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Szlovén siker
a Gemenci
Nagydíjon  

Írásunk a 12–13. oldalon

E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Kapcsolat
Testvérvárosi együttműködést 
írt alá június 1-én, a Várme-
gyeháza dísztermében tartott 
ünnepi közgyűlés keretében 
Ács Rezső, Szekszárd és Edin 
Hozan, a Közép-Boszniai kan-
ton legnépesebb városa, Jajce 
polgármestere.
 → 3. oldal

Gyerekszemmel
Csaknem 150 alkotás érke-
zett az önkormányzat „Az én 
modern városom, Szekszárd” 
című rajzpályázatára. A raj-
zokból május 31-én nyílt kiál-
lítás a Placcon, ahol a legjobb 
pályaművek készítői elismerést 
vehettek át.
 → 5. oldal

Istifán-gödre
Szent Orbán, a szőlőművelők 
védőszentje ünnepére ismét 
kinyíltak az istifán-gödrei pin-
ceajtók. A jó hangulatú dél-
utánon a Gyalog, a Ribling, a 
Szarvas, a Tokai, a Zsitvai Pince, 
valamint Vesztergombi Antal 
kínálta a hegy levét.
 → 6. oldal

Háry János
Mesefesztivál

2016.
június 11–12.

részletes
program

 → 10. oldal
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SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Június 5.
(vasárnap)

Június 6.
(hétfő)

Június 7.
(kedd)

Június 8. 
(szerda)

Június 9.
(csütörtök)

Június 10.
(péntek)

Június 11.
(szombat)

zivatar, erős zivatarok 
max. 26o , min. 15o

zivatar, erős zivatarok 
max. 27o , min. 16o

zápor, elszórtan zivatarok
max. 27o , min. 15o

zivatar, hidegfront erős széllel
max. 26o , min. 16o

közepesen felhős
max. 27o , min. 14o

zápor
max. 28o , min. 14o

zivatar, elszórtan zivatarok
max. 28o , min.15o

NÉVNAP–TÁR
Június 5. (vasárnap) – Fatime, Ferdinánd
Fatime: arab eredetű; jelentése: Fatima községből való, csecsemőjét elválasztó.
Ferdinánd: germán eredetű; jelentése: béke + merész.

Június 6. (hétfő) – Norbert, Cintia, Norman
Norbert: német eredetű; jelentése: északi fény.
Cintia: görög eredetű; jelentése: Artemisz istennő mellékneve, Cynthus hegyén született.
Norman: angol eredetű; jelentése: normann férfi, északi ember.

Június 7. (kedd) – Róbert, Roberta, Robin
Róbert:  német eredetű; jelentése: fényes hírnév. 
Roberta: német-latin eredetű; jelentése: fényes hírnév. 
Robin: a germán Hrodebert, Rodebert nevekből kialakult, jelentése: dicsőség, hírnév 
+ fényes, híres.

Június 8. (szerda) – Medárd, Zaránd
Medárd: német eredetű; jelentése: hatalmas + erős.
Zaránd: magyar eredetű; jelentése: arany.

Június 9. (csütörtök) – Félix, Annabella
Félix: latin eredetű; jelentése: boldog.
Annabella: latin-angol-skót eredetű; jelentése: szeretetreméltó.

Június 10. (péntek) – Margit, Gréta
Margit: görög-magyar eredetű; jelentése: a tenger leánya vagy a világosság gyermeke.
Gréta: babilóniai-görög-német-magyar eredetű; jelentése: tenger leánya vagy a 
világosság gyermeke.

Június 11. (szombat) – Barnabás, Barna
Barnabás: arámi-héber eredetű; jelentése: a vigasztalás fia.
Barna: arámi-héber eredetű, jelentése: vigasztalás fia, a prófétai igéret fia. 

A hősöket az adott kor és az emlékezet teremti
„A hőseinket ünnepeljük: a 
vándorlókat, a honfoglalókat, 
a honalapítókat. Az országért, 
a hazáért küzdőket. Az orszá-
got újra és újra felépítőket. Az 
erővel és karddal, az ésszel és 
tollal, és a kétkezi munkával 
vívókat is egyaránt.”

Erről is beszélt a Hősök Napja 
alkalmából május 28-án, a Szent 
István téren tartott megemléke-
zésen dr. Máté István képviselő. A 
hagyományokhoz hűen az I. és a 
II. világháborús emlékműveknél 
megtartott ünnepségen a köz-
gyűlés tagja jelezte egyúttal: „a 
jövő mává, a jelen múlttá alakul 
szép sorban, hogy idővel történe-
lemmé nemesedjék. E történelem 
személyes résztvevőiből válasz-
tódnak ki a hősök” – tette hozzá. 
Úgy értékelt, hogy a hősöket az 
adott történelmi kor teremti és 
persze az emlékezet. „E kettő egy-
mástól elválaszthatatlanul, együt-
tesen gondoskodik róla, hogy tér-
ben, időben egymástól igen távol 
esően is, újra meg újra hősök 
szülessenek” – fogalmazott. Egy 
nyugalmazott ezredes, dr. Szántó 
Mihály gondolatait tolmácsolva a 
jelenlévők felé, azt mondta: „Az 
a nép, amely megtagadja múltját, 
elveszíti létjogosultságát a jövő 

nemzetei sorában, aki pedig őse-
it tagadja meg, az elkótyavetyéli 
utódai tiszteletét”. Dr. Máté István 
véleménye szerint ebben a tekin-
tetben „az emlékezés és emléke-
zet már maga a tagadás”. 

Jelenünk migránsáradatára 
utalva úgy értékelt: most egy, a 
hanyatlás irányába elmozduló 
civilizáció tagjai vagyunk. Tom-
pulnak az alapvető létfenntartási 
ösztönök, fellazulnak értékrend-
jeink, fogyatkozik belső erőnk: 
ezzel jövőnk került veszélybe. A 
képviselő úgy véli, nagy szükség 
mutatkozik a jelenbéli hősök-
re. „Ők képesek továbblátni az 
aktuális horizontokon és a meg 
sem sejthető eseményeknek elé-
be menni. Őket kell követnünk, 

annak érdekében, hogy ne gya-
rapítsuk holt hőseink sorát!” – 
figyelmeztetett.

A gondolatokat követően Sef-
csik Zoltán evangélikus lelkész 
kért áldást az egyházak nevében 
a hősökre, amikor a 112. zsol-
tárt idézte: „Boldog, aki az urat 
féli, utódja hős lesz a földön, a 
becsületesek nemzedéke áldott 
lesz.” A beszédek után a Honvéd 
Hagyományőrző Egyesület tag-
jai, a város és a társadalmi szer-
vezetek képviselői koszorúzták 
meg mindkét világháborús em-
lékművet és gyújtottak gyertyát 
a háborúkban elesett áldozatok 
emlékére. Az ünnepi műsorban 
a Szekszárdi Ifjúsági Fúvószene-
kar működött közre.  Gy. L. 

Szekszárd az uniós feladatokban is segíti majd Jajcét
Testvérvárosi együttműkö-
dést írt alá június 1-én, a Vár-
megyeháza dísztermében 
tartott ünnepi közgyűlés ke-
retében Ács Rezső, Szekszárd 
és Edin Hozan, a Közép-Bosz-
niai kanton legnépesebb vá-
rosa, Jajce polgármestere.

