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E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Éjszakázók

Az irodalom PAD-ja

Borok és húrok

Bajnoki érmek

Idén immár 13. alkalommal
rendezték meg a Múzeumok
Éjszakája elnevezésű országos
programot. Szekszárdon mintegy kétezren látogatták a Wosinsky Mór Megyei Múzeum
négy helyszínen rendezett programjait.

→ 5. oldal

Húsz éves idén A PAD Irodalmi és Művészeti folyóirat,
melynek alapítói, Dicső Zsolt
és Jankovics Zoltán egy esztendőn át gyűjtötték az első
szám megjelenéséhez szükséges anyagiakat és az arra érdemes anyagokat.

→ 7. oldal

Kilenc évvel ezelőtt indította
útjára a Borok és Húrok Fesztivált a Szekszárdi Gitárkvartett.
Azóta évről-évre sokan látogatnak el a rendezvényre, hogy
máshol nem, vagy csak ritkán
hallható zenei élménnyel gazdagodjanak.

→ 9. oldal

Hat érmet szereztek a szekszárdi kerékpárosok az elmúlt héten
megrendezett debreceni időfutam- és a Bonyhád környékén
lebonyolított országúti magyar
bajnokságon. Nem csak a fiatalok, de a felnőtt bringások is remekeltek.

→ 13. oldal

Közös koccintás
Hatodik alkalommal tartották meg szombaton a nagy
koccintást a Magyar Bor- és
Pezsgő Ünnepén, Magyarország huszonkét borvidékének összesen 41 településén.
A László-napi Piknik részeként délután hat órára várták
a szekszárdiakat és minden
érdeklődőt a Béla király térre.
A pohárról – szokás szerint –
mindenkinek magának kellett
gondoskodnia, a bort a szekszárdi borászok állták. Ács Rezső polgármester visszaszámlálása után egyszerre emelkedtek
a magasba a borospoharak. A
Kadarka.net helyszíni becslése
alapján az idei közös szekszárdi
koccintáson legfeljebb 200 ember vehetett részt.

Korábban minden település
maga választhatta meg az időpontot a koccintásra, amit Szekszárdon augusztus 20-án tartottak. Volt, hogy közel háromezren
koccintottak az akkor még a
Prométheusz parkban megtartott eseményen. Igaz, az ünnepi
programok miatt egyébként is sokan tartózkodtak a városban. Ez
a gyakorlat tavaly megváltozott:
2015 óta mindenhol egyszerre,
június 25-én kora este, 18 órakor
tartják a koccintást.
Tavaly mintegy húszezren
koccintottak összesen az országban. A szervezők a rendezvénnyel a minőségi borokat,
illetve a kulturált borfogyasztást kívánják népszerűsíteni
Magyarországon.

Forrás: kadarka.net
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NÉVNAP–TÁR
Július 3. (vasárnap) – Kornél, Soma

Indul a búza aratása
A héten az ország különböző
pontjain megkezdődött az
őszi búza aratása. A Gabonatermesztők Országos Szövetsége szerint az átlagosnál
jobb termés várható az idén,
vagyis a cirka egymillió hektáron termesztett gabonából
ötmillió tonna felett terem.
Úgy tűnik, a búza nem sínylette
meg az esős időjárást annyira,
mint az árpa. A növény még
érésben van, s az elmúlt napok
nyárias melege minőségi szempontból még segíthet. Ebben
bíznak a város egyik legnagyobb
gabonatermelőjénél, az Aranyfürt Mezőgazdasági Kft-nél is,
ahol a jövő héten kezdik meg
a búza és a repce betakarítását.
Intenzív termesztési technológiát folytat a több száz hektáron
gazdálkodó társaság, s mint azt
Gyurkovics János, növénytermesztési ágazatvezető agronómus
elmondta, később érésű fajtákkal
dolgoznak, így az aratást is ennek
megfelelően végzik. „Valóban bizakodásra ad okot, amit látunk,
de az évjárattal kapcsolatosan
nem minősítenénk. Történhetnek menet közben is meglepetések, például kánikula esetén
felléphet szemösszeszorulás, de

az ekkor már nem kívánt esőzések is negatívan befolyásolhatják
a végeredményt”- jegyezte meg a
szakember, aki már várja, hogy
a betakarított búzán nedvességet
és egyéb paramétereket is mérjenek, mert az már azért jelzésértékű lesz.
A cég egyes mélyebben fekvő
területei minden évben ki vannak
téve a belvízveszélynek, ami általában a tavaszi munkálatoknál
okoz gondot. Az idei évre ebből
a szempontból nem panaszkodhatnak. „A vízfoltok környékén, a
szegélyeken azért látható a belvíz
nyoma” –jegyezte meg Gyurkovics János, akitől az is megtudtuk,
hogy az intenzív gazdálkodásuk
része, hogy a gombabetegségekkel szemben felvegyék a harcot,
akár többszöri védekezéssel is.
Az érzékenyebb fajtáknál ők is
érezték azt a fertőzési nyomást,
amiről a növényvédő szakemberek beszámoltak.
Ami a felvásárlási árakat illeti: az eddigi lejtmenet miatt volt
okuk a termesztőknek a kesergésre, de egyöntetűen bíznak
abban, hogy az étkezési búzáért
adott jelenleg igen alacsony,
tonnánkénti 40-41 ezer forintos
ár csak-csak megindul fölfelé.
Lenne hová... 
B. Gy.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Július 3.
(vasárnap)

zivatar, hidegfront erős széllel
max. 28o , min. 20o

Július 4.
(hétfő)

gyengén felhős, magas UV-B
sugárzás max. 28o , min. 14o

Július 5. (kedd) – Emese, Sarolta

Július 5.
(kedd)

gyengén felhős, magas UV-B
sugárzás max. 30o , min. 14o

Július 6. (szerda) – Csaba

Július 6.
(szerda)

közepesen felhős, magas UV-B
sugárzás max. 31o , min. 16o

Július 7.
(csütörtök)

zivatar. elszórtan zivatarok
lehetnek max. 28o , min. 17o

Július 8.
(péntek)

zápor
max. 27o , min. 14o

Július 9.
(szombat)

gyengén felhős
max. 28o , min. 13o

Kornél: latin eredetű; jelentése: somfa, szarv.
Soma: magyar eredetű; jelentése: som.

Július 4. (hétfő) – Ulrik, Babett

Ulrik: német eredetű; jelentése: öröklött birtokán uralkodó.
Babett: héber-görög-német-francia eredetű; jelentése: idegen, külföldi.
Emese: magyar eredetű; jelentése: anyácska.
Sarolta: török-magyar eredetű; jelentése: fehér menyét.
Csaba: török-magyar eredetű; jelentése: pásztor, kóborló.

Július 7. (csütörtök) – Apollónia, Apolka

Apollónia: görög-latin eredetű; jelentése: Apollónak szentelt.
Apolka: görög, latin, magyar eredetű; jelentése: Apollónak szentelt.

Július 8. (péntek) – Ellák, Edgár

Ellák: hun eredetű; jelentése: (ismeretlen).
Edgár: ószász-angol eredetű; jelentése: vagyon + dárda.

Július 9. (szombat) – Lukrécia, Marina

Lukrécia: latin eredetű; jelentése: megnyerő, vonzó.
Marina: latin eredetű; jelentése: tengeri, tengerből jövő, tengerhez tartozó,
tengerész.
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Bíró László: városunk közösségei érték- és kultúramentők
Június 24-én, pénteken hagyományosan az 1760-ban
épült Szent János és Pál kápolnánál tartotta Bíró László püspök és Bacsmai László
esperes-plébános László napi
szabadtéri miséjét.
Az eseményen a nagy hőség ellenére megannyi városi polgár
tette tiszteletét, ott voltak az alsóvárosi, újvárosi és felsővárosi
egyesületek tagjai is. Legyen a
szívnek, létünknek egyértelmű
irányulása, legyünk egyértelmű emberek, annak érdekében,
hogy társadalmunk elkerülje
önmegsemmisülését, önfelbomlasztását – többek között ez
volt a mise üzenete. Bíró László püspök szerint fontos, hogy
meg tudjuk különböztetni a jót
a rossztól, s, hogy figyelmünk a
lélek intézésére irányuljon, illetve egy-egy konkrét személyre,
aki előttünk áll.

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

– Úgy szeressük embertársunkat, ahogy neki arra szüksége
van – hangsúlyozta a püspök,
jelezve egyúttal: a remény és az
öröm embereivé kell válnunk. A
folyamatosan gyarapodó városi
közösségek kapcsán kiemelte
az erős összetartást, illetve azt,
hogy kreatív kisebbségként működjenek. – Kísérjük, erősítsük

egymást – fogalmazott. – A kreatív kisebbségek mentik meg
gazdag múltunk világát – üzente, kitérve arra is: ezek az apró
közösségek a huszonnegyedik
óra előtti percekben menthetik
át az emlékezetet, gyűjthetik be
az őket megelőző közösségek
értékeit, akik ezzel a munkával
kultúránk továbbvivői.

Véleménye szerint „imbolygó korunkban” a keresztények
elsődleges feladata, hogy következetesen éljék saját életüket.
Éppen úgy, ahogy a kórházi kápolna névadói, a 4. században
mártírhalált halt Szent János és
Pál római testvérpár. Ők is saját
értékrendjüket követték, szilárdan állva a pogány Rómával
és annak császárával, Julianus
Apostatával szemben, vértanúságot szenvedve el. – Korunk
emberének emlékezet-átömlesztésre és a lelki örömök ajándékára van szüksége: erre jó példát ad
az évente a kápolna körül összegyűlt közösség, amely az isteni
lét dimenzióját éli meg – vélekedett a püspök.
A mise zárásaként Bacsmai
László esperes-plébános köszönetét fejezte ki a püspöknek,
hogy régóta mélyíti az összetartozás érzését a szekszárdi emberekben. 
Gy. L.

László királyt a nemzet ügye és a hite vezette
A kórházi kápolna szomszédságában
tartott szabadtéri misét követően a
résztvevők a Bezerédj utcán át a Béla király térre vonultak, ahol Bíró László püspök és Ács Rezső polgármester köszöntötte a jelenlévőket Szent László király
szobránál, a László napi rendezvények
nyitányaként.
– A szent király Szekszárdon mindig is jelen
volt: nem csupán azzal, hogy az itt eltemetett I. Béla király fiaként ismert, hanem a
templom mellékoltárán is megjelenik –
utalt a királyt övező szekszárdi kultuszra
Bíró László. Szavai szerint városunkat, életünket átszövi László alakja, aki a pogány
kunokkal vívott harcának köszönhetően
Erdély védőszentje is. Vilmos apát innen
indított küldötteket a bihari erdőbe Lászlóhoz, hogy tudassa vele: Szekszárdon ös�szeesküvést szőnek ellene – emlékeztetett a
püspök. Ennek következménye volt a mogyoródi csata, ahol Béla fiainak egyesített
seregei csapást mértek az országot a német
hatalomnak kiszolgáltató Salamon királyra.
– Szent Lászlóban időt álló, korszerű
szentet tisztelhetünk. Benne – nem csak
termetében, hanem emberségében is – egy

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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igazi európait ünnepelhetünk, hiszen Horvátországot úgy csatolta Magyarországhoz,
hogy nem igázta le az ott élőket – tette hozzá Bíró László, jelezve azt is: a szent király
törvényt adott a vasárnap megünneplésére

a szabolcsi zsinatban, és erkölcsi törvényeket szankcionált. A püspök úgy látja, hogy
korunkban az egoizmus mindenek fölött
áll, s az igénytelenség szabadsága dívik. Ebből a kivezető utat az igényesség szabadságában látja, amely létünket egységbe szedi.
Megjegyezte: mindannyiunk léte kapcsolatokból fakad, amelyek a találkozásokban
teljesednek ki. Lényeges, hogy megtanuljunk pozitív módon beszélni a családról és
az életről – hangsúlyozta a püspök.
Ács Rezső, Szekszárd polgármestere László királyról szólva emlékeztetett: nem akart
uralkodóvá válni, ám saját sorsán keresztül
is tapasztalta, miként vernek szét egy országot. Csak később, miután egy egész nemzetet érzett maga mögött, vállalta a küldetést. – Meg kell hallani, amit egy közösség
szeretne elérni – jellemezte László király
felfogását, kiemelve: a szent király Európa
legjobban virágzó, működő országát hagyta a következő uralkodóra. Mint mondta,
Lászlót két cél vezette: az ország és a nemzet
ügye, illetve a hite. Ma hasonló helyzetben
vagyunk, mint az ő korában, hiszen délről,
keletről most is mi próbáljuk megvédeni
Európát a bevándorlókkal szemben – tette
hozzá a polgármester. 
Gy. L.
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Estére igazi piknik-hangulat kerekedett a Béla király téren

Nemrégiben a megújult Pünkösdi Fesztivál, majd pedig a
Háry János Mesefesztivál látta vendégül a szekszárdiakat
és az idelátogatókat. Mindkét
esemény kiváló hangulatban
és nagy közönség előtt zajlott.
Június 25-én egy újabb városi
rendezvény várta a kikapcsolódásra vágyókat: a „László napi
Piknik” a Béla király térre hívta
a vendégeket. A korábban Szent
László Napok néven ismert
program átalakult és egy családi nap keretében, a szervezők
egy belvárosi piknik hangula-

FOTÓ: KADARKA.NET

Szekszárd az idei évben egy
minden eddiginél bővebb
rendezvénynaptárral jelentkezett, melynek során több korábbi városi rendezvény megújult, illetve újabb programok,
fesztiválok is elindultak.

tot igyekeztek kialakítani, ahol
minden korosztály megtalálhatta a számára kedvelt programot.
A szombati László napi Piknik során a Béla király tér nagy
részét műfűvel borították be,
amire délelőtt a gyermekműsorra kíváncsi családok, később

a könnyűzenei koncertek közönsége telepedett le. A piknikre ezúttal nem kellett otthon készített „elemózsiával” érkezni,
hiszen a téren négy szekszárdi
étterem (Aranykulacs Kisvendéglő, Papa Borozója, Stefán
Ételbár, Szász Étterem) kínálta

a hangulathoz illő, street-food
jellegű ételeit. Kóstolhattunk
többek között malacos batyut,
piknik burgert és corn-dogot is,
az édes falatokról nem is beszélve. A vendéglátók mellett hat
szekszárdi pincészetnél (Herr,
Prantner, Sárosdi, Schieber,
Toronyi, Tringa) kiváló borait
élvezhettük.
Az Országzászló előtti színpadon fellépett többek között
a Bóbita Zenekar, a Csizmazia Alapítvány, a Szekszárd All
Stars, Bogi and the Berrys és az
Alterego. Gyermekszínjátszó
csoport. A templom melletti
füves területen játékok várják
a kisebbeket, a piknikhangulatnak megfelelően pingpong,
csocsó, tollaslabda, petanque és
egyéb ügyességi játékok állnak
rendelkezésre.

SZV

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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A szekszárdiak is a múzeumban „éjszakáztak”
Immár 13 esztendeje indult a
Múzeumok Éjszakája országos programsorozat, melynek célja a tanítva szórakozás
és a szórakozva tanítás.
Ebben az évben országszerte
csaknem 400 intézmény 2200
programjából válogathattak az
érdeklődők június 25-én. Az
eseményhez több, mint egy évtizede a Wosinsky Mór Megyei
Múzeum is csatlakozik. Szekszárdon négy helyszín várták
az érdeklődőket. A Wosinsky
Mór Megyei Múzeum főépületében az állandó kiállításokon
túl népszerű program volt a
„Válts köpönyeget! Öltözködés
őskori, római és honfoglalás
kori ruhákban” című esemény.
A látogatók kedvence a „Zseblámpás kalandtúra padlástól a
restaurátor műhelyig”.
A főépület előtti téren a Múzeumok Éjszakája társrendezvényeként zajlott a 9. Borok és
Húrok Fesztivál. A múzeum

FOTÓ: RETKES TAMÁS
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további épületeiben is rengeteg program várta az érdeklődőket: a Vármegyeházán
Garay Ákos népi életképeit és
néprajzi fotói bemutató tárlat
nyílott. Az alkotóra idén kiállítás-sorozattal emlékeznek
születésének 150. évfordulója
alkalmából. A Vármegyeházán
a gyerekekre is gondoltak, akik
paprikajancsit készíthettek,
kézműveskedhettek, de akár

nyomozhattak is a „Tájak, települések, emberek” című állandó kiállításon, egy kalandjáték
keretében. Itt is volt zseblámpás túra a Vármegyeháza alatti
egykori légópincébe.
A Babits Mihály Emlékházban és az Irodalom Házában
is zajlottak programok a Múzeumok Éjszakáján. Előbbiben
Török Sophie: Első szekszárdi
utamról című alkotását hallhat-

ták a vendégek Rubányi Anita
előadóművésztől. Emellett Lovas Csilla tartott tárlatvezetést a
házban. Az Irodalom Házában
filmvetítés zajlott „Riportok a
Magasiskola írói alkotótábor
és mesterkurzus tanáraival és
diákjaival” címmel.
A Múzeumok Éjszakája szekszárdi programjain csaknem
2000 látogató vett részt idén.

