyút-
tal alkalom is a nemes összeesküvésre: 
kiderült, hogy a szellemibe is lehet me-
nekülni a kispolgári szűkösség elől.”

A tenisz és a komolyzene révén 
ismerkedett meg Fekete Magdival, 
Fekete Ferenc malomtulajdonos lá-
nyával. A fiatalok 1940-ben házasod-
tak össze, majd egy Lehel utcai villába 
költöztek, ahol többször megfordult 
rokonként Fekete István író is. 

A világháború alatt többször be-
hívták. Részt vett az észak-erdélyi 
bevonulásban és a Vajdaság meg-
szállásában. Ezt követően – mivel  
bátyja elesett a háborúban –, már 
nem hívták be, de egy leventealaku-
lat kísérőjeként mégis belesodródott 
a hadi eseményekbe, hadifogságba is 
került.

A kommunista hatalomátvételt 
követően a családot kulákká nyil-
vánították, így őt is politikailag 
megbízhatatlanná minősítették. 
Megalázó módon ideiglenes óraadói 
tanárrá minősítették vissza, és több 
fizetési osztállyal hátrébb sorolták.

Létay pedagógiai szakcikkeket írt, 
bemutató órákat tartott, mindent 
igyekezett elkövetni, hogy ismét 
elismerjék munkáját.  Fáradozásai 
nem voltak hiábavalók. 1954-ben 

már kiváló dolgozó kitüntetést ka-
pott, és kinevezték megyei matema-
tika és ábrázoló geometria szakfel-
ügyelőnek.

Munkáját azzal is elismerték, hogy 
1957-ben a gondokkal küszködő 
tolnai gimnázium élére nevezték ki 
igazgatónak. Annak ellenére, hogy 
ilyen jellegű munkáját is nagyra be-
csülték, ez a tevékenység nem volt 
igazán kedvére, és visszavágyott a 
Garayba, így 1959-ben felmentését 
és visszahelyezését kérte. 

Az 1950–1960-as években az 
egykori tanítvány, Tucsni László jó-
voltából kiemelkedő zenei élet volt 
Szekszárdon. Tucsni nem csak szim-
fonikus zenekart szervezett, hanem 
országos, sőt nemzetközi hírességek 
szekszárdi koncertjét is szervezte. 
Ekkoriban nem volt Szekszárdon 
olyan komolyzenei esemény, ame-
lyet ne Létay Menyhért értő felveze-
tője indított volna. 

A nagy jelentőségű Tudományos 
Ismertterjesztő Társulat megyei 
vezetőségének is tagja volt. Termé-
szettudományos előadásokat is tar-
tott, de „hanglemez hangversenyei” 
voltak igazán híresek. Ezeken főként 
egy-egy operát mutatott be közös 
zenehallgatás keretében. Munkáját 
1966-ban az országos vezetés is di-
csérő oklevéllel ismerte el.

1969-ben röviddel nyugdíjazása 
elött elnyerte a „Kiváló pedagógus” cí-
met. 1975. augusztus 13-án, 65. élet-
évében hunyt el, az újvárosi temető-
ben helyezték örök nyugalomra.

  Elblinger Ferenc

Még több a Garay gimnázium 
történetéről: 

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

GARAY 125 – Létay Menyhért 
Egy „szellemibe menekülô ember” portéja

Létay Menyhért az alapító igazgató Wigand János mellett 
a másik személy a tanári karból, akinek nevét utca vise-
li. 1992-ben volt tanítványai kezdeményezték, hogy kapja 
meg a Pro Urbe Szekszárd posztumusz kitüntetést. A díjat 
özvegye vette át.
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Dr. Jurcsik Károly (1928–2009)
Édesapja, dr. Jurcsik István (1881–1953) a Pécsi Püspöki Ura-
dalom gazdatisztje, fôszámvevôje, édesanyja Berecz Mária 
(1898–1990) volt. Természetes lett tehát, hogy az elemit a 
pécsi püspöki gyakorlóiskolában (1934–1938), középisko-
lát a Cisztercita rend Nagy Lajos Gimnáziumában folytatta 
(1938–1946). Hamar kiderült róla, hogy jól tud rajzolni, ezért 
Pécsett elvégezte a Gábor Jenô festô által szervezett kép-
zômûvészeti szabad líceumot.