Ács Rezső az ünnepi közgyű-
lésen hangsúlyozta: Szekszárd 
önkormányzatának küldött-
sége egy hónappal ezelőtt járt 
a bosnyák településen, a láto-
gatás és a szívélyes fogadta-
tás pedig megerősítette hitü-
ket, miszerint jó döntés volt a 
kapcsolatteremtés. Kiemelte 
ugyanakkor: az együttműködés 
Tolna megyéről is szól, hiszen a 
Fehérvári Tamás vezette megyei 
önkormányzat – az elnök maga 
is részt vett ünnepi közgyűlésen 
– is hasonló tartalommal írt alá 
megállapodást a 300 ezres lako-
sú Közép-Boszniai kantonnal.

– A bosnyák és a magyar 
nép története közös hagyomá-

nyokon alapul. A két nép sokat 
szenvedett, de mindig talp-
ra tudott állni – fogalmazott 
Szekszárd polgármestere, aki 
számos példával is élt a múlt-
ra hivatkozva. Mint mondta, a 
XV. század folyamán Hunyadi 
Mátyás kétszer is visszafoglalta 
a töröktől Jajca várát, az egyik 
legkiemelkedőbb festőnk, 
Csontváry Kosztka Tivadar pe-
dig megfestette az ott található 
vízesést. Adatok vannak arra 

nézve is, hogy a XX. század ele-
jén még mintegy húsz magyar 
család élt Jajcán.

Ács Rezső reményét fejezte 
ki, hogy a jövőben újabb kap-
csolódási pontokat találnak a 
két település között, hogy mind 
a gazdasági, mind a civil életben 
együttműködhessenek. „Bosz-
nia-Hercegovina csatlakozni 
kíván az Európai Unióhoz, s az 
ezzel járó feladatokban Szek-
szárd a tapasztalataival is segíte-

né új testvérvárosát” – erősítette 
meg a polgármester.

Edin Hozan, a bosnyák tele-
pülés polgármestere elmondta: 
nagy öröm számukra, hogy 
nem csak papíron, hanem gaz-
daságilag és kulturális szem-
pontból is szoros együttmű-
ködésre számíthatnak. „Hidat 
fogunk építeni a két nemzet 
között!” – célzott az újdonsült 
kapcsolat egyedi voltára, s egy-
ben reményét fejezte ki, hogy a 
szekszárdi és a jajcei gazdasági 
szereplők is mihamarabb meg-
találják a testvérvárosi kapcso-
latban rejlő lehetőségeit.

Miután a két vezető aláírásá-
val szentesítette a testvérvárosi 
okiratokat, Ács Rezső egy, a 
városházát ábrázoló különle-
ges képet, míg Edin Hozan egy 
Jajce város jelképeit tartalma-
zó műalkotást ajándékozott a 
testvérváros első emberének. 
A közgyűlést követően a dele-
gációt városnézésre invitálták a 
helyi vezetők.  Gy. L.
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Sok „vihart” megélt város, gyönyörű természeti környezetben
A június elsején az okirat aláírásá-
val hivatalossá vált, hogy Szekszárd 
testvérvárosi megállapodást kötött a 
Bosznia-hercegovinai Jajce, vagy régi 
magyar nevén Jajca városával. Össze-
szedtünk néhány adatot, amit érdemes 
tudni a Közép-Bosznia kantonban fekvő 
településről.

Jajce az Orbász folyó partján fekszik, Szek-
szárdtól légvonalban 250 km-re. Neve a szláv 
jajce (tojás) főnévből ered, és arra a tojás ala-
kú hegyre utal, amelyen fekszik. A város a 13. 
században lett bánság székhelye. Várát 1391 
és 1404 között Hervoja építtette, majd a bos-
nyák királyoké volt. 1434-ben Tallóci Matkó 
foglalta el Zsigmond király részére, de még 
1449 előtt visszakerült István Tamás bosnyák 
király birtokába. Várát a török 1463-ban el-
foglalta, de Mátyás király még az év végén 
visszavette. Jajce 1464-től 1527-es elestéig 
Magyarország része volt, közben a török 
időről időre ostromolta, de előbb Mátyás, 
aztán Corvin János, majd Zrínyi Miklós, 
végül 1524-ben Frangepán Kristóf mentet-
te fel. A mohácsi vészt követően, 1527-ben 

Gázi Huszrev elfoglalta a várost, amely aztán 
egészen 1878-ig az Oszmán Birodalom fenn-
hatósága alatt maradt.

A török kiűzése után, 1878 és 1918 között 
az Osztrák-Magyar Monarchia része, ezután 
a Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz, majd 
Jugoszláviához tartozott. A boszniai háború 
során a szerb csapatok 1992-ben bevették, 
a boszniai horvát erők három évvel később 
foglalták vissza. Az 1995-ös daytoni békével 

Bosznia-Hercegovina nagyobbik szövetségi 
egységének, a bosnyák-horvát föderáció ré-
sze lett. A délszláv háború előtt még 45 ezres 
(1991) várost ma mintegy 30 ezren lakják.

A festői környezetben fekvő város meg-
annyi látnivalója közül kiemelkedik a 30 m 
magas vízesés, mely a Pliva-tó és a Orbász 
folyó találkozásánál zúg alá, és amelyet 
Csontváry Kosztka Tivadar is megfestett. 
 (forrás: wikipedia)
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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. Be-
küldési 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

Helyesbítés
Az előző számunkban, a Wo-
sinsky Napról szóló írásunk 
utolsó mondata pontatlanul je-
lent meg. A mondat helyesen: „A 
múzeum igazgatója a Wosinsky 
emlékplakettel idén a szekszár-
di tűzoltókat jutalmazta, míg az 
előző évben kiemelkedő munkát 
végző múzeumi dolgozók közül 
Viliminé dr. Kápolnás Mária 
történész-főmuzeológus és dr. 
Vizi Márta régész-főmuzeoló-
gus részesült pénzjutalomban.” 
A pontatlanságért az érintett és 
az olvasók elnézését kérjük!
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„Az én modern városom, Szekszárd”
Csaknem 150 alkotás érke-
zett az önkormányzat „Az én 
modern városom, Szekszárd” 
című rajzpályázatára. A raj-
zokból május 31-én nyílt kiál-
lítás a Placcon, ahol a legjobb 
pályaművek készítői elisme-
rést vehettek át.

– A Modern Városok Program-
nak köszönhetően új lehető-
ségek nyílnak Szekszárd előtt.  
Kíváncsiak voltunk, hogy mit 
gondolnak erről a gyerekek. Mit 
jelent nekik a modern város? 
Nagyon elmélyültek a témában, 
ez látszik a rajzokon – mondta 
Ács Rezső polgármester az ün-
nepélyes díjátadóval egybekö-
tött kiállítás-megnyitón.

A pályázatra általános- és 
középiskolás gyerekek alkotá-
sait várták. A cél az volt, hogy 
a műveken keresztül a gyerekek 
megmutassák, milyennek lát-
ják a várost, illetve milyennek 
látnák szívesen, a közeli jövő-

ben. A pályaműveket három fős 
zsűri értékelte: Adorjáni Endre 
szobrászművész, dr. Haag Éva 
alpolgármester és Csillagné 
Szánthó Polixéna, a közgyűlés 
Humán Bizottságának elnöke. 
Az alkotásokból nyílt kiállításon 
Ács Rezső és Szabó Balázs, az 
ajándékokat felajánló szekszárdi 
Tesco igazgatója adta át a díjakat 
a legjobb alkotások készítőinek. 

Savanya Mihály, a Garay is-
kola tanulója egy nagyon színes 
Vármegyeházát álmodott meg, 
amivel második lett a korosztá-
lyában. Szabolcsi Tibor, a Babits 
iskola diákja egy olyan épületet 
rajzolt, amely képes volna az 
egész város lakosságát befo-
gadni. „Érdekel a középkori 
építészet, ezért választottam ezt 
a témát” – mondta a fiú.  - wj -

Jó hangulat, remek programok a gyermekek napján

Több száz gyermek vette 
birtokba a gyermeknapon 
a Szent István teret és kör-
nyékét, ahol a Babits Mihály 
Kulturális Központ interaktív 
produkciókkal várta a város 
aprónépét.

Délelőtt a Grimask Bábszínház 
„Ipi-apacs” című előadását lát-
hatták a gyerekek, majd helyi 
csoportok léptek a színpadra. 
Ott volt a Mozgásművésze-

ti Stúdió, a Leung Ting Wing 
Tsun Kung Fu csoportja, az 
Iberican Táncegyesület és a Tü-
csök Zenés Színpad is fellépett. 
A Sióagárdi „Fecske” Bábcso-
port előadása utána a gyerekek 
kipróbálhatták a bábkészítést is 
a parkban.

Volt néptáncbemutató és 
népi gyermekjátékok a Bartina 
Néptánc Egyesület és a Bartina 
Zenekar közreműködésével. A 
Fabula Zenekar koncertje után 
Szöcske akrobatikus R’n’R be-
mutatóval zárult a nap. A kon-
certek és bemutatók mellett 
egész nap interaktív játszóház, 
különböző ügyességi és logikai 
feladatok, valamint Toma és 
csapata történelmi játékai vár-
ták a gyermekeket, akik persze 
mindent birtokba is vettek. A 
bátrabbak szüleikkel vagy idő-
sebb testvéreikkel kipróbálhat-
ták, milyen a kilátás a szekszár-
di tűzoltók speciális, magasból 
mentő autójának kosarából. 
 - wj -
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Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/

Díjazottak:
1-2. osztályosok: 1. Német Zsófi 
(Babits M. iskola), 2. Savanya 
Mihály (Garay J. iskola és AMI), 
3. Varga Ferenc (Dienes V. isko-
la). Különdíj: Novák Eszter (Ga-
ray iskola). További díjazottak: 
Fülöp Ágnes, Hollósi Maja, Ba-
csa Viktória, Zsitvai Viola, Kiss 
Kata (mindannyian Babits isko-
la), Takács Anna Jázmin (Baka 
I. iskola), Kovács Fruzsina (Ga-
ray iskola).

3-4. osztályosok: 1. Varga 
Panna (Baka iskola), 2. Csong-
rádi Zoltán (Garay iskola), 3. 
Sárosdi Ákos (Babits iskola). 
Különdíj: Orbán Gordon (Ga-
ray iskola). További díjazottak: 
Kovács Gergely, Kiss Bendegúz, 
Molnár Benedek (mindhárom 
Garay iskola), Péter Doroti, Vigh 
Vivien, Kenéz Kinga és Görcsös 
Ákos (valamennyi Baka iskola).

5-8. osztály: 1. Sándorfi Zsóka, 
2. Orbán-Zaják Luca (mindkettő 
Garay iskola), 3. Lévai Barnabás 
(Gyakorlóiskola). Különdíj: Sza-
bolcsi Tibor (Garay iskola).

Középiskola, különdíj: Kato-
na Anna Tamara (I. Béla Gim-
názium), Szabó Brigitta (Garay 
János Gimnázium).
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Alkotópontokkal nyitnak a világra a „fősővárosiak”
Ámulattal követem a szek-
szárdi „fősővárosiak” tevé-
kenységét, mert amit lépés-
ről lépésre létrehoznak, az az 
összefogás mintapéldája. 

Fél év sem telt el az egyesület 
tavaly téli felélesztése óta, de a 
tagok már több, a városrész lá-
togatottságát élénkítő rendez-
vényen vannak túl. Legutóbb 
alkotópontjaikhoz készítettek 
kerámia plaketteket, a helyi ter-
mékek iránti figyelem felkeltése 
céljából...

– A tavalyi búcsú szervezésé-
nél felvetődött: kellene egy kis 
„jel”, amely hirdeti, hogy hol 
élnek, munkálkodnak művé-
szeink, borászaink, civiljeink a 
,,Fősővárosban” – ecsetelte la-
punknak Szollár Zoltán fafara-
gó, a kör vezetője. – Alkotóként 
vizuálisan is fontosnak tartot-
tam, hogy „beltartalommal” is 
rendelkezzenek a kerámiából 
készült, A/3-as méretű plakettek.

A mintázásnál Vármegyehá-
za alatt századokkal korábban 
feltárt híres kőkoporsó motí-
vumkincsét vette alapul: ennek 
oldalán található egy dupla ke-
hely jelkép, amelyből szőlőin-
dák nőnek. A szőlő indasora a 
megújulást szimbolizálja: ez al-
kotó közösségükre is jellemző. A 
plaketten a levelek közül bújnak 
elő az alkotópontok számai, felül 
pedig a „Fősővárosi Kör” felirat 
díszeleg.

– Avass be, kérlek, a készítés 
fázisaiba!

– A megtervezett mintát 
tölgyfára rajzoltam fel, majd 
domború faragást követően fe-
lületkezelést kapott. Előbb egy 
„alap séma” készült, ebben a for-
mában jutott el Koleszár Csaba 
keramikushoz, aki előbb gipsz-
ből negatív másolatot készített, 
melyről sorjában megszülettek 
a színezéssel, mázzal ellátott és 
kiégetett plakettek. Igen szép, 

élénk színűek lettek, remekül 
kitűnnek majd a házak faláról.

– Mit takarnak a számok?
– Valamennyi alkotópont-

nak száma van. Történelmileg, 
illetve a túra útvonalát tekintve 
a régi Vármegyeháza az origó, 
az 1-es pont. Aztán felfelé ha-
ladva, a Garay Pincén, Petritsék 
múzeumán át a Babits ház, a re-

formátus templom következik, 
míg nem a borászok és alkotók 
házain át kijutunk a Kápolna 
térre. A túra a Bati-kereszt ki-
látónál végződik.

– Mi a célotok a plakettekkel?
– Szeretnénk elérni, hogy a 

szekszárdi és „fősővárosi” em-
berek megismerjék és ajánlják 
egymást.

– Térképetek is kap a túrához 
a kíváncsi „gyüttment”?

– Hogyne! Ennek szerkeszté-
sén dolgozunk: nyomtatott ver-
zióban lesznek rajta az alkotó-
pontok, rövid, frappáns leírással.

– Ősszel is programözön lesz 
Fősővárosban...

– Nyílt titok, hogy a tavaly oly 
jól sikerült búcsút idén három 
naposra tervezzük. Az ünnepi 
mise mellett lesz vásári forga-
tag, előadások és utcabál is.

 Gyimóthy L.
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Élettel telt meg Szent Orbán ünnepén a pincesor
Nyárias időjárás fogadta 
Szekszárd utolsó egybefüggő 
pincesorán, Istifán-gödrében 
a borszerető vendégsereget. 
Kovács György tárogató mu-
zsikája után Kővári László, a 
közgyűlés gazdasági és pénz-
ügyi bizottságának elnöke 
köszöntötte a résztvevőket.

Beszédében többek között szólt 
arról, hogy az elkövetkező évben 
a szőlősgazdák és a borvidék 
életében is fontos fejlesztések 
valósulnak meg. Felidézte, hogy 
megújul a Sárköz és a Bor utca, 
valamint kiépül tizenegy kilo-
méter betonvápás út a várost 
övező dombokon. Kővári Lász-
ló szerint emellett a borkészítők 
számára bizalomra ad okot az el-
múlt tél enyhe időjárása, illetve, 
hogy a csapadékban bő tavasz 
nyomán még a talaj mélyebb ré-
tegeiben is található nedvesség.

„Szekszárd életében nagyon 
fontos szerepet tölt be a szőlő 

és a bor, melyekre az elmúlt 
években egyre több rendez-
vény épül. Ezek a rendezvények 
egyre népesebb látogatókö-
zönséget vonzanak” – mondta 
a bizottsági elnök. Példaként 
megemlítette a Vince-napi az 
újbor-ünnepet, illetve a megú-
jult Pünkösdöt, ahol a koráb-
binál nagyobb szerepet kap a 
borkultúra.

„Hiába az ember iparkodása, 
ha nincs rajta az Isten áldása. 
Azonban úgy tűnik, hogy Or-
bán püspök jó pártfogó, mert a 
fagyos szentek elkerülték Szek-
szárdot” – mondta Rostás Jenő 
István. A faddi plébános ezt kö-
vetően Szent Orbán közbenjá-
rását kérte Isten áldásáért, hogy 
jó termést szüretelhessenek a 
szekszárdi szőlősgazdák.

Az ünnep résztvevői ezután 
kulturális műsort láthattak, 
illetve hallhattak. Verset sza-
valt Orbán György, fellépett az 
Ifjú Szív Német Nemzetiségű 
Néptáncegyüttes, a Szekszárdi 
Magyarnóta Klub, Málinger 
Anita és Kovács Gergő, illet-
ve a Tücsök Zenés Színpad. A 
kulturális műsor után dr. Vörös 
Géza növényvédő szakmérnök 
vezetésével hagyományos „Nö-
vényvédelmi Őrjáratra” várták a 
szőlőtermelőket.

Közben pedig természetesen 
kinyitottak Istifán-gödre kis- 
pincészetei, melyeknél finom 
szekszárdi hegy levét mértek. 
A látogatók a Gyalog, a Rib-
ling, a Szarvas, a Tokai Pince, 
valamint Vesztergombi Antal 
és a Zsitvai Pince borait kós-
tolhatták meg – igen kedvező 
áron. A vendégeket a pincéknél 
pogácsával és zsíros kenyérrel 
kínálták. 

 Forrás: kadarka.net

Szekszárdi Csoki: finom, szép és nemes célt is szolgál
Már kapható a helyi alap-
anyagokból és minőségi bel-
ga csokoládé felhasználásá-
val készült Szekszárdi Csoki, 
amelyet június 2-án mutattak 
be a sajtó képviselőinek a Kék 
Madár Alapítvány Bartina ut-
cai székhelyén.

„Be kellett látnunk, hogy csak 
pályázati forrásból hosszú 
távon nem leszünk képesek 
finanszírozni a működésün-
ket” – elevenítette fel az előz-
ményeket Mészáros Andrea, a 
fogyatékosok és megváltozott 
munkaképességűek tartós fog-
lalkoztatását segítő Kék Madár 
Alapítvány ügyvezetője.

A vállalkozási bevételek növe-
lése érdekében minőségi termék 
előállításában gondolkodtak, így 
született meg a lekvárok, szörpök 
és a csoki ötlete. A „Gyümölcsöző 
társadalmi vállalkozások” néven 
futó TÁMOP-os pályázaton el-
nyert forrásból létrehozták egy 

manufaktúrát, ahol megváltozott 
munkaképességű, illetve fogya-
tékos munkavállalók dolgoznak. 
Minőségi helyi alapanyagokból, 
körültekintő eljárással készíte-
nek magas gyümölcstartalmú 
lekvárokat, szörpöket, valamint 
„méltányos kereskedelemből” 
(fair trade) származó minőségi 
csokoládéból, friss fűszerekkel, 
gyümölcsökkel és a legnemesebb 

szeszes italok felhasználásával 
csokoládé termékeket.

A Szekszárdi Csokit öt ízben 
kínálják: a mákos-citromos és a 
vörösáfonyás fehér csoki legalább 
annyira finom, mint a rumos-ká-
vés és a napraforgó-vörösáfonyás 
tej-, vagy a narancsos-gyömbéres 
étcsokoládé. A termékek nem 
tartalmaznak tartósítószert, azok 
receptjeit kiváló szakemberek al-

kották, a csokikat az alapítvány 
megváltozott képességű mun-
katársai készítik. A csoki nem 
csak finom, de szép is: a külön-
leges öntőforma Hlavacs Viktor 
szobrászművész alkotása, míg 
a csomagoláson szereplő város-
részletek Cziráki Maja, szekszár-
di grafikus szakos hallgató tervei 
alapján készült. Ennek köszön-
hetően a Szekszárdi Csoki magas 
minőségű, igényes csomagolással 
rendelkező kézműves csokoládé, 
hiánypótló, egyedi termék.

„A város az alapítvány mellett 
áll, hiszen nagyon fontosnak 
tartjuk a küldetését” – hangsú-
lyozta Ács Rezső a bemutatón. 
A polgármester kiemelte: fontos, 
hogy a szekszárdi név egyben a 
minőség szinonimája legyen, az 
önkormányzat ezért is támo-
gatta a termékfejlesztést és adta 
„áldását” a névhasználatra. Ács 
Rezső elmondta: a város már 
több alkalommal ajándékozott a 
Szekszárdi Csokiból.  SZV

Akik lelki és anyagi segítséget egyaránt nyújtanak
Többéves tapasztalatunk, 
hogy a város civil közössé-
gei országosan is élen járnak 
aktivitásban, programok le-
bonyolításában: közöttünk 
munkálkodnak, sokszor ész-
revétlenül...

A szekszárdi civil szerveze-
teket bemutató sorozatunk 
első részében a Szent Erzsébet 
Caritas munkájába engedünk 
bepillantást. Az egyesületben 
a múlt század húszas éveitől 
1945-ig jól szervezett karitatív 
munka folyt. 

A Magyar Katolikus Püs-
pöki Kar részéről megfogal-
mazott és elfogadott alapsza-
bályok értelmében 1990-ben 
újra indulhatott a munka a 
Magyar Karitasz, mint a kato-
likus egyház hivatalos orszá-
gos szeretetszolgálati intéz-
ménye keretében. Az anyagi 
nehézségeken helyileg Farkas 
Béla plébános atya segítségé-

vel jutottak túl: tőle 1994-ben 
támogatást kaptak karácsonyi 
csomagok megvásárlásához. 
Aztán 1995-ben Béla atya ja-
vaslatára hat fővel megalakult 
a helyi karitász csoport – me-
sélte lapunknak Kovács János-
né elnök. Az alapítvány 1997-
ben vette fel a Szent Erzsébet 
Caritas nevet.

