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Elballagtak

E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Elismerés
Apáczai Csere János-díjjal is-
merték el Matókné Misóczki 
Mária, a Garay János Általá-
nos Iskola és AMI idén nyáron 
nyugdíjba vonuló igazgatójá-
nak négy évtizedes pedagógus 
és 21 éves intézményvezetői 
munkáját.
 → 7. oldal

Rosszcsontok
A hajrájához érkezett a Bod-
ri Pincészet Divízió I-es ame-
rikai-futball bajnokság: vasár-
nap az elődöntőket rendezik. 
Ezek egyikében a Szekszárd 
Bad Bones is érdekelt, amely 
hazai pályán fogadja a debre-
ceni gladiátorokat.
 → 12. oldal

 → 14 . oldal

 

Míg a középfokú oktatá-
si intézményekben ezen 
a héten még zajlottak az 
érettségik, addig az általá-
nos iskolákban már a múlt 
héten "kitört" a vakáció. A 
diákok szerdáig koptatták 
az iskolapadot, majd azu-
tán nyári szünetre küldték 
a tankönyveket. Így volt ez 
a Dienes iskolában is, ahol 
az elmúlt szerdán tartották 
a ballagást (képeink itt ké-
szültek), s ahol a jubileumi 
50. tanévet e hét keddjén 
könyvbemutatóval zárták.
 → 4. oldalon.
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Tájház és közösségi tér: a bukovinaiak új otthona
Közösségi térként és tájház-
ként is funkcionál a június 18-
án, a Rózsa utcában átadott 
épület, amely a Bukovinai 
Székelyek Szekszárdi Egye-
sületének ad otthont. 

A tagság az évek során kinőtte 
kereteit, így szükségessé vált 
egy olyan fix pont, ahol többen 
is együtt ünnepelhetnek, emlé-
kezhetnek évfordulóikra. A vá-
ros önkormányzata mindebben 
nagy segítségükre volt, hiszen 
biztosították az ingatlant, ám a 
magyar kormány sem volt szűk-
markú: egymillió forinttal járult 
hozzá a működési költségekhez. 
Utóbbi jó hírt dr. Szilágyi Péter, 
a nemzetpolitikai államtitkár-
ság főosztály-vezetője jelentet-
te be a szombat esti házavatón. 
A kabinetfőnök emlékeztetett: 
a bukovinai székelység lelki 
örökséget, a szülőföldhöz való 
ragaszkodást hozta el Tolna 
megyébe. A II. világháborúban 
a Délvidékről menekülő csalá-
dok összetartása példaértékű, 
kálváriájuk ellenére megma-

radtak és tartják a kapcsolatot 
székely testvéreikkel.

Az erdélyi gyökerekkel rendel-
kező Ferencz Zoltán (képünkön), 
a választókörzet kormánypárti 
képviselője kifejtette: a bukovina-
iak – akiknek az átlagtól nagyobb 
kereszt jutott – közösségépítő te-
vékenysége figyelemre méltó. A 
szoros testvériség meghatározza 
a baráti körük egész működését. 
Az ilyen tereket az együtt lévő kö-
zösség ereje építi, aki pedig belép 
a házba, az emlékezés, az együ-

vé tartozás érzése és öröm fogja 
el – tette hozzá. Az épületben a 
Bukovinából még az első áttelepí-
téskor, 1941-ben elhozott tárgya-
kat állították ki, amelyek között 
szentképek, párnák, ágyneműk, 
népi ruházatba öltöztetett babák 
mellett egy úgynevezett festékes 
szőnyeg is látható, amely a misék, 
sőt, az esküvők elengedhetetlen 
liturgikus kellékeként szolgált.

A 2010-ben alakult Bukovinai 
Székelyek Szekszárdi Egyesüle-
tének vezetője, Szegedi Dezsőné 

a köszönet és a hála szavai után 
elmondta: a székely szoba beren-
dezése az ősök által megmentett 
tárgyakon kívül Lőrincz Etel 
szövő, textiltervező iparművész 
keze munkáját dicséri. – Szeret-
nénk, hogy ez az épület a civil 
és a kulturális élet terén a város 
színfoltjává váljon – üzente az 
elnök. A 2015-ben közhasznú 
egyesületté vált szervezet hosz-
szú távú bérleti szerződést kötött 
a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-
vel, és átalakította az ingatlant.

A házat Sebestyén Molnár 
Árpád, nagydorogi plébános 
szentelte fel. Az ünnepségen a 
Fülöp Ferenc-díjas táncospár, 
Illés Tibor és felesége mutattak 
be székely táncokat, dalra fakadt 
a maroknyi Székely Népdalkör 
is, míg Víghné Székely Rozália 
verssel érkezett. A ceremóniát az 
újvárosi katolikus templomban 
szentmise előzte meg, s az egye-
sület tagjai – az utolsó délvidéki 
kitelepítő vonat indulásának 75. 
évfordulója alkalmából - koszo-
rút helyeztek el a Bukovinai Szé-
kely Emlékparkban.  Gy. L.

Aszfaltréteg a Csengey utcán
Gőzerővel halad a Mérey Mi-
hály Infrastruktúra Fejlesztési 
Program, amelynek kereté-
ben több utca, közterület újul 
meg és a Parászta-patak med-
errendezése is megtörténik.

Június 20-án, hétfőn a Csengey 
Dénes utcában kezdődött mun-
ka, ahol közel 500 méter hossz-
ban, három méteres szélesség-
ben új, aszfaltozott útfelületet 
alakítanak ki a dr. Hadnagy 
Albert utcától a Halas utcáig. A 
beruházás során a vízelvezetést 
is rendezik.

Ezen a szakaszon korábban 
nem volt szilárd burkolat, így 
itt most mintegy harminc csa-
ládnak könnyítik meg a közle-
kedést – közölte Ács Rezső. A 
polgármester jelezte: az útépítés 
tervezett befejezési határideje 
augusztus 19., összköltsége pe-
dig 44 millió forint. A munka-
területet június 17-én adták át a 
gépeknek, így június 20-án már 
elindulhatott az építkezés. A 
szóban forgó szakaszra a pályá-
zatot közbeszerzési eljárásban a 
Duna Aszfalt Kft. nyerte el, akik 
a Mérey-programhoz kapcsoló-
dó több beruházást is végeznek.

A fejlesztési programban 
legelőször a Sárköz utca felújí-

tása indult el idén áprilisban. A 
Parászta-patak mederrendezése 
is jó ütemben zajlik, és elkészült 
a Kerékhegy utca egy újabb sza-
kaszának felújítása. Hamarosan 
indul a Bartina utca felújítása, és 
elkezdődnek a borvidék beton-
vápás útszakaszainak kiépítése 
is. A projekt egyik nagyszabású 
eleme a Bor utca fejlesztése lesz, 
amely során a „régi hatos” szi-
lárd burkolatot kap, és kiépítik a 
közműveket egészen a sióagárdi 
körforgalomig – közölte a pol-
gármester.  Gy. L. 

Helyi foglalkoztatási együttműködés
– elsőként az országban

Hazánkban elsőként Szek-
szárdon került aláírásra a 
Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Program 
(TOP) keretében a helyi 
foglalkoztatási együttmű-
ködések megvalósítására 
irányuló Támogatási Szer-
ződés. A paktumot június 
17-én Fehér János, a Ma-
gyar Államkincstár Tolna 
megyei igazgatója és Ács 
Rezső polgármester látta el 
kézjegyével.

A projekt megvalósítására 
háromtagú konzorcium jött 
létre, melyben az önkor-

mányzaton kívül a Tolna Me-
gyei Kormányhivatal, illetve 
az Újra Dolgozni Tolnában 
Egyesület is részt vesz. Az 570 
millió Ft összegű, 100%-os 
támogatás a három tag között 
oszlik meg.

A projekt támogatja az 
együttműködések, partner-
ségek azon tevékenységeit, 
melyek munkaerő-piacuk 
bővítéséhez, célcsoportjaik 
képzéséhez, elhelyezkedé-
séhez és a szereplők együtt-
működésének erősítéséhez 
szükségesek Szekszárdon és 
várostérségében. 

 SZV

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Június 26.
(vasárnap)

Június 27.
(hétfő)

Június 28.
(kedd)

Június 29. 
(szerda)

Június 30.
(csütörtök)

Július 1.
(péntek)

Július 2.
(szombat)

zivatar, hidegfront erős széllel
max. 32o , min. 21o

zivatar, szeles nap
max. 28o , min. 19o

zápor, szeles nap
max. 28o , min. 17o

gyengén felhős, magas UV-B 
sugárzás max. 29o , min. 15o

gyengén felhős
max. 30o , min. 15o

derült
max. 31o , min. 16o

gyengén felhős
max. 32o , min. 17o

NÉVNAP–TÁR
Június 26. (vasárnap) – János, Pál
János: héber-görög-latin eredetű; jelentése: Isten kegyelme, Isten kegyelmes.
Pál: latin eredetű; jelentése: kicsi, kis termetű férfi.

Június 27. (hétfő) – László
László: szláv eredetű; jelentése: hatalom + dicsőség.

Június 28. (kedd) – Levente, Irén
Levente: magyar eredetű; jelentése: levő, létező. 
Irén: görög eredetű; jelentése: béke.

Június 29. (szerda) – Péter, Pál
Péter: héber-görög-latin eredetű; jelentése: kőszikla.
Pál: latin eredetű; jelentése: kicsi, kis termetű férfi.

Június 30. (csütörtök) – Pál
Pál: latin eredetű; jelentése: kicsi, kis termetű férfi.

Július 1. (péntek) – Tihamér, Annamária
Tihamér:  szláv-magyar eredetű; jelentése: csendet kedvelő.
Annamária: az Anna és a Mária nevek összekapcsolása.