Korzó és környéke az építkezés után 

Korzó és környéke 1996 után
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SZEKSZÁRDINAPLÓ

Häckl Katalin 10. A osztályos tanuló ajánlata egy tradi-
cionális magyar étel, az

Eszterházy Rostélyos
Esterházy Miklós (1765–1833), a magyar nemzeti test-
őrség kapitánya, táborszernagy, diplomata és Esterházy 
Pál Antal (1786–1866) diplomata, a király személye 
körüli miniszter, Sopron vármegye örökös főispánja, 
az Aranygyapjas rend lovagja, a Magyar Királyi Szent 
István-rend nagykeresztese, császári és királyi kamarás, 
aki minisztere volt az 1848-as Batthyány kormánynak, 
tagja a Magyar Tudományos Akadémiának. Az ő nevét 
szerepelteti az étellel kapcsolatban Gundel Károly „Kis 
Magyar Szakácskönyv”-ében.

Katalin mindemellett szorgalmazza a marhahús és zöld-
ségek fogyasztását, mint teljes értékű fehérjét és vitamino-
kat, rostokat, melyekre szervezetünknek szüksége van.

Elkészítés:
– A húst 4 db 15 dkg-os szeletre vágjuk, óvatosan kiklop-
foljuk. Sózzuk, lisztbe forgatjuk. Mindkét oldalát hirte-
len elősütjük, kiszedjük.

– Az elősütés zsírjában a finomra vágott vöröshagy-
ma felét kicsit hevítjük, felöntjük fehérborral, vízzel. 
Babérlevelet, borsot főzünk bele, majd szűrőn keresztül 
a lábasba kiszedett húsra szűrjük. Fedő alatt lassan pá-
roljuk. Ha a leve elfőtt, felöntjük.

– Közben a julienne-re (vékonymetéltre) vágott zöld-
ségeket a finomra vágott hagymás zsíron csontlé hoz-
záadásával roppanósra pároljuk. Sózzuk, borsozzuk, 
finomra vágott petrezselyemzölddel megszórjuk.
Amikor a hús már majdnem puha, tejfölös habarással 
sűrítjük, kiforraljuk. Sóval, cukorral, mustárral pikáns-
ra ízesítjük. Hozzáadjuk a párolt zöldségeket.

Tálalás
– A hússzeleteket előmelegített tálra helyezzük, átvon-
juk a zöldséges mártással, meghintjük finomra vágott 
petrezselyemzölddel. Citrommal, kapribogyóval díszít-
jük. Külön kifőzött makarónival tálaljuk.
 Fogyasszák jó étvággyal!

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)

FOTÓ AZ ISKOLA TANMŰHELYÉBEN KÉSZÜLTEK.

SPORT – OTTHON

Elkezdôdött a versenyszezon
Kitartóan készültek a Szekszárdi Kerékpáros SE sportolói

A márciusi szezonnyitó rendezvényen 
az ország összes meghatározó kerék-
párosa rajthoz állt az utánpótlás kor-
csoportokban, köztük a mi csapatunk 
bringásai is, mondta el Steig Gábor, az 
egyesület vezetője. 

Akitől vártam az eredményt, azok az 
elvárásoknak megfelelően teljesítettek. 
Kiss Zsombornak az első hatban sike-
rült végeznie. Zsombor első éves se-
rülő, korcsoportot váltott a tavalyihoz 
képest, ahol egy eredményes évet zárt. 
Úgy gondolom, hogy fejlődött annyit, 
és van is benne annyi lelkesedés, hogy 
az idei évben az országúti és a hegyi 
bajnokságokon is jól fog szerepelni. 
Szabó Máté, aki tavaly szintén bajno-
ki dobogós helyet hozott a csapatnak, 
korcsoportot váltott, U15-be lépett 
feljebb. Ők ketten azok, akik az után-
pótlásban meghatározó szerepet ját-
szanak. A felnőttek között Topán Máté 
az, aki nagyon sok időt és energiát fek-
tetett télen az edzésekbe, megalapozta 
ezzel azt a fizikai erőnlétet, amire majd 
az idei versenyeken nagy szüksége lesz. 
Vele kapcsolatban hosszabb távú meg-
mérettetésekre alapozunk. Az után-
pótlás, mint manapság majdnem min-
den versenysportnál itt is nehézkes, 
erről is beszélt Steig Gábor.

Ez a fajta sport kétségtelen, hogy 
nehéz, időigényes és semmiképpen 

sem mondható veszélytelennek. 
Mindemellett a sportoláshoz szük-
séges eszköz, a kerékpár is jelentős 
anyagi áldozattal jár. De mégis, ami-
kor 40–50 km-es sebességgel kint a 
szabad levegőn suhanhatunk, az ad 
egy olyasfajta szabadságérzést, amit 
nem nagyon tudok máshoz hasonlí-
tani. Érdemes a biciklizést korán el-
kezdeni, mert minél idősebben vág 
bele valaki ebbe a sportba, annál na-
gyobb energiát kell belefektetni. Saj-
nos nehéz gyerekeket találni az után-

pótlás számára, de minden évben 
azon vagyunk, hogy egy-egy fővel 
gyarapítsuk a sportolói gárdánkat és 
sikereket érjünk el hazai és nemzet-
közi mezőnyben is. 

 Deli Kinga

2022. március végén a 17. 
Sajó Péter Emlékversennyel 
megkezdôdött a Szekszár-
di Kerékpáros SE számára is 
az idei év versenyszezonja. 
A klub sportolói egész télen 
kitartóan készültek a meg-
mérettetésekre. Az enyhe 
télnek köszönhetôen az or-
szágúton is gyûjthették a ki-
lométereket a konditermi és 
az uszodában töltött edzések 
mellett. 

„„A minôség nem veled született.„„A minôség nem veled született.
Csak akkor lehetsz a legjobb,

„
Csak akkor lehetsz a legjobb,

„

„

Pilates – az izomzat egyenletes 
és harmonikus erõsítése

Szekszárdon Balogh Edina edzi nagy odaadással és sze-
retettel a hozzá érkező vendégeket. Edina a negyvenes 
évei elején lett szerelmes ebbe a sportba. Kolléganőjével 
elmentek egy Szekszárdon megrende-
zett fitnesz nyílt napra, de ekkor még 
azt sem tudta mi fán terem a Pilates. Az 
edzés olyan élményt adott neki, hogy 
úgy döntött, hogy a következő héttől 
rendszeresen eljár az órákra. Ha akkor 
tudta volna, hogy milyen hatással lesz 
ez a későbbi életére, biztosan elcsodál-
kozott volna. 

„2011-ben Málinger Ivett Pilates 
órájára iratkoztam be. Az az egy edzés 
olyan mély nyomott hagyott bennem, 
hogy onnantól kezdve ennek a sportnak 
a bűvöletében éltem. Ha lehetett menni, 
akkor heti háromszor is részt vettem az 
órákon, ehhez igazítottam minden mást 
a napjaimban. Ez volt az a mozgás, amit 
végre igazán a magaménak éreztem. Az 
edzés hatására nemcsak a testemen lát-
tam a változást, hanem a lelkemben is 
elindult valami. 3 évig kitartóan, rendszeresen jártam az 
órákra, amikor is változás történt az edző életében. Én is 
váltottam, mégpedig jógára. Így kerültem Holló Eszterhez 
és az ő jógaórájára. Pár alkalom elteltével megkérdezte, 
nem akarok-e elvégezni egy Pilates oktatói képzést, mert 
látja rajtam, hogy ügyes vagyok. Másfél évet gondolkod-
tam rajta, mert bár a pilates nagyon tetszett, azzal már ha-
dilábon álltam, hogy én álljak ki a pódiumra és instruáljak 
másokat. Mégis összeszedtem minden bátorságomat, és 

beiratkoztam a tanfolyamra. Ekkor voltam 49 éves. El-
kezdtem órákat tartani pár embernek, majd egyre többen 
jelentkezek, és azt láttam, hogy mindig örömmel jönnek 
a vendégek, feltöltődnek, élvezik az edzéseket. Kaptam 
visszaigazolást arról, hogy jól csinálom, amit csinálok, és 
nekem ez hatalmas erőt adott. Viszont a megfelelő terem 
megtalálása igen nehezen ment, így jött az ötlet, hogy itt-
hon kialakítom a stúdiómat. Felújításba kezdtem. Majd 
2019 februárjában elkészült az azóta Lótusz Életmód Köz-
pont néven ismert terem. Folyamatosan bővült a létszám, 
így az órák száma is. Döntés elé állítottam magamat, 
feladom-e a köztisztviselői hivatásomat a Pilates oktatói 
munkáért? De végig azt éreztem, hogy ez az én utam, bár-
hogyan is alakul, nekem ezt kell csinálni, mert ebben ér-
zem jól magam. Ha pedig én jól érzem magam, akkor ezt 

az életszemléletet és tudást át tudom 
adni a vendégeimnek is. Azt mindig 
is tudtam, hogy olyannal akarok fog-
lalkozni, amit szívből csinálok, ami 
nem kötelesség, hanem valami olyan 
dolog, ami engem is felszabadító, bol-
dog érzéssel tölt el ugyanúgy, mint a 
hozzám érkező sportolni vágyókat. 
Mert itt nemcsak a testtel foglalko-
zunk, hanem a lélekkel is.

Magát a Pilates mozgásformát bárki 
végezheti, a fiatalabbaktól, az idősebb 
korosztályig, a férfiakat is beleértve. 
Kíméli a gerincet, javítja a testtartást 
és számos pozitív élettani hatása is 
van. Kifejezetten jó azok számára, akik 
egész nap ülőmunkát végeznek. Azt 
veszem észre, hogy akik rendszeresen 
járnak az edzéseimre, energikusabbak, 
javul a közérzetük és a fizikai állóké-

pességük is. Nap mint nap látni azt, hogy az általam tartott 
edzések hatására az emberek jól érzik magukat a bőrükben, 
óriási boldogsággal tölt el. Nekem ez az életem. Örülök, 
hogy az ötvenes éveimben mertem váltani és olyan hivatást 
választottam, amiben igazán ki tudok teljesedni. Volt koc-
kázata a döntésemnek, nem tagadom, s bár eleinte voltak 
nehézségek is, mégsem bántam meg. Minden egyes nap be-
igazolódik, hogy jól döntöttem, és remélem ez így is marad 
még legalább 30 évig.” Deli Kinga

Ha kellemes zenére edzô irányításával 
sportsérülések nélküli erôs, feszes izomzat-
ra, kitûnô testi erônlétre és rugalmasságra 
vágyunk, akkor a Pilates-tornát nekünk ta-
lálták ki. A módszert elôször az I. világhá-
borúban megsérült katonák rehabilitáció-
jára dolgozták ki, késôbb a profi táncosok 
körében is népszerûvé vált, ma pedig olyan 
hírességek is ezzel tartják formában magu-
kat, mint Madonna vagy Julia Roberts.

Hozzávalók 4 személyre:

• 60 dkg rostélyos,
• 6 dkg sertészsír,
• 8 dkg vöröshagyma,
• 2 dkg vaj,
• 12 dkg sárgarépa,
• 12 dkg petrezselyem-

gyökér,
• 6 dkg zellergumó,
• 2,5 dkg liszt,
• 2 dl tejföl

• ízesítéshez só, bors, cukor,
• petrezselyemzöld,
• 1 db citrom

(díszítéshez és ízesítéshez),
• kapribogyó

(díszítéshez),
• 1dl fehérbor,
• 1 evőkanál mustár, 
• 1 evőkanál kristálycukor,
• 40 dkg makaróni

Átadták a turisztikai 
központot a Siónál
A kajak-kenu szövetség elnöke mintaprojektként beszélt
a szekszárdi központról

A Sió projekt egy olyan nagy összefo-
gás eredménye, melynek csak a Szek-
szárdot érintő része 300 millió forint 
nagyságrendű beruházást generált. A 
Tolna Megyei Önkormányzat Ozorá-
tól Szekszárdig 70 km-en épít ki vízi 
turisztikai útvonalat a Sió csatornán 
12 megállóval. Ehhez 
kerékpárút is csatla-
kozik majd a töltésen. 
A megyeszékhely a 
projekt egyik központi 
elemeként a Szekszár-
di Kajak-Kenu Spor-
tegyesülettel közösen 
valósította meg a rá eső 
részt. Ennek kapcsán 
egy turisztikai célú 
fogadóépület készült, 
valamint több alapinf-
rastruktúra-fejlesztés is 
megvalósult.

A turisztikai fogadóépület mellett 
létesült egy 180 m2 alapterületű fedett 
pihenőhely. Elkészült a Sió csatornán 
egy kiszálló stég és egy motorcsónak 
leeresztő sója, melyet egy vasbeton 
szerkezetű töltésátjárón lehet megkö-
zelíteni.

Jámbor Attila, a Szekszárdi Kajak
-Kenu Sportegyesület ügyvezetője 

elmondta, a hosszú távú cél, hogy a 
turizmus és a versenysport egy telep-
helyen, de elkülönítve működhessen. 
Ehhez több fejlesztésre szükség lesz a 
jövőben, amihez az országos szövet-
ségtől sok segítséget kapnak, többek 
közt eredményességük okán is.

Az átadón jelen volt Horváth István 
országgyűlési képviselő, Fehérvári 
Tamás, a Tolna Megyei Közgyűlés 
elnöke, Gyurkovics János alpolgár-
mester és Schmidt Gábor, a Magyar 
Kajak-Kenu Szövetség elnöke is, aki 
egyenesen mintaprojektként jelle-
mezte a Szekszárdon elkészült turisz-
tikai központot.  K. M.

Kiss Zsombor
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Eljárt az idô a 3G-internetet
használó mobilkészülékek felett
Korábban csak telefonálásra és sms-ezésre használtuk a mobilkészülé-
keinket, mára azonban a felhasználók többségénél a mobilinterneté lett 
a főszerep. Ez viszont hamarosan működésképtelenné válik azokon az 
eszközökön, amelyek 3G-mobilinternetet használnak. A Nemzeti Mé-
dia- és Hírközlési Hatóság (NMHH) támogatási programmal segíti az 
elavult készülékek korszerűbbre cserélését. 

A legnagyobb szolgáltatók bejelen-
tették, hogy idén fokozatosan meg-
szüntetik a 3G-hálózataikat, hogy 
kapacitásaikat teljes egészében a 
gyorsabb és jobb minőségű inter-
netelérést biztosító 4G- és 5G-háló-
zatok építésére fordítsák. A Magyar 
Telekom az év második felére az 
egész országban megszünteti a 3G-
t, a Yettel pedig 2022 júniusában 
szintén elindítja az első nagyobb le-
kapcsolási hullámot. 

A szolgáltatók célja, hogy 
a lakosság mindebből sem-
mit ne érzékeljen. Ugyanakkor 
fontos változás, hogy ezután a 

régi típusú készülékek nem fog-
nak tudni csatlakozni a mobilin-
ternet-hálózathoz. Aki csak tele-
fonálásra és sms-ezésre használja 
3G-képes mobilját, annak nem 
szükséges készüléket cserélnie, hi-
szen ezek a funkciók továbbra is 
elérhetőek lesznek. Akik viszont a 
3G-készülékeken mobilinternetes 
adatforgalmat is használnak, azok-
nak érdemes váltaniuk egy sokkal 
nagyobb adatátvitelt nyújtó 4G- és 
5G-képes mobiltelefonra. Enélkül 
ugyanis – otthoni wi� hiányában 
vagy az utcára kilépve – elérhe-
tetlenné válnak az internetes bön-

gészők, az üzenetküldő appok vagy 
például a GPS-alapú navigáció is.

– Kik jogosultak a támogatásra?
Minden magyarországi lakóhellyel 
rendelkező természetes személy, aki 
olyan 3G-s vagy 2G-s mobilkészü-
léket szeretne korszerű, 4G- vagy 
5G-képes okostelefonra cserélni, 
amelyen 2021. július 1. és december 
31. között legalább egyszer sikeres 
hanghívást indított, adatforgalmat 
bonyolított vagy sms-t küldött. 

– Honnan tudhatjuk, hogy készülé-
künk milyen hálózaton működik? 

Kérhetjük a hazai szolgáltatók 
és kereskedők segítségét is vala-
mennyi, a programban résztvevő 
szaküzletben, az üzletek mindegyi-
kében egyúttal igénybe is vehető a 
támogatás az új készülék megvásár-
lásához. Ha azonban előzetesen sze-

retnénk megbizonyosodni a készü-
lékünk képességeiről, mi magunk is 
megtehetjük telefonunk beállításai 
között. Ehhez részletes segítség és 
pontról pontra követhető útmutató 
a www.netrefel.hu weboldalon ta-
lálható. 

Ha készülékünk 3G-hálózaton 
működik, akkor érdemes készülé-
ket váltanunk, amelyhez most brut-
tó 20 000 forintos támogatást nyújt 
az NMHH készülékcsere-támoga-
tási programja. Ráadásul előfordul-
hat, hogy a szolgáltató vagy keres-
kedő további kedvezményt is ad az 
árból, vagy kedvező részletfizetési 
konstrukciót kínál, így erre is érde-
mes rákérdezni vásárláskor. 

A támogatást a hazai szolgálta-
tók és kereskedők üzleteiben veheti 
igénybe. A program részleteiről bő-
vebben a www.netrefel.hu webolda-
lon olvashat.
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