-wj-

(01573)

Megnyitottunk!

Az EB ideje alatt meccskivetítés hűsítő italokkal.
Hétköznap 11:30–21:00 óráig,
Nyitva:
hétvégén 11:30–22:00 óráig.
Hétfőn éttermünk zárva tart.

A Tolna megyei születésű
festő és grafikus, Garay Ákos
születésének 150. évfordulóján emlékévvel tiszteleg a
művész munkássága előtt a
Wosinsky Mór Megyei Múzeum, a Víz’P’Art Közalapítvány
és a Szedresi Sziget Egyesület.
Az emlékév programjai között
kiemelt szerepet kapnak az – országosan ismertté a lovakról, ménesekről és a magyar huszárokról
készült festményeivel, rajzaival
vált – alkotó sokoldalú munkásságát bemutató kiállítások. Az áprilisban Szedresben nyílt, „Garay
Ákos, a nagy háború grafikusa”
címet viselő tárlatot követően az
elmúlt szombaton a megyei múzeum vármegyeházi kiállítótermében nyílt tárlat. „A csökölyi
meg a bugaci pásztor” címet viselő kiállítás anyaga Garay Ákos
népi életképeibe és néprajzi fotóiba enged bepillantást.

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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Életképek és néprajzi fotók Garay Ákos szemével

A tárlat a Múzeumok Éjszakája szekszárdi eseményeinek nem hivatalos megnyitója

volt. A kiállítás megnyitóján
Ódor János, a megyei múzeum
igazgatója köszöntötte az ér-

A Tolna megyei Apáti pusztán született festő és
grafikus Garay Antal 1848-as honvédhadnagy
gyermeke. Országosan ismertté a lovakról, ménesekről és a magyar huszárokról készült festményeivel, rajzaival vált. Forrásértékűek a népélet témaköréből készült festményei, tus- és ceruzarajzai.
Gyakran festett sárközi témájú képeket is, de
szívesen örökítette meg a bugaci pásztorok életét

deklődőket, majd dr. Horváth
Kálmán kormánymegbízott
ajánlotta a képeket az érdeklődők figyelmébe.
A megnyitón közreműködött
ifjú Tövisháti András népzenész, aki parasztfurulyán adott
elő két dalt, közte a „Kiszáradt a
tó” címűt, amely a legenda szerint Garay Ákos kedvence volt.
„A csökölyi meg a bugaci pásztor” címet viselő kiállítás szeptember 11-ig látogatható, hétfő
kivételével minden nap 10 és 17
óra között a Vármegyeházán.
SZV

is. Több könyvhöz készített illusztrációt, így nagybátyja, Garay János: Az obsitos című munkájához
is. Az I. világháború alatt Vilmos huszárként a
frontvonalból küldte haza rajzait. Szekszárdon
1924-ben mutatkozott be két másik Tolna megyei
festővel közös tárlaton. Garay Ákos alkotásainak
legnagyobb gyűjteményét a Wosinsky Mór Megyei
Múzeumban és a Néprajzi Múzeumban őrzik.
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Új elnökkel készül a jubileumi évre a szekszárdi Rotary
Tizennyolcadik láncátadó ünnepségét (charter) tartotta
szombaton a Vármegyeháza
kertjében álló Rotary-kőnél
az RC Szekszárd.
A leköszönő elnök, Bajszné
Kiss Magdolna évértékelőjében
hangsúlyozta: a 2015-ös nagy
kórház-projekt után visszafogott, nyugodt évre készültek,
hogy erőt gyűjtsenek a követ-

FOTÓ: KISS ALBERT

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

kező esztendő feladataira. Ennek ellenére igazán mozgalmas
klubélet áll mögöttük: kihelyezett üléseken, közös kerékpártúrán, disznóvágáson mélyíthették
el ismeretségüket a tagok, akik
előadásokat is tartottak társaiknak. Bajszné emlékeztetett: részt
vettek a district valamennyi
fontos eseményén, jó kapcsolatot ápolnak a régió klubjaival.
Továbbra is kiemelten támogatják a hospice-t és a tehetséges
fiatalokat, de nem felejtkeztek
el az állami gondoskodásban
élő gyerekekről sem, és megrendezték hagyományos báljukat is.
Az év kiemelkedő eseményének
nevezte volt K. R. Ravindran világelnök elmúlt havi látogatását,
aki a Balassa kórháznak átadott
orvostechnikai műszereket, eszközöket is megtekintette.
Mielőtt a magyar kormányzóság júniusi kongresszusán
Paul Harris-díjat átvevő Bajszné Kiss Magdolna átadta volna

az éves elnökséget szimbolizáló láncot Szrnka Pálnak, még
elismerések átadására is sor
került, melyben a kongresszuson a Magyar Rotaryért-díjban
részesült dr. Sólyom Bódog is
segédkezett. Többéves, színvonalas titkári munkájáért Paul
Harris-díjat kapott Bárczy Örs,
míg Szentgyörgyi Albert-díjban
részesült az ifjúsági munkában
és rendezvények szervezésében
vállalt feladataiért dr. Kiszler
Gyula, a kórházprojektben végzett tevékenységéért Märcz Zoltán és az adományok szállításában vállalt közreműködéséért
Rábóczki Péter is.
Az új elnök székfoglalójában
kiemelte: elődei nagy lelkesedéssel és professzionálisan
végezték munkájukat, ezért
magasra került a mérce. Hangsúlyozta: jövőre lesz százéves a
Rotary, s ezt az RC Szekszárd a
nagyszabású projekttel ünnepelni, melynek ismét a kórház

gyermekosztálya és szülészete
lenne a kedvezményezettje. A
további tervekről szólva Szrnka Pál megjegyezte: az Országos Kéktúra útvonalának egyik
szekszárdi pontján kialakításra
kerülő közösségi tér projektje
őszre tolódik. Felvetődődött
a Palánki úti körforgalom közelében található buszmegálló
átalakítása fedetté, de szeretnék
weblapjukat is megújítani. Az
ifjúsági szolgálat terén továbbra is támogatják a tehetséges
diákokat, kiemelt figyelmet
fordítva az iskolákra, óvodákra,
gyermekotthonokra, és ismét
megszervezik a nemzetközi érdeklődésnek örvendő szedresi
lovas tábort is.
Az új elnök hozzátette: áprilisban tartják ezredik klubülésüket. Ezt az alkalmat is szeretnék emlékezetessé tenni egy
Rotary Nap megszervezésével,
vagy a kormányzói látogatással.
SZV

Nyolcvan éve hunyt el a kereskedővilág kiemelkedő alakja
Pirnitzer Antal szekszárdi kereskedő 1842. január 22-én
született Pakson, Pirnitzer
József kereskedő és a jó nevű,
paksi kereskedőcsaládból
származó Behr Katalin gyermekeként.
Édesapja 1848. március 15-én épp
üzleti ügyben járt Pesten, így lett
részese a Nemzeti Múzeum előtti
eseményeknek. A 12 pont törvény
előtti egyenlőség követelésével
egy időben beállt nemzetőrnek.
Unokái megőrizték a Nemzeti
dal első napi kinyomtatott példányát. Pirnitzer Antal Szekszárdon
végezte iskoláit, s már 13 évesen
apja üzletében dolgozott. 1867-től
József fiaival, Antallal és Lajossal
„röfös-divatáru társascéggé” nyilváníttatták üzletüket, amelynek
emblémáján a P-J-F felirat a Pontosság, Jóindulat, Figyelmesség
elvére utalt. Hirdették továbbá,
hogy „a megelégedett vevő a legjobb cégér”. Pirnitzer Antal 1880

körül feleségül vette Ornstein
Klárát, és házasságukból hét gyermek született.
A Pirnitzer-család 1890. április 24-én nyitotta meg a megye
legnagyobb áruházát a Széchenyi utca 37-39. és a Garay tér 2.
alatti saroképületben – később
Otthon áruház, ma bank. A
házban cipőt, kötött-, divat- és
rőfösárut lehetett kapni rendkívül bőséges kínálattal. Pirnitzer

Antal az áruházat klasszikus
üzleti érzékkel irányította, így
válhatott boltjuk országos hírűvé. Munkájának a közönség legszélesebb rétegei is elismeréssel
adóztak. Üzletük mindvégig
készpénzben fizetett szállítóiknak, jelentős kedvezményekhez
jutva ezáltal, amellyel természetesen a haszon sem maradt el.
A családi áruház 1925. december 8-án leégett, a kár inflációs

koronában négymilliárdra rúgott.
Az épület helyreállításában Perry
(Pirnitzer) Gyula bécsi bankár
nyújtott segítséget 40 ezer pengő
kölcsönnel. Antal a szekszárdi
Kereskedelmi Kaszinó alapító elnökként, az Magyar Kereskedők
Egyesülete szekszárdi kerületénél
alelnökként tevékenykedett. Tagja volt a Kereskedelmi és Iparkamarának, valamint könyv és
írásszakértője a Szekszárdi Királyi Törvényszéknek. A Szekszárdi
Népbank alapítója és igazgatósági tagjaként is feladatot vállalt, de
Tolna vármegye törvényhatósági
bizottságának tagjaként is ismert
volt, csak úgy, mint virilis városatyaként. Ötvenéves házassági
évfordulója kapcsán alapítványt
hozott létre a szegények téli tüzelővel való ellátására. Pirnitzer
Antal 1936. június 28-án, 94 évesen hunyt el. 
Gy. L.
(Forrás: Dr. Dobos Gyula:
 Szekszárd a XX. század első
évtizedeiben.)

7

2016. július 3.

Náluk publikált a kortárs magyar irodalom színe-java
Húsz éves idén A PAD Irodalmi és Művészeti folyóirat,
melynek ötletéről az alapító
„atyák” 1996 tavaszán beszélgettek először. Dicső
Zsoltnak és Jankovics Zoltánnak aztán csaknem egy teljes
esztendejébe került, amíg
„összekalapozták” a lap első
számának kiadásához szükséges anyagiakat és írásokat.
– Amikor 1997 májusában
pályázati úton megjelenhetett
A PAD első kiadványa, még
sejtelmünk sem volt, milyen
formában fogjuk működtetni.
Akkoriban a városban hiány
mutatkozott irodalmi, művészeti orgánumból, melynek
alapjait a ZUG szórakozóhely
keretein belül fektettük le. A
lapnak hamar híre ment és
kézzelfoghatóvá vált. Érkeztek
is rendre a művek: ezek elsősorban versek, novellák voltak
még – emlékezett Dicső Zsolt.
– Miben volt egyedi A PAD a
hasonló vidéki lapokhoz képest?
– Zoltánnal és Gulya Istvánnal, a fővárosi „kapcsolattal”
vágtunk bele. Azon túl, hogy
helyet kívántunk biztosítani a
helyi alkotók számára, fordítások megjelentetésére, képzőművészek bemutatására is
koncentráltunk. Az egyediség
kizárólag mi voltunk: személyiségünk, tenni, változtatni akarásunk. Azután 2002-ben egyesületet szerveztünk a lap köré,
mivel csak így folytathattuk a
működést. A későbbiekben tag-

A PAD-nak idén szeptemberben új lapszáma jelenik
meg, amely a Petőfi Irodalmi
Múzeumban és a Szekszárdi
Szüreti Napokon is bemutatkozik. Július 11. és 16. között
a „Szekszárdi Magasiskola”
is várja az érdeklődőket, év
végén pedig a lap jubileumát
külön is megünneplik.

FOTÓ: KISS ALBERT
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Az alapítók: Dicső Zsolt (balról) és Jankovics Zoltán
gá vált például Komjáthi Tamás,
Kis Pál István, Gacsályi József,
Liebhauser János vagy Németh
Judit is.
– És akkor jöttek a sikerek…
– A kortárs magyar irodalom jelesei közül szinte valamennyi művész megjelent a
folyóiratunkban, ezzel tettünk
szert országos hírnévre – veszi át a szót Jankovics Zoltán.
– Szekszárd Kiemelkedő Művészeti Egyesületévé váltunk, a
Mészöly Miklós Emlékplakettet is átvehettük. Részt vettünk
a „Szekszárdi Magasiskola”
Mészöly Miklós Íróakadémia
és Irodalmi Mesterkurzus alapításában, megszerveztük az
esztergomi „Fesztergom Fesztivál” rendezvényeit. Közben
sorra jelentek meg „A Pad”
kötetek, de készítünk egy
ART-e szekszárdi vörösbor
sorozatot is. Lehet, hogy kifelejtettem valamit...

– Lehet, de itthon már ez is
egy komplett életműnek számít.
Akadtak buktatók?
– Kettő is a húsz év során –
folytatja Dicső Zsolt. – Az első
és állandó az anyagiak szűkössége, amely elsősorban megjelenési korlátokat jelent. A második mi magunk vagyunk, illetve
saját korlátaink. Bár kevés van,
de az egyik fő ellenség az idő...
– Hanyatlik az irodalom népszerűsége – vallják többen. Mivel
„húzzátok be” a jelen olvasóját a
kiadványotokba?
– A lap profilja nem változott.
Úgy látjuk, az olvasói tábor
esetünkben nem szűkül egy bizonyos rétegre: olvas bennünket valamennyi korosztály. Ma
is olvasnak az emberek és úgy
vélem, egyre többet fognak. Az
irodalom az irodalom. Nem ér
rá hanyatlani, mert dolga van.
Mi ma az irodalmi sláger? Hát
a jó! Remélem. Az tény, hogy

megváltozott. Ahogy a kor is,
amelyhez alkalmazkodni kell,
ha tetszik, ha nem, mert irodalom ott van, ahol az olvasó van.
– A jelen verebei „ücsörögnek-e” a PAD-otokon?
– Mi mindig is nyitottak
voltunk a fiatalok felé, aztán
hogy éltek vele, az más kérdés
– mondja Jankovics Zoltán.
– Szerintünk nem kellőképp,
ezért innen is üzenjük: éljetek
velünk!
– Mekkora a hazai értelmiség
felelőssége abban, hogy újra olvassanak az emberek?
Az értelmiség felelőssége
mindig nagy – válaszolja Dicső
Zsolt. – Persze, az értelmiség
néha belealszik ebbe a felelősségbe. A legnagyobb probléma,
hogy az iskolákban nem irodalomtörténetet kellene tanítani,
hanem a kortársakkal kellene
kezdeni. Ez hozhatna igazán
valódi olvasási kedvet.

Gyimóthy L.

Szerzők, barátok ünnepelték együtt június 9-én, a könyvtár udvarán A PAD két évtizedes fennállását
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Június 20-tól új nyitvatartási idő:
Hétfő – péntek: 07:30 – 16:30 óráig
Szekszárd, Tartsay Vilmos u. 19.
Tel.: 06 20/9920-821, 06 74/410-638
E-mail: tompalko@citromail.hu(01555)

Bor- és hangkóstoló Szekszárdon

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 ﬁzetési 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.

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

(01572)

Kilenc évvel ezelőtt rendezte
meg a Szekszárdi Gitárkvartett az első Borok és Húrok
Fesztivált. A kezdeményezés
azóta hagyománnyá vált, így
évről-évre sokan látogatnak
ki a Szentiván-éjhez közeli
fesztiválra, hogy olyan zenei
különlegességeket halljanak,
amelyeket kevés helyen hallhat csak az ember.
A Szekszárdi Gitárkvartettet
és annak vezetője, Csele Lajos
kilenc évvel ezelőtt elhatározta,
hogy évről-évre megrendeznek
Szekszárdon egy olyan fesztivált, amely a bor és zene különleges házasságából születik.
Borból jófajta szekszárdit kós-

tolhat a közönség, a zenét illetően pedig elmondható, hogy
igazi különlegességek várják az
érdeklődőket.
Június 25-én, szombaton a
Wosinsky Mór Megyei Múzeum előtti téren felállított színpadon Ódor János, a múzeum
igazgatója és dr. Máté István
önkormányzati képviselő mondott köszöntőt, majd Savanya
István lépett elsőként színpadra. A magyar származású, Kanadában élő blues-gitárost a
Szekszárdi Gitárkvartett követte Wessely Ági, Lotz Katalin és
Rubányi Anita közreműködésével. Irodalmi-zenés műsoruk
nagyon népszerű országhatáron
túl is. Ezt követően az ország-

szerte kedvelt szekszárdi rockabilly trió, a The Stinky Rodders
hívta táncba a fesztivál résztvevőit. Őket a szegedi Oroszlánszív Lovagrend Egyesület fegyver- és táncbemutatója követte.
A nézők látványos párviadalokon keresztül ismerkedhettek
a középkor sajátos világával. A
9. Borok és Húrok Fesztivált
Grandpierre Atilla és zenekara,
a Vágtázó Csodaszarvas fergeteges őserejű, mágikus zenei
koncertje zárta.
A koncertek és egyéb programok szünetében a látogatók kiváló szekszárdi borokat
kóstolhattak. A rendezvény
civil szervezésben valósul meg
évről-évre, önkéntesek közre-

FOTÓ: KISS ALBERT

Akkumulátorok, generátorok,
indítók alkatrészeladása,
felújítása.
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működésével, szekszárdi vállalkozók támogatásával. Egyre
többen segítik ezt kezdeményezést, Szekszárd önkormányzata
immáron 9 éve kiemelt támogatója a rendezvénynek. A Borok
és Húrok Fesztiválon a bor és
hangkóstolás ingyenes. A rendezvény a Múzeumok Éjszakájával szoros együttműködésben
valósul meg, így a látogatók a
zenei élmény mellett évről évre
kiállításokat is megtekinthetnek
a múzeumnak köszönhetően. A
Borok és Húrok Fesztivál Jövőre
jubilál: a szervezők a tervek szerint egészen különleges programmal várják majd 2017-ben
az érdeklődőket.

Wessely Judit

FOTÓ: IFU

PALKÓ 2000 Bt.
Autóvillamosság
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Szilasi Alex a Zeneszalonban. Az Ifjúsági Unió Szekszárd nagy
hagyományokkal rendelkező Zeneszalonjának június 29-i vendége
Szilasi Alex zongoraművész volt. A Művészetek Házában tartott
hangverseny szünetében a Sebestyén Pince mutatta be borait.

10

2016. július 3.

Film készül a Gemencről

FOTÓ: SZV

Film készül Gemencről és az
árterek világáról. A Green
Planet Films által napvilágra
került fotók és a nemrég megjelent előzetes alapján csodálatos alkotásra számíthatunk.

Használható nyelvtudás –
Nyitott Világ Alapítvány
Szekszárdon szerencsére
igen aktív a civil élet. A szervezetek egyike a Nyitott Világ
Alapítvány, amely jövőre lesz
húszéves. A nyelvtanítással
foglalkozó alapítványnak
köszönhetően az elmúlt két
évtizedben csaknem ezer
diák tett sikeres vizsgát angol
vagy német nyelvből.
A Nyitott Világ Alapítvány célja,
hogy anyanyelvű tanárok közreműködésével segítsék a diákokat
az általuk választott idegen nyelv
elsajátításában. A közoktatást
kiegészítve foglalkoznak nyelvoktatással. Jellemző, hogy olyan
diákok választják a Nyitott Világ
Alapítványt, akiknek a nyelvtudással céljuk van, hiszen az itt
megalapozott tudásra bátran
építhetnek akár itthon, akár külföldön. A kiejtés, a szókincs, a beszédértés nem csak a különböző
vizsgákon, hanem a mindennapi
életben is fontos szerepet játszik.
A tanévet kísérő nyelvtanfolyamokon kis csoportokban, célzottan a nyelvvizsgára készülnek a
diákok, megkönnyítve a bejutást
a felsőfokú oktatási intézményekbe, illetve a diploma megszerzését. A tanfolyamok híre „szájhagyomány útján” terjed.
Népszerűek és tizenhat éve telt
házzal működnek a nyári nyelvtáboraik Fadd-Domboriban. Itt
anyanyelvű tanárok közreműködésével tanulhatnak a résztvevők, ami különösen hasznos egy
nyelv elsajátításánál, hiszen így
az élő idegen nyelvet tanulhat-

ják, gyakorolhatják. Mindezek
nyomán nem ritka, hogy egyegy diák két középfokú után egy
felsőfokú nyelvvizsgát is szerzett
a középiskola befejezése előtt.
Emellett anyanyelvi környezetben is lehetőség van az idegen
nyelv gyakorlására.
Az idei évben is a megszokott,
hagyományos programok várják
a diákokat: az egyhetes kulturális utazás Bécsbe, ahol az osztrák
kiejtést gyakorolva ismerhetik
meg a diákok a város nevezetességeit. Nagyszerű élményekkel gazdagodott a tavalyi úton
Koltai-Kiss Luca, aki az egy hét
alatt nem csak új barátokat, de
tengernyi tapasztalatot és tudást
is szerzett, s ennek is köszönhetően a most érettségiző lány
már két középfokú nyelvvizsgát
is tett. Az idén ismét sor kerül
a németországi utazásra, amit
2002 óta évente szervez meg az
alapítvány a Tolna Megyei Önkormányzat támogatásával. A
magyar diákok Tauberbischofsheimbe utazhatnak. Legnagyobb népszerűségnek mégis az
augusztusi nyelvtábor örvend,
ahol kanadai, angol és német
anyanyelvű tanárok is tanítanak.

-wjNyitott Világ Alapítvány
7100 Szekszárd,
Béla király tér 6.
A szervezet képviselője:
Tóth Lászlóné, titkár.
E-mail:
tothnemarta@gmail.com

A filmet készítő stáb hosszú évek
óta forgat Európa legnagyobb
kiterjedésű, összefüggő ártéri erdejében. A csapat még 2012-ben
kezdte el a munkát, ami a tervek
szerint 2016 szeptemberéig tart.
A film főszereplői a fekete gólyák,
az ő életüket mutatja be a film a
fészeképítéstől a fiókák kirepüléséig – olvasható a Gemenc Zrt.
honlapján, amely támogatja is a
film elkészítését. Mint írják: az
együttműködés „mellékterméke”

FOTÓ: GEMENC FILM

többek között az is, hogy az érdeklődők 2013-óta élőben követhetik
nyomon a bekamerázott fekete
gólyafészekben zajló eseményeket.
A filmkészítők a forgatásokhoz
speciális leshelyeket is építettek,
hogy zavartalanul filmezhessék az
állatok életét. A csapat a legújabb
technikai lehetőségeket is kihasználja ahhoz, hogy az ártéri erdőt
és állatvilágát úgy mutassa be,
ahogy korábban még nem láthattuk. A készítők a forgatás részleteiről rendszeresen osztanak meg
fotókat a közösségi hálón. Ezeket
és az április végén elkészült előzetest megtekintve bátran ki lehet
jelenteni, hogy a nézők csodálatos
alkotásra számíthatnak.

Forrás: gemenczrt.hu
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Olvasóink figyelmébe!
Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy
a Szekszárdi Vasárnap
július 10-én jelenik meg
utoljára a nyári szünet előtt,
majd azt követően augusztus 14én jelentkezünk új lapszámmal.
A nyári szünetben kövessék
közösségi oldalunkat:
www.facebook.com/
szekszardivasarnap/

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

Június 26-ai rejtvényünk megfejtése: Mözsi Szabó István,Vigyázó tornyok
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Szőts Gáspárné. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.
E heti rejtvényünk megfejtését július 7-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

„A nevetek fel van írva a mennyben”
Amikor saját életünket szemléljük,
akkor fontos, hogy összehasonlítsuk
magunkat azokkal a tanítványokkal,
akik először követték Jézust. Vajon
mit jelentett számukra az, hogy ők
Jézus tanítványai? Vajon mit éreztek,
amikor látták, hogy az Isten ügyét
szolgálni jó, mert van eredménye? A
hetvenkét tanítvány is elment, hirdette Isten országát, és mit tapasztaltak?
Azt, hogy hatalommal járnak. Az
Úr Jézustól kapott hatalom elégséges
volt arra, hogy ördögöket űzzenek
ki, de sajnálatos módon a hetvenkét
tanítvány ezt élvezte a legjobban. Ez
volt a legfontosabb, ami a szívükben
megmaradt: Urunk! Hatalmunk van!
De jó nekünk! Elmentünk, és igazad
lett! Lám, vagyunk valakik! Hirtelen
kiemelkedtünk a szürke tömegből,
mert hatalmat adtál nekünk, és ezzel

a hatalommal mi ördögöket tudtunk
űzni, betegeket tudtunk gyógyítani,
Uram, ez csodálatos!
Bármennyire is jó szándékkal vitték az emberekhez közel az Isten szeretetét azáltal, hogy tanítottak, hogy
gyógyítottak, mégis, amikor Jézusnak
beszámoltak, az volt számukra a
legfontosabb, hogy: Uram, gyógyítottunk, Uram, engedelmeskedtek a lelkek. Vajon mit érezhetett a hetvenkét
tanítvány, amikor Jézus azt kérdezte:
hát ti csak ennek örültök? Hát mi ez a
hatalom? Ugyan már! A lelkek engedelmeskednek nektek. Na és! Mit értek
azzal, hogy a lelkek engedelmeskednek
nektek, ha nincs örök életetek? Örüljetek annak, hogy a nevetek fel van
írva a mennyben. Jézus határozottan
visszarántja a valóságba, kijózanítja a
tanítványokat. Nem azért van felírva

a nevetek a mennyben, mert engedelmeskednek a lelkek. A lelkek csak azért
engedelmeskednek, mert félnek tőlem.
Ti annak örüljetek, hogy mint Istennek
munkásai, a ti nevetek fel van írva a
mennyben. Ti megváltottak vagytok,
nektek nem kell rettegnetek. Isten téged is már a neveden szólít. Gyermeke
lettél, elhalmoz szeretetével. Engedd,
hogy a feltámadás öröme töltse el a
szívedet!
Szoktál-e örülni annak, hogy örök
életre vagy hivatott? Kereszténységünk lényege ez a meghívottságunk.
Mindannyian Isten gyermekei vagyunk, akiket szeret, és meghív a Vele
való szeretetkapcsolatra. Itt a földön
csak vándorok vagyunk, nem kell
berendezkednünk végleg. Ezt tudjuk
jól, s mégis sokszor alig látszik rajtunk, hogy a mennyország örökösei
vagyunk, hogy oda készülünk, ahol
szerető Istenünk vár bennünket. Jé-

zus nem csak tanítványaihoz szólt,
hanem hozzánk is: Annak örüljetek,
hogy a ti nevetek fel van írva a men�nyben! Ez egy csodálatosan jó hír.
Minket a mennybe vár jóságos Teremtőnk. Valahogy nem is törekszünk tudatosan naponta megélni az Istennel
való szeretetkapcsolatot. Jézus azzal
vigasztal, hogy mi örökké fogunk élni
a mennyben. Ezek után van-e időnk
nekünk haragot tartani? E rövid földi
élet alatt van-e időnk keresztbe tenni testvérünknek, ha tudjuk, hogy az
örökkévalóság vár bennünket? Mégis
sokszor mennyit aggódunk fölöslegesen a mindennapokban?!
Az Úr Jézus azt szeretné, hogy a
mennyország elkezdődjön a te életedben is, hogy a rendelkezésünkre álló
földi életben, a jelenben úgy éljünk,
hogy amikor a szemünket végleg lehunyjuk, az örök boldogságba érjünk.

Vida Zsolt káplán
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Heroikus csatában maradt alul a Bad Bones
Rendkívül izgalmas végjáték után 2014-re a győztek Gladiátorok a Rosszcsontok vendégeként, így a debreceniek
jutottak be a Bodri Pincészet Divízió I-es
amerikai-futball bajnokság döntőjébe.

FOTÓ: KISS ALBERT

Meleg és párás idő fogadta vasárnap, Szekszárdon a két csapatot, amelyek egy éve a
Divízió II-es bajnokság döntőjét vívták. A
cívisvárosiak az első támadássorozatukat
nem tudták értékesíteni, a mezőnygólkísérlet mellé szállt. A hazaiak viszont már elsőre pontokat írtak fel az eredményjelzőre:
Gyarmati Máté előbb remek passzal találta
meg Szabolcska Balázst, aki a Gladiators térfeléig ment. Aztán az irányító újabb pontos
átadását Vörös Dávid váltotta touchdownra,
Balázs Szabolcs extra pontja után pedig már
7-0-ra vezettek a Rosszcsontok. A hajdúságiak a második negyedben válaszoltak: Roják
és Molnár futásaival közelítettek az end zone
felé, végül előbbi 1 yardról szerzett TD-t. Miután a debreceniek rúgója ezúttal már nem
hibázott, így 7-7-es döntetlennel vonultak
pihenőre a csapatok – csak úgy, mint a 2015ös fináléban, egy osztállyal lejjebb...
A harmadik játékrészben főleg a Bad Bones támadósora volt a pályán. A hazaiak jól

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

haladtak előre, s egy hosszú támadássorozat után már a végzónánál jártak, amikor
Gyarmati passzát lefülelték a debreceni
védők. Hiába támadhattak azonban, a Gladiátoroknak sem sikerült újabb pontokat
szerezniük, így jöhetett a negyedik negyed,
ami bővelkedett izgalmakban. A Bad Bones
ismét meg tudta szerezni a vezetést: Gyarmati ezúttal Szabolcskát találta meg egy
remek átadással, az elkapó pedig egy védő
szorításában is megkaparintotta a labdát

az end zone-ban. Balázs újabb extra pontja után 14-7 állt az eredményjelzőn. Nem
vesztett harci kedvéből a Gladiators, és egy
szép támadás végén Harsányi szerzett egy
35 yardos touchdownt. Az egyenlítést (1414) követően ismét támadhatott a Szekszárd, de eladták a labdát a hazaiak. Még
a rendes játékidőben eldönthették volna a
meccset az arany-feketék, de vendégcsapat
mezőnygól-kísérlete rövid volt, így jöhetett
a ráadás. A hosszabbításban a Rosszcsontok támadhattak elsőként, de a Gladiators
védelme megállította őket. A hajdúságiak
jöhettek 20 yardról, és két sikertelen kísérlet után ismét Harsányi volt eredményes,
beállítva a 14-20-as végeredményt.
– Kicsit azért is bosszant, hogy három
touchdownt kaptunk, mert gyakorlatilag
pont ugyanazt csinálta a Gladiators, amit
vártunk – mondta a találkozó végén Sződy
Ferenc, a Bad Bones vezetőedzője.
– A debreceniek olyan játékosállomán�nyal rendelkeznek, amivel a jelenlegi tudásunkkal és edzéslátogatottsággal nem
tudjuk felvenni a versenyt. Már az is szép
eredmény a csapattól, hogy ilyen szoros
meccset játszottunk.

Forrás: mafsz.org
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Szekszárdi sikerek a kerékpáros országos bajnokságon
Hat érmet gyűjtöttek a tolnai megyeszékhely felnőtt és
utánpótláskorú bringásai az
elmúlt héten megrendezett
időfutam- és országúti magyar bajnokságon.
Június 23-án nagy hőség és
tükör sima aszfalt várta Debrecen mellett az idei időfutam
országos bajnokság mezőnyét.
A szekszárdi kerékpárosok hat
korcsoportban versenyeztek, s
ebből kettőben arany-, kettőben
bronzérmet szereztek. A dobogó
tetejére állhatott fel Lévai Barnabás (Szekszárdi Szabadidős KE),
aki a 15 évesek között bizonyult a
legjobbnak, míg klubtársa, Balás
Attila a férfiak Master 2-es korosztályában volt a leggyorsabb.
Az elmúlt vasárnap – az országos szezonnyitó után – ismét
rangos kerékpárversenynek
adott otthont Bonyhád és környéke: először rendezték itt a
felnőtt és utánpótlás országúti
bajnokságot. Délelőtt az ifjúságiak (U19, 125 km), haladók
(U15, 50 km) és kezdők (U13,
25 km), míg délután a felnőttek
(Elit és U23, 150 km), a serdülők (U17, 75 km) és a felnőtt
nők (W Elit, 75 km) mezőnyversenyeire került sor.
A meleg, szeles időben közel
200 induló mérte össze tudását.

FOTÓ: SZV
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A 25 km-es körpályán a Bonyhádvarasdot övező meredek
emelkedők darabjaira szedték a
mezőnyöket. A lüktető iram miatt a haladóknál és a serdülőknél
a taktikáé volt a főszerep, a kezdőknél, az ifiknél és a felnőtteknél pedig a végeredmény inkább
tükrözte az erőviszonyokat. A
nemzetközi szinten is sikeres élversenyzőket felvonultató mezőnyökben szép sikereket könyvelhettek el a szekszárdi bringások,
akik közül Lévai és Bán Benedek
(SZSZKE) újra érmet szerzett.
A szekszárdi eredmények,
időfutam: U13 (6 km): 3. Bán
Benedek, 6. Szabó Csongor
(mindkettő Szekszárdi Szabadidős KE). U15 (10 km): 1. Lé-

vai Barnabás, 4. Zádori Zalán
(mindkettő) SZSZKE, 8. Mészáros Bence (Szekszárdi Kerékpáros SE), 12. Forró Lajos, 20.
Fábián Zalán (mindkettő SZSZKE). U17 (15 km): 5. Schneider

Eredményes versenyeket zárt az Alisca Nyilai
Mostanában nem megy csodaszámba, ha az Alisca Nyilai
íjászai egyazon hétvégén,
több versenyen is sikeresen
szerepelnek. A közelmúltban
három viadalon is remekeltek a szekszárdi csapat tagjai.
Marcaliban kezdődött a Dél-Dunántúli Íjász Régió négy fordulóból álló pályaíjász bajnoksága,
ahol a szekszárdiak kadett korosztályú íjásza, Bencze Gábor
magas pontszámot lőve aranyérmet nyert és bizakodva várhatja a következő, Kecskeméten
lebonyolításra kerülő fordulót.

Az Alisca Nyilai ÍE öt főből
álló alakulata Mindszent felé
vette az irányt, ahol a Dél-Alföldi Régió bajnoki sorozatának
második fordulójában remekeltek: mind az öten dobogóra állhattak. Az ifjú hölgyeknél Barta
Nikolett és testvére, Viktória is
egyaránt a dobogó legfelső fokára állhatott. A felnőtt férfiaknál Mátyás Zsolt arany-, Horváth Tamás ezüstérmet szerzett.
A felnőtt hölgyeknél Varga Alexandra szerezte meg nagyszerű
teljesítménnyel az aranyérmet.
Komoly felkészítő munka és
egy Kalocsán sikerrel zárult kva-

lifikáció előzte meg a Suli Íjász
Bajnokság döntőjét. Kilenc iskolás korú aliscás kvalifikálta magát jó pontszámokkal a gödöllői
megmérettetésre. Domonkos
Erzsébet és Boros Zoltán edzők
tanítványai közül öt íjász is dobogóra állhatott, és a többiek
is helyezettként zártak. A siker
értékét növeli, hogy a verseny
szervezése és lebonyolítása nem
volt gördülékeny, s ez időnként
megzavarta a versenyzőket.
Bajnok lett korcsoportjában
Bencze Gábor és Stantic Tamás.
Második helyen végzett élete
első országos versenyén Eigner

Sebestyén, 7. Fábián Csongor,
10. Tóth Martin, 22. Genzler
Tamás (mindannyian SZSZKE).
Master 2, férfi (19 km): 1. Balás
Attila (SZSZKE). Master 3, férfi
(19 km): 3. Balázs Tibor (SZSZKE). Elit férfi (38 km): 15. Deák
László (Szekszárdi KSE).
Országúti, U13 (25 km): 2.
Bán B., 8. Szabó Cs. (mindkettő SZSZKE). U15 (50 km): 3.
Lévai B. (SZSZKE), 5. Mészáros
B. (Szekszárdi KSE), 11. Forró
L., 12. Fábián Z., 13. Zádori Z.
(mindannyian SZSZKE). U17
(75 km): 8. Schneider S., 12. Fábián Cs., 22. Genzler T. (valamen�nyi SZSZKE). U19 (125 km): 12.
Istlstekker Zsolt (SZKSE). Elit
férfi (150 km): 9. Steig Gábor, 12.
Deák László (mindkettő SZKSE),
17. Balás A. (SZSZKE).

SZV

Luca. A szintén első „Diákolimpiás” Juhász Márton és Duchai
Ákos János a dobogó harmadik fokára állhattak fel. Török
Hanna Vanda és Török István
Szilárd a kiváló és még oklevelet
érő negyedik helyen zártak. Tóth
Balázsnak a hetedik, míg Szepesi
Márknak a nyolcadik helyre sikerült belőnie magát, ami a húsz
fős korcsoportjukban szintén remek teljesítmény.
Az Alisca Nyilai íjászai június
25-én Sötétvölgyben rendezték
a Szent László Történelmi kvalifikációs versenyt, amely egyik
állomása a Gyulán megrendezendő Történelmi Íjász országos
bajnokságnak.

SZV
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Szekszárdi Magyar-Izraeli Baráti Társaság
2016. július 3-án, vasárnap 10:30 órakor Holocaust
megemlékezést tart. Emlékbeszédet mond: Ács Rezső
Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere.
A rendezvény helyszíne: a Művészetek Háza (a volt zsinagóga)
(Szekszárd, Szent I. tér 28.)

Nyári nyitva tartás

A Babits Mihály Kulturális Központ értesíti látogatóit, hogy
2016. június 16-tól augusztus 31-ig hétköznapokon 8:00 – 18:00 óráig
tart nyitva, szombaton és vasárnap zárva tart.
A mozi és a jegypénztár nyitva tartása változatlan.
Az intézményünk a nyár folyamán két hétig zárva tart, erre az időszakra
ütemezik a szükséges karbantartási- és nagytakarítási munkálatokat. 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!

A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete a
már hagyományossá vált „Három megye összefog”
véradó napját az idei évben is megrendezi
2016. július 15-én, pénteken a Vöröskereszt székházban
(Szekszárd Dózsa Gy. u. 1.) 08:00 – 13:00 óráig.
Véradóinkat vendégül látjuk, és minden véradó
10.000,- Ft értékű üdülési kupont kap.
Kérjük minél többen jöjjenek el, hogy ezzel is biztonságossá
tudjuk tenni a hazai vérellátást.
Hozza magával személyi igazolványát, TAJ kártyáját,
ismerősét, barátját.

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

Július 6., szerda
17:00 – A
 függetlenség napja
– Feltámadás
19:00 – A függetlenség napja
– Feltámadás
Július 7., csütörtök
17:00 – Tarzan legendája 3D
19:00 – Tini nindzsa teknőcök:
Elő az árnyékból 3D

ÁCS REZSŐ polgármester
Az időpontot később közöljük.
Fogadóóra előzetes bejelentkezés
alapján. Tel.: 74/504-102. Szekszárd, Piac tér 1. „F” épület.

napja

Július 8., péntek
15:00 – Tarzan legendája
19:00 – Tini nindzsa teknőcök:
Elő az árnyékból 3D

napja

Július 9., szombat

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

Július 3., vasárnap
17:00 – Szenilla nyomában 2D
19:00 – A
 függetlenség napja
– Feltámadás
Július 4., hétfő
17:00 – A
 függetlenség
– Feltámadás
19:00 – A függetlenség
– Feltámadás
Július 5., kedd
17:00 – A
 függetlenség
– Feltámadás
19:00 – A függetlenség
– Feltámadás

A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

napja

napja

15:00 – Tarzan legendája
19:00 – Tini nindzsa teknőcök:
Elő az árnyékból 3D

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 intézmény ZÁRVA tart.
• Augusztus 8. és augusztus 19. között

lafüred (séta, majd kisvasúttal utazás
Diósgyőrig) – Diósgyőr (Vár).
• Augusztus 30., kedd 14:20 óra
A Szekszárdi Borútvonal újabb állomása: látogatás az Eszterbauer
Borászatban (Szekszárd, Bor u. 8.).
Tüke Bikavér 2013 bora nyerte el a
Szekszárd Város Bora 2016-ban díjat.
Bővebb felvilágosítás valamint Múzeumpedagógiai programajánló füzet
a múzeumban kérhető (Szekszárd,
Szent István tér 26. Tel.: 74/316-222,
21-es mellék, Andrásné).

csak a következő szolgáltatások lesznek elérhetők: DVD kölcsönzés, napilapok olvasása, internetezés a médiatárban.
• Augusztus 22-től a megszokott nyitva tartással várjuk újra Olvasóinkat.

Honlap: www.wmmm.hu
Nyitva: hétfő kivételével 10:00 –
17:00 óráig.
Belépődíj: felnőtt 600,- Ft, nyugdíjas, diák 300,- Ft.
Állandó kiállítás:
Mészöly Miklós emlékkiállítás
Múzeumi óra:
Mészöly Miklós és Szekszárd

VÁRMEGYEHÁZI KIÁLLÍTÁS
7100 Szekszárd, Béla király tér 1.
Tel.: +36–70/491–1201 (Szűcs Zsuzsanna múzeumpedagógus)
BABITS MIHÁLY EMLÉKHÁZ
Honlap: www.wmmm.hu
7100 Szekszárd, Babits Mihály u. 13. Nyitva: hétfő kivételével 10:00 –
Tel.: +36–74/312–154
17:00 óráig.
Honlap: www.wmmm.hu
Belépődíj: felnőtt 600,- Ft, nyugdíNyitva: hétfő kivételével 10:00 –
jas, diák 300,- Ft
17:00 óráig.
Belépődíj: felnőtt 600,- Ft, nyugdí- Kombinált jegy (Vármegyeháza
földszinti tárlatai és a Garay Éljas, diák 300,- Ft.
ménypince): 1.000,- Ft
Állandó kiállítások:
• A költő relikviái szülőházában,
családjának egykori otthonában. Állandó kiállítás:
• Tájak, települések, emberek. 19. szá• Dienes Valéria Emlékszoba
zadi tudástár és történelmi játszóház.
• Baka István Emlékszoba
• Belső romkert – gótikus kápolna.
Múzeumi óra:
• Szekszárdi szarkofág-terem.
Babits Mihály és Szekszárd
• Pollack-terem.
• A régi Vármegyeháza világa.
IRODALOM HÁZA –
• Liszt Ferenc Emlékkiállítás.
MÉSZÖLY MIKLÓS MÚZEUM
7100 Szekszárd, Babits Mihály u. 15. • Mattioni Eszter festményei és
hímeskövei.
Tel.: +36–74/410–783
• Esze Tamás emlékszoba.
(Lovas Csilla irodalomtörténész)

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

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

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

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

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

Szabadidős programok a nyárra
Szekszárd MJV Önkormányzat Humánszolgáltató Központ
együttműködésben a HÉT
Egyesülettel, a Polip Ifjúsági
Irodával, az Ifjúsági Unió Szekszárddal és a városi rendőrkapitánysággal péntek esti és egész
hetes, napközis programokat
szervez a nyári szünetben.
Péntek estenként, 18 órától az
Energia Parkba várják a gyerekeket és szüleiket az alábbi
programokra:
• Július 1. – „Kéklámpások” estje.
A katasztrófavédelem, az országos mentőszolgálat és a
büntetés-végrehajtás bemutatója. Hab parti, ügyességi
játékok, Bike-Safe program a
bringád védelméért.
• Július 15. – Aktiváld magad!
Vizes lufi célba dobása és soksok 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, eredményhirdetés.
A programok eső esetén elmaradnak.
Nyári gyermeknapközi:
• 2016. július 4–8. – Mesés hét.
Az én mesekönyvem, mesél(ő), mese activity, diafilm
vetítés, mese-zene - karaoke,
kézműves foglalkozások, látogatás a gyermekkönyvtárba, a
Twickel Birtokra, fagyizás.
• 2016. augusztus 1. – 2016. augusztus 5. – Varázslatok hete.
Varázslatos trükkök, kézműves foglalkozások (varázspálca, varázs-könyv),
varázslatos rajzok, látogatás a
múzeumba és a Twickel Birtokra, fagyizás.

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

SZEKSZÁRDI

VASÁRNAP

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

REUMATOLÓGIAI MAGÁNRENDELÉS

Dr. NEMES ADRIENN
reumatológus főorvos

Szekszárd, Tartsay V. u. 16.

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

UROLÓGIAI
MAGÁNRENDELÉS:

Dr. PAPP FERENC
urológus főorvos

(ERGONOM)

Rendelési idő: szerda 16–19 óra
Bejelentkezés: tel.: 06-20/997-0376
E-mail: drnemesadr@hotmail.com

Szekszárd, Kossuth L. u. 14.
Rendelési idő:
csütörtök 17.00–19.00-ig

Bejelentkezés:
06-30/698-6490

Nyak-, hát-, derékfájás, isiász,
gerincproblémák, kéz-, térd- és
vállízületi fájdalom, izületi
gyulladás, csontritkulás. (01575)

Műanyag
ajtó-ablak

Tolna Megyei Balassa János
Kórház pályázatot ír ki

JOGTANÁCSOS

45% kedvezménnyel

Redőny, szúnyogháló,
reluxa, szalagfüggöny, ipari
függöny, harmonikaajtó, roletta,
KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS
ZSOLT Árnyékolás
Telefon: 06–30/505–52–49

Az akció 2016. július 1–31-ig tart.
(01561)

(01566)

Hétfő: Mamuttól a gabonatároló
hombárig. Őskori játszóház.
Kedd: Élet az ókori Pannóniában.
Római kori játszóház.
Szerda: A reneszánsz kora Magyarországon.
Csütörtök: Kirándulás Bikalra, a Reneszánsz Élménybirtokra, ebéd.
Péntek: A változások évszázada.
Az 1848/49-es forradalom és szaÁllandó kiállítások:
• A tolnai táj évezredei az őskortól badságharc.
a honfoglalásig.
• Megelevenedett képek. Egy kisvá- MÚZEUMI MOZAIK. Képek, filmek,
események sorozat
ros a századfordulón.
• Örökségünk. Tolna megye évszá- • Augusztus 8., hétfő 14:00 óra
Lovas Csilla művészettörténész vezezadai.
tésével nézzük meg Garay Ákos fes• Pincemúzeum: gyermekjáték
tőművész születésének 150. évfordukiállítás és fegyvergyűjtemény
lója alkalmából rendezett A csökölyi
(Csak előre bejelentett csoportok és a bugaci pásztor. Garay Ákos népi
látogathatják)
életképei és néprajzi munkái című
• Vissza a múltba! A tárgyak emlé- időszaki kiállítást a Megyeházi Kiállíkezete. Látványtár (Csak előre be- tásban (Szekszárd, Béla király tér 1.).
jelentett csoportok látogathatják).
Szekszárdi Múzeumbarát
Időszaki kiállítás:
Egyesület programjai
Nem térkép e táj című régészeti • Augusztus 24–25.,
kiállítás. Megtekinthető: 2016. auszerda-csütörtök, 6:00 óra
gusztus 31-ig.
Kirándulás Ipolytarnócra (ŐsmaEgyütt a múlt nyomában.
radványok Természetvédelmi TeMúzeumi nyári tábor
rület) – Alsósztregovára – Dolná
Július 4–8-ig, hétfőtől péntekig
Strehová (Madách Emlékház) BetAz öt napos, 9:00 – 15:00 óráig tar- lérre (Andrássy kastély). 2. nap: Agtó foglalkozás sorozat tematikája a gtelek (Baradla-barlang) – Edelény
következő:
(L’Huillier – Coburg Kastély) – LilWOSINSKY MÓR MEGYEI MÚZEUM
7100 Szekszárd, Szent I. tér 26.
Tel/fax: +36–74/316–222
Honlap: www.wmmm.hu
Nyitva: hétfő kivételével 10:00 –
17:00 óráig.
Belépődíj: felnőtt 600,- Ft, nyugdíjas, diák 300,- Ft.

AGÓRA MOZI
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munkakör betöltésére.
Pályázati felhívás a Tolna
Megyei Balassa János
Kórház honlapján olvasható
www.tmkorhaz.hu (01574)

Digitális olvasógép
gyengén látóknak!

MATÓK OPTIKA

Szekszárd, Széchenyi u. 28.
www.matokoptika.hu
(01560)
Telefon: 74/511-808

Kiadja Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. • felelős kiadó: a kft. ügyvezetője • főszerkesztő: Fekete László • a szerkesztőség munkatársai: Bálint György,
Gyimóthy Levente, Wessely Judit • fotó: Kiss Albert • nyomdai előkészítés – tördelés: Kiss Eszter • a szerkesztőség levélcíme: 7100 Szekszárd,
Hunyadi u. 4. • tel.: 74/506-467 • e-mail: szekvas@gmail.com • hirdetésfelvétel, ajánlatkérés: Szántó Ildikó 30/9726-663, marketing@tolnataj.net
• nyomtatás: Szekszárdi Nyomda Kft. 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 44-46. • terjesztés: ALL-THE-BEST Kft., Szabó József,
7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25. 1/115., Tel.: 74/412-765 .
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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!
(01565)

Termelői Bio
Homoktövis termékek

Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca –
Kecskés Ferenc utca sarkán.
(01563)

-30%
Az akció a résztvevő termékeink árából!

Keresse további akciós
termékeinket
üzletünkben!

NYÁRI AKCIÓ
a készlet erejéig!
SC 2
GŐZTISZTÍTÓ
Akciós fogyasztói ár:

T7/1 Classic
IPARI SZÁRAZPORSZÍVÓ
AJÁNDÉK ÁRON !

Akciós fogyasztói ár:

31 550 Ft

30 750 Ft

(01562)

ANHUR TEMETKEZÉS
(01556)

7100 Szekszárd, Béri B. Ádám utca 78.
Telefon, fax: 74/411–912
www.anhurtemetkezes.hu

ÁLLANDÓ
KÉSZENLÉT
0-24 ÓRÁIG:
06-30/936-32-55