– Segítségnyújtásuk spektru-
ma azóta fokozatosan kiszéle-
sedett…

– Célunk a szegénygondozás. 
Alapító okiratunkban a családi 
háttér nélkül élők, a segítségre 
szoruló idős emberek, a sok-
gyermekes szegény, valamint a 
krízishelyzetbe került családok, 
a hátrányos helyzetűek, haj-
léktalanok, a katolikus óvoda 
és iskola szegény diákjai, de a 
határon túl élő magyar iskolá-
sok is benne foglaltatnak. Se-
gítségünk anyagi természetét 
tekintve a tartós élelmiszertől 
a ruhaneműn, cipőn, mosó-
szeren, tisztálkodó szereken át 
a háztartási eszközökön, bú-
torokon, gyógyszereken, gyó-
gyászati segédeszközökön, a 
tanszervásárláson, a temetési 
segélyen, a közüzemi és menza-
díj kifizetésén keresztül a nyári 
táborozáshoz történő hozzájá-
rulásig számos területet lefed, 
csak úgy, mint a nem anyagi 

támogatások. Utóbbiak az ügy-
intézésben, beteglátogatásban, 
lelki gondozásban, börtönláto-
gatásban, vagy a vallásgyakor-
lásban öltenek testet. Jelenleg 
26 önkéntessel dolgozunk, de 
a közösségi szolgálatot nálunk 
teljesítő középiskolás diákok is 
nagy segítségünkre vannak.

– Hol találkozhatunk Önökkel 
gyakrabban?

– A Karitász irodája a Mun-
kácsy utca 7/a szám alatt talál-
ható. Heti két alkalommal, 4 
órában tartunk nyitva, három 
önkéntessel és két diákkal. 
Regisztrált ügyfeleink tartós 
élelmiszercsomagot havonta 
kérhetnek tőlünk, ruhaneműt 
pedig nyitvatartási időben bár-
mikor. Elmondhatom, karácso-
nyi élelmiszercsomagjaink min-
den évben nagyon bőségesek, 
mivel Szekszárd önkormányza-
ta támogatást nyújt hozzá. 

 Gy. L.

Kovács Jánosné elnök
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Georg Spöttle,

biztonságpolitikus
„Migráció 

rendőrszemmel”
című előadására

Helyszín: Garay János
Gimnázium, díszterme

Szekszárd, Szent István tér 7–9.

2016. június 9., csütörtök 18 óra
Minden érdeklődőt szeretettel hív 

és vár a Léleképítő házigazdája 
dr. Tóth Csaba Attila.

Információ: +36-30/9319428
Az előadást élőben közvetítjük itt: 
http://www.tolna.net/~farkasj65/

lelekepito/index.htm
BELÉPÉS DÍJTALAN

120 éve született dr. Kun Lajos
Dr. Kun (Kliegl) Lajos 120 éve, 1896. május 
29-én született Szekszárdon. A belvárosi ró-
mai katolikus fiúiskolában, majd az állami 
főgimnáziumban tanult. A pécsi püspöki 
tanítóképzőn 1915-ben szerzett tanítói ok-
levelet, és még ez év májusában az orosz 
harctérre vezényelték. Német nyelvtudása 
miatt később Flandriába került, aztán 1919 
májusában – hadirokkantnak minősítve – 
szabadságolták. Októbertől Szekszárdon, 
az Állami Polgári Fiúiskolában tanított, s 
mellette jogot végzett: 1925-ben Szegeden 
szerzett doktori címet. A város életében is 
aktívan részt vett: karnagya volt a Római 
Katolikus Egyházi Dalárdának.

A szekszárdi képviselő-testület 1930 feb-
ruárjában főjegyzőjévé választotta. Tíz évig 
irányította a város igazgatási apparátusát. 
A II. világháborút követően a vármegyei 
rendőr főkapitányságon tanácsos, majd a 
megyei kapitányság bűnügyi osztályának 
vezetője. Nyugdíjasként megszállottan ku-
tatta Szekszárd múltját. Kun Lajos 1978. 
november 30-án tüdőgyulladásban hunyt 
el. Összeállította:  Gy. L.
Forrás: dr. Dobos Gyula: Szekszárd a XX. szá-
zad első évtizedeiben; Tolna Megyei Levéltári 
Füzetek 11., szerk. dr. Dobos Gyula.

Szekszárd egykor – A selyemmanufaktúra

Szekszárdon az egyetlen jelentős ipa-
ri üzem sokáig a selyemmanufaktúra 
volt. A belvároshoz közel, a sétakert 
szomszédságában álló gyár emeletén 
1882-ben múzeumot is nyitottak.

A XX. sz. elején a város első díszpolgára, 
Bezerédj Pál érdekeltségévé vált, az idő-
közben új szárnyakkal bővült épülete-
gyüttes. Bezerédj irányításával a selyem-

hernyó-tenyésztés jelentősen fellendült a 
megyében. A Selyemtenyésztési Felügye-
lőség székháza mellé 1903-ban építették 
fel a szecessziós selyempete-vizsgáló és 
górcsövező állomást, amely a város leg-
több embert foglalkoztató üzeme lett.

Az épületkomplexumot 1976-ban le-
bontották, helyét ma a Prométheusz park 
foglalja el.  

 SZV
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Babits Mihály Kulturális Központ pályázatot hirdet 
közművelődési szakember munkakör betöltésére, 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban.

A munkakörbe tartozó feladatok: 
az intézmény alapfeladatainak körébe tartozó rendezvények 

(kulturális-, közösségfejlesztési-, képzési- és módszertani programok) 
teljes körű szakmai előkészítése, szervezése, lebonyolítása. 

Pályázatok írása, menedzselése, közreműködés a szakmai és pénzügyi 
elszámolásban. Közreműködés az intézmény éves munkatervének 

elkészítésében, megvalósításában.
Pályázati feltételek: egyetemi – művelődésszervező, közművelődési, 
közösségfejlesztési – végzettség, legalább 1–3 év szakmai tapasztalat. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 15.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 20. 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
Részletes kiírás: www.szekszardagora.hu

Álláshirdetés

MEGHÍVÓ
A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes

tisztelettel és szeretettel meghívja Önt, barátait, ismerőseit 
2016. június 12-én, vasárnap 18:00 órakor kezdődő évadzáró  

hangversenyére a szekszárdi evangélikus templomba.  
Áhítatot tart Bellai Zoltán püspöki tanácsos, kaposvári református  
lelkipásztor. Közreműködnek: Elblinger Éva (fuvola), Szeri Viktória  

(gitár), Köbli Veronika (szoprán), Lemle Zoltán (tenor), Töttős-Erős Edina 
(fuvola), Lozsányi Tamás orgonaművész, Pecze Balázs trombita művész.

A műsort ismerteti Kedves Emerencia és Rang Petra.
Vezényel: Naszladi Judit.

A Gárdonyi Kórus a perselypénzt a női kar új blúzának  
megvásárlásához használja fel.

Biztosított a szünidei ellátás
Szekszárd város önkormány-
zata közgyűlésének május 
26-i ülésén több mint félszáz 
napirendi pontot tárgyaltak a 
képviselők.

A részben vagy egészen önkor-
mányzati tulajdonú cégek zárt 
ülésen megtartott beszámolóit 
követően tárgyalta a közgyűlés 
többek között a rászoruló gyer-
mekek intézményen kívüli szüni-
dei étkeztetésének kiegészítő tá-
mogatására vonatkozó javaslatot. 
Az önkormányzat 32 hátrányos 
és 164 rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményben részesülő, 
halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermek után igényelt támoga-
tást a központi költségvetésből. 
A 12 ezer adagra folyósított tá-
mogatást a városnak további 4,4 
millió forinttal kell kiegészítenie. 
Az általános iskolai tanulók nyá-
ri szünetben történő napközbeni 
felügyeletét A Keresztény Nevelé-
sért Alapítvány a Comenius isko-

lában biztosítja, amihez az önkor-
mányzat – a tavalyit meghaladó 
– 2,6 millió forintot biztosít.

A képviselők megszavazták, 
hogy a város három TOP-os pá-
lyázatot is benyújtson, folytatva az 
energetikai felújításokat. Az „Ön-
kormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése” című pályázati 
felhívás keretében a Baka István 
Általános Iskola, a Városi Bölcső-
de és a Gyermeklánc óvoda szőlő-
hegyi tagintézménye újulhat meg 
összesen 600 millió forintból. Eb-
ből az összegből napelemes rend-
szerek épülhetnek, korszerűsítik 
a világítást, hőszivattyút helyez-
nek üzembe, míg a Baka iskola 
esetében az épület szigetelésével, 
a nyílászárók cseréjével és a tető 
szigetelésével spórolnának a re-
zsin. Egy pályázatnak köszönhe-
tően javulhatnak a körülmények 
a Családok Átmeneti Otthonában 
is, ahol egy 15 milliós fejlesztés-
nek köszönhetően az udvar és az 
épület is felújításra kerülhet.  SZV
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EVANGÉLIUM

A szentmisén dőlnek el a dolgaink!
Azt mondja Jézus: az én Atyám 
mindmáig munkálkodik és én is 
munkálkodom.

A mennyei Atya munkálkodik 
értünk Jézussal együtt. Mennyire 
vagyunk tisztában azzal, hogy a 
szentmisén dőlnek el a dolgaink?

Amikor kispap voltam, egy-
szer egy nyáron hazamentem 
szüleimhez, és egy nagyon ko-
moly problémát tártak elém, 
hogy a vásárhelyi lakásunkat 
az albérlő el akarja adni a tud-
tunk nélkül. Bejelentkezett oda 
állandó lakcímre, anyuék már 
kivitték a rendőröket is, de hát 
mutatta a lakcímkártyáját, ami 
nyilván fű alatt készült, de iga-

zinak látszott. Igazi is volt, csak 
csalással készült, és a rendőrök 
azt mondták, hogy bírósághoz 
kell fordulni, nem lehet kirakni 
az albérlőt. Közben a ház alatt 
lévő kocsmában pedig árulta a 
lakást. A másik albérlőt pedig 
a nagy kardjával fenyegette. Ez 
egy nagyon komoly helyzet volt, 
és nyilván egy több milliót érő 
lakásnál ez az egész ügy össze-
adódott a családi feszültségekkel, 
és ezt elém tárták, hogy itt van ez 
a probléma.

Azt mondtam, hogy jó, elme-
gyek szentmisére. Fölpattantam 
a biciklire, és tekertem a misére, 
és közben eszembe jutott ez az 

ige, amit Péter apostoltól hal-
lottunk: Minden gondotokkal 
forduljatok őhozzá, mert neki 
gondja van rátok, és akkor azt 
mondtam: Uram! Ezt a szentmi-
sét most fölajánlom, azért, hogy 
ez a helyzet megoldódjon. Egy 
egyszerű, csöndes, hétköznapi 
falusi szentmise, ahol két-három 
hívő van. Véget ért a szentmise, 
hazaértem, és édesanyám azzal 
fogadott, hogy „Fiam, telefonált 
az albérlő, hogy önként elmegy.” 

Amikor vasárnap te azt mon-
dod a misén, hogy hiszek a min-
denható Istenben, akkor hall-
hatnád, hogy a mennyei Atya 
válaszol neked: Én meg hiszek 

abban az emberben, aki elhiszi, 
hogy ő mindenre képes! Mert azt 
mondja Jézus, hogy minden le-
hetséges annak, aki hisz! „Drága 
gyermekem! Te hiszel bennem, 
mert én mindenható vagyok? Én 
meg hiszek abban, aki abban hisz, 
hogy neki minden lehetséges.”

Kedves Testvérem! A szent-
misén dőlnek el a dolgaink! A 
következő szentmisén lélekben 
rakd oda az oltárra a te fontos 
dolgaidat. Most egy pici csönd-
ben gondold át, hogy a szentmi-
sén fog eldőlni az az ügyed!  
Amen.

 Cseh Péter Mihály,
 káplán

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala

a közszolgálati tisztviselők-
ről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 45. § (1) bekezdése 

alapján 
pályázatot hirdet

a Polgármesteri Hivatal 
Jogi Igazgatóság Controlling 

Csoportjába kontroller
munkakör betöltésére.

A részletes pályázati felhívás 
a www.szekszard.hu honla-

pon, a Közügyek/Állás menü-
pontban tekinthető meg.

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala

a közszolgálati tisztviselők-
ről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 45. § (1) bekezdése 

alapján 
pályázatot hirdet

a Polgármesteri Hivatal 
Polgármesteri Kabinetében

pályázatértékelő referens
munkakör betöltésére.

A részletes pályázati felhívás 
a www.szekszard.hu honla-

pon, a Közügyek/Állás menü-
pontban tekinthető meg.

Háry János Mesefesztivál – 2016. június 11–12. • Szekszárd, Szent István tér

Gyermekprogramok a Meseszínpadon:
• Négyszögletű Kerek Erdő – egész napos gyer-

mekfoglalkoztatók és erőpróba felnőtteknek
• Gokart pálya
• Kézműves- és kirakodóvásár
• Vidámpark mesés játékokkal a Prométheusz 

parkban
• Kézműves udvar – kézműves foglalkozások

2016. június 11., szombat
Meseszínpad – házigazda: Levente Péter
• 09:30 Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda:

Fésűs Éva – Májusi mese c. mesejáték 
• 10:00 Vaga Banda: Óriáscirkusz
• 10:40 Sebestyén István mesemondó műsora
• 11:00 A világot jelentő deszkákon…

Iskolák, óvodák színpadi műsora
• 11:00 Városi Bölcsőde: Mészöly Miklós: 

A bánatos medve c. mesejáték
• 11:25 Szekszárdi 2. sz. Óvoda Kadarka utcai 

óvoda: A csillagszemű juhász c. drámajáték
• 11:40 Szekszárdi 2. sz. Óvoda Mérey utcai 

óvoda: A kiskakas gyémánt félkrajcárja, 
kísér a Csurgó Zenekar

• 13:00 Szent József Iskolaközpont:
„Játsszunk együtt!” – zenés műsor

• 13:20 Óvodás mesemondó verseny 
• 14:30 Döbrentey Ildikó – Gryllus Vilmos 

– Levente Péter: Varázsóra c. műsora 
• 17:00 Holló Együttes: Vándormuzsikusok 
• 18:00 Maszk Bábszínház: Nyakigláb, 

Csupaháj, Málészáj 
– Vidám mese, óriásbábokkal.

• 20:00 BOXI c. mesefilm szabadtéri vetítése
• 21:00 Gyújtson fényt ceruzád! 

– Fényfestés a Művészetek Házára.

Négyszögletű Kerek Erdő
• 10:00 – 18:00 Szélkakas Kompánia népi

játszópark 
• 10:00 – 18:00 Prodinfo állatsimogató és 

játszópark 
• 10:00 – 18:00 Toma és csapata – történeti 

játékok felnőtteknek
• 10:00 – 12:00 Ringató foglalkozás

(A foglalkozások 45 percesek.)
• 12:00 – 12:45 Szélkakas Kompánia: 

Perpatvar c. parasztkomédia
• 13:00 – 13:30 Szekszárdi Waldorf Óvoda 

és Iskola bábelőadása
• 14:00 – 16:00 Mesekuckó 1-3 éveseknek 

Szekszárd Megyei Jogú Város Bölcsődéjének
közreműködésével

2016. június 12., vasárnap
Meseszínpad – házigazda: Bognár Cecil
• 09:30 Szekszárdi 1. Számú Óvoda:

Menjünk medvét vadászni! c. mesejáték
• 10:00 Sióagárdi Fecske Bábcsoport: 

Egyszemű, kétszemű, háromszemű 
című magyar népmese-feldolgozás. 

• 10:30 Vaga Banda: Vándormutatványosok 
Gólyalábas, óriásbábos előadás, élőzenével

• 11:00 A világot jelentő deszkákon…
Iskolák, óvodák színpadi előadása

• 11:45 Iskolás mesemondók
• 13:00 Garay János Általános Iskola és AMI

diákjai és a Csizmazia Alapítvány a Jövő 
Ígéretes Gyermekeiért tehetséggondozottjai: 
Lázár Ervin – Kék és sárga

• 13:15 Janikovszky Éva mesék
• 13:35 Szekszárdi Baka I. Általános Iskola: 

Mészöly Miklós: Hovámész c. mesejáték
• 14:00 Kóka Rozália előadása: Katyika meg 

Matyika, mesék Bukovinából
• 14:30 „Háry János Nyomdokán” 

Nagyotmondó Verseny eredményhirdetése
• 15:00 I. Szekszárdi Bajuszmustra 

Mikó István „Obsitos” a Háry fesztiválon
• 17:30 Virágpor Együttes koncertje
• 18:30 Csurgó Zenekar koncertje

Négyszögletű Kerek Erdő
• 10:00 – 18:00 Szélkakas Kompánia népi 

játszópark 
• 10:00 – 18:00 Prodinfo állatsimogató és 

játszópark 
• 10:00 – 18:00 Toma és csapata – történeti 

játékok felnőtteknek
• 10:00 – 11:30 Mesekuckó 1-3 éveseknek 

Szekszárd Megyei Jogú Város Bölcsődéjének 
közreműködésével

• 10:00 – 18:00 Szélkakas Kompánia:
77 magyar népmese – interaktív mesesátor

• 12:30 Pincehelyi Pajtaszínház – Lázár Ervin: 
Négyszögletű Kerek Erdő (részlet)

2016. június 11–12., szombat – vasárnap
Gokart verseny (160 lakásos előtti tér)
SZELEP KUPA – Gokart verseny
Az időmérő futamok a fesztivál ideje alatt 
10:00, 13:00 16:00 órakor indulnak. 
Szabályok: 
– nevezés 10 éves korig,
– a gokartot mindenki a saját felelősségére 
használhatja,
– mind a három időpontban három korcso-
portban történik a versenyzés,
– csak szülői felügyelet mellett lehet gokartozni!

Kézműves udvar
Kézműves foglalkozások 10:00 – 18:00
• Szekszárdi Waldorf Óvoda és Iskola:

kavicsfestés és nemezelés

• Mentálhigiénés Műhely: Interaktív mesetér 
– „Retró” vetítés diavetítővel

• Kék Madár Alapítvány: Csipeszbáb 
készítéssel, játékokkal, mesékkel, versekkel, 
dalokkal és csupa vidámsággal várják a 
gyerekeket.

• Új Nemzedék Közösségi Tér: kézműves 
torony – Aranyhaj és a nagy gubanc 

• Illyés Gyula Megyei Könyvtár: Könyvjelző, 
kiskönyv, dekorgumi, hűtőmágnes-figurák 
(Bruckner Szigfrid, Ló Szerafin) készítése.
Beiratkozási akció– ingyenes beiratkozási 
és átiratkozási lehetőség a 16 éven felüliek 
számára.
Az Ünnepi Könyvhétre megjelenő kiadványok 
bemutatása.

Civil Cukrászda
A Szekszárdi Háry János Mesefesztivál ke-
retein belül, 2016. június 12-én, vasárnap 
10:00 órakor megnyitjuk CIVIL CUK-
RÁSZDÁNKAT ahol mesébe illő szárazsü-
teményekkel kedveskedünk a gyerekeknek. 

Kézműves- kirakodó vásár 
Vidámpark mesés játékokkal a Promét-
heusz parkban

TÁRSRENDEZVÉNYEK:
Illyés Gyula Megyei Könyvtár
2016. június 11., szombat
• 10:30 A „Mesék a Nagyszederfa alól” cím-
mel Lázár Ervin születésének 80. évforduló-
ja alkalmából meghirdetett meseíróverseny 
eredményhirdetése – Illyés Gyula Megyei 
Könyvtár Gyermekkönyvtára
• 11:00 Agócs Gergely mesemondó, népze-
nész előadása – Illyés Gyula Megyei Könyv-
tár Gyermekkönyvtára
• 15:00 Meseszeminárium – Szőcsné Kar-
kus Zsuzsanna pszichológus, meseterapeu-
ta könyvajánló szülőknek – Babits Mihály 
Kulturális Központ, Palánk terem
Könyvtár-légvár a Múzeum előtt
2016. június 12., vasárnap
• 10:00 – 18:00 Meseszeminárium – Witt-
mann Ildikó szerkesztő – Csodaceruza 
gyermekirodalmi és művészeti magazin 
bemutatása, könyvajánlás, kvízek – Kéz-
műves udvar
Könyvtár-légvár a Múzeum előtt

Wosinsky Mór Megyei Múzeum
2016. június 11–12., szombat – vasárnap
A WMMM mindkét épületében állandó és 
időszaki kiállításainak díjtalan látogatható-
ságával várja a Mesefesztivál közönségét!
A Vármegyeházán kézműves foglalkozások 
(mozgatható Háry János és Mária Lujza báb 
készítése).
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SPORTHÍREK
Amerikai futball. A Budapest 
Cowbells második csapatá-
nak vendégeként aratott biz-
tos sikerrel (14-34) bejutott a 
rájátszásba a Szekszárdi Bad 
Bones. Amennyiben a Rosz-
szcsontok június 11-én, hazai 
pályán legyőzik az Újpest Bull-
dogs gárdáját, második helyen 
zárhatják az alapszakaszt.
Futsal. Az NB I-es női bajnok-
ság harmadik helyén végzett 
az élvonalban újonc Szekszár-
di UFC, miután Micskó Márk 
edző együttese – a kétgólos 
hazai sikert (4-2) követően – 

minimális vereséget (2-3) szen-
vedett Miskolcon, a bronzcsata 
visszavágóján. Az UFC góljait 
Horváth és Csigi szerezték.
Labdarúgás. Egy pontot szer-
zett a Szekszárdi UFC Budafo-
kon (1-1), az NB III-as bajnok-
ság Közép csoportjának hétvégi 
fordulójában, így a Gyulát 
legyőző Bölcske lépéselőnybe 
került a bentmaradásért zajló 
párharcban. Dienes Pál együt-
tese az utolsó körben a Komlót 
fogadja, és nyernie kell, ha meg 
akarja hosszabbítani tagságát a 
harmadik vonalban.

Jól mentek a magyarok a Gemenci Nagydíjon
Szlovén sikerrel zárult a 
Sygnus 42. Gemenc Nagydíj 
nemzetközi országúti ke-
rékpáros verseny. A legjobb 
magyar, a csapatban első lu-
xemburgi Team Differdange 
kerekese, Lovassy Krisztián 
lett, aki mindössze 8 másod-
perccel kapott ki a győztes 
Korosectől.

Három nap, négy szakasz, 380 
km össztáv és nyári meleg várt 
az elmúlt hétvégén a Sygnus 42. 
Gemenci Nagydíj nemzetközi 
országúti kerékpáros verseny 
150 fős mezőnyére. Olasz, szlo-
vén, osztrák, cseh, luxemburgi, 
szlovák, román, szerb és termé-
szetesen magyar csapatok kere-
kesei vetélkedtek a megye útjain, 
hogy eldöntsék: ki a legjobb a 
korábbi kétszeres győztes, Steig 
Csaba és csapata által szervezett 
viadalon. A nyitó etapon, a Syg-
nus Kupáért kiírt 132 km-es or-
szágúti szakaszon előbb a csehek, 
majd a szlovén és a luxemburgi 
csapat diktálta a tempót. Szek-
szárdra együtt érkezett egy 70 fős 
boly, melyből a befutó két olasz 
bringásnak sikerült a legjobban: 
Delledonne nyert, megelőzve de 
Morit és a szlovén Korosecet. A 
legjobb magyar, a luxemburgi 
Team Differdange-Losch színei-
ben versenyző Lovassy Krisztián 
negyedikként ért célba.

Szombat délelőtt Paksra ki-
rándult a mezőny. Az atomváros 

utcáin megrendezett második, 
70 km-es  mezőnyversenyen 
az élen álló olasz, szlovén és 
luxemburgi csapatok kontrol-
lálták a tempót, és vezették fel 
a hajrát. A sprintbefutót ezúttal 
Korosec nyerte, megelőzve az 
olasz-marokkói Galdoune-t és 
Lovassyt. Szombat este, a kö-
zönségcsalogató Pálinkás Csaba 
emlékversenyen nagy tempót 
diktált az élmezőny. Az Alis-
ca Bau Kupáért kiírt 55 km-es 
villanyfényes, belvárosi szágul-
dás végén de Mori és Korosec 
sprintelt legjobban, s bár végül 
az olasz nyert, a szlovén is örül-
hetett, hiszen összetettben 22 
másodpercre növelte előnyét 
Lovassyval szemben.

Vasárnap, a Tarr Kupáért 
zajló negyedik, 132 km-es or-

szágúti etapon Bátaszéket is 
érintette a mezőny, mielőtt a 
megyeszékhelyre visszatérve 
hét kört teljesített egy 5,5 km-
es városi szakaszon. A záró 
etapon nagyot ment Kusztor 
Péter: az egykori olimpikon 
egyéni indulóként tört borsot 
a kontinentális csapatok orra 
alá, és bátor versenyzéssel 8 
másodperces előnnyel elsőként 
ért a célba. A második Lovassy 
az időjóváírással együtt is csak 
14 másodpercet tudott faragni 
hátrányából, így az összetett 
győztes a szlovén Rok Korosec 
lett. A legjobb idehaza verseny-
ző magyar kerekes, Kusztor 
mellett jól teljesített két U19-es 
bringás, az ötödikként befutó 
Peák Barnabás (Tipográfia TE-
PCCC) és a hatodik Valter Atti-

la (CUBE-Csömör). A legjobb 
szekszárdi az 59. helyen záró 
Balás Attila lett.   - fl -
Végeredmény

Összetett, egyéni: 1 Rok Kor-
osec (szlovén, Radenska-Ljubl-
jana) 8:41:18 óra, 2. Lovassy 
Krisztián (Team Differdan-
ge-Losch) 8 mp hátrány, 3. Filip-
po Tagliani (olasz, Delio Galli-
na Colosio) 16 mp h., 4. Kusztor 
Péter (egyéni induló) 22 mp h., 
… 59. Balás Attila 31:14 p h., 
… 62. Vörös Ferenc (mindket-
tő (Szekszárdi SZKE-Mugenra-
ce) 35:51 p h. Csapat: 1. Team 
Differdange-Losch (luxembur-
gi) 26:05:18 óra, 2. Radens-
ka-Ljubljana (szlovén) 26:08:55, 
3 CUBE-Csömör 26:14:52. 
 (Részletes eredmények a www.
gemencnagydij.hu honlapon.)
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Ők mondták...
Rok Korosec (Radenska-Ljubljana): 
– Csak a jó szereplésben bíztam, a győzelemre nem igazán gon-
doltam, ezért nagyon örülök, hogy összejött. Jó formában érkez-
tem, és az országúti szakaszok változatos terepe nekem kedve-
zett. Kemény versenyt volt, amit nem tudtam volna megnyerni, 
ha az utolsó szakaszon nem kapok ekkora segítséget a csapattár-
saimtól, amiért köszönet jár nekik. Ha egy mód van rá, jövőre is 
visszatérek.
Lovassy Krisztián (Team Differdange-Losch):
– Jó kis verseny volt, amely a mezőny erőssége és a szakaszok nehéz-
sége, változatossága alapján már közelíti egy közepes erősségű kül-
földi viadal rangját. Van már kellemes emlékem a Gemenci Nagy-
díjról, hiszen korábban nyertem már itt szakaszt. Talán egyszer az 
összetett győzelem is összejöhet...

Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2. 
Telefon: 74/314-580,
web: www.diaketkeztetes.net

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap június 6-tól június 10-ig.
7100 Szekszárd Rákóczi u 1. (bejárat a Mátyás K. utca felől)

Törzsvásárlói kártyával 10% kedvezmény.
Jó étvágyat kívánunk! Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk!

MENÜ június 6. június 7. június 8. június 9. június 10.

„A”
950 Ft

Raguleves Lengyeles 
árpagyöngyleves Májgombócleves Csontleves 

lúdgége tésztával
Bableves 

gazdagon

Grízes tészta,
barackíz

Töltött paprika,
1/2 adag főtt 

burgonya

Kolbászos 
lecsó,

rizs

Sült csirkecomb,
petrezselymes 

burgonya,
friss saláta

Diós guba,
vanilia öntet

„B”
950 Ft

Meggyleves Lengyeles 
árpagyöngyleves Májgombócleves Csontleves 

lúdgége tésztával Lebbencsleves

Hentes tokány, 
tészta

Gombapