
NEM HAGYJÁK, HOGY 
KÁRBA VESSZEN
Ingyen élelmiszer a boltok-
ból a rászorulóknak

– A Wosinsky Mór Általános 
Iskola és AMI mözsi telephelye 
ettől a tanévtől szünetelő státusz-
ban van, ezért az oda járó diákokat 
a többi feladatellátási helyen 
helyeztük el – számolt be a legna-
gyobb változásról Takács Zita 
intézményvezető. A mözsi diákok 
buszbérletét az önkormányzat 
állja, 4 pedagógiai asszisztens fel-
váltva kíséri a buszmegállótól az 
iskoláig és vissza a gyerekeket.

Idén 4 első osztály indult, az 
Eötvös utcai telephely két osztályá-
ban 56, a Széchényi István Tag-
iskolában 36 tanuló kezdte meg 
tanulmányait.  A három 5. és két 6. 

osztály a Bartók utcai iskola föld-
szintjén kapott helyet. Szükség volt 
új szaktantermek létrehozására és 
a technika termek áthelyezésére is. 

Utóbbit úgy oldották meg, hogy a 
sportcsarnokkal szemben lévő 
húsboltot béreli a fenntartó, ahol a 
fiú-lány technika terem mellett 
kisebb helyiségek is vannak, ame-

lyeket lehet csoportfoglalkozások-
ra használni. Mivel ebben a tanév-
ben országos mérések is lesznek a 
4-8. évfolyamon, az informatikai 
mellett szükség volt olyan termek 
kialakítására, ahol ezeket le lehet 
bonyolítani. A technikai háttér 
biztosítását az MVM Informatika 
Zrt. is segítette: 35 darab használt, 
de jó minőségű asztali gépet ado-
mányoztak az intézménynek. Így 
sikerült egy nyelvi és egy történe-
lem-etika-honismereti szaktanter-
met berendezni. Az újítások 
mindegyik telephelyet érintik 
valamilyen formában. Emellett az 
Eötvös és a Bartók utcai iskola 
udvarán a kivágott – elöregedett és 
balesetveszélyes – fák helyére újak, 
valamint padok, játékok, kültéri 
fitness gépek is kerültek.  

(Folytatás a 3. oldalon.)

LOVAS ZARÁNDOKOK
A SEREG NYOMÁBAN
A mohácsi csatavesztés 
helyszínére tartottak

A FÚVÓSZENE 
ÜNNEPE TOLNÁN
Brass Vegas Fesztivál, 
immár ötödször
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Visszatért  
a holtágra  
a Bárka

Három év után újra a meg-
szokott helyen, a holtág 
partján, nagy közönségsi-
kerrel zajlott a Bárka Feszti-
vál, augusztus 12-13-án.

A járványügyi korlátozások 
miatt 2020-ban elmaradt a Bárka 
Fesztivál, tavaly pedig nem a 
Duna-parton, hanem a MAG-
Ház udvarán bonyolították le az 
eseményt. Idén visszatért a fesz-
tivál a Dunára, az Alta Ripa 
Szabadidőpark területére, amely 
tökéletes helyszínt biztosított a 
fesztiválnak. A helyszín mellett a 
program, a vendéglátás is elnyer-
te az olykor a „régi szép időket” 
idéző létszámú, valamennyi kor-
osztályhoz tartozó közönség tet-
szését, kicsikét, nagyokét egya-
ránt. És még az időjárás is ideális 
volt.    (Folytatás az 5. oldalon.)

Igényes program, ideális 
körülmények a fesztiválon

A volt húsboltban
is kialakítottak 

tantermeket

Az Eötvös utcai iskola 1. B. osztálya az első tanítási napon
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Fotó: Józsa Jácint 

Szeptember elsején megkezdődött az új nevelési-oktatási év, 
amely a tolnai intézmények mindegyike számára új kihívásokat 
jelentett. Jelenleg úgy tűnik, sikerült megoldani ezeket, de év 
közben is akadhatnak problémák. 

Kilencvenkét elsős 
kezdte meg az iskolát

A gyerekek is jól érezhették 
magukat a Bárka Fesztiválon 
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Az idei augusztus 20-i ünnepre 
a természettől kapott ajándé-
kot az ország. Megszűnt a 
mezőgazdaságunkat már-már 
két vállra fektető kánikula, és 
megérkezett a várva várt eső is. 
A bizonytalan időjárás miatt 
elmaradt a szabadtéri ünnep-
ség a Szent István parkban, vele 
a koszorúzás, amiért azonban 
most senki sem haragudott. 

A Tolnai Nyugdíjas Szabadidő 
Klub tagjai idén is a Penny parko-
lóban gyülekeztek, hogy aztán dél-
után 4 órakor, az addigra elállt 
esőtől már nem zavartatva indulja-
nak el a templom felé. A menet 
élén a város elöljárói haladtak, 
mögöttük hagyományőrző, parasz-
ti ruhába öltözött nyugdíjasok, 
életre keltve a régi idők nagy arató-
felvonulásait.  A menetet a Csurgó 
Zenekar friss ritmusai kísérték. 

A templomban a történelmi 
egyházak vezetői, Ravasz Csaba 
tolnai plébános és Sipos Judith Éva 
mözs-tolnai református lelkész 
várták őket. A lelkésznő rövid 
beszédéhez azt az igét választotta, 

amelyben Jézust a pusztában meg-
kísérti az ördög. Biztatva, hogy 
böjtölése közepette változtassa a 
köveket kenyérré. Micsoda kísér-
tés! Itt hangzik el Jézus híressé vált 
mondata: Nem csak kenyérrel él az 
ember, hanem minden igével, ami 
Isten szájából való. A mai világ 
már nem éhes az igére, de talán a 

kenyérre sem, sőt, sokaknak már a 
torta és a kalács sem elég. Mi- 
közben a világ szegényebbik fele 
éhen hal. – Fogyassz, élvezz, paza-
rolj! – mondja a kísértő ma is az 
előzőeknek. 

Ravasz Csaba a kenyér sokfélesé-
géről beszélt. A hosszúkás francia 
kenyérről, az olasz cipóról, az itt-
honi malomkerék nagyságú házi-
kenyérről, az orosz kocka formájú-
ról, a szentföld lepény kenyeréről. 
Hogy mi a közös bennük? Hogy 
minden nép ugyanazt a Miatyánkot 
imádkozza, amikor a maga kenye-
rére gondol. Mint ahogy a kenyér 
külső megjelenése mögötti mé- 
lyebb tartalom is ugyanaz, amikor 
az oltáron az Úr testévé lesz. 

Az ő ünnepi gondolataikat foly-
tatta Appelshoffer Ágnes polgár-
mester. – Hogy mi ma a legfonto-
sabb? A nemzeti egység és összefo-
gás – adta meg rá a választ –, 
méghozzá azokon a kipróbált ala-
pokon, amikre annyi minden épült 
a magyarság dicső századaiban. 
Ma nem karddal kell megvédeni 
az országot, hanem egy sokkal 
alattomosabb ellenségre figyelve: 
az ártó eszméket kell távol tartani. 
Azokat, amelyek csalárd módon a 
szabadság, a sokszínűség és szoli-
daritás tarka köpönyegét öltve 
magukra, a szétesést és a káoszt 
szolgálják. És itt hallhattunk pár 
gondolatot Szent Istvánnak fiához, 
Imre herceghez szóló intelmeiből, 
amelyben megfontolt engedelmes-
ségre szólítja fel fiát a király, felvá-
zolva, hogy akik atyáikra nem 
hallgatnak, előbb-utóbb Istennel is 
szembekerülnek.

A polgármester gondolatai után 
lépett a hallgatóság elé a Csurgó 
Zenekar, a széki frisstől a magyar 
kesergőig terjedő műsorral. Innen 
már csak az új kenyér megszegése 
és a templomkertben történő szét-
osztása volt hátra, amihez még egy 
kis bort és pálinkát is kínáltak a 
nyugdíjas klub tagjai.                    ká
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Augusztus végétől megváltozott az autóbusz menetrend. Több olva-
sónk kérte, hogy lehetőség szerint tegyük közzé a Tolnáról induló jára-
tok új menetrendjét lapunkban. 

A kérésnek szívesen eleget tennénk, de még az uborkaszezonnak számító 
nyári hónapokban is rengeteg fontos és érdekes megírandó témánk van, 
amelyeket mindenképpen meg szeretnénk osztani olvasóinkkal. A menet-
rendet viszont a terjedelmi korlátok miatt sajnos nem tudjuk közölni, különö-
sen olyan méretben nem, amelynek elolvasása gyengébben látó olvasóink-
nak sem jelentene gondot.

Ugyanakkor felvettük a kapcsolatot a Volánbusz Zrt. munkatársával, aki 
elküldte azt az internetes elérhetőséget, ahol az ország valamennyi menet-
rendje – települési és megállóhelyi bontásban  – elérhető, letölthető, szükség 
szerint ki is nyomtatható. Akik nem rendelkeznek internet eléréssel, javasol-
juk, hogy kérjék családtagjaik, ismerőseik segítségét. 

Az internetes link pedig a következő: 

https://www.volanbusz.hu/hu/menetrendek/megallohelyi-menetrendek

Nem csak kenyérrel él az ember
Augusztus 20-i ünnepség, egy kicsit másként 

Az aratófelvonulás résztvevői, 
útban a templom felé

Sipos Judith Éva és Ravasz Csaba 
az ökumenikus szertartáson

Falfirka a Mözsi Művelődési Házon
Valaki kibontakoztatta képességeit

Összefirkálták a Mözsi Művelő-
dési Ház falát. Át kell festeni.

Graffiti a mözsi művelődési ház 
falán. Oktalan emberekre észér-
vekkel hatni lehetetlen. Miért 
tette? Nem fog elgondol-
kodni rajta. Okos eszköze 
viszont biztosan van az ille-
tőnek, mert egy Instagram-
címet firkantott fel. Az alap-
ján talán ki lehet nyomozni: 
ki látogatja azt a webfelüle-
tet gyakran a környékről. 
Mert nagyon valósíznű, 
hogy helyi az „alkotó”, biz-
tosan nem a szomszéd falu-
ból jött át egy graffitis 
Mözsre, kibontakoztatni a 
képességeit. (Hasonló firka látha-
tó egyébként a Lehel utcai torna-
csarnok falán is.)  

A művelődési ház program-
szervezője, Rácz Tibor elmondta: 

megtörténtek a szükséges lépé-
sek, feljelentést tettek ismeretlen 
tettes ellen. A kihelyezett kamera 
nem látta az esetet, nem arra van 
irányítva, úgyhogy bizonyíték 
egyelőre nincs. Unatkozó fiatalok 

kis csoportja szokott a környéken 
szórakozni. Gyanúsítani persze 
senkit nem lehet. Egy dolgot 
lehet tenni: átfesteni az összefir-
kált falszakaszt.                           –Wy–

A
 szerző fotója

Feljelentést tettek ismeretlen tettes ellen

Hol érhető el a tolnai menetrend? 



megye közös tanévnyitó ünnepélye 
a tolnai templomban volt augusz-
tus 31-én, ahol Felföldi László pécsi 
püspök tartott misét. Az évnyitón 
nemcsak az egyházi vezetők és a 
katolikus iskolák vezetői, hanem 
két megye és a város vezető szemé-
lyiségei is megjelentek. Mivel ismét 
egy sok szempontból kiszámítha-
tatlan tanévet nyitunk, kellett ez a 
lelki feltöltődés az elején – nyilat-
kozott a gimnázium igazgatója, 
Novothné Bán Erzsébet. 

A Tolnai Szent István Katolikus 
Gimnáziumban két pedagógust kel-
lett pótolni. Ettől a tanévtől egy 
magyar-történelem és egy könyv-
tár-informatikus, történelem szakos 
munkatársa lett az intézménynek, 
illetve a 11. évfolyam informatika 
óráit óraadóval sikerült megoldani.

A bejövő osztályok 34 illetve 22 
fővel indultak, a tanulólétszám 
hasonló, mint az előző években. A 
májusban érettségizettek nagyjá-
ból 75%-át felvették valamilyen 
felsőoktatási intézménybe. 

Az igazgató azt is elmondta, 
hogy lehetnek még kihívások a 
tanév során, de egyelőre sikerült 
mindent megoldani. A diákok szá-
mára fontos közösségi programok-
ra mindig fog jutni forrás. 

Viszonylag jó a  
helyzet az óvodákban

– A helyi óvodákban a szakos 
ellátottság és a férőhelyek kihasz-
náltsága az országos helyzethez 
képest jó – mondta el Némethné 
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(Folytatás az 1. oldalról.) 
A pozitív változások mellett 

akadt bőven megoldandó feladat 
is – tájékoztatott Takács Zita, a 
WMÁI igazgatója. A matematika, 
fizika, kémia, biológia, testnevelés 
szakos 5 meghirdetett álláshelyet 
nem sikerült szakos pedagógusok-
kal betölteni. A megoldást az 5 
visszafoglalkoztatott nyugdíjas 
kolléga jelenti, illetve olyan alsó 
tagozatos pedagógusok, akik vala-
milyen műveltségterületen tanít-
hatnak a felső tagozatban. Igaz, ott 
így is többeknek lesz túlórája. 
Mellettük kémia, biológia és infor-
matika szakos óraadó, valamint 
egy utolsó éves egyetemista is 
besegít a feladatok ellátásába.

Az intézmény telephelyein ösz- 
szesen 31 osztály működik. Idén 

nem volt minden tanulót érintő 
tanévnyitó ünnepély, csak a bejövő 
első osztályosokat köszöntötték. 

Változás van a közétkeztetés-
ben, az óvodákat és az iskolákat is 
ugyanaz a cég, az Eatrend látja el 
ebéddel, a Széchenyi István Tag- 
iskolában az Eatrend alvállalkozó-
jaként a Fény Kft. tolnai konyhája 
főz, a gyerekek a Kossuth utcai 
telephely udvarán levő ebédlőben 
fogyaszthatják el a helyben készí-
tett ételt.

Egyházmegyei 
tanévnyitó 

– A gimnázium életében a legna-
gyobb izgalmat idén szeptember-
ben az okozta, hogy a Pécsi Egyház-

Idén a tolnai templomban zajlott az egyházmegyei tanévnyitó

Pakoló pedagógusok a mözsi iskolában:  
Takács Zita (balról) és Schvébl Jánosné
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Szüts Melitta óvodavezető. Az 
előző tanév végén 4 álláshelyet 
kellett meghirdetni nyugdíjazás, 
felmondás vagy GYES miatt, 
ebből 3-ra tudtak felvenni óvoda-
pedagógust, egy hely maradt 
betöltetlen. Ezt a hiányt úgy sze-
retnék megoldani, hogy az önkor-
mányzattól kérnek engedélyt egy 
végzős – jelenleg dajka munka-
körben dolgozó – főiskolai hallga-
tó pedagógiai asszisztensként való 
foglalkoztatásához.

Az új nevelési évben hárman 
mennek nyugdíjba, év közben két 
álláshely üresedik meg, de mivel a 
felmentési idő alatt nem lehet 
senkit felvenni, 2 óvónő egyedül 
marad a csoportjával. Később 
esetleg nyugdíjasok visszafoglal-
koztatásával lehet ezen segíteni. A 
gyereklétszámok úgy alakulnak, 
hogy az egyik óvodában szeptem-
ber végére nem marad üres férő-
hely, a többiben 2-3 lesz, azonban 
év közben ez is feltöltődik. Azért 
vannak vegyes csoportok, hogy 
ne okozzon problémát a beíratás a 
lakóhelyhez legközelebbi intéz-
ménybe. 

Fontos  
a takarékosság

Az intézményvezetők kiemelten 
fontosnak tartják a takarékosságot, 
hiszen mindenhol gázfűtéses kazá-
nok üzemelnek. Közös reményük, 
hogy ebben a tanévben nem fogja a 
járványhelyzet, a magas fűtésszám-
la vagy a pedagógushiány nehezíte-
ni az oktatást és nem lesz szükség 
online munkára.                         DuGa

A mözsi iskola  
önmagát zárta be

Augusztus közepén szemlét tar-
tottak a pedagógusok a bezárt 
mözsi iskolában. Áttekintették, 
hogy milyen bútorok, illetve 
technikai eszközök használha-
tók valamelyik másik oktatási 
intézményben. 

Takács Zita elmondta: a tanu-
lókat elhelyezték a tolnai iskolák-
ban. Két szülő jelezte, hogy nem 
oda szeretné járatni a gyerekét, 
ahová az iskola szánta. A kérel-
meknek helyt adtak. A mözsi 
pedagógusok közül egy nyugdíj-
ba ment, egy Őcsényben, egy 
Szekszárdon folytatta a pályafu-
tását, a többiek a tolnai tagisko-
lákban kezdték az új tanévet. 

Egyébként a város legújabb 
iskolája a mözsi, mely 1991-ben 
épült. Sajnálatos tény, hogy 
pont ezt kell bezárni. Korszerű 
bútorok és technikai eszközök 
segítették a tanulást.

Összetett a probléma, aminek 
következtében kialakult ez a 
helyzet. Sokakat riasztott a 
közeg, a környezet. Ezen a kör-
nyéken jó néhány olyan család 
él, ahol nemcsak a gyerekek, de 
a szülők is igencsak viselkedés-
problémásak. 

–  Megfeszített munkát foly-
tattak a pedagógusok több mint 
egy évtizede már, hogy elkerül-
jék a bezárást – hangsúlyozta az 
intézményvezető. – Nem azért 
szűnt meg az oktatás, mert jött a 
gonosz Klebelsberg Központ, és 
lehúzta a rolót. Az iskola önma-
gát zárta be. Mert, miközben 140 
ilyen korú gyereknek van mözsi 
lakcíme, csak 62 járt ide.       Wessely
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Új tanév új kihívásokkal



Képviselői kérdésre Artim And-
rásné, a víziközmű szolgáltatást 
végző ERÖV Zrt. vezérigazgatója 
elmondta: a rendszerváltás után a 
víziközművek állami tulajdonból 
kerültek ingyenes önkormányzati 
tulajdonba, az azóta történt fejleszté-
sek jelentős része pedig pályázati 
forrásokból valósult meg. A víziköz-
mű vagyon természetesen most is 
helyben marad, továbbra is kiszol-

gálja a lakosságot. A szakember 
elmondta, hogy az energiahordozók 
(áram, gáz, üzemanyag) és a gyenge 
forint miatt megdrágult, az üzemel-
tetéshez szükséges egyéb, ex- 
portból beszerezhető áruk áremelke-
dése milliárdos nagyságrendű plusz 
kiadást jelent, amit sem a cég, sem a 
tulajdonos önkormányzatok nem 
tudnak finanszírozni. Emellett igen 
komoly felújításokra is szükség van, 
mind az ivóvíz hálózat, mind a 

A Lovarda udvarán vezető úton 
rendszerint – különösen rendezvé-
nyek idején – sok gépjármű várako-
zik, mindkét oldalon. Ez a körül-
mény megnehezíti a közlekedést, 
veszélyhelyzet esetén esetleg meg is 
akadályozhatja, hogy például egy 
tűzoltóautó be tudjon jutni valame-
lyik épülethez. 

A város a Játszóház előtti terüle-
ten újabb parkolókat fog kialakítani, 

így a gépjárműveknek lesz helye 
várakozni. A Lovardába érkező moz- 
gáskorlátozottak részére az épület 
előtt egy külön parkolóhelyet festet-
tek fel.

n Át kívánja adni az államnak a 
város a tulajdonában levő víziköz-
mű vagyont és a víziközmű szolgál-
tató cégben fennálló társasági része-
sedést. A testület erről szóló szán-
déknyilatkozatot fogadott el. 
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Átadják a víziközműveket az államnak
Augusztusban két rendkívüli ülést is tartott a képviselő-testület, agusztus 
8-án és augusztus 23-án. A két ülésen hozott döntésekről szóló összefogla-
lót az alábbiakban olvashatják. 

n Az önkormányzat fizeti a mözsi 
általános iskolások buszbérletét – 
döntött a testület. Mint azt megírtuk, a 
mözsi iskolában szeptembertől az alsó 
tagozatos osztályokban is megszűnik a 
tanítás, a mözsi gyerekeket tolnai isko-
lákban helyezik el. A diákok mentrend 
szerinti autóbuszjáratokkal is eljuthat-
nak az iskolába. Ám mivel egy telepü-
lésen belül veszik igénybe a járatokat, 
ingyen bérlet nem jár nekik. A diák-
bérlet 5 kilométeres szakaszra havi 
595 forintba kerül. Mözsről összesen 
140 gyermek jár a tolnai általános 
iskolákba (1-től 8. osztályig). A testü-
let úgy döntött, hogy az önkormány-
zat átvállalja az érintett általános isko-
lások buszbérletének költségeit, ami 
összesen mintegy 300 ezer forint 
kiadást jelent a városnak idén.  

n Az egykori, évekkel korábban 
rekultivált tolnai szeméttelep körül 
jelentős hosszban hiányzik a kerítés. 
Ezt a megyei kormányhivatal által 
elvégzett ellenőrzés állapította meg. 
A kerítés mintegy 400 méteres sza-
kaszon történő pótlására az önkor-
mányzat a Thelena Kft-vel köt szer-
ződést, bruttó közel egymillió forin-
tért. A területen egy vadkamerát is 
elhelyeznek, vagyonvédelmi céllal. 

n Mindkét irányban tilos a parkolás 
a Lovarda udvarán – döntött a testület. 
A városi forgalomszabályozással kap-
csolatban júliusban már hoztak dön-
tést képviselők, de akkor erről a forga-
lomszabályozási munkacsoport által 
javasolt intézkedésről nem született 
határozat. Ezt pótolták most. 

Tolna Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete

 „Tolna Város Németségéért Díj”
 kitüntetést adományoz a tolna-mözsi német közösségért 

tevékenykedők munkájának elismerésére. 

A kitüntetés az alábbi 3 kategóriában adományozható:

Civil szervezet vagy magánszemély I Pedagógus I Diák
A kitüntetés adományozására javaslatot tehet egyesület, kultúrcsoport, 

intézmény, intézményvezető, civil szervezet vagy magánszemély.

A javaslatokat indoklással 2022. október 15. napjáig kérjük megküldeni 
a Tolna Város Német Nemzetiségi Önkormányzat részére e-mailben: 

nemetonktolna@gmail.com, postán 7130 Tolna, Hősök tere 1.,  
illetve személyesen a városházán (dr. Mátyás Adrienn).

ROMCAR TRAVEL UTAZÁSI IRODA
7130 Tolna, Bajcsy Zs. u. 120.  Tel. /fax: 36-74/443-828

További utazási ajánlatokért érdeklődjön irodáinkban,  
Tolnán és Szekszárdon, vagy látogasson el        oldalunkra, ahol friss akciókkal várjuk!

romcar.hu
Az árak nem tartalmazzák: útlemondási biztosítás, utasbiztosítás

Ajánlatok az őszi szünetre:

WELLNESS PIHENÉS EGERSZALÓKON!
Saliris Resort & Spa Hotel****
2022.11.25-27. 3 nap/2 éj
- 2 éjszaka szállás félpanziós ellátással
- wellness használat
- városnéző séta Egerben
- Szépasszony-völgyi séta
- egerszalóki barlanglakások meglátogatása
- szombat este fakultatív borkóstoló
SZÉPKÁRTYA ELFOGADÓHELY VAGYUNK!

2022.09.24. UTOLSÓ HELYEK!
Szlovénia kincsei, Postojna, Bledi-tó,  
Predjama lovagvár  Részvételi díj: 16.900 Ft/fő 
Az utazás autóbusszal és idegenvezetéssel történik.

MALDÍV   SZIGETEK DISNEYLANDDUBAI

RÉSZVÉTELI DÍJ: 76.900 Ft/fő

Tánc az 
Alzheimer-világnap  

alkalmából 
A Tolna Városi Nyugdíjas 

Egyesület idén is tart 
megemlékezést  

az Alzheimer-világnap 
alkalmából.  

Szeptember 27-én,  
kedden 16 órától Tolnán,  

a Hősök terén  
tánccal hívják fel a figyelmet  

az időseket fenyegető  
Alzheimer-kór megelőzésének 

fontosságára.
Minden érdeklődőt szeretettel 

várnak.

FELHÍVÁS

szennyvíztelep esetében, erre sem 
lenne forrása az önkormányzatok-
nak. Mindezek miatt nemigen léte-
zik más megoldás, mint átadni a 
vagyont és az ellátást az államnak. 

A szolgáltatást a jövőben is az ERÖV 
Zrt. végzi, csak nem önkormányzati, 
hanem állami tulajdonú cégként. 

A képviselő-testület 1 tartózkodás 
mellett fogadta el a szándéknyilat-
kozatot. 
n Új vállalkozás biztosíthatja a 

közétkeztetést a tolnai óvodákban és 
iskolákban. Az önkormányzat által 
kiírt közbeszerzési eljárásra két 
ajánlat érkezett, az eddigi közétkez-
tető, a tolnai Alimentál Kft.-től, 
illetve egy budaörsi és egy albertir-
sai cégből álló konzorciumtól. 
Utóbbi adta a kedvezőbb ajánlatot: a 
jövő év végéig terjedő időszakra 
összességében mintegy 145 millió 
forinttal olcsóbbat, mint a másik 
ajánlattevő. 

Több képviselő nehezményezte, 
hogy túl későn zajlott le a közbeszer-
zési eljárás, így csak néhány nappal 
az iskolakezdés előtt tudnak dönteni 
a kérdésben, a pályázóknak pedig 
nincs elegendő idejük felkészülni.  

A közbeszerzési eljárás lezárásá-
hoz szükséges név szerinti szavazás 
során a képviselők 6 igen és 2 tartóz-
kodás mellett döntöttek arról, hogy 
a Foodlike Hungary Kft. és az 
Eatrend Kft. konzorciuma biztosít-
hatja a városban a közétkeztetést, 
két éven keresztül. A nyertes pályá-
zó az óvodai étkeztetést nettó 945 Ft, 
az iskolai étkeztetést nettó 730 Ft/
adag áron vállalta. A szülők által 
fizetendő térítési díj nem változik.

A szerződéskötésig, szeptember 
1-jén és 2-án még az Alimentál Kft. 
szolgáltatott. Az új közétkeztető 
egyébként Bonyhádon és Dombóvá-
ron is jelen van, Tolnára a bonyhádi 
konyhájukról szállítják az ételt. 

   
n Szeptembertől újra van fiziote-

rápiás szolgáltatás a tolnai Egészség-
házban. A szolgáltatást végző szak-
ember egészségi állapota miatt a 
feladatot várhatóan 2022. december 
31. napjáig nem fogja tudni ellátni. 
A testület úgy döntött, hogy az év 
hátralevő részére helyettesítéssel lát-
ják el a feladatot, még úgy is, hogy 
ez havi 75 ezer forinttal többe kerül 
a városnak, mint a korábbi feladatel-
látás. A helyettesítést a tolnai NÖRSZ 
Bt. végzi.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
A Bárka Fesztivált Pámerné 

Bükky Klára fotókiállítása nyi-
totta pénteken délután, estétől 
pedig már a Dunán szórakoztat-
ta a közönséget a szekszárdi 
Hangszerelem Stúdió csapata. 
Majd két tolnai amatőr együttes, 
a TheRockWave és a Walking 
Mama adott színvonalas műsort, 
ami távoli városokból érkező vendégek tetszé-
sét is elnyerte.

A jó hangulat másnap délelőtt is folytatódott, 
a halfőző versenyen. Újdonság volt, hogy idén 
a halászlevek mellett halpörköltek is készültek. 
Mintegy huszonöt csapat nevezett a versenyre, 
több száz embernek készültek a bográcsos éte-
lek. A Czikk László, Bajor László, Schvébl 
János alkotta zsűri a halászlevek közül a leg-
jobbnak a Fastron művét találta, 2. lett a Holt-
Duna Tolna, 3. a Nagycsaládosok. Különdíjat a 
Bográcsforgatók II. számú csapata kapott. 

A halpörkölt kategóriában 1. lett a Ván-
dorló Szépkorúak, 2. a Drei-Wé-Majsai, 3. a 
Belu, különdíjas a Nagycsaládosok. 

Délutántól változatos gyermekprogramok 
(játszóház, VR sátor, társasjáték vár, sárkány-
hajós evezés) várták a fiatalokat. Igen nép-
szerű volt a városnéző kisvonatozás is. 

A szombati műsorokat a Tolnai Ifjúsági 
Fúvószenekar vezette fel, majd helyi sport- és 
művészeti csoportok szórakoztatták a közön-
séget: a Vitál SSZE-ritmikus gimnasztika szak-
osztálya, a Mozduljunk Együtt Szekszárdért 

Egyesület táncosai, a Tolna Város 
Nyugdíjas Egyesület szenior 
örömtánc csoportja, a Vándorló 
Szépkorúak Baráti Köre öröm 
ének csoportja, a Tolnai Német 
Nemzetiségi Baráti Kör énekkara 
és a Kerámia zenekar.

Az estének több „fénypontja” 
is volt: a Lapátolna sárkányhajó 
klub közreműködésével fáklyás 

vízi felvonulást rendeztek. A minőségi zenét 
ezen az estén a tolnai családi kötődéssel is 
bíró Budapest Bár biztosította, fantasztikus 
koncerttel. A harmadik fénypontként tűzijá-
ték helyett környezetbarát vízjátékban gyö-
nyörködhetett a közönség. 

A fesztivál Domokos András zenés estjével 
zárult.

Fotók: Józsa Jácint és N
ém

eth István

A Vitál ritmikus gimnasztika szakosztálya
is szórakoztatta a közönséget

Több fénypontja is volt a 

Halászlevek mellett idén halpörköltek is 
készültek a fesztiválon

Bárka-estnek

Sárkányhajós fáklyás vízi felvonulás A vándorló szépkorúak négy bográcsban főztek halat

 A víziszínpadon 
a TheRockWawe 

Tűzijáték helyett 
vízjáték
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è  PURINA TAKARMÁNYOK  
TELJES VÁLASZTÉKA

è  SZEMES TERMÉNYEK  
KEDVEZŐ ÁRON!

è  TAKARMÁNYOK HÁZHOZ 
SZÁLLÍTÁSA

è  KUTYA-MACSKA TÁPOK 
és HALCSALIK forgalmazása

FELKL MÁRTON Tolna, Kodály u.18. 
Tel.: 74/441-468, 06/30-3700-427

Nyitva tartás hétfőtől-péntekig:
délelőtt: 7-10 óráig, délután: 15-17.30-ig, 

szombat délelőtt: 7-10 óráig

TÁP-TAKARMÁNYBOLT
ELŐNEVELT CSIBE, KACSA ÍRATHATÓ!

RÁNTANI VALÓ CSIRKE,  
TYÚK, KAKAS RENDELHETŐ!

Megrendelésre vállalok 
temetésekre sírcsokrot, koszorút,
valamint  teljes esküvői dekorációt,  
egyedi kézműves termékek elkészítését.

Térjen be hozzánk a MARY DECOR 
VIRÁGKÖTŐ - ÉS KÉZMŰVES MŰHELYBE! 
Mözs, Tolnai u. 7. • Tel.: 06 70/395-5206

Az ötödik Brass Vegas Fesztivál is kiválóan szolgálta a fúvós- 
zene népszerűsítését. Az ország számos pontjáról érkezett 
rezesbandák seregszemléje remek zenei élményt kínált.  

A fúvószene 
ünnepe Tolnán
Brass Vegas Fesztivál, immár ötödször

Immár ötödik éve rendezi meg a 
Tolnai Ifjúsági Fúvószenekar (IFZ) 
Egyesület a fesztivált. A civil szervezet 
vezetői, Tari Gergely és Rácz Tibor 
által megálmodott esemény egyik leg-
fontosabb célja, hogy népszerűsítse a 
fúvószenét, és természetesen kellemes 
kikapcsolódást biztosítson. 

Így volt ez idén is. A Szentes Nándor 
műsorvezető által moderált 2022-es 
fesztivál első, pénteki napján a bulié 
volt a főszerep, a kedvcsinálásról utca- 
zenekarok gondoskodtak. A MAG-Ház 
udvarán a pécsi PTE Brass Band, a 
budapesti Schönherz Brass Band, a 
Győr környéki Well Brass és a dombó-
vári-tamási Smooth Criminals Brass 
Band remek produkciói alapozták meg 
a hangulatot. A legnagyobb show-t a 
szekszárdi-tolnai, zömmel tinédzser 
zenészekből álló HuMen Brass Band 
csinálta, táncos lányokkal kiegészülve. 
Az estére már szép számú közönség 
vevő volt a műsorra, a HuMen valóság-
gal „bezsongatta” a publikumot. Ám az 
őket követő „nagy öregek”, a jórészt 
művésztanárok alkotta, a hazai élvona-
lat képviselő pécsi Band of StreetS 
(BOSS) sem adta alább, új produkció-

jukkal nekik is sikerült elfeledtetniük a 
közönséggel a világ bajait és hozzájárul-
ni egy remek bulihoz.  

A másnapi program Beck Andrea, az 
IFZ tagjának fitnes programjával indult. 
Délután négykor kezdődött a hagyomá-
nyos zenészfelvonulás. A Hősök terétől a 
kulturális központig vonultak a zené-
szek, a maguk játszotta indulókra mene-
telve, számos érdeklődőtől kísérve. Ez a 
nap a nagyobb zenekaroké, az elmélyül-
tebb muzsikáké volt: a Tolnai Ifjúsági 
Fúvószenekar, a Szabadkai Fúvószenekar 
és – egy, a fesztiválon még nem hallott 
műfaj képviselőjeként – a szekszárdi 
Junior Stars Big Band adott koncertet. 

A fesztiválon a karon ülő gyerekek-
től a nyolcvan feletti nagyszülőkig 
minden korosztály képviseltette 
magát. A szervezők számos módon 
igyekeztek kiszolgálni a közönséget, a 
zene mellett étellel, itallal és sokféle 
kiegészítő programmal. 

A Brass Vegas Fesztivált támogatta 
Tolna Város Önkormányzata, a kultu-
rális központ, a Tarr Kft., a Nemzeti 
Kulturális Alap, a tolnai zeneiskola, a 
Bethlen Gábor Alapkezelő, valamint 
számos magánszemély. 

A HuMen csinálta a legnagyobb show-t

Indul a zenészfelvonulás a Hősök teréről

A fesztivál révén népszerűbb lett a fúvószene
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A mai Tolna arculata a XIX. és a 
XX. század fordulóján alakult 
ki, a polgárság térnyerésével, 
az ipar és kereskedelem fellen-
dülésével. Mindehhez nagy-
ban hozzájárult a tőkeerős, 
üzleti szellemű, vállalkozni 
kész zsidóság megjelenése, 
amely réteg nem csak a maga 
boldogulását kereste, de a 
város legnagyobb adófizetői is 
közülük kerültek ki. A holo-
caustig. Hogy mi maradt utá-
nuk? Legelsősorban patinás 
házaik, üzleteik, irodáik, ame-
lyek nagy része még ma is áll. 

A tolnai zsidóság történetét a 
helyi könyvtár vezetője, Link Judit 
dolgozta fel. Tolnán egészen 1840-
ig nem voltak zsidók. A város 
akkori kegyurai olyan ellenségesen 
viseltettek irányukban, hogy még a 
vándorkereskedőket sem engedték 
be. 1840-ben tört meg a jég. 1851-
ben a város 32 üzletéből már 22 
zsidó kézen van, ’60-ban már van 
imaházuk, ’62-ben iskolájuk, ’63-
ban pedig területet vásárolnak saját 
temetőnek. 1890-ben már 349 
zsidó él Tolnán, 1914-ben felépül 
zsinagógájuk is. Mindez aktív val-
lási életüket is mutatja, ami közös-
ségüket erkölcsileg is megbízhatóvá 
tette a keresztény környezetben. 

A XX. századi folytatás sajnos 
innen már ismert. A sok ellehetetle-
nítő intézkedés és korlátozás – a 
zsidótörvények – után 1944. május 
20-án gettókba zárták őket Tolnán 
is, június 29-én pedig elindult velük 
a vonat. Ma, származását és vallását 
nyíltan vállaló, a zsidó közösséghez 
deklaráltan tartozó egyén nem lakik 
Tolnán. Egyebütt azonban igen, 
méghozzá élő tolnai tudattal. Mint 
dr. Stern Pál Miksa Budapesten, aki 
nem csak itt született, de a fiatalsá-
gát köztünk is töltötte. Vele és a 88 
éves, az egykori városra jól emléke-
ző Steinbach Ferenccel, feleségével, 
Tomecskó Emíliával, valamint 
Tófalusiné Ádám Erzsébet családfa-
kutatóval jártuk végig a városköz-
pontot, a volt zsidó tulajdonú házak 
előtt meg-megállva. 

Sétánkat az Árpád utca ma már 
nem létező sarkán kezdtük, ahol a 
Szekszárdi utca 12. számú társasház 
helyén – a Krammer sarkon – 
Krammer Bernát és Lőwy Dezső 
rőfösökre emlékeztünk. A Lőwy 
hagyatékot a háború után a Neu-
mann család vette át, akiknek leá-
nyára, Neumann Zsuzsára máig 
szeretettel emlékeznek egykori osz-
tálytársai. A házat és üzletet később 

a Népbolt vette át, itt Benczédi 
Gyuláról és Merkl (Dzsám) Jánosról 
is megemlékezve. A jókora házban 
ekkor helyet kapott még a Vancsura 
cukrászda, egy fényképész műte-
rem valamint egy fodrászat is. 

Üzleti szempontból ugyancsak 
előkelő helynek számított a követ-
kező ház is, a 2-es szám alatt. Ez a 
ma Füzesi ház néven ismert épület 
és üzlet, Strasser Ármin lisztkeres-
kedő háza volt. Adatközlőnk 
nagyanyja a névrokon Strasser 
Vilma, Stern Miksáné, a ház gettó-

sítása után itt várta be szomorú 
végzetét. Az e helyt összezsúfolt tíz 
család még itt is kóser konyhát vitt. 
Ebben a házban jelölték ki a kike-
resztelkedett, de nem mentesített 
személyek helyét is, akik közt ott 
volt a fácánkerti földbirtokos, 
Kunffy Károly felesége is. A házba 
később a holocaust túlélő Schwarz 
Mihály költözött, aki a nevét Fekete 
Márkra magyarosítva taxiállomást 

működtetett itt. A vállalkozást 
később Füzesi József vitte tovább. 

Az Árpád utca 7. szám, a Werling 
cukrászda mellett nem volt erede-
tileg zsidó ingatlan. De az lett, 
méghozzá igen szomorú módon. 
E ház udvarában, a korábbi csen-
dőrlaktanya épületében működött 
ugyanis a legnagyobb tolnai gettó, 
sok szomorú sorsú, ide összezsú-
folt emberrel. Az összesen kilenc, 
kijelölt tolnai ingatlanban 174 
helyi és 230 környékbeli zsidót 
helyeztek el. 

HELYTÖRTÉNET2022. szeptember TOLNAI HÍRLAP7

Egy elfeledett örökség

Fotók: archív

Zsidó házak Tolnán I.MESÉLŐ ÉPÜLETEK
Az Árpád utca 10-ben is egy 

zsidó család lakott. Steinbach 
Ferencné egy nálánál talán két 
évvel idősebb lányra, Nyúl Évára 
emlékszik közülük. 

Az Árpád utca 12. számú ház, a 
későbbi Link bazáros háza, a 
Deutsch, a Dániel és a Rosenbaum 
családoké volt. Nyomdájuk és 
papírkereskedésük volt e házban. 
Ezt jelentette a zsidó üzleti jelen-
lét! A Deutsch család túlélte a 
borzalmakat, az 1960-as évekig 
Tolnán laktak, utána költöztek el 
Pécs környékére. Fiuk, Iván a 
közelmúltban hunyt el. 

Itt érünk ki a Hősök terére, ame-
lyet a piac felől az egykori Krausz 
ház határol. Ez a nagyon régi, de 
hatalmas épület egykor a Festetich 
család egyik kastélya volt, tőlük 
került zsidó tulajdonba. Ennek 
emlékét őrzi a Tolnai Városvédő 
Egyesület a közelmúltban itt elhe-
lyezett táblája, ami az egykori 
tulajdonosnak, Festetich Ernőnek 
állít emléket. Ma a kormányablak 
és a járási hivatal működik benne.

Zsidó múltja a nagykereskedő 
Krausz családhoz kötődik. A kiter-
jedt üzleti kapcsolatokkal rendel-
kező família még külkereskedelmi 
tevékenységet is folytatott. Fűszer 
– vagy, ahogy akkor mondták, 
gyarmati áru – lerakatuk a legna-
gyobb volt a környéken. Az épület 
hátsó traktusában ecetgyár műkö-
dött. A családból a holocaust bor-
zalmai után egyedül Krausz József 
tért haza, másodszor is megnősül-
vén feleségül véve a szekszárdi 
Fischl Magdolnát. Az államosítás 
után kastélynyi épületükből csak 
egy kis sarok maradt meg nekik. 
Az épület új funkciókat kapott, 
volt bölcsőde, ÁFÉSZ, DÉDÁSZ 
kirendeltség, az idetelepített új 
piaccal. Krausz Józsefről jegyezte 
fel a tolnai krónika, hogy öntuda-
tos tolnaiként komoly pénzügyi 
támogatást nyújtott az első világ-
háborúban elrekvirált templomi 
harangok újraöntéséhez. Katolikus 
templomunk megkonduló harang-
ja azóta érte is szól.  

Dr. Stern Pál Miksa – Steinbach Ferenc – Koncz Ádám

Az egykori Krammer ház, az Árpád utca végén, 
(helyén ma emeletes társasház áll)

Május 1-jei felvonulás az Árpád utca 12. számú ház előtt 
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Művészetterápiás foglalkozá-
sokkal is segítenek a tolnai óvo-
dák pedagógusainak és a mözsi 
ovi nagycsoportosainak, lelki 
egyensúlyuk megőrzésében. A 
foglalkozásokat Veressné Hárfai 
Aranka, a Zöldkert óvoda mes-
terpedagógusa, művészettera- 
peuta vezeti. 

Veressné Hárfai Aranka sokoldalú 
óvónő. A mözsi Zöldkert óvodában 
a német táncok és dalok betanításá-
nál hosszú évek óta számíthatnak rá, 
de amatőr festőként is több kiállítá-
son letette már a névjegyét. Nem 
véletlen, hogy amikor elhatározta a 
mesterpedagógusi minősítés meg-
szerzését, a fejlesztő innovátor terü-
letet, és azon belül a művészetterápi-
ás program kidolgozását választotta. 

A hároméves, a Katarzisz Komp- 
lex Művészetterápia módszer elsa-
játítását célzó képzést a dr. Antal-
falvi Márta pszichiáter által veze-
tett Lelki Egészségvédő Alapít-
ványnál végezte, tavaly március-

ban szerezte meg a művészettera- 
peuta képesítést. 

Már a hároméves kurzus első évé-
ben csoportot szervezett, a tanultak 
alkalmazására. Mözsi óvónő kol-
légáinak ajánlotta fel, hogy foglalko-
zásokat tart nekik. A lehetőséggel 
élő kollégáknak tetszett a dolog, a 
későbbiekben gyakoribbá váltak a 
foglalkozások, amelyeket olykor 
óvodásainak is tartott. 

Miután megszerezte a művészet-
terapeuta képesítést és ehhez kap-
csolódva a mesterpedagógusi minő-
sítést, kialakult a ma is élő gyakor-
lat: minden évszakban más óvodá-
ban tart foglalkozásokat, kéthetente, 
az ezt igénylő óvónőknek. Emellett 
a nagycsoportos mözsi óvodásokkal 
is foglalkozik, szintén kéthetente, 
segítendő az iskolára való, lelki érte-
lemben történő felkészülésüket. 

Hárfai Aranka a művészetterápi-
ás foglalkozások módszertanáról is 
beszélt. Ezek az alkalmak az évkör-
höz, azaz az évszakok, hónapok 
körforgásához, a természeti ciklu-

sokhoz kapcsolódnak. A fog-
lalkozás kezdetén számba 
veszik az adott hónap jellem-
zőit, a népi megfigyelésektől 
az időjáráson és az asztroló-
giai vonatkozásokon át az 
adott hónap a lélekre gyako-
rolt hatásáig. Ezután követ-
kezik egy ráhangolódás, 
majd az ellazulás, ami köz-
ben az adott hónaphoz kap-
csolódó vers, vagy komolyze-
nei mű hangzik el. Mindezek 
után pedig valamilyen ábrá-
zolási technikával (akvarell, ceru-
za-tus, agyagozás, kollázs stb.) meg 
kell jeleníteni azt a belső képet, ami 
az előbbi folyamat kapcsán megje-
lent a foglalkozáson résztvevő fejé-
ben. Nem műalkotásokról van szó, 
nem az esztétikum a lényeg, hanem 
hogy kiadja magából az ember az 
eltemetett emléket, érzést, akár szo-
rongást. Mindez az önismeretet is 
jól szolgálja.

Végül pedig mindenki megnézi 
a többiek alkotását, és elmondja, 

Veressné Hárfai Aranka egy művészet-
terápiás foglalkozás előkészületei közben

Már tavaly is szervezett gyer-
mekzarándoklatot Dobainé Pin-
tér Mária. A pedagógus most – 
kísérő felnőtt társakkal – húsz, 
többségében hatodikos tanulót 
vitt Márianosztrára, ahonnan 
Mátraverebélyre gyalogoltak. A 
testet-lelket megmozgató túra 
során, mely augusztus 10-16-ig 
tartott, 130 kilométert tettek meg. 

Húsz gyermek – 12 év körüliek – 
és hat felnőtt vett részt az idei zarán-
doklaton, augusztus 10. és 16. között. 
A gyerekek többsége a mözsi vasút- 
állomásról indult, a többiek később 
csatlakoztak. A felnőttek közül ket-
ten rendelkeztek zarándoklatvezetői 
képesítéssel: Dobainé Pintér Mária 
tolnai és Kéthelyi Kornél nagykani-
zsai pedagógus. Dobainé már tavaly 
is szervezett ilyen utat. Akkor a 
Tihany és Pannonhalma közötti száz 
kilométeres távolságot tették meg 
gyalog, a mostani etap kicsit hosz-

szabb volt: kitérők nélkül 110 kilo-
méter, Márianosztra és Mátravere-
bély- Szentkút között. (A nagy cso-
magjaikat járművek szállították szál-
láshelytől-szálláshelyig, ők csak kézi-
poggyászt vittek magukkal.)

‒ Volt, aki mérte az okosórájával a 
távolságot – mondja Dobainé –, és 

aszerint 130 kilométert tettünk meg. 
Beiktattunk egy-két kitérőt, meg-
néztük az útvonalhoz közeli neveze-
tességeket. Megtanultuk legyőzni a 
fáradtságot, segíteni egymást, kultu-
ráltan kommunikálni és hallgatni is. 

Beiktattak a zarándoklat során 
úgynevezett csendes periódusokat 

Hallgatni is megtanultak
Önismeret mélyítő zarándoklat, csendes periódusokkal

Művészetterápia pedagógusoknak és gyerekeknek

Be
kü

ld
öt

t f
ot

ó

is, amikor tisztes távolságot tartottak 
egymástól az úton levők, és elmé-
lyedhettek a gondolataikban, önis-
meretre tehettek szert és imádkoz-
hattak. A lebonyolításhoz kaptak 
anyagi támogatást, úgyhogy fejen-
ként csak 18 ezer forintba került az 
étkezés, szállás (vendégházakban), 
csomagfuvarozás, zarándokpóló, 
zarándokfüzet. A füzet Szent Ferenc 
életéről szólt. Vele foglalkoztak a 
pihenők idején.

‒ A csoportunk létszáma örven-
detesen bővült – emeli ki a tolnai 
pedagógus –, a tavalyiak közül 
majdnem mindenki jött, és új kis 
zarándokok is érkeztek. Meg-
tapasztalták, hogy a testi megpró-
báltatások a lelket is edzik. Ezen az 
útvonalon az idén a mienk volt 22. 
csoport, s azt hiszem, az utolsó. 
Összesen 350-400-an jártuk végig. 
És annyira tetszett a gyerekeknek, 
hogy a hazafelé úton már tervez-
gették, hogy jövőre hova kéne 
menni. Van egy Tata és Mária-
nosztra közötti út, és van egy köze-
lebbi, aminek a pontos kijelölése 
még tart: Szászvár és Máriagyűd 
között.                                     Wessely

hogy neki mi jut eszébe róla. Így a 
közösség is hozzá tudja tenni a 
magáét a terápiához. 

Az évkörre épülő foglalkozások 
jelentik az alapot. Ezen túl léteznek a 
személyi kapcsolatokhoz, hivatás-
hoz, vagy életszakaszokhoz kapcso-
lódó terápiák is, amelyek akár magá-
néleti problémák feldolgozásához is 
segítséget nyújtanak. A művészette-
rápiának emellett kedvező közösség-
fejlesztő hatása is van, jól alkalmaz-
ható csapatépítő tréningeken is. 

A lelkeket is ápolják az óvodákban 

A zarándoklat egyik állomáshelyén

Be
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ld
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ó
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Szeptember 30. péntek: Idősek napja 

Október 1. szombat: Népmese napja

Modern tánc: kedd, péntek 17.00 óra
Ritmikus gimnasztika: hétfő, csütör-
tök 16.00 óra
Röplabda: kedd, csütörtök 15.00 óra

A programokkal kapcsolatban érdek-
lődhet: 74/540-035; 74/540-036.

SZEPTEMBERI PROGRAM

OKTÓBERI ELŐZETES

SPORT

SZEPTEMBERI PROGRAM:
l Szeptember 9. péntek 17.00: 

Kékesi Anita festmény- és fotóki-
állítása. A kiállítás megtekinthető 
szeptember 30-ig.

OKTÓBER ELŐZETES:
l Október 7. péntek 17.00: Bacsné 

Székely Sára festménykiállítása. 

HETI RENDSZERESSÉGGEL 
MŰKÖDŐ PROGRAMOK:
Csacska Macska babafoglalkozás: 
(kedd 9.30)
Szenior Örömtánc: (kedd 14.00)
Vándorló Szépkorúak Baráti
Körének kórusa: (kedd 17.00)

A programokkal kapcsolatban a 74/ 
540-117-es számon lehet érdeklődni.

Pámerné Bükky Klára „Kis törté-
netek” címet viselő természet-
fotó kiállítása nyitotta meg az 
idei Bárka Fesztivál programjai-
nak a sorát, augusztus 12-én.

Az évek során szinte hagyo-
mánnyá vált, hogy Tolna város 
nyári fesztiválja olyan kiállítással 
vegye kezdetét, amely valamilyen 
módon felidézi a település és a 

Duna közt szövődött szoros köte-
léket. Ezt az irányvonalat szem 
előtt tartva esett a szervezők 
választása az idén Pámerné Bükky 
Klára munkásságára, aki saját 
bevallása szerint a fotózás mellett 
gyerekkora óta a „vizek” megszál-
lottja is. Lelkesedésének és hobbi-
jának összefonódásából születtek 
meg azok a természetfotók, ame-
lyekből a MAG-Házban nyíló tár-

Ahol 
a hajnali 

rigók 
fütyülnek

lat anyaga összeállt. A kiállításon 
összesen 46 kép látható, ezek 
mindegyike természetes vizeink 
állat- és növényvilágának szépsé-
geit tárja fel a szemlélődő számára, 
ráadásul a fotók többségének hely-
színéül a környék holtágrendszere 
szolgált, főként a faddi Volent-
öböl, de az avatott szeműek a tol-
nai szakaszt is felismerhetik. Mivel 
a fotók témájának középpontjában 
a vízparti madármegfigyelések áll-
nak, a megnyitó Szabó Lőrinc 
„Hajnali rigók” című versével 
indult Orbán György előadásá-
ban. A szavalatot Müller József és 
Steinbach Luca zenés műsora 
követte. A kiállítást Kiss Albert 
fotográfus nyitotta meg, aki meg-
jegyezte, hogy bár a fényképezés 
az okos eszközök által mára min-
dennapi rutinná vált, a tárlat 
mégis képes megidézni a fotográfia 
hőskorát, amikor még a „fej, a 
szem és a szív” együtt dolgozott 
egy-egy pillanat megörökítéséért. 
A véletlennek vagy talán a sorsnak 
köszönhetően a Bárka Fesztivál 
első napja a megnyitóval együtt 
Klára napra esett, így az alkotó a 
gratulációk mellett számos névna-
pi köszöntést és csokrot is fogad-
hatott a kiállítás népes, közel száz 
főt számláló közönségétől.          J. J. 

Pámerné Bükky Klára 
a kiállítás megnyitóján

Képes kis történetek a vízpartról

A tolnai holtág, 
ezúttal cipőn

Czakó Balázs  
tolnai fotográfus tájképei 

korábban alkalmi ruhákon 
és pólókon megjelenítve  

is nagy sikert arattak.  
Legújabban egy  

sportcipőn látható egyik, 
 a tolnai holtágat ábrázoló 

fotója. 

Fotó: Czakó Balázs

Fotó: Józsa Jácint

Ü REDŐNY (műanyag, alumínium, fa), 
Ü RELUXA, 

Ü SZALAGFÜGGÖNY, 
Ü FIX/MOBIL SZÚNYOGHÁLÓ,

Ü NAPELLENZŐ, 
Ü HARMONIKAAJTÓ, 

ÜALU- ÉS MŰANYAG PÁRKÁNYOK

ÁRNYÉKOLÁS-
TECHNIKA

UJVÁRI RÓBERT 
Tolna, Wosinsky u. 4.

Tel.: 74/441-477, 20/35-54-368

KÉSZÍTÉS - JAVÍTÁS
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A korhű ruhák nem szellősek. 
Így aztán volt elegük meg mele-
gük a lovas zarándokoknak a 
35 fokban. A mohácsi csata-
vesztés helyszínére tartottak, 
süvegben és dolmányban. Tol-
nán augusztus 26-án álltak 
meg, a városháza falán lévő 
emléktáblát megkoszorúzni.

Végigjárták az idén is II. Lajos 
király seregének Mohácsra vezető 
útját a lovas zarándokok. Tolnára 
augusztus 26-án érkeztek. Az 
emléktúrát 2017 óta szervezik 
meg, az utolsót 2026-ban, a csata-
vesztés ötszázadik évfordulóján 
akarják megtartani. 

Azokon a településeken, ahol a 
sereg annak idején táborozott, 
emléktáblákat helyeztek el. 1926 és 
1928 között: Érden, Ercsiben, 
Dunapentelén (Dunaújváros), Du- 
naföldváron, Tolnán, Szekszárdon, 
Bátán és Dunaszekcsőn. A zarán-
doklat ezeket a helyszíneket és a 

mohácsi emlékhelyet érinti. A 
végállomásra augusztus 28-án 
érkeztek a lovasok. Minden hely-
színen Varga Zsolt, a Duna-Dráva 
Nemzeti Park Igazgatóságának 
őrszolgálat-vezetője adott rövid 
tájékoztatást az érdeklődők szá-

mára az emléktábla-koszorúzáson.  
‒ A nemzeti park a Mohácsi 
Történelmi Emlékhely kezelője – 
mondta Tolnán –, ezért mi készít-
jük elő a megemlékezést. Budán, a 
kiindulási helyszínen egyelőre 
nincs emléktábla, de azon va- 

gyunk, hogy 2026-ra legyen, és az 
utolsó zarándoklat már onnan 
induljon. Az út jelenleg, Érdtől 
Mohácsig mintegy 180 kilométer, 
vagyis ez Magyarország leghosz-
szabb és legrégebbi tanösvénye.  

Nemcsak a helyszínek miatt van 
köze Tolna megyének ehhez a tör-
ténelmi zarándoklathoz, hanem a 
lovasok miatt is. 

A résztvevők többsége a Rády 
József Huszárbandérium tagja. A 
megyei illetékességű lovas hagyo-
mányőrzők ilyenkor természete-
sen nem huszár egyenruhában, 
hanem süvegben, félhosszú és 
hosszú dolmányban róják a kilo-
métereket. Tolnán biztosan nem 
fáztak a 35 fokban. Vezetőjük a 
tengelici Tóth Zoltán utast is 
hozott magával. Mögötte ült a 
lovon egy tinédzser kislány, 
Mohai Gabriella, aki a koszorú-
zásnál is segédkezett – két kortár-
sával ‒ Appelshoffer Ágnes pol-
gármesternek.                          ‒Wy–

Lovas zarándokok a sereg nyomában
Az utolsó ilyen esemény 2026-ban lesz

Érkeznek a lovasok a tolnai városházához

A
 szerző fotója

Az idén huszonöt éves tolnai 
nagycsaládos egyesület öt év 
után újra ellátogatott Erdélybe. 
Az ötnapos kirándulásról Makó 
Zoltán írt beszámolót. 

A Nagycsaládosok Tolnai 
Egyesülete a Romcar Travel 83 
személyes buszával indult el, hogy 
megnézzük Erdély szépségeit, 
nevezetességeit.

Első megállónk a Szent 
László királyunk által alapí-
tott Nagyvárad volt, ahol a 
püspöki palotát és a székes-
egyházat néztük meg. Tovább 
utazva Sebesváron meg-
másztuk a dombon álló 
várat. Magyarlóna volt első 
szálláshelyünk, családoknál.

Második napon felkerestük 
Torockót, ahol kétszer kel fel 
a Nap, Marosvásárhelyet, a 
Bolyaiak városát, Szovátát, 
ahol körbejárva a tavat, meg-
néztük a sósziklát.

Farkaslakán felolvasással és 
koszorúzással emlékeztünk Tamá-
si Áronra, Korondon ajándékokat 
vásároltunk.

A következő három napunk szál-
láshelye Zetelaka volt, ahol olyan 
szeretetteli fogadtatásban volt 
részünk, hogy többeknek kicsor-
dult a könnye.

A harmadik napon a legna-
gyobb búcsújáróhely és kegyhely, 

Csíksomlyó volt az első állomás.  
A Békás-szorosnál olyan felhősza-
kadásba gurultunk, hogy ki sem 
lehetett szállni a buszból. Azért 
volt közöttünk egy-két „elvete-
mült„, akik tettek egy sétát. A 
Gyilkos-tó környéke szinte nem 
változott öt év alatt.

Hazaérve Zetelakára a leszerve-
zett „medvelesre„ indultunk. Óriási 
élmény volt, amikor kb. negyedóra 

A medvéket is meglesték feszült várakozás után megjelen-
tek a medvék, és majszolták a ki- 
szórt eleséget, szinte karnyújtás-
nyira az üvegfaltól.

A negyedik nap legnagyobb kihí-
vása a székelyek szent hegye, az 1801 
méteres, Madarasi Hargita csúcsá-
nak meghódítása volt, ahol mi is 
elhelyeztük a saját emléktáblánkat. 

Ebéd után indultunk Székelyud-
varhelyre, a „legmagyarabb városba”.

Utolsó napunkon elbúcsúztunk 
kedves szállásadónktól, Ibolyától. 
Annyi szeretetet kaptunk ebben az 
öt napban a vendéglátóinktól, 
hogy el sem lehet mondani.

Hazafelé megnéztük a tor-
dai sóbányát, melyet a világ 
25 leghihetetlenebb látvá-
nyossága közé választottak. 
Kolozsváron, Mátyás király 
szülővárosában is megáll-
tunk, megnézni a szülőházát 
és lovasszobrát, Fadrusz Já- 
nos alkotását.

Köszönjük a Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. Városi Civil 
Programjának a támogatást, 
és mindazok munkáját, aki 
részt vett az út megszervezé-
sében.

Öt év után, újra Erdélyben a nagycsaládosok

A nagycsaládosok népes csapata Farkaslakán, Tamási Áron síremlékénél

Beküldött fotó
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Azt hiszem nem én vagyok az 
egyetlen nyugdíjas hitoktató, aki 
szomorú attól, hogy nem látja a 
templomban egykori hittanosait. 
Pedig a tanítás erről is szólt. 
Uradat Istenedet imádd, és csak 
neki szolgálj! Kerüld az istentelen 
beszédeket és legyen második ott-
honod a templom. És ezzel még 
csak a harmadik parancsnál tar-
tunk a tízparancsolatból, kesered-
hetnék itt el. De nyugi! – fogalma-
zódik meg bennem, a sokadik pél-
dát hallva, vagy olvasva arról, 
hogy Isten nagy szántóföldjén sok-
szor más vet és más arat. Mint az 
alábbi történetben is, amit – mert 
miért ne – a világhálón olvastam.

„Egy ateista zsidó orvos, Korn-
feld került a Szovjetunió Gulag 
táborainak egyikébe. Feltűnt neki, 

hogy egy idős orosz fogoly mindig 
derűs és nyugodt e földi pokol-
ban. Kíváncsi volt, mi lehet ennek 
a titka, ezért néha leült az öreg-
ember mellé, hogy hallgassa őt. 
Az öreg hívő ember volt, innen 
merítette derűjét. Sokat beszélt 
neki Jézus szavairól és tetteiről. 
Megtanította neki a Miatyánkot 
is. Kornfeldet különösen ez a 
mondat ragadta meg: „Bocsásd 
meg a mi vétekinket, miképpen 
mi is megbocsátunk az ellenünk 
vétkezőknek” – találva gyönyörű-
nek a mondatot. Az öregember 
néhány hét múlva meghalt. Nem 
sokkal később késelés történt a 
foglyokat őrző katonák között. Az 
egyik katonát nagyon súlyos seb-
bel hozták be Kornfeldhez, a 
tábori kórház barakkjába, hogy 

mentse meg. Kornfeld felismerte a 
katonában az egyik legkegyetle-
nebb őrüket. Végigfutott benne a 
gondolat, hogy úgy kellene beköt-
nie ezt a sebet, hogy a katona 
elvérezzen. Megérdemelné. Aztán 
hirtelen bele is borzadt ebbe a 
gondolatba. Orvos létére idáig 
jutott, hogy egy ember halálát 
okozná? És ekkor kimondta a 
Miatyánk szavait: Bocsásd meg a 
mi vétkeinket, miképpen mi is 
megbocsátunk…Megműtötte a 
katonát, aztán bekötözte sebeit, 
úgy, hogy az életben maradt. 

Kornfeld szívében pedig meg-
született a hit. Ettől kezdve néha 
beszélt is Jézusról a kórházba-
rakkba került betegeknek, úgy, 
ahogy az öregembertől hallotta. 
Az egyik este egy nagyon súlyos 

Kivárni a végét

Az idei búcsúmisét Bíró László 
püspök mutatta be a tolnai temp-
lomban, Ravasz Csaba helyi plé-
bános és más lelkipásztorok köz-
reműködésével. A program része 
volt egy előadás is, melyet szin-
tén a főpap tartott, Szűz Mária 
fájdalmáról, szenvedéseiről. 

Az új templomok átadását egy-
házi ünnepekre szokás időzíteni. 
A tolnai templomot Szűz Mária 
földi halálának és mennybevételé-
nek ünnepén, Nagyboldogasszony 
napján, augusztus 15-én szentelték 
fel, 1773-ban. (Jövőre lesz 250 
éves.) Ez a templom búcsúnapja, a 
főoltárképen is ez a jelenet látható: 
Mária égbe emelkedése. 

Az idei búcsúmisét Bíró László 
püspök celebrálta – operált lábai 
miatt ülve ‒, augusztus 13-án, Ravasz 
Csaba helyi plébános meghívásának 
eleget téve. Közreműködött a szolgá-
latban Rostás Jenő esperes, Szabó 
Oszkár plébános, továbbá Fitt Sza-
bolcs és Rózsa László diakónus. 

A püspök a mise előtt előadást 
tartott a templomban, a Szűzanya 
szenvedéseiről, fájdalmáról. A szen-
vedésről hitelesen tud beszélni Bíró 

László, hiszen az elmúlt 4-5 év során 
920 napot töltött kórházban, kétszer 
volt covidos és hét lábműtéten esett 
át. Szóba került az amputálás, és az 

is, hogy kerekes székben kell leélnie 
földi életének hátralévő részét. 
Szerencsére az orvosoknak és az 
érte felajánlott imáknak köszönhe-

tően nem a legrosszabb forgató-
könyv szerint történtek a dolgok. 

‒ Ez az egész időszak számomra 
nem szenvedés, hanem ajándék volt 

– emlékszik vissza. ‒ Rengeteg 
tapasztalatot szereztem, ked-
ves gesztusokat kaptam az 
orvosoktól, nővérektől, roko-
noktól, hívőktől, betegtársak-
tól. Érezhettem, hogy nem 
vagyok egyedül. S nagyon 
örülök annak, hogy viszony-
lag jól felépültem, és tudok 
menni, mankóval. 

Előadásában azt hangsú-
lyozta a főpap, hogy nem 
helyes ok-okozati összefüg-
gést látni a bűn és a szenvedés 
között. Szűz Mária nem volt 
bűnös, mégis szenvedett. Az 
emberi élethez hozzátartoz-
nak a megpróbáltatások. Az 
anya világra hozza a gyerme-
két, ám az érte való aggoda-
lom továbbra is vele marad. A 
gyermek csak akkor érzi át 
ezt, amikor már párja, gyer-

meke van, amikor már neki is van 
kiért aggódnia. Aki igent mond az 
életre, az a vele járó nehézségekre is 
igent mond. 

A lét több, mint amennyi itt és 
most látszik belőle. Nemcsak a 
bölcsőtől a koporsóig tart. Van 
előzménye, és végtelen hosszú foly-
tatása is lehet, ha megértjük Isten 
velünk kapcsolatos tervét, és annak 
megfelelően cselekszünk, élünk. A 
teljes odaadás teljes elfogadást ered-
ményez. Vagyis: ha Isten akaratát 
elfogadjuk, akkor bennünket is 
elfogad Isten. Teljes mértékben. 
Mint ahogy Mária is teljesen, testes-
től-lelkestől vétetett fel a mennybe. 

A jelenlegi élethelyzetére, élet-
minőségére vonatkozó kérdésre 
így válaszolt a püspök: 

‒ A pécsi pálosok kolostorában 
lakom. Ameddig tudok nekik 
segíteni a lelkipásztori munkában, 
maradok, ha úgy alakul, hogy ez 
már nem megy, egy szociális ott-
honban fogom befejezni a földi 
pályámat. Egyáltalán nem tartom 
életminőséget érintő tényezőnek, 
hogy mankóval járok. Amikor 
valaki azt mondta II. János Pál 
pápának, hogy „Szentatya, öreg-
szünk, öregszünk…”, ő a botjával 
rámutatott a lábára, és azt felelte: 
„Az a jó, hogy alulról kezdődik!”. 
Én is így vagyok ezzel.           Wessely

A kórházi idôszak számára ajándék volt
A sok szenvedést átélt püspök Szűz Mária szenvedéseiről

Bíró László előadása a templomban

állapotban lévő rabot hoztak be 
a barakkba. A rab arcáról lesírt 
a kétségbeesés, a teljes reményte-
lenség. Kornfeld odaült az ágya 
mellé, és órákon át mesélt neki 
Jézusról. A Miatyánkot is sok-
szor elmondta.

Az őröknek feltűnt, hogy a 
foglyok lelkével is elkezdett 
törődni, és ez nem tetszett nekik. 
Aznap éjjel, ahogy ennek a 
betegnek az ágyától felkelt, hogy 
elmenjen aludni, hátulról egy 
vasdoronggal fejbe sújtották. 
Azonnal meghalt. 

A hit fénye azonban nem 
aludt ki mégsem a fogolytábor-
ban. Az a beteg, akinek Kornfeld, 
élete utolsó óráján beszélt, las-
san felépült, az ő szívében is 
megszületett hittel. Hogy ki volt 
ő? A későbbi Nobel-díjas, világ-
hírnévre szert tett író, Alexander 
Szolzsenyicin.”                                         ká

A
 szerző felvétele
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Változik a világ. Egyre több az elektromos roller a nagyvárosok utcá-
in. Már dolgoznak a KRESZ módosításán; új szakaszokat kell beletol-
dani. Erre a járgányra nem vonatkozhatnak a segédmotoros közleke-
dés szabályai – mert akkor nem használhatnák a bicikliutakat –, de a 
kerékpárosok által betartandó előírások se alkalmazhatók náluk, 
például azért se, mert bringán szabad kisgyereket vinni, a rolleresnek 
viszont nem lehet utasa. 

Változik a világ. Felmelegednek a tengerek, visszahúzódnak a glecs-
cserek, már nem örök az örök hóhatár. Néhány apró rákfaj évtizeden-
ként kétszáz kilométerrel északabbra vándorol. A velük táplálkozó 
halak szintúgy. Zsugorodik a sarki jégsapka, a szibériai jégtakaró mai 
határa száz kilométerrel északabbra található, mint 100-120 évvel 
ezelőtt. Ha ez így megy tovább, valószínűleg az évszázad közepére a 
jegesmedvék több mint fele kipusztul. Elhódítják a fehér faj vadászte-
rületeit a kalandozó barnák és feketék. 

Változik a világ. A hadviselés is. Elérkezett a drónok kora. Egy ame-
rikai drón végzett nemrég Afganisztánban az al-Kaida terrorszervezet 
vezetőjével, Ajman al-Zavahirival. Az ukrán-orosz háborúban is nagy 
szerepük van ezeknek a légi alkalmatosságoknak. A mai gyerekek, 
akik a virtuális térben lövöldöznek a számítógépes játékokkal szóra-
kozva, lehet, hogy holnap valós csatákat vívnak, távirányítással. Mert 
csatázni kell! Anélkül nem ember az ember. A technika pillanatnyi 
állása szerint bárkire, bármikor ráküldhető egy likvidáló drón, az 
okostelefonjának koordinátái alapján. Teller Ede már tegnapelőtt úgy 
vizionálta a holnaputánt, hogy mindenki zsebében „bűvös kavicsok” 
lesznek. Ezeket egy csúzliszerű eszközből kilőve hatástalaníthatjuk az 
életünkre törő, távolról indított rakétákat. 

Változik a világ. A hazai börtönökben immár minden tizedik elítélt: 
embercsempész. Ez komoly problémákat vet fel, mert a túlnyomó 
többségük külföldi. Más a nyelvük, mások a szokásaik. Húsmentes 
étkezés, naponta ötszöri ima, Mekka felé fordulva. Mi engedhető meg 
nekik, és mi nem? 

Változik a világ. Új jövevény érkezett a családunkba: egy menhelyi 
kiskutya, sérült pszichével. A lányom hozta. Egy éjszaka megkóstolta 
a konyhában a pogácsákat. Igazítani akartam a sérült pszichéjén a 
seprűnyéllel, aztán meggondoltam magam. Mit szólna a lányom? Ma 
már nem a gyerek alkalmazkodik a szülőhöz, hanem fordítva. Sőt! 
Nem a kutya szolgálja az embert, hanem fordítva! 

Változik a világ. Egy, a recski kényszermunkatáborról készített film-
ben megszólalt több túlélő. Az egyikük azt mondta, hogy találkozott 
mindenféle emberrel az odahurcoltak között: egykori arisztokratával, 
horthysta katonatiszttel, kuláknak kikiáltott paraszttal, de még a prole-
tárhatalmat másként elképzelő munkással is. Töprengett, hogy mi lehet 
a közös bennük, s arra jutott, hogy az önálló gondolkodás megbocsát-
hatatlan bűnét követték el mindannyian. 

Változik a világ?                                                                                                Wessely

Fizika show. Ezzel a címmel tar-
tott előadást a MAG-Házban egy 
váci pedagóguspár. Járják az 
országot, játékosan, látványosan 
népszerűsítik a tudományt. 

Másodszor hívták meg Tolnára a 
váci pedagógus házaspárt. Gyenes 
János és Gyenesné Kozsup Rita a 
tudomány játékos népszerűsítéséből 
él már 16 éve. Járják az országot, 
főleg a gyermektáborokat. Vissza-
térő vendégek Zánkán és Fonyód-
ligeten. A tolnai MAG-Házban 
augusztusban tartottak előadást, az 
ott táborozó felsős gyerekeknek, és 
egy másikat a külső érdeklődőknek, 
Fizika show címmel. 

‒ Biológia kísérlet az, ami mozog, 
kémia kísérlet az, ami büdös, fizi-
ka kísérlet az, ami nem sikerül – 
idézte a kutatói körökben gyakor-
ta emlegetett mondást Gyenes 
János, majd bemutatta sikeres és 
látványos fizika kísérleteit, a fele-
sége közreműködésével.

Nagyrészt a háztartásokban fellel-
hető kellékekkel dolgoznak: szívó-
szál, biciklipumpa, PET-palack, kar-
tondoboz, léggömb, rajzszög, pohár, 
kancsó, víz, sörös doboz, partvis, 
gyertya. De az országjáró fizika 
show nélkülözhetetlen eleme a 
Tesla-tekercs és a mínusz 196 fokos 
folyékony nitrogén is. A tüzes, vizes, 
levegős, fénycsöves és durrantásos 
kísérletek nagy sikert arattak. Néhol 
a gyerekeket is bevonták a látványos, 
de veszélytelen műveletekbe. 

A váci házaspár az ismeretterjesz-
tő előadások mellett interaktív kiál-
lítások rendezésével is foglalkozik. 
Van kiállításuk az emberi test 
működéséről, a környezetvédelem-
ről, a fizikáról, az érzékszervekről és 
a Furfangos csodavilág elnevezésű 
játszóházukkal is járják az ország 
településeit. Ez utóbbi egy olyan 
program, melyben a családtagok, 
kicsik és nagyok, együtt játszhatnak. 

Sokat tesznek a tudomány meg-
szerettetéséért.                           ‒Wy–

Játékosan népszerûsítik
a tudományt

Fizika kísérletek, otthon fellelhető kellékekkel
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Változik a világTOL NAI
KORNYIKA

Kísérlet a mínusz 196 fokos 
folyékony nitrogénnel

Száraz Miklós György Duna című könyve egyszerre történelem, 
esszé és mesekönyv. 

Duna. Nekünk tolnaiaknak ez a szó nagyon sokat jelent. De nem csak 
nekünk. Európa legnagyobb folyója tíz országon keresztül folyik, és köt 
össze népeket, helyeket – teret és időt. Néha határ is. Összeköt és szétvá-
laszt kultúrákat, sorsokat. Nagyon régóta. A rómaiak Danubiusa, persze 
csak a Vaskapuig, onnan a görög név, az Iszter elnevezés dívott. 
Mítoszokat hordoz hullámain, az aranygyapjút kereső argonautákat, a 
Nibelung monda hőseit, római légionáriusokat, de találkoztak vele Batu 

Mítoszok Dunája, a Duna mítosza

kán mongol seregei is. A magyar történelemben Zotmund 
itt fúrta meg Henrik császár hajóit, de útvonala volt az 
Árpádoknak, az Anjouknak és Mátyás királynak. Meg a 
Dunán csordogált le egy „Ulmer Schachtel”-ben Anna 
Maria Hall, aki Svábföldről utazott Magyarországra, 
hogy aztán Hajóson telepedjen le végleg. 

A Duna egy kicsit Strauss keringő is, meg Kálmán 
Imre operett. De a Duna szállította a hadigályákat és a 
kereskedelmi hajókat. Mennyi történet, mennyi mítosz! Arra kérdésre, 
hogy mi is a Duna, mindenki máshogy válaszol. Mi, Duna mellett élők 
talán úgy, hogy megélhetés, élelem, élet. Mert Tolna a Dunával együtt 
értelmezhető csak, a múltban éppúgy, mint a jelenben. Szárz Miklós 
György Duna című könyve – gyönyörű képeivel kiegészítve – egy csodá-
latos világba viszi az olvasót, amit megérteni nem, csak érezni lehet. 
Mindenkinek ajánlom, aki csak egy kicsit is vonzódik folyamunkhoz.

A könyv a tolnai könyvtárból kikölcsönözhető.                                 Link Judit



Évente idehaza közel kétmilió 
tonna olyan élelmiszer kerül a 
szemétbe, ami még fogyasztha-
tó lenne. Tolnán a Családsegítő 
Központ – együttműködve a 
Magyar Élelmiszerbank Egye-
sülettel – segít abban, hogy az 
élelmiszerfelesleg legalább egy 
része hátrányos helyzetű csalá-
dok megélhetését segítse. 

A Magyar Élelmiszerbank Egye-
sület működteti hazánk legna-
gyobb hatású élelmiszermentő 
hálózatát: áruházakból és gyártók-
tól gyűjtik össze a felesleget, amit 
karitatív szervezetek közreműkö-
désével rászorulókhoz juttatnak. 
Mindez a tevékenység egyszerre 
szolgál környezetvédelmi és szoci-
ális célokat.  

Nemrégiben a tolnai Család-
segítő Központ (CSSK) is az egye-
sület partnerszervezetévé vált. 
Ennek nyomán a CSSK munkatár-
sai napi rendszerességgel a tolnai 
PENNY áruházból hozzák el az 
üzlet polcairól már lekerült, de 
még fogyasztásra alkalmas, jó 
minőségű élelmiszereket, zöldsé-
get, gyümölcsöt, pékárut, tejter-
méket, húsfélét és egyéb cikkeket, 
amiket aztán kizárólag rászoruló 
családoknak osztanak szét, előze-
tes egyeztetés alapján.   

Székelyi Anikó, a CSSK vezetője 
érdeklődésünkre elmondta, hogy 
hasonló tevékenységet már eddig 
is folytattak: Tolnán az Édesem 
cukrászdából és az albán pékség-
ből vihetik el az előző napról meg-
maradt péksüteményt. A rászoru-

ló családok havi váltásban 
részesülhetnek a péksütemé-
nyes csomagokból. 

A PENNY-ből értelemsze-
rűen többféle és nagyobb 
mennyiségű élelmiszerrel 
tudják segíteni a hátrányos 
helyzetű családokat. Napi 
szinten nagyjából 30 kilónyi 
ennivalót hoznak el a szuper-
marketből, a Magyar Élel-
miszerbank Egyesület által 
biztosított hűtődobozokban. 
Nagyjából egyforma csoma-
gokat állítanak össze, amelye-
kért a rászorulók mennek be 
a Családsegítő Központba. 
Egy héten keresztül nyolc 
hátrányos helyzetű család 
részesülhet ebben a típusú 
segítségben, a következő 
héten másik nyolc rászoruló 
kapja a csomagokat. 

Székelyi Anikó szerint a tapasz-
talatok kedvezőek, az elhozott áruk 

jó minőségűek, a családok pedig 
örülnek az ingyen élelmiszernek. 
Ami ezen együttműködés híján a 
szemétben kötne ki. 
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2022. július 
és augusztus 
hónapban nyári 
korrepetálással 
segítettük a pótvizsgára való 
felkészülést. A tanulók többsége 
eredményes vizsgát tett.

A Családsegítő Központban min-
den hónap harmadik péntekén 
9-10 óra között ingyenes jogi 
segítségnyújtást biztosítunk. En-
nek keretében azon rászorulók ve-
hetnek igénybe jogi szolgáltatást, 
akiknek az egy főre jutó havi jöve-
delme vagy szociális rászorultsága 
azt indokolja, és olyan vitás ügyük 
van, amely jogi tanácsadást igé-
nyel. Bővebb információ és időpont 
egyeztetés a 74/443-825-ös tele-
fonszámon. A tanácsadást végzi:  
dr. Turay Zsuzsanna.

      Aktuális híreinkről a Család-
segítő Központ Tolna facebook 
oldalon tájékozódhat.

CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT 
7130 Tolna, Bajcsy-Zs. u. 96. 
Tel.: 74/443-825, 74/540-711

A Családsegítő 
Központ hírei

Nyitva: H-P: 800-1200, 1300-1600, Szo: 700-1200

Telefon: 06-20/343-1261 • 06-20/235-3662

TÁP-ÉS TAKARMÁNYBOLTZSEBI Tolna, Hajós u. 8. (a Temető mellett)

• gabonafélék
• tápok, takarmánykiegészítők
• kutya-macska eledelek
•  DOVIT termékek,  

halcsali, haleledel
 • madáreleség 

Széles választékkal várjuk vásárlóinkat!
• PB-gáz csere
• rágcsálóirtók
• virágföld 
• műanyag áruk 
•  kerti  

szerszámok 

Konyhakész tyúk,rántani való csirke, 
kakas és hízott kacsa rendelhető!

Letojt tyúk 
és előnevelt,

rántani való csibe szállítás minden 
hónapban!

Hogy ne vesszen kárba
Ingyen élelmiszer a boltokból a rászorulóknak

A rászorulók kapják meg a polcokról  
lekerült, de még jó minőségű élelmiszert

Fotó: M
akovics Kornél
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A Nagycsaládosok Tolnai Egye-
sülete minden évben szervez 
egy 3-4 napos kenutúrát, időn-
ként egy-egy biciklitúrát is 
közbeiktatva. Az idei kirándu-
lásról Széles András tudósított. 

Ebben az évben a Szigetközt vet-
tük célba. Korábban már kétszer 
jártunk itt, de újra és újra elme-
gyünk ide, mert ez az ország egyik 
legszebb kenus paradicsoma. Aki 
már járt itt, nem tudja megunni, 
aki még nem, nem hagyhatja ki. 
Augusztus 11-től 14-ig töltöttünk 
el egy hosszú hétvégét Dunakiliti 
főhadiszállással, onnan indultunk 
csillagtúrákra. Egy hosszabb túra 
keretében meglátogattuk a hallép-
csőt, majd egy korábban nem pró-
bált útvonalon lecsorogtunk Raj-
kától Dunakilitiig, ahol kicsit meg-
tapasztalhattuk a raftingos életér-
zést is. Utolsó napon elsétáltunk a 
fenékküszöbhöz, ami amellett, hogy 

nagyon látványos, a Dunakiliti 
duzzasztóval együtt ez biztosítja a 
Szigetköz vízpótlását.

Természetesen nem csak a túrák-
ról szólt a hétvége, nem maradhat-
tak el a közös főzések sem (reggeli 
és vacsora) a túráinkon megszokott 
menüsorral. 

Minden család kivette a részét 
nemcsak a kirándulásokból, de a 
közös feladatokból is, így igazi jó 
hangulatú csapatépítő program is 
volt a túra. Még az időjárás is 
kegyes volt hozzánk, a kánikula és 
az eső is elkerült minket, így kicsi 
és nagy egyaránt jól érezhette 
magát. (A legidősebb és a legfiata-
labb résztvevő között 60 év korkü-
lönbség volt.) A jókedvünkhöz az 
is hozzájárult, hogy az idei túrán-
kat részben pályázati forrásból tud-
tuk megvalósítani. Már most 
elkezdtük tervezni a jövő évi túrán-
kat, ami, ha minden jól megy, a 
Ráckevei-Dunához vezet majd.

KENU

Egy kis láblógatós pihenő a folyóparton

Beküldött fotó

Túra a gyönyörű kenus paradicsomban
Ezt nem lehet megunni

Kilencvenedik születésnapja alkalmából köszöntötte Appels-
hoffer Ágnes polgármester az asztalitenisz sport által 
ismert Sáth Sándort, augusztus 19-én, a városházán. 

Az ünnepelt 1932. augusztus 9-én született Budapesten. Az 
érettségi után, édesanyja tolnai származás révén telepedett le 
édesapjával Tolnán.

Sanyi bácsi sokféle sportágat kipróbált, ígéretes úszóként, 
illetve vízilabdázóként indult a pályafutása, végül az asztalite-
nisz mellett kötött ki, melyben edzőként jelentős sikereket 
tudhat magáénak. 1971-től 1987-ig dolgozott Tolnán edzőként, 
női csapatát Európa legjobbjai között tartották számon. 

1987 után Miskolcon, Orosházán, majd Szekszárdon folytatta 
edzői tevékenységét, ahol szintén szép eredményeket ért el. 
Főállásban hosszú évekig dolgozott a Szekszárdi Szabó Szövet-
kezetnél, anyagáru-forgalmi osztályvezetőként.

1957-ben kötött házasságot, feleségével hatvanhárom évig 
éltek együtt, házasságukból két fiuk született, akik két unoká-
val ajándékozták meg őket. Egyik unokáját sajnos egy tragikus 
autóbaleset következtében elvesztette, a másik unokája révén 
három dédunokával gyarapodott a család.

Sanyi bácsi egészségi állapota korához képest kiváló, aktívan 
tevékenykedik, autót vezet, és hetente többször edzősködik 
Szekszárdon. A magyar asztalitenisz történetének egyik legna-
gyobb hatású edzőjeként számos elismerés birtokosa, köztük 
a „Tolna Városért” kitüntető díjnak is.

Fotó:TH

Sáth
Sándor
kilencven 
éves

Szolgáltatásaink:
– Műszaki és erdetiség-vizsgálat
– Diagnosztizálás
– Futóműbeállítás
–  Teljes körű szervizelés,  

gépjárműjavítás
–  Üzemanyag- és szívórendszer  

tisztítás Jet Clean Tronic II-vel
–   Automataváltó-olaj szerviz 

Gear Tronic II-vel
–  Porlasztó bevizsgálás – alacsony és  

magas nyomású rendszerek

ANTAL SZERVIZ KFT.

7130 Tolna, Szedresi u. 1014 hrsz
Tel.: 74/540-703, 20/417-3982, 20/981-9371

Magyar bajnoki ezüst Szegedrôl
KAJAK-KENU

A Tolnai Kajak-Kenu SE verseny-
zői is részt vettek a Szegeden 
megrendezett korosztályos 
Magyar Bajnokságon, ahol a 
Horváth Emőke–Horváth Zsófia 
páros ezüstérmet szerzett.  

A tolnaiak eredményei (1-6. 
helyezettek): 2. hely: Horváth Emő-
ke – Horváth Zsófia K2 U17-18 
5000 méter. 4. hely: Szakály Vanda 
– Szabó Luca MK2 U11 2000 m. 5. 
hely: Strelenczky Eszter – Szabó 

Panna – Zsédely Zsófia – Táborfi 
Jázmin K4 U14 2000 m; Barina 
Bence Márton MK-1 U10 2000 m; 
Barina Bence Márton – Szakály 
Vanda – Szabó Luca – Szabó Erik 
MK4 mix U10-11 1000 m;  Pámer 
Jakab – Babos Viktor – Tantos Ádám 
– Kuti Ákos MK4 U10 2000 m; Nyúl 
Brigitta – Tornóczki Zsófia – Kuti 
Kis Anna – Zsédely Laura MK4 U12 
2000 m; Sallai Péter – Kuti Kis Anna 
– Nyúl Brigitta – Mármarosi Noel 
MK4 mix U11 1000 m.
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Az új idényben az NB II nyugati 
csoportjában méretteti meg 
magát a 2F -Bau Tolna-Mözs 
férfi csapata. 

Mint arról korábban hírt adtunk, 
a Tolna-Mözs férfi csapata az 
elmúlt szezonban a 3. helyet szerez-
te meg a regionális futsal bajnokság 
budapesti 1. csoportjában, ami 
nagyjából az NB III-nak felelt meg. 

A klubot a nyáron felkérte az 
MLSZ, hogy az új szezonban 
induljon a két csoportban össze-
sen 24 csapatot felvonultató NB 
II-es bajnokságban. A Tolna-Mözs 
elfogadta a felkérést, így az új 
idényben már a második vonalban 
játszanak Kneller Balázsék. 

A teol.hu-nak Simon Ferenc, a 
klub elnöke elmondta, hogy első-

sorban tolnai és környékbeli fiata-
lokra számítanak. Stabil keretet sze-
retnének kialakítani, a cél a biztos 
bentmaradás kiharcolása. A csapa-
tot erősíti Reveland Zoltán, a női 
NB I-es csapat edzője is, a korábbi 
27-szeres válogatott futsal kapus. 

A Tolna-Mözs első NB II-es 
meccsét idegenben, az ellen a Mad 
Dogs ellen játszotta, amely gárda 
az elmúlt szezonban a regionális 
bajnokságot fölényesen, százszá-
zalékos teljesítménnyel nyerte 
meg. Az NB I-es játékosokat is 

soraiban tudó esélyesebb érdi csa-
pat ezen a meccsen is jobbnak 
bizonyult, bár a vereség aránya 
némileg meglepő.

Mad Dogs – 2F-Bau Tolna-Mözs 
13–2 (4–1). 
Tolna-Mözs: Merkl D.– Dudoma, 
Paksi, Demkó, Gödör. Csere: 
Reveland, Fazekas, Sára, Kneller, 
Tóth, Keszthelyi. Edző: Kneller 
Balázs. Gól: Jánossy (öngól), Sára.  

Lapzárta után:
2F-Bau Tolna-Mözs –
Dunaújváros 4–8 (1–3). 
Tolna-Mözs: Merkl D.– Dudoma, 
Sára, Paksi, Gödör. Csere: Kneller, 
Fürst, Vadas, Tóth, Keszthelyi. 
Edző: Kneller Balázs. Gól: Paksi 
(3), Vadas.   

FÉRFI FUTSAL Az NB II-ben indult a Tolna-Mözs

Új edzô, majdnem új csapat

Remi 
a bajnokkal 

A Tolna-Mözs már a második vonalban szerepel

Jelentősen átalakult csapattal 
kezdte a megyei II. osztályú lab-
darúgó bajnokság új idényét a 
Tolna VFC, a tavalyi bajnok.  

Az már a bajnoki finálén tudha-
tó volt, hogy a gárdát a bajnoki 
aranyig vezető edző, Szőcs 
Richárd elköszön a klubtól. Ám 
nemcsak az edző lett új, Szabó 
Tibor személyében, hanem a 
keret is jelentősen átalakult. 

A gárda több meghatározó játé-
kosa távozott, öten Faddon, ket-
ten Bonyhád-Börzsönyben, egy 
játékos pedig Kölesden folytatja. 
Az újak közül öten újrakezdő tol-
nai játékosok, egy futballista pedig 
a Bonyhád-Börzsönyből érkezett. 

Nem változott viszont a csapat-
kapitány személye: Sós Gergely 
elmondta, hogy július elején kezd-
ték az alapozást, a bajnoki nyitány 

előtt három edzőmérkőzést ját-
szottak. A megye I-es Kakasdtól 
5-1-re, a szintén megyei élvonalbe-
li Szekszárd II-től 11-1-re kaptak 
ki. A megye III-as Sióagárdot 9-1-
re verték.

A gárda heti 2-3 edzéssel készül 
a bajnoki meccsekre. A csapatka-
pitány a gárdát az első hat hely 
valamelyikére várja. 

Az idei bajnokság első mérkő-
zésén az újonc Tengelicet fogadta 

a VFC-t. A vendégek korán 
megszerezték a vezetést, de a 

házigazda félidőig fordított, 
majd a meccs utolsó tíz percé-

ben bebiztosította a győzelmet. 

Tolna VFC–Tengelici SE 5–1 (2–1)
Tolna: Márton J. – Sós, Oláh B., 
Vadas, Schmidt F. – Pesti D., Merkl 
M. (Mérges), Pesti V., Fögler 
(Kovács D.) – Bucher, Sára P. 
(Aradi L.). Edző: Szabó Tibor. Gól: 
Mérges (2), Pesti D., Sára P., Bucher.

Lapzárta után:
ASE Paks–Tolna VFC 0–1 (0–1)
Tolna: Márton – Sós, Oláh B., 
Vadas, Schmidt (Mausz) – Pesti 
D., Merkl M. (Kovács D.), Fögler 
(Frankovszky) – Bucher (Mérges), 
Sára, Pesti V. Edző: Szabó Tibor. 
Gól: Oláh.

LABDARÚGÁS, MEGYE II.

Beküldött fotó

A második helyet szerezte meg 
a 2F-Bau Tolna-Mözs csapata a 
szeptember 3-án lebonyolított 
19. Thelena Kupán, az NB I tava-
lyi bajnokával, a Debrecennel 
azonos pontszámmal. 

A tervezett nyolc csapat helyett 
végül négy gárda vett részt az 
immár 19. alkalommal megren-
dezett Thelena Kupán, a tolnai 
Városi Sportcsarnokban. A felké-
szülési tornán három NB I-es 
gárda, a házigazdák mellett az NB 
I-es újonc Újpest és a tavalyi baj-
nok DEAC, valamint a Tolna-
Mözs 15-16 éves játékosaiból álló 
második számú csapata vett részt. 

A hazai felnőtt gárda magabiz-
tosan győzte le az Újpestet és a 
tolna-mözsi tiniket, a DEAC-cal 

pedig fordulatos meccsen, nagy 
csatában 4-4-es döntetlent játszott. 
Így – mindössze eggyel jobb gól-
különbségének köszönhetően – a 
Debrecen nyerte az idei Thelena 
Kupát, a 2F-Bau Tolna-Mözs ezüs-
térmes lett. A tolna-mözsi csi-
kócsapat lelkesen játszott, pontot 
nem, de négy gólt tudott szerezni a 
három meccsén. Ők kapták a fair 
play díjat és a torna felfedezettje, 
Szilágyi Vanessza is közülük került 
ki. A gólkirályi cím szintén itthon 
maradt: Krascsenics Petra szerezte 
a legtöbb találatot, 8 gólt lőtt. 
A hazai csapatok eredményei: 
• Tolna-Mözs II–2F-BAU Tolna-Mözs 0–6 
• Tolna-Mözs II–DEAC 2–12 
• 2F-BAU Tolna-Mözs–Újpest FC 5–1
• Tolna-Mözs II–Újpest FC 2–8 
• 2F-BAU Tolna-Mözs–DEAC 4–4

NŐI FUTSAL NB I.

„Testvérharc” a labdáért a két tolna-mözsi csapat találkozóján
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