Július 2. (szombat) – Ottó, Ottokár
Ottó: germán eredetű; jelentése: vagyon + híres..
Ottokár: német eredetű; jelentése: birtokot megőrző. 
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Ács Rezső polgármester és Dinghai első  
embere, Jiyan Zhuang polgármester asszony

Gazdasági fórumon is járt a szekszárdi küldöttség Kínában
A tavalyi évben tett szekszárdi látogatás 
viszonzásaként Dinghai és Ningbo váro-
sa június 6. és 11. között látta vendégül 
a tolnai megyeszékhely küldöttségét 
Dinghai városában, majd a Ningboban 
szervezett kínai-magyar nemzetközi ke-
reskedelmi és gazdasági fórumon.

A hivatalos program első napján az Ács 
Rezső vezette hat fős delegáció tagjai meg-
tekintették a Dinghai városában felállított 
Magyar Pavilont, melyet a sanghaji világki-
állítás helyszínéről vásárolt meg Szekszárd 
kínai testvérvárosa. A pavilon elsősorban 
a kínai-magyar kulturális kapcsolatoknak 
és történelmi eseményeknek állít emléket, 
illetve itt látható a híres magyar „Gömböc” 
is. Az első ismert homogén test, amelynek 
egy stabil és egy instabil, azaz összesen két 
egyensúlyi pontja van, mindig „talpra áll”. 
Bizonyítható, hogy ennél kevesebb egyen-
súlyi helyzettel rendelkező test nem létezhet. 

Dinghai város nevében Jiyan Zhuang 
polgármester asszony, városi képviselők, 

önkormányzati vezetők és a külügyi hiva-
tal munkatársai fogadták a magyar ven-
dégeket. A rövid látogatás során a helyi 
ipari park létesítményeit és egy hatalmas 

hajókikötőt mutattak be a szekszárdi dele-
gációnak, másnap pedig a Dinghai városát 
körülvevő számos szigetből álló terület ter-
mészeti szépségeit és nemzeti parkját tekin-
tették meg.

A program másik felét a Ningbo városá-
ban szervezett konferencia és a kínai-ke-
let-európai expo töltötte ki. Ningbo a maga 
7,5 millió lakosával egy hatalmas iramban 
fejlődő ipari és kereskedelmi központ, mely 
az elmúlt években – a kínai kormány óriási 
központi támogatásával – Sanghaj után az 
egyik legfontosabb kelet-kínai gazdasági te-
rületté nőtte ki magát. A kiállítást magyar 
részről a sanghaji magyar főkonzulátus ve-
zetői nyitották meg.

A kísérő rendezvényként szolgáló pol-
gármesterek és önkormányzati vezetők 
fórumára több olyan magyar város és 
megye küldöttsége is érkezett (Veszprém, 
Budapest, Pest megye), melyek kínai part-
nerkapcsolatokkal rendelkeznek. Ningbo 
városa például Veszprémmel kötött tíz éve 
testvérvárosi szerződést.   SZV
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Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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Kadarkát (is) kóstoltunk az Iván-völgyben
Kívánhat-e a többet egy ha-
landó, mint verőfényes nyári 
napon, egy pohár kadarkával 
a kezében Heimannék teras-
záról gyönyörködni a bor-
vidékben. Talán csak, hogy 
ugyanezt megtehesse a Fe-
kete, a Sebestyén, a Tüske és 
Németh János pincéjénél is...

Az elmúlt pénteken és szomba-
ton ebben a különleges kegyben 
volt részük mindazoknak, akik 
beneveztek az immár hatodik 
Iván-völgyi Kadarka túrára. Az 
újszerű, innovatív borturizmus 
remek példáját megtestesítő 
rendezvényt még 2011-ben hív-
ták életre a borvidék eme szeg-
letében gazdálkodó pincészetek, 
a Fekete Borpince, a Heimann 
Családi Birtok, a Németh János 
Pincészet, a Sebestyén és a Tüske 
Pince. Hozzájuk csatlakozott az 
immár háromszor is év legjobb 
hazai kávézójának megválasz-
tott A Kávé Háza, amely azóta is 
a túra kiinduló origója.

Engedve a gravitáció vonzásá-
nak, a völgy legmagasabb pont-
ján, a Heimann birtokon kezd-
tem a túrát. A melegre tekintettel 
jól esett a vendég Takler Borbir-
tok pinot noir rozéjából „mixelt” 
fröccs, majd a házigazda fahordós 
kadarkáját kóstolva beszélgettem 
a fajtáról Heimann Zoltánnal. 
A borvidék elnökétől megtud-

tam, hogy a pécsi kutatóintézet-
tel közös kísérlet során tesztelt 
mintegy 30 klónból mindössze 
hetet találtak elég izgalmasnak. 
Megtudtam, hogy amíg 1870 
körül a hazai borvidékek 2/3-át, 
1950-ben pedig még felét tette 
ki kadarka-ültetvény, addig ma 
a szőlőterületek kevesebb, mint 1 
százalékán terem ez hungarikum-
nak számító fajta. A szekszárdiak-
nak egyfajta küldetés életben tar-
tani a kadarkát, s bár a világpiacra 
betörni inkább a kékfrankos és a 
bikavér alkalmas, ez a speciálisan 
fűszeres, elegáns struktúrájú, rela-
tív vékony testű fajta azért képes 
felhívni a figyelmet a borvidék-
re. A kadarkának meg vannak a 
maga erényei, „nem szerencsés 
elvinni egyfajta Bordeaux-i stí-

lus irányába” – vallja Heimann 
Zoltán, aki a kísérletezést viszont 
nem tartja ördögtől valónak. Ők 
például hatalmas kerámia amfó-
rákban (is) érlelik a bort.

Lejjebb ereszkedve az 
Iván-völgyben éppen csak el-
kerülöm Fekete Mihály borászt, 
ám a készséges személyzettől 
megtudom, hogy a pincészet-
nél éppúgy készül a fajtából 
fehér kadarka, mint siller, s 
hogy a forgalmi tétel a 2011-es 
és 2012-es évjárat, miután az 
időjárás miatt a következő két 
évben nem készült kadarka, a 
’15-ös pedig még hordóban pi-
hen. A felszolgált csicseriborsós 
fasírozott mellett módom van 
megkóstolni a Mészáros Borház 
2014-es kadarkáját is. 

Égetett a nap, így Sebes-
tyénéknél jól esett a vendég 
Schieber pince hideg, Cserfes 
chardonnay bora. Az árnyék-
ba húzódva Sebestyén Csillától 
megtudtam, hogy a pincénél a 
kékfrankos mellett a legfonto-
sabb fajta a kadarka, amelyet 
2,5 hektárról szüretelnek. Az 
Iván-völgyi kadarka alapanya-
gát hagyományos, bakművelé-
sű, 60 éves tőkék adják, a bor 
aztán egy évig érik 14-15 éves 
nagy ászokhordóban. A karak-
teres fajtajegyek mellett piros 
bogyós gyümölcsök illata kö-
szön vissza a pohárból.

A Tüske Pince 2013-as kadar-
kája után a fajtát a borvidéken 
legrégebben palackba záró Vesz-
tergombiéktól kóstoltam ugyan-
ezt az évjáratot. A Csaba, a bo-
rász közben arról mesélt, hogy a 
80-100 éves tőkékről származó 
szőlőt 14 hónapos érlelés után, 
12 %-os alkohollal palackozták. 
A pincénél a ’90-es évek eleje óta 
ugyanazt a vonalat követik, és a 
200 éves hagyományok teljes fel-
rúgása szerintük nem követendő. 
Én viszont követtem a térképet, és 
Németh János pincéjénél zártam a 
túrát, ahol a rajnai és a kadarka – 
no meg a Pastor Pince borai mellé 
– friss-ropogós kenyérlángos, jó 
társaság és naplemente járt.

Kell ennél több egy halan-
dónak?  fekete

Fölszállott a páva: válogató Szekszárdon
Az MTVA, a Hagyományok 
Háza és az Örökség Gyermek 
Népművészeti Egyesület idén 
ismét meghirdette a Fölszál-
lott a páva című népzenei 
és néptánc-tehetségkutató 
versenyt 6-14 éves gyerekek 
részére.

A versenyre az autentikus ma-
gyar népzene, néptánc és nép-
dal, népi játék bármely tájegy-
séghez, illetve a magyarországi 
nemzetiségek helyi hagyomá-
nyaihoz kötődő produkciókkal 
lehet jelentkezni, lakóhelyi és 
nemzetiségi megkötés nélkül. 
A csaknem 400 jelentkező kö-
zül szakértő zsűri választotta 
ki a területi válogatóba tovább-
jutókat, így hét helyszínen 313 
produkció és összesen 1640 
gyermek vehetett részt májustól 
a területi válogatókon.

Pénteken Szekszárd adott 
otthont az egyik területi vá-
logatónak. Nem véletlenül, 
hiszen tavaly a Fölszállott a 
páva versenyen kategóriá-
jában legjobb lett a Bartina 
Néptáncegyüttes gyermekcso-
portja. A területi válogató a 
Babits Mihály Kulturális Köz-
pontban zajlott, ahol délelőtt 
énekes szólisták, énekegyüt-
tesek, hangszeres szólisták, 
valamint zenekarok, délután 
pedig táncos szólisták, párok, 

táncegyüttesek vették birtok-
ba a színpadot. A szekszárdi 
területi válogatón a zsűriben 
ott volt többek között Sebes-
tyén Márta, Kossuth-díjas és 
Liszt Ferenc-díjas népdaléne-
kes, Eredics Gábor népzenész, 
zenei szerkesztő, Németh Il-
dikó Harangozó Gyula és Vö-
rösmarty-díjas táncművész, 
Kocsis Enikő táncművész, ko-
reográfus és Nyemcsok Pál, a 
Bartina Páva-győztes gyermek-
csoportjának egyik felkészítője 
is. A nap folyamán a fellépők 
többek között zalai, szatmári, 
ormánsági, kalotaszegi, mező-
földi és nyírségi férfi és páros 
táncokat adtak elő. A zenés 
produkciókban felföldi, csíki, 
vajdasági, somogyi, moldvai 

csángó és Mura-menti dalla-
mokat hallhatott a közönség.

Rövidesen újra összeül a zsű-
ri, amely ezúttal már 12 tagú 
lesz. A bírálók között ott lesz 
Matókné Kapási Julianna, a 
Bartina művészeti vezetője is. 
Ekkor dől el, hogy a területi 
válogatókon magas pontot ka-
pott produkciók közül végül 
kik vehetnek részt a televíziós 
élő műsorokban, amelyekre 
novemberben és decemberben 
kerül sor. Az elődöntőben, a 
középdöntőben, majd a dön-
tőben is előnynek számít, ha a 
versenyző más-más tájegységek 
népművészetét mutatja be. A 
verseny győztesei értékes díja-
zásban részesülnek.

 -wj-

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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Megnyitottunk!

Nyitva:
Az EB ideje alatt meccskivetítés hűsítő italokkal.

Hétköznap 11:30–21:00 óráig, 
hétvégén 11:30–22:00 óráig.

Hétfőn éttermünk zárva tart.

Évkönyv
a Dienesről

„Krónikát csak az ír, akinek fon-
tos a jelen!” – indít egy Goethe 
idézettel a Dienes Valéria Általá-
nos Iskola és Grundschule jubi-
leumi évkönyve. Mert meg kell 
állni egy percre és visszatekinteni 
a múltra, összekötve a jelennel.

Erről is szól Simon Andrea az 
„50 éves a MI iskolánk” című, 
hiánypótló kötet köszöntőjében. 
Az iskola igazgatója nem feled-
kezik meg az intézmény életében 
történt folyamatos változásokról, 
amelyekhez „gyorsan és jól kel-
lett alkalmazkodni”. A könyv 
lapjain az egykori négyes iskola 
tárgyi környezetét, szellemisé-
gét, elismertségét megalapozó 
Faludi János igazgató méltatásán 
át az iskola bővüléséről, az első 
magyar professzornő, Dienes 
Valéria nevének felvételéről, de 
a német nemzetiségi nyelvokta-
tásról, illetve a diákok, tanárok 
sikereiről is olvashatunk. És per-
sze mindenki belekukkanthat 
egykori osztálya névsorába, vagy 
nosztalgiázhat a cd-melléklet ar-
chív és jelenkori fotóin.

A kötet bemutatójára június 
21-én, a jubileumi tanév évzáró 
ünnepélyén került sor, ahol az 
intézményvezető köszönetét fe-
jezte ki a kiadvány támogatóinak, 
és mindazoknak, akik a kötet ösz-
szeállításán fáradoztak.  Gy. L.

Osztálytalálkozó. 40 év után először jött össze a néhai 2. számú 
Általános Iskolában 1976-ban végzett A osztály 22 egykori diák-
ja. A Horváth Jánosné által szervezett találkozón az osztályfőnök,  
Tápai Vidorné (képünkön elöl, középen) is részt vett.
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„A gyerek nem az életre készül, hanem él”
Apáczai Csere János-díjjal is-
merték el Matókné Misóczki 
Mária négy évtizedes peda-
gógus és 21 éves intézmény-
vezetői munkáját. A Garay 
János Általános Iskola és AMI 
nyugdíjba vonuló igazgatója 
a Pedagógusnap alkalmából 
vehette át a kitüntetést.

Nem is választhatott volna más 
hivatást, akinek iskolaigazgató 
édesapja a példaképe emberi-
leg és szakmailag egyaránt. Így 
volt ezzel Matókné Misóczki 
Mária is, aki 1975-ben szerzett 
diplomát a Kaposvári Tanító-
képző Főiskolán. Még abban az 
esztendőben tanítani kezdett 
a néhai kettes számú általános 
iskolában, ahová egy 5-ös isko-
lai és egy Gyermekek Háza – az 
intézmény igazgatójaként itt 
szerzett vezetői gyakorlatot – 
kitérőt követően, két évtizeddel 
később, 1995-ben tért vissza.

– Rengeteg programot va-
lósítottunk meg a Gyermekek 
Házában: szakköröket, kultu-
rális rendezvényeket, tánc- és 
játszóházakat, hétvégi, közös-
ségépítő programokat és tini 
diszkókat is szerveztünk – em-
lékszik vissza azokra az évekre 
Matókné Misóczki Mária. – 
Amikor 1995-ben megkeres-
tek, hogy pályázzam meg a 2-es 
iskola igazgatói posztját, nem 
csak lehetőséget, de kihívást is 
láttam a feladatban. Szerettem 

volna, hogy az intézmény visz-
szanyerje korábbi vonzerejét, 
s ehhez újra magas színvonalú 
szakmai munkára, elhivatott 
és az újra nyitott tantestületre 
volt szükség. Azt gondoltam, 
csak akkor tudunk megmarad-
ni, elmozdulni felfelé, ha mi, 
pedagógusok folyamatosan ké-
pezzük magunkat. A kollégák 
kezdetben nehezen vették fel a 
tempómat, de idővel minden a 
helyére került…

– Négy cikluson keresztül 
irányította a Zrínyi utcai intéz-
ményt. Melyek voltak a „mér-
földkövek”?

– Az első évektől törekedtünk 
rá, hogy az újítások, innovációk 
terén az elsők között legyünk, 
ezért több megyei és országos 
pályázaton is indultunk. Az-
tán 1997-ben bekapcsolódtunk 
az országosan 50 intézményt 
tömörítő Önfejlesztő Iskola 
programba, amely igazán jó 
döntésnek bizonyult. A projekt 
keretében lehetőség volt folya-
matos konzultációra hazánk 
elismert szakembereivel. 
Innen datálódik az új-
szerű látásmód, pedagó-
gusaink módszertani, 
szakmai megújulása, 
a szervezési feladatok 
újragondolása.

– Hét évvel később 
vágtunk bele az első 
EU-s pályázatunkba, 
a kompetencia alapú 
programok tesztelé-
sébe. Remek lehe-
tőség volt, hogy 
a gyerekek 
képességeit 
más módsze-
rekkel és más, 
modernebb 
eszközök 
használatával
fejlesszük.

– Igazgatóként több szerve-
zeti átalakítást, összevonást is 
megélt.

– Igen, és ezek közül a 2000-
es évek közepén, a Garay is-
kolával való „összeköltözést” 
éltem meg nehezebben veze-
tőként. Szakmai érvekkel kel-
lett elfogadtatnom a közgyűlés 
döntését a pedagógusokkal és 
a szülőkkel, a lehető legkeve-
sebb „sérülés” mellett. A Ga-
rayban nagyon jól működött a 
rajz-műhely, ezt szerettük volna 
megőrizni, ezért a kollégáim-
mal kidolgoztuk az Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 
tantervét. Ehhez kapcsolódott 
aztán a drámatagozat, majd a 
társas- és moderntánc tagozat. 
Később a sióagárdi tagintéz-
ménnyel bővültünk, 2008-ban 
pedig a Liszt Ferenc Zeneiskola 
is „beolvadt” iskolánkba, de to-
vábbra is önálló tagintézmény-
ként dolgozik.

– A magas rangú kitüntetés 
pályája komoly elismerése.

– Megtiszteltetésnek érzem 
ezt a kitüntetést. Örülök azért 
is, mert ez egyben elismerése az 
iskolában folyó szakmai mun-
kának. Azt szoktam mondani: 
„a gyerek nem az életre készül, 
hanem él”. Vagyis az iskolának 
mindent meg kell adnia számá-
ra. Bízom benne, hogy nekünk, 
csapatmunkában sikerült. Két 
évtizedes vezetői pályám során 
sikerült egy nagyon jó pedagó-
gus gárdát kialakítani, amely-
nek köszönhetően iskolánk 
újra keresett intézmény lett. 
Míg korábban „éppen csak” 
összejött két osztálynyi elsős, 
addig idén 51 kisdiák szülei 
tiszteltek meg bizalmukkal. Jó 
érzés, hogy ennyien „álltak” a 
felterjesztés mögé: a kollégáim-
tól kezdve az önkormányzaton, 
a KLIK vezetőjén át egészen a 
körzet országgyűlési képviselő-
jéig nagyon sokan támogattak.

– Mihez kezd a „hirtelen jött” 
sok szabadidővel?

– Nehéz szívvel, de szak-
mai szempontból nyugodtan 
adom át a karmesterpálcát az 
utódomnak, hiszen egy jól 
felkészült pedagógus csapatot 
vesz át. Nem szeretnék azonnal 
szakítani a hivatással, így ha a 
jogszabályváltozás lehetővé te-
szi, köznevelési szakértőként 
egy-két évig még vállalnék fela-
datot. Nyugdíjasként szeretnék 

több időt szánni a csalá-
domra, az unokáimra, és 

egyik kedvenc hobbim-
ra, az utazásra is. 

 fekete

Szabadidős programok a nyárra
Szekszárd MJV Önkormány-
zat Humánszolgáltató Központ 
együttműködésben a HÉT 
Egyesülettel, a Polip Ifjúsági 
Irodával, az Ifjúsági Unió Szek-
szárddal és a városi rendőrkapi-
tánysággal péntek esti és egész 
hetes, napközis programokat 
szervez a nyári szünetben.

Péntek estenként, 18 órá-
tól az Energia Parkba várják 
a gyerekeket és szüleiket az 
alábbi programokra:
• Július 1. – „Kéklámpásos” estje. 
A katasztrófavédelem, az or-
szágos mentőszolgálat és a 
büntetés-végrehajtás bemu-
tatója. Hab parti, ügyességi 
játékok, Bike-Safe program a 
bringád védelméért.
• Július 15. – Aktiváld magad! 
Vizes lufi célba dobása és sok-
sok kihagyhatatlan móka.
• Július 29. – Mozdulj! Gyere 
és legyél te a legjobb! Az Ifjú-

sági Unió Szekszárd és a HÉT 
Egyesület játékos programjai.
• Augusztus 12. – Ki az ügyesebb? 

Szabadtéri népi- és táblás 
játékok.
• Augusztus 26. – Alkoss! 

Záró rendezvény, ered-
ményhirdetés.

A programok eső esetén el-
maradnak.
Nyári gyermeknapközi:
• 2016. július 4–8. – Mesés hét. 

Az én mesekönyvem, me-
sél(ő), mese activity, diafilm 
vetítés, mese-zene - karaoke, 
kézműves foglalkozások, láto-
gatás a gyermekkönyvtárba, a 
Twickel Birtokra, fagyizás.
• 2016. augusztus 1. – 2016. au-
gusztus 5. – Varázslatok hete. 

Varázslatos trükkök, kéz-
műves foglalkozások (va-
rázspálca, varázs-könyv), 
varázslatos rajzok, látogatás a 
múzeumba és a Twickel Bir-
tokra, fagyizás.

A valóság íze – új Lázár Ervin válogatáskötet
Előfordul néha, hogy egy író-
nak jóval a halála után kerül 
előtérbe egy műve. Lázár Er-
vinnel is valami ilyesmi történt: 
„A valóság íze” című válogatás-
kötetét a 87. Ünnepi Könyv-
héten, az Illyés Gyula Megyei 
Könyvtárban mutatták be.

A június 10-i eseményen régi 
történetek is előkerültek, hi-
szen mind a korábbi könyvtá-
rigazgató, Németh Judit, mind 
a kötet szerkesztője, Gacsályi 
József is személyesen ismer-
te az Alsó-Rácegrespusztán 
nevelkedett, de Szekszárdhoz 
is ezer szállal kötődő mese- 
és novellaírót. Ők taglalták a 
gyűjtőmunkát végző dr. Urbán 
László irodalomtörténésszel 
együtt Lázár Ervin újságokban, 
folyóiratokban napvilágot látott 
publicisztikáinak, novelláinak 
mibenlétét.

– Ezek a szövegek „földkö-
zelibbek”, megfoghatóbbak az 

eddig ismert Lázár Ervin-fi-
guráknál. Ez a valóság íze 
– jelezte Liebhauser János, a 
megyei könyvtár igazgatója, 
mennyiben tér el a megszokott 
írói világtól a friss válogatás. 
Gacsályi József szerint a 2006-
ban elhunyt író „komponálva” 
alkotott, vagyis több mindent 
tudatosan kihagyott egy-egy 
novelláskötet összeállításakor. 
Lázár úgy írt, hogy az egy-
ben minőséget is jelentett. A 
szóban forgó kihagyott írások 
– ha nem is tartoznak erede-
ti művészi elgondolásához – 
mégis teljessé teszik magát az 
embert: megmutatják a kort, 
amelyben élt, akinek életműve 
így válik teljessé – mondta a 
szerkesztő. Urbán László arról 
beszélt, hogy Adytól Radnótin 
át napjaink költőgenerációjáig 
több száz írás lappang min-
denféle sajtótermék hasábjain, 
amelyek újrakiadásra várnak, 
hiszen a szerzők nem vezettek 

listát megjelent munkáik hollé-
téről. Lázár Ervin esetében úgy 
látja: a publicisztika és a no-
vellisztika nem válik el, hiszen 
előbbi történetek vetekszenek 
novelláival.

– Aki beszélt vele, tudja: egy 
darabig mosolygott, aztán mon-
dott valamit, azzal felemelve a 
dialógus szintjét arra, amelyet ő 
művelt – emlékeztetett Gacsályi 
József. Az elfeledett szövegek 

közt akad egy, amely munkás-
ságának kulcsa is lehet, mivel 
önmagáról nyilatkozik benne: 
„Apám fölébresztette bennem 
a szeretetet. Ennél szebb útra-
valót nem kaphat az ember” 
– vallotta. Beszélt tisztesség-
ről, áldozatvállalásról, önma-
gunkhoz való hűségről és arról, 
hogy édesapjától megtanulta: 
saját törvényeit tartsa be. „Nem 
dogmákat kaptam, hanem tar-
tást” – olvashatjuk.

Németh Judit előadóművész 
az író „Szandál” című novellá-
ját tárta a hallgatóság elé, amely 
egy százegynéhány forintos sze-
zonális, ragasztott lábbeli kalan-
dos útját taglalja a reklamációs 
irodától annak házilag történő 
ragasztási kísérletéig, amíg a 
szandál az író lábára nem ragadt 
végérvényesen. A kötetet Mózer 
Zoltán fotói színesítik, kiadását 
Szekszárd város önkormányzata 
is támogatta. 

 Gy. L.

Az Apáczai-díj
Az Apáczai Csere János-díj az 
oktatási miniszter által ado-
mányozható szakmai elisme-
rés pedagógusok és főiskolai, 
egyetemi oktatók részére, ki-
emelkedő oktatási-nevelési- 
gyógypedagógiai munkáért. 
Évente legfeljebb hatvan díj 
adományozható: 30 az alap- 
és középfokú oktatásban, és 
ugyanennyi a felsőfokú ok-
tatásban. A díjazott okiratot 
és egy 8 centiméteres, 
bronzból készült 
plakettet kap.

FOTÓ: KISS ALBERT
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A programokról és a napköziről érdeklődni a  
+36–74/511–481-es telefonszámon lehet.

Bűnmegelőzési program
A szekszárdi város közgyűlé-
se júniusi ülésén jóváhagyta a 
Szekszárdi Rendőrkapitányság, 
a Szekszárdi Polgárőr Egyesü-
let, a SzőlőSzem Civil Bűnmeg-
előzési Egyesület, valamint az 
önkormányzat között a Nagy-
városi Bűnmegelőzési Program 
keretében létrejövő együttmű-
ködési megállapodást. Lénye-
ge, hogy a közterületeken erő-
sítik a jelenlét, így tovább nő 
a településen élők szubjektív 
biztonságérzete. A résztvevők 
különösen nagy figyelmet for-
dítanak az idősek védelmére. A 
programot megyei jogú városok 
számára dolgozták ki.

Szekszárd pályázik a Fenntart-
ható városi közlekedésfejlesztés 
programban kerékpáros-barát 
fejlesztések megvalósítására. A 
kerékpárforgalmi hálózat bőví-
tésére a város 410 millió forin-
tot igényelhet. Nyert a Nemzeti 
Kulturális Alaphoz benyújtott, a 
Szentháromság szobor felújítását 
célzó pályázat, de az NKA 1 mil-

lió forinttal kevesebb támoga-
tást szavazott meg, így nagyobb 
önerőre van szükség. Az elszür-
kült, megrongálódott műemlék 
restaurálására 3,2 millió forintot 
különít el a város.

Kiegészítéssel elfogadták a 
képviselők a bizottság javaslatát 
a 2015. évi Aranykönyvi bejezé-
sekről, amelyeket idén a Város 
Napján, augusztus 29-én jelen-
tenek be. A közgyűlés döntött az 
óvodák 2016/17-es nevelési évre 
vonatkozó csoportszámairól is. 
Ezek szerint az 1-es és a Gyermek-
lánc ovi 11, míg a 2-es 7 óvodai és 
egy bölcsődei csoportot indít, az 
ezekhez szükséges vezetői és pe-
dagógus álláshelyek biztosításával.

A képviselők határoztak, hogy 
a VII. számú háziorvosi körzet 
működtetését augusztus 1-től az 
Egészségügyi Gondnokság látja el. 
A testület újra bizalmat szavazott 
Bálint Zoltánnak, a Szekszárdi Va-
gyonkezelő Kft. ügyvezető igazga-
tójának, akinek kinevezése immár 
határozatlan időre szól.   SZV
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NÉMETH
EUROTRANS KFT.

NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSSAL
FOGLALKOZÓ BUDAPESTI CÉG,
AZONNALI MUNKAKEZDÉSSEL,
GYAKORLATTAL RENDELKEZŐ

MEMZETKÖZI GÉPJÁRMŰVEZETŐKET
KERES C + E KATEGÓRIÁVAL!

Nyugat – Európa és Anglia viszonylatban fuvarozunk.

Amit nyújtunk:
- Vadonatúj gépjárműpark, 
-  Nagyfülkés, klímával, hűtővel 

felszerelt gépjárművek,
- Kocsi gazdás rendszer, 
-  Korrekt, kiszámítható 

bérezés, 
- Egyedülálló fi zetési rendszer,
-  Kereseti lehetőség:

nettó 420.000 – 450.000 Ft 
- 2–3 hetes kintlét
-  AETR rendeletek 

szerinti munkavégzés
- azonnali munkakezdés

Az állás betöltéséhez 
szükséges: 
-  nemzetközi gyakorlat 

nyerges szerelvénnyel  
- digitális tachográf kártya
- gki kártya
- C+E kat. Jogosítvány
-  PAV alkalmassági 

bizonyítvány
-  darabárus ADR 

igazolvány előnyt jelent

Jelentkezés a munka.kamion@gmail.com
email-en elküldött, szakmai önéletrajzzal,

illetve
a 06-30/222-9129-es telefonszámon lehet.

(01552)

Akkumulátorok, generátorok,
indítók alkatrészeladása,

felújítása.

Szekszárd, Tartsay Vilmos u. 19.
Tel.: 06 20/9920-821, 06 74/410-638

E-mail: tompalko@citromail.hu

PALKÓ 2000 Bt. 
Autóvillamosság

(01548)

Június 20-tól új nyitvatartási idő:
Hétfő – péntek: 07:30 – 16:30 óráig

Szekszárd egykor – az Állami Főgymnasium
A gimnázium alapítását 
sürgető első kérvény be-
nyújtása után 99 évnek kel-
lett eltelnie, amíg 1892-ben 
végre megszületett a pozitív 
miniszteri döntés az intéz-
mény építésének engedé-
lyezéséről és támogatásáról. 
Aztán újabb négy esztendő 
kellett hozzá, hogy a Pár-
tos Gyula készítette tervek 
alapján 1896 áprilisában el-
kezdjék az építkezést.

Közben 1896 őszén az első 
igazgató, Wigand János irá-
nyításával, két osztályban 58 
tanulóval, három-három ál-
landó és óraadó tanárral, va-
lamint négy hitoktatóval, ide-
iglenes helyen elindult az első 
tanév. A második, 1897/1898-
as tanévet már az Állami 
Főgymnasium új épületében 
kezdhették a diákok. Az épü-
let két tantermében kapott 

helyet a Tolnavármegyei Mú-
zeum első kiállításának anyaga 
1898-ban, ami Wosinsky Mór 
keleti utazásainak emlékét 
mutatta be.

A gimnáziumot felmenő 
rendszerben, fokozatosan töl-
tötték fel diákokkal, az első év-
folyam 1903-ban érettségizett. 
Olyan nemzetközi hírű embe-
rek végeztek falai között, mint 

Sipos Márton világcsúcstartó 
úszó, vagy Magyar Sándor, az 
első hazai óceánrepülő. Az is-
kola 1923-ban vette fel Garay 
János nevét, majd egy évvel 
később reálgimnázium lett. 
Falai között olyan kiváló peda-
gógusok tanítottak, mint Ró-
der Pál, Csapó Jenő, Besenyei 
Gyula (Zénó), Létay Meny-
hért, vagy dr. Pataki József.
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Szekszárdi Magyar-Izraeli 
Baráti Társaság

2016. július 3-án, vasárnap
10:00 órakor  

Holocaust megemlékezést tart. 
Emlékbeszédet mond: Ács 

Rezső Szekszárd Megyei Jogú 
Város polgármestere.  

A rendezvény helyszíne: a Mű-
vészetek Háza (a volt zsinagóga) 

(Szekszárd, Szent I. tér 28.)

Olvasóink figyelmébe!
Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy 

a Szekszárdi Vasárnap  
július 10-én jelenik meg  

utoljára a nyári szünet előtt, 
majd azt követően augusztus 14-én 

jelentkezünk új lapszámmal.
A nyári szünetben kövessék 

közösségi oldalunkat:
www.facebook.com/ 
szekszardivasarnap/
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Június 19-ei rejtvényünk megfejtése: Benedek István, Aranyketrec
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Klézli Erzsébet. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben. 

E heti rejtvényünk megfejtését június 30-án (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

Jézus, amikor a földön járt, nem csak taní-
tott, gyógyított, hanem volt ideje megszem-
lélni a gyönyörű tájat, vidéket is. Sok időt 
töltött a természetben is. Fölment a hegyre, 
ott imádkozott, beszélgetett Istennel, közeli 
kapcsolatba került vele.

Volt, amikor a virágokat nézte meg, s 
mondta tanítványainak, követőinek: néz-
zék meg a liliomokat. Milyen gyönyörűek! 
A földön élt leggazdagabb király, Salamon 
sem tudott olyan szép, drága ruhába öltöz-
ni, mint ezek a virágok, mert Isten öltözteti 
őket. A virágok elég hamar elnyílnak, elher-
vadnak, mégis Isten nagy gondot fordít szép-
ségükre, értékükre. Mi mennyivel vagyunk 
értéktelenebbek a kis virágoknál, vagy a kis 
madaraknál? Semennyivel! Sőt, sokkal érté-
kesebbek vagyunk náluk, mondta Jézus. 

Itt a nyár. Értékeljük az életet, annak 
szépségét, a gondviselést. Elrohanunk a 

szép dolgok mellett, vagy tudunk időt szán-
ni arra, hogy örüljünk és csodálkozzunk? 
Isten mindent szépnek, jónak, hasznosnak 

teremtett. Jusson eszünkbe: a Teremtő ve-
lünk, emberekkel a legodaadóbb módon 
foglalkozik, törődik. A testünkön, egész-
ségünkön túl Ő törődik lelkünkkel is, hogy 
az is egészséges, szép legyen. Figyeljünk 
magunkra, figyeljünk Istenre, hogy a kör-
nyezetünk számára mi is tudjunk olyan ér-
tékeket közvetíteni, ami mások felüdülését, 
hasznát szolgálják.

Életünknek abban a szakaszában, amikor 
már nem virulunk, nem csak a szép és jó 
dolgokkal találkozunk, legyen időnk hálá-
val visszatekinteni arra, ami szép és jó volt. 
Megköszönni mindezt annak az Istennek, 
aki teremtőnk és hordozónk volt. Ő nem 
hagy el, gondoskodik rólunk, értékesnek lát 
gondjaink, betegségeink közepette is, és fel-
adatokkal lát el. 

 Vasadi Teodor baptista lelkész

Aranyeső hullt a borászokra
Aranyeső hullt a szekszárdi 
borászokra a Balatonfüre-
den megtartott 17. VinAgora 
Nemzetközi Borversenyen.

A június 10. és 13. között meg-
rendezett borversenyen 12 
országból összesen 503 tételt 
bírált el az elismert szaktekinté-
lyekből álló zsűri.  A szekszárdi 
borászatok az idén is kimagas-
lóan szerepeltek a versenyen.

Mindössze két nagy aranyat 
osztottak ki, ebből az egyiket a 
szekszárdi Mészáros Pince és 
Borház Grand Antiqua Cuvée 
2012 érdemelte ki, amely így 
az idei verseny egyetlen nagy 
arannyal elismert vörösbora lett. 
Aranyéremmel összesen hetven-
két magyar bort díjaztak, ebből 
tizenhatot kilenc szekszárdi pin-
cészet bora nyert el. A szekszárdi 
Fritz Pincészet és a Takler Pin-
cészet három-három, a Bodri 
Pincészet, a Dániel Pince, illetve 
a Mészáros Pince és Borház 2-2 
aranyérmet szerzett. Egy-egy ara-
nyat nyert az Aliscavin Borászati 
Kft., a Mikóczi Pincészet, Dúzsi 
Tamás Pincészete és a Veszter-
gombi Pince. A legtöbb arany-

érmes szekszárdi bor házasítás, 
de olyan jellegzetes szekszárdi 
fajtákat is díjazott a zsűri, mint a 
kékfrankos és a bikavér.

A 17. VinAgorán a Fritz Pin-
cészet lett a „legeredményesebb 
családi pincészet”, a legjobb 
merlot fajtabornak pedig a Tak-
ler Pincészet 2012-es Primarius 
Merlot borát választották meg.

Két érem Londonból
Két szekszárdi pincészet borát 

jutalmazták éremmel a Decan-
ter World Wine Awards nemrég 
véget ért londoni mustráján. A 
világ egyik legfontosabb bor-
versenyeként számon tartott 
Decanter World Wine Awar-
ds-on összesen 31 magyar bo-
rászat 64 bora indult.

A szekszárdi borvidékről két 
pincészet, illetve bor kapott ér-
met: ezüstéremmel díjazták a 
Vesztergombi Pincészet Kékfran-
kos válogatás 2012 borát, míg a 
Vida Borbirtok Hidaspetre kék-
frankos 2013 bora bronzérmet 
kapott. Ezen kívül elismerő ok-
levélben részesült a Takler Pince 
2009-es Cabernet Sauvignon Re-
serve bora.  Forrás: kadarka.net

Határtalanul: Erdélyben jártak a Garaysok
A Garay János Gimnázium 
két osztálya, a 10. A és 10. C 
májusban egy hat napos ta-
nulmányúton járt Erdélyben, 
amelyet az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériuma által kiírt 
és az Emberi Erőforrás Támo-
gatáskezelő által menedzselt 
Határtalanul program sikeres 
pályázata tett lehetővé. A fő 
úticél Kolozsvár volt, ahol 
testvériskolájuk, a Báthory 
István Elméleti Líceum diák-
jai fogadták őket.

Elsőként a nagyszalontai Arany 
János Emlékmúzeumot tekin-
tették meg, majd Nagyváradon 
a Szent László Székesegyházat.  
Ezt követően a Királyhágón át-
haladva, a csucsai Ady-emlék-
házat látogatták meg. Másnap 

a líceum tanulói megmutatták 
Kolozsvár nevezetességeit, köz-
te a Szent Mihály-templomot 
az előtte található Mátyás király 
szoborcsoporttal. Szabadidejé-
ben az egyik csoport koszorú-
kat készített, amiket aztán dél-
után, a Házsongárdi temetőben 
helyeztek el Apáczai Csere Já-
nos és Kós Károly sírjánál.

Csütörtökön Torda városába 
látogattak el a Garaysok, ahol 
először a sóbánya tárnáit járták 
körbe, majd megnézték azt a ró-
mai katolikus templomot, ahol 
1568-ban – Európában először – 
kikiáltották a vallásszabadságot. 
A szekszárdiak megkoszorúzták 
a tordai csata magyar áldozatai-
nak sírjait is a katonatemetőben.

Pénteken a csapat tovább indult 
Válaszútra, ahol Kallós Zoltán 
néprajzkutató gyűjteményét láto-
gatták meg. Később Marosvásár-
helyen vettek részt városnézésen, 
de a túrából nem maradhatott ki 
a szovátai Medve-tó, a Békás-szo-
ros és a Gyilkos-tó „felfedezése” 
sem. A nagyenyedi Bethlen Gá-
bor Kollégiumban járva meg-
emlékeztek az 1849 januárjában 
ártatlanul kivégzett helyiekről.

Az utolsó nap Gyulafehérvá-
ron megnézték többek között a 
Batthyáneumot a hajdani csil-
lagvizsgálóval, majd a Vajdahu-
nyad várát. Út közben megcso-
dálták a hegytetőn magasodó 
Déva várát. Az utolsó állomás 
Arad volt, ahol megemlékeztek 
a 13 vértanúról és elénekelték a 
Himnuszt.  SZV

Kedves Szekszárdiak!
Az 1956-os forradalomról 

való méltó megemlékezésként 
szerkesztőségünkbe várjuk 

átélt emlékeiket, naplóikat, a 
város 60 évvel ezelőtti 
hangulatát megörökítő 
írásaikat, máig őrzött 

tárgyaikat, fényképeiket. 
Beküldési határidő:

2016. augusztus 15. (hétfő)
Az évfordulóra készülve 

a beérkezett anyagból
rendszeresen jelentetünk 

meg írásokat, fotókat 
a Szekszárdi Vasárnapban, 

a tárgyakat pedig az 
évfordulón kiállítjuk.

Címünk:
Szekszárdi Vasárnap, 

7100 Szekszárd, Hunyadi u. 4. 
E-mail: szekvas@gmail.com

Köztisztviselők 
Napja 

Szekszárd Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának 

Polgármesteri Hivatala 
tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, 
hogy 2016. július 1. napján, 

pénteken 
az ügyfélfogadás szünetel.
Köszönjük megértésüket!

dr. Molnár Kata, jegyző
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Együtt támadnak a betegségek
A szőlő-gombabetegségek 
veszélye megduplázódott, 
nagy a fertőzési nyomás – 
hívja fel a figyelmet dr. Füzi 
István fejlesztési szakmérnök 
aktuális növényvédelmi hely-
zet jelentésében  

A lisztharmat már közel két és 
fél hónapja fertőzi ültetvényein-
ket.  Ahogy az idő melegszik, a 
betegség lappangási ideje rövi-
dül. Ha a hőmérséklet tartósan 
25 °C fölé emelkedik, öt napra 
is lecsökkenhet. Ahol nem volt 
kielégítő a védekezés, ott a le-
veleket már vastagon borítja a 
lisztharmatszövedék, és egyre 
több bogyó válik a kórokozó 
áldozatává. A fertőzésveszély 
az elkövetkező szűk egy hónap 
során – amíg a bogyók fogé-
kony állapotban lesznek – to-
vább növekszik, így a legkisebb 
védekezési hiba is súlyos követ-
kezményekkel járhat – tudtuk 
meg Füzi Istvántól. 

Az utóbbi tíz nap időjárása 
kedvezett a peronoszpóra szá-
mára. A nem túlságosan meleg 
időben gyakori volt a csapadék, 
és végig magas volt a páratarta-

lom. A levéltünetek száma ug-
rásszerűen megnőtt, a fürtökön 
majd csak június utolsó vagy 
július első napjaiban jönnek elő 
– olvasható  Füzi István elemzé-
sében. „Nem kétséges, hogy az 
olyan ültetvényekben, ahol nem 
volt megfelelő a peronoszpóra 
elleni védelem, tetemes fürtkár-
ral járó megbetegedések alakul-
hattak ki. Sajnos, ez ellen most 
már semmit sem lehet tenni, 
csak az újabb fertőzések meg-
előzésére van lehetőség.”

A peronoszpóra további fer-
tőzése elsősorban a csapadék 
függvénye. Ha marad az esős 
idő, tovább nő a fertőzési nyo-
más, ha szárazabbra fordul, 
csökkeni fog. A legtöbb fajta 
fürtje nagyjából addig fogé-
kony a peronoszpórára is, mint 
a lisztharmatra, tehát július 
közepéig. Egyes fajták, mint a 
merlot, a cabernet franc és sa-
uvignon fürtjei azonban akár 
július végéig, augusztus elejé-
ig is megbetegedhetnek. Ezek 
védelmére – ha úgy alakul az 
időjárás – különös gondot kell 
majd fordítani. 

 B. Gy.
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Épek és sérültek együtt álltak asztalhoz
Az ország 27 településéről ér-
kezett 71 játékos indult szom-
baton a szekszárdi Fáklya SE 
immár hagyományos meg-
méretésén, a Sió-Trans Kupa 
Integrált asztalitenisz verse-
nyen. A városi sportcsarnok-
ban lebonyolított viadalon 
női egyéni, amatőr, megyei- 
városi bajnokságban sze-
replők, NB versenyzők, profi 
páros és fél profi páros kate-
góriákban hirdettek győztest.

A verseny annak az öt játékosnak 
a részvételétől lett integrált, akik 
különböző sérültség miatt fo-
gyatékkal élnek, de a kiírás értel-
mében nem külön kategóriában, 
hanem az épekkel együtt, egy 
mezőnyben versenyeztek. A via-
dalon több női résztvevő is volt, 
ők jellemzően a „megyei-városi” 
kategóriában indultak.

Szekszárdi siker két kategóriá-
ban született: a tolnai Wittinger 
Jánosné, aki a rendező Fáklya 
SE Szekszárd versenyzője, női 

egyéniben harmadik lett, míg 
Tóth András a legnépesebb me-
zőnyben, a 32 indulót számláló 
„amatőr” kategóriában lett má-

sodik helyezett, ugyanitt Szat-
mári Zoltán harmadikként zárt.

A torna támogatói: Sió-Trans 
Kft., Tagex Hungária Kft., 

Szekszárd Megye Jogú Város 
Önkormányzata, Fogyatékosok 
Sportszövetsége, Szekszárdi 
Asztalitenisz Club. SZV
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Eredmények:
Profi páros: 1. Kern Adrián – 

Losonci György (Kunbaja – Ka-
locsa), 2. Mayer Tamás – Varga 
Dániel (Pécs – Beremend), 3. 
Zsuffa Ádám – Ifj. Katona László 
(Baja), 4. Csizmadia Imre – Hor-
váth László (Pécs).

Félprofi páros: 1. Pásti Mihály 
– id. Katona László (Kalocsa – 
Baja), 2. Béda György – Farkas 

László (Pusztahencse – Enying), 
3. Keresztes József – Szunyogh 
Mihály (Dombóvár – Mágocs), 
4. Pelczer Ferenc – Fritschi Má-
ria (Tolna – Kakasd).

Női egyéni: 1. Faddi Korina, 
2. Kovács Gréta (mindkettő Al-
sónána), 3. Wittinger Jánosné 
(Fáklya SE).

Férfi amatőr: 1. Schwara Lász-
ló (Pécs), 2. Tóth András (Szek-

szárd), 3. Szatmári Zoltán (Szek-
szárd), 4. Baksai László (Kölesd).

Megyei-városi kategória: 1. 
Béda György (Pusztahencse), 
2. Bácsi Bernát (Hódmezővá-
sárhely), 3. Szunyogh Mihály 
(Mágocs).

NB-s kategória: 1. Mayer 
Tamás (Pécs), 2. Kern Adri-
án (Kunbaja), 3. Zsuffa Ádám 
(Baja), 4. Drávai József (Pécs).  

Arannyal felérő Babits-ezüst Debrecenből
Hatalmas bravúrral ezüs-
térmes lett a Babits Mihály 
Általános Iskola csapata a 3. 
korcsoportos leány kosárlab-
da diákolimpia országos dön-
tőjében, Debrecenben.

A Harsányi Mária edző irányí-
totta együttes a tini bajnokság-
ban is országos döntőt játszó 
KSC Szekszárd négy játéko-
sának vezérletével, egy maga-
biztos győzelemmel kezdte a 
csoportkört. Az elveszített első 
negyedet követően összeállt a 
Babits védekezése, és az Andi 
Hanna-Renczes Rebeka duó 
ponterősségével sikerrel vették 
az első akadályt. 

A második mérkőzésen a ma-
gas szerkezetű, fizikai fölényben 
lévő Miskolc ellen léptek pályá-
ra a szekszárdiak. A Babitsosok 
az átlagnál gyengébben véde-
keztek, sok hibával támadták, 
s miután ezúttal csak Renczes 
nyújtott extrát, így a borsodiak 
örülhettek.

Utolsó csoportmeccsükön 
már jobban koncentráltak a 
szekszárdiak, és jó védekezéssel 
már a nagyszünetig eldöntötték 
a Dunakeszi elleni összecsapást. 

Csoportmásodikként jutottak 
tovább, így az elődöntőben a 
másik ágon első fővárosi Tö-
rök Flóris iskolával mérkőztek. 
A szinte teljes tini csapatukat 
felvonultató budapestiek ellen 
óriási bravúrral győztek a Ba-
bitsos lányok, akik az utolsó 
negyedben állva hagyták ellen-
felüket. A fináléban aztán ismét 
a miskolciakkal néztek farkasz-

szemet a szekszárdiak, akik na-
gyot küzdöttek, de a fizikálisan 
sokkal jobb riválist ezúttal sem 
tudták legyőzni.

Az ezüstérem azonban így is 
szépen csillog a Babits iskola 
játékosai nyakában, akik közül 
Andi Hannát és Renczes Rebe-
kát is beválasztották a torna All 
Star csapatába.

 SZV

A Babits iskola ezüstérmes csapata, álló sor: Szabó Noémi edző, 
Evertse Peggy, Holcz Rebeka, Binder Anna, Nagy Alexandra, 
Nagy Vivien, Andi Hanna, Harsányi Mária edző. Térdelnek: 
Renczes Rebeka, Dávid Nóra, Schmauzer Dóra, Szőke Fanni, 
Szűcs Edina, Horog Betta

Eredmények: Babits Mihály 
Általános Iskola – Eötvös J. 
Ált. Isk., Nyíregyháza 79–58 
(13–20, 31–18, 22-10, 13–
10). Legjobb dobók: Andi 
(31/3), Renczes (26), Szőke 
(11). Kitűnt: Andi (a mezőny 
legjobbja), Renczes, Szőke, 
Holcz. Edzők: Harsányi Má-
ria,Szabó Noémi. Testnevelő: 
Nagy István.

Szilágyi Ált. Isk., Miskolc 
– Babits, Szekszárd 61–46 
(18–15, 18–8, 11–14, 14–9). 
Ld: Renczes (32/6), Andi (8). 
Kitűnt: Renczes.

Babits, Szekszárd – Du-
nakeszi 61–42 (21–11, 22–11, 
5–8, 13–12). Ld: Renczes 
(25/3), Andi (21/6), Szőke (10). 
Kitűnt: Renczes, Andi, Szőke.

Elődöntő: Babits, Szekszárd 
– Török Flóris Ált. Isk. 56-43 
(12–15, 10–13, 18–10, 16–5). 
Ld: Renczes (25), Andi (17), 
Holcz (10). Kitűnt: Renczes, 
Andi, Holcz.

Döntő: Miskolc – Babits, 
Szekszárd 70–59 (15–8, 20–
15, 17–21, 18–15). Ld: Andi 
(31/6), Renczes (24/6).

Jógával az egészségért
Ép test, ép lélek - ezt hozza 
magával a jóga, ha az ember 
életmódjává válik.

A jóga a test minden pontját edzi, 
emellett teljessé teszi a lelket, sőt 
kiegyensúlyozott, egészséges élet-
módra tanít. A test edzése, nyúj-
tása számtalan pozitív hatással 
bír. Az ászanák, azaz a jógapózok 
a test minden részét megmozgat-
ják, beleértve a belső szerveket is, 
és jó hatással vannak a keringésre 
is. A jóga emellett a lélek kiváló 
gyógyítója: feszültséget old, ener-
giát szabadít fel. 

Az indiai Narendra Modi 
kezdeményezte, hogy június 
21-ét az ENSZ Közgyűlése nyil-
vánítsa a Jóga Nemzetközi Nap-
jává. Két éve tehát ezen a nap a 

jógáé és remélhetőleg, ennek 
köszönhetően az emberek több-
sége nem csupán egyetlen napra 
választja a jógát, hanem élet-
módjává válik. A Nemzetközi 
Jóga Világnap kezdeményezői 
szerint „az életstílus megváltoz-
tatása és a tudatosság fejlesztése 
a klímaváltozás kezelésében is 
a világ segítségére lehet. A jóga 
megtestesíti a szellem és a test, 
a gondolkodás és cselekvés, az 
önmérséklet és kiteljesedés egy-
ségét, az ember és természet 
harmóniáját, az egészség és jól-
lét holisztikus megközelítését.” 

Idén Szekszárd is csatlakozott 
A Nemzetközi Jóga Világnaphoz. 
Június 17-18-án a Babits Mihály 
Kulturális Központ adott otthont 
a Szekszárdi Jóga Napoknak. A 

program szombaton reggel me-
ridián tornával kezdődött, Lo-
sonciné Zana Judit vezényletével. 
Később Holló Eszter hangrelaxá-
cióval, tradicionális sivananda 
jógával várta az érdeklődőket. A 
szombati napot hatha jóga flow 
és jóga nidra zárta. Vasárnap a di-
namikus hatha jógával ismerked-
hettek az érdeklődők. A kétnapos 
programot lazító yin jóga zárta.

A rendezvény teljesen ingye-
nes volt, a résztvevőknek csupán 
jóga szőnyeget kellett magukkal 
vinni. Szekszárdon számtalan 
lehetőség nyílik a jóga életmód 
gyakorlására. A Szekszárdi Jóga 
Napok oktatói rendszeresen 
tartanak órákat szerte a város-
ban, amelyekről többek között 
a világhálón található bővebb 
információ.   -wj-
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A Rosszcsontok visszavághatnak az elveszített döntőért
A hajrájához érkezett a Bodri Pincészet 
Divízió I-es amerikai-futball bajnok-
ság. Vasárnap az elődöntőket rendezik, 
melynek egyikében a Szekszárd Bad Bo-
nes is érdekelt.

Az alapszakaszban a második helyen záró 
Rosszcsontok hazai pályán fogadják a har-
madik Gladiators együttesét. A debreceniek 
a szekszárdiakhoz hasonlóan nagy különb-
ségű győzelemmel hangoltak az elődöntő-
re, miután idegenben 56-6-ra intézték el 
a Budapest Wolves második csapatát. A 
június 26-án, vasárnap 15 órakor kezdő-
dő összecsapás pikantériája, hogy a tava-
lyi Divízió II-es fináléban is ez a két gárda 
nézett farkasszemet. Akkor a Gladiátorok 
diadalmaskodtak, miután a Bad Bones sé-
rülés miatt elveszítette irányítóját, Gyarma-
ti Mátét. Most itt az alkalom, hogy Sződy 
Ferenc vezetőedző együttese visszavágjon 
a debrecenieknek.

– Elég mély nyomot hagyott bennem, hogy 
a kiválásom miatt nem tudtunk nyerni, de az 
már a múlt, most csak a vasárnapi „visszavá-
gó” lebeg a szemem előtt – mondja a Rossz-

csontok játékmestere, aki nem csak passzai-
val, de touchdownjaival is segíti csapatát.

– A rajt előtt ilyen szezonról álmodtatok?
– Az elsődlegesen kitűzött cél a pozitív 
mérleg volt, de a bajnokság közben már 
látszott, hogy lehet esélyünk az elődöntőre. 

Hogy ezt hazai pályán játszhatjuk, csak hab 
a tortán.

– Mi volt a Bad Bones erőssége az idényben?
– Talán az a mag, amely már évek óta együtt 
játszik, amelynek tagjai igazi közösséget 
alkotnak a pályán és azon kívül is. No és 
persze a szakmai stáb, az edzőink, akik kitű-
nően felkészítettek bennünket a meccsekre, 
így most az elődöntőre is.

– Milyen csapat a Gladiators?
– Jó egyéni képességű játékosok alkotta 
masszív együttes, amelynek több tagja a 
válogatottat is erősíti. Különösen Roják Ri-
chárdra és Harsányi Alexre kell odafigyel-
nünk, ha nyerni akarunk.

– Milyen mérkőzésre számítasz?
– A tét biztosan rányomja majd bélyegét 
a találkozóra, ezért kevés ponttal és nagy 
ütközésekkel tarkított csatára számítok. 
Bízom benne, hogy a rendre fantasztikus 
hangulatot teremtő, a csapatnak sok erőt 
adó közönségünk előtt sikerrel vívjuk meg 
a csatát.   - fl -
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ÁCS REZSŐ polgármester
Június 13-án, hétfőn tartotta 14–
16 óráig, előzetes bejelentkezés 
alapján. Tel.: 74/504-102. 
Szekszárd, Piac tér 1. „F” épület.

DR. MOLNÁR KATA jegyző 
Minden szerdán 10–12 óráig,  
Szekszárd, Széchenyi u. 27–31.

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület 
Az időpontot később közöljük. 
Garay J. Általános Iskola és AMI 
(Zrínyi u. 78.)

FERENCZ ZOLTÁN képviselő  
I. sz. választókerület 
A hónap harmadik keddjén  
16–17 óráig. Garay J. Általános 
Iskola és AMI (Zrínyi u. 78.)

GYURKOVICS JÁNOS képviselő  
III. sz. választókerület 
A hónap harmadik szerdáján 
17–18 óráig. I. Béla Gimnázium 
és Imformatikai Szakközépiskola
(Kadarka u. 25–27.)

DR. TÓTH GYULA képviselő
IV. sz. választókerület A hónap 
harmadik hétfőjén 16–17 óráig. 
Babits M. Ált. Isk. (Kadarka u. 17.)

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
V. sz. választókerület A hónap első 
hétfőjén, 18–19 óráig. Babits M. Kult. 
Közp., Remete terem (Szent I. tér 10.)

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 
képviselő VI. sz. választókerület 
A hónap második keddjén 16–17 
óráig. Szekszárd, Piac tér 1. „F” épület

DR. MÁTÉ ISTVÁN képviselő
VII. sz. választókerület
A hónap utolsó keddjén 17–18 
óráig. Országos Nyugdíjas Pol-
gári Egyesület klubhelyiség  
(Mészáros L. u. 7.)

ZAJÁK RITA képviselő
VIII. sz. választókerület 
A hónap utolsó szerdája 17 órától.  
Dienes Valéria Általános Iskola, 
(Szent-Györgyi Albert u. 6.)

PAP MÁTÉ képviselő
IX. sz. választókerület 
Előzetes bejelentkezés alapján: 
+36-20/298-3018. Baka István 
Általános Iskola (Béri B. Á. u. 89.)

GOMBÁS VIKTÓRIA RITA képviselő
X. sz. választókerület 

A hónap második hétfőjén 17–18 
óráig. Szőlőhegyi Óvoda.

RÁCZ ZOLTÁN képviselő
A hónap első szerdáján 17–18  
óráig. MSZP iroda (Mikes u. 24.)

MEZEI LÁSZLÓ képviselő
A hónap első szerdáján 17–18 
óráig. MSZP iroda (Mikes u. 24.)

SZABÓ BALÁZS GYÖRGY
képviselő 
Csütörtökönként 16–17 óráig. 
Jobbik iroda 
(Dózsa György u. 4.)

KEREKES LÁSZLÓ képviselő
A hónap negyedik szerdáján  
17–18 óráig tart. Babits Mihály 
Kulturális Központ, Remete terem

A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJAAGÓRA MOZI
Június 30., csütörtök
17:00 – Szenilla nyomában 3D
19:00 –  A függetlenség napja  

– Feltámadás
Július 1., péntek
17:00 – Szenilla nyomában 3D
19:00 –  A függetlenség napja  

– Feltámadás
Július 2., szombat
17:00 – Szenilla nyomában 2D
19:00 –  A függetlenség napja  

– Feltámadás
Július 3., vasárnap
17:00 – Szenilla nyomában 2D
19:00 –  A függetlenség napja  

– Feltámadás

Július 4., hétfő
17:00 –   A függetlenség napja  

– Feltámadás
19:00 –   A függetlenség napja  

– Feltámadás
Július 5., kedd
17:00 –   A függetlenség napja  

– Feltámadás
19:00 –   A függetlenség napja  

– Feltámadás
Július 6., szerda
17:00 –   A függetlenség napja  

– Feltámadás
19:00 –   A függetlenség napja  

– Feltámadás

Nyári nyitva tartás
A Babits Mihály Kulturális Köz-
pont értesíti látogatóit, hogy 
2016. június 16-tól augusztus 
31-ig hétköznapokon 8-18 óráig 
tart nyitva, szombaton és vasár-
nap zárva tart. A mozi és a jegy-
pénztár nyitva tartása változatlan.

Az intézményünk a nyár folya-
mán két hétig zárva tart, erre az 
időszakra ütemezik a szükséges kar-
bantartási- és nagytakarítási munká-
latokat. Ennek értelmében július 18. 
és 24. között az kulturális központ 
zárva tart, de a mozi nyitva tartása 
változatlan. Július 25. és 31. között 
a teljes intézmény zárva tart. 

Köszönjük a megértést!

Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata Közgyűlésének Hu-
mán Bizottsága nyílt pályázatot 
hirdet a 2016. évi Civil Keretre.

Felosztható keret:
 6.000.000 Ft

Pályázat célja:
A civil szervezetek 2016. évi 

működésének támogatása, 
mind eszköz és infrastruktúra, 
mind humánerőforrás tekinte-
tében, melyek elősegítik a szer-
vezet fejlődését, működését.

Pályázók köre:
A szekszárdi székhelyű civil 

szervezetek (egyesületek, ala-
pítványok, közalapítványok), 
amelyek a Civil Információs 
Centrumban regisztráltak, va-
lamint 
•  a Tolna Megyei Bíróság a fel-

hívás megjelenése előtt lega-
lább egy éve jogerősen nyil-
vántartásba vett és az alapító 
okiratuknak, illetve az alap-
szabályuknak megfelelően 
ténylegesen működnek,

•  tevékenységüket Szekszárdon 
fejtik ki,

•  köztartozásuk nincs, csődeljárás 
nem folyik ellenük, az önkor-
mányzattól előző évben elnyert 
civil támogatásról elszámoltak,

•  2016. május 31-ig teljesítették az 
Országos Bírósági Hivatal felé a 
beszámolói kötelezettségüket.

A támogatás tartalma:
A támogatás a pályázó 2016. 

január 1. és 2016. december 
31. között keletkező működé-
si és ugyanezen időszakban a 
működéshez kapcsolódó tárgyi 
eszközök beszerzési, illetve a 
humánerőforrás költségeihez 
nyújt támogatást.

A támogatás önmagában 
nem lehet a működés kizáró-
lagos forrása (a szervezetnek 
legalább 30%-os önrésszel kell 
rendelkeznie).

A finanszírozás módja:
Egyösszegű, utófinanszíro-

zású, vissza nem térítendő tá-
mogatás.

A pályázat benyújtásának 
módja:

•  A pályázatot egy eredeti pél-
dányban magyar nyelven, ki-
zárólag a bizottság által erre 
a pályázati célra kiadott pá-
lyázati adatlapon, amely sem 
tartalmában, sem formájá-
ban nem változtatható,

•  Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésé-
nek Humán Bizottsága részére 
címezve,

• személyesen vagy postai úton,
•  borítékon jól láthatóan feltün-

tetve a pályázati felhívás cí-
mét, a pályázó nevét és címét,

•  a kiírásnak megfelelően hi-
ánytalanul (a pályázati for-
manyomtatvány minden 
kérdésére választ adva), és az 
egyéb előírt dokumentumok 
becsatolásával kell benyújtani. 

A pályázat benyújtásának
helye:
•  Személyesen: Polgármesteri 

Hivatal Szekszárd, Széchenyi 
u. 27–31. (Humánszolgáltatási 
Igazgatóság Humán Osztály)

•  Postai úton: 7100 Szekszárd, 
Béla király tér 8. 

A pályázat benyújtásának 
határideje:
2016. július 18. (hétfő)

A pályázat elbírálásának
módja:

A pályázatok elbírálásáról 
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésé-
nek Humán Bizottsága dönt 
2016. szeptember 5-ig.

A pályázatok eredményéről 
a pályázó írásbeli értesítést kap 
2016. szeptember 16-ig.

A részletes felhívás és a pályá-
zati adatlap letölthető a www.
szekszard.hu honlapról, illetve 
átvehető a Polgármesteri Hi-
vatal Ügyfélszolgálati Irodáján 
(Szekszárd, Széchenyi u. 27-31.).

Felvilágosítást Pócs Margit, a 
közművelődési és civil kapcso-
latok referense nyújt telefonon 
vagy személyesen (telefon: +36–
74/504–119, Humán Osztály).

 Szekszárd Megyei Jogú 
 Város Önkormányzata 

 Közgyűlésének
 Humán Bizottsága

FELHÍVÁSMÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA SZEKSZÁRDON 
Wosinsky Mór Megyei 
Múzeum főépület 
(Szekszárd, Szent István tér 26.)
•  18:30 Hónap Műtárgya Extra: 

Rejtőzködő festmények. Előadás 
a múzeum könyvtártermében 

•  19:00 Oroszlánszív Hagyo-
mányőrző Egyesület 13. századi 
harcművészet, mindennapi élet.

•  19:45 Czövek Attila: előadás a 
nagyberuházásokat megelőző 
feltárásokról.

•  19:30 – 22:00 Válts köpönyeget!  
Öltözködés őskori, római és 
honfoglalás kori ruhákba.

•  19:30 – 24:00 Vissza a múltba.  
Látványtúra a pincemúzeumban 
(félóránként).

•  19:30 – 24:00 Zseblámpás ka-
landtúra a padlástól a restaurátor- 
műhelyig (félóránként).

•  20:00 Dr. Gaál Attila tárlatveze-
tése: a „Nem térkép e táj” című  
időszaki kiállításban.

•  21:30 Dr. Szabó Géza tárlatve-
zetése: a „Nem térkép e táj” című  
időszaki kiállításban.

Babits Mihály Emlékház
(Szekszárd, Babits Mihály u. 13.)
•  19:00 – 19:30 Török Sophie: első 

szekszárdi utamról. Rubányi 
Anita előadóművész felolvasása.

•  21:00 – 21:45 Lovas Csilla  
tárlatvezetése az emlékházban.

Irodalom Háza – Mészöly Miklós 
Múzeum
(Szekszárd, Babits Mihály u. 15.)
•  20:00 – 20:30 Filmvetítés: riportok 

a Magasiskola írói alkotótábor  
és mesterkurzus tanáraival és  
diákjaival.

•  22:00 – 22:30 Filmvetítés: riportok 
a Magasiskola írói alkotótábor  
és mesterkurzus tanáraival  
és diákjaival.

Vármegyeházi kiállítások
(Szekszárd, Béla király tér 1.)
•  15:00 – 20:00 Paprikajancsi  

készítés. Kézműves foglalkozás.
•  15:00 – 24:00 Nyomozz velünk! 

Kaland játék a Tájak, települé-
sek, emberek című kiállításban.

•  17:00 A csökölyi meg a bugaci  
pásztor. Garay Ákos népi 
életképei és néprajzi fotói.  
Kiállításnyitó.

•  18:00 – 24:00 Látogatás a dísz-
teremben.

•  18:00 – 24:00 Zseblámpás kaland-
túra a légópincébe (óránként).

•  18:30 Lovas Csilla tárlatvezetése:  
a régi „Vármegyeháza világa” 
című kiállításban.

•  19:30 Lovas Csilla tárlatvezetése:  
a Vármegyeháza dísztermében.

•  20:00 Dr. Vizi Márta tárlatvezetése: 
„És mi újság a Béla király téren?”.

•  21:00 Drámacsoport előadása 
Szűcs Zsuzsanna és Rubányi 
Anita közreműködésével.

Belépőjegy: 300 Ft (karszalag, 
mely minden kiállítás megtekin-
tésére jogosít) 10 éves kor alatt és 

70 év felett a belépés ingyenes. 
A múzeumok 24.00 óráig 

tartanak nyitva.

A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár nyári nyitva tartása:

•  Július 1-től július 31-ig kedd  
kivételével minden hétköznap várjuk 
az érdeklődőket részlegeinkben.

•  Augusztus 1-től augusztus 7-ig az in-
tézmény ZÁRVA tart.

•  Augusztus 8. és augusztus 19. között 

csak a következő  szolgáltatások lesz-
nek elérhetők: DVD kölcsönzés, na-
pilapok olvasása, internetezés a mé-
diatárban.

•  Augusztus 22-től a megszokott nyit-
va tartással várjuk újra Olvasóinkat.

Tájékoztatás
SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága az alábbi 

tájékoztatást teszi közzé:2016. július 1-én, pénteken,  
az egészségügyi szolgáltatóknál munkaszüneti nap lesz,  

(24 órás) ügyeleti szolgálat működik. 
Sürgősségi betegellátás Szekszárd és a 14 társult  

település lakossága számára: 
Felnőtt ügyelet: Szekszárd, Vörösmarty u. 5. 
Gyermek ügyelet: Szekszárd, Szent I. tér 18.

Telefon: +36–74/318–104
 Dölles Lászlóné, intézményvezető

A Babits Kulturális
Központ ajánlja

MŰSORVÁLTOZÁS!
Június 29. (szerda) 19:00 
– Művészetek Háza
Zeneszalon Szilasi Alexszel

A nagy hagyományokkal 
rendelkező szekszárdi Ze-
neszalont 11. alkalommal 
a misztikum jegyében hív-
ták életre. A szünetekben a 
Sebestyén Pince mutatja be 
hagyományait és borait. 

Zeneszalon jegy: 4000 Ft.



2016. június 26.16

7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 
Állandó elérhetőség: 74/317-632, 30/299-6445

Ügyelet 0-24-ig: 30/929-5609
Teljes körű ügyintézéssel állunk az Önök rendelkezésére!

(01543)

ÁLLANDÓ
KÉSZENLÉT
0-24 ÓRÁIG:

06-30/936-32-55(01538)

ANHUR TEMETKEZÉS
7100 Szekszárd, Béri B. Ádám utca 78.

Telefon, fax: 74/411–912 
www.anhurtemetkezes.hu

Termelői Bio
Homoktövis termékek

(01546)

Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca –
Kecskés Ferenc utca sarkán.

ibvier bt.

ÉLEZÉST VÁLLALUNK! kések, balták, ollók,
metszőollók,
ágvágók,
vésők,
gyaluk

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,

KULCSMÁSOLÁS
Szekszárd, Béri B. Á. u. 54/a. • 74/413-004 

Szekszárd, Rákóczi u. 10. • 74/512-453
Tolna, Deák F. u. 82. • 74/540780  (01541)

-30%
Az akció a résztvevő termékeink árából!

Keresse további akciós
termékeinket
üzletünkben!

NYÁRI AKCIÓ
a készlet erejéig!

Akciós fogyasztói ár:

47 500 Ft

Akciós fogyasztói ár:

29 490 Ft

KARCHER K3 
PREMIUM 
VÍZHŰTÉSES 
MOTORRAL

WD 3 PREMIUM 
SZÁRAZ-NEDVES 
PORSZÍVÓ

(01542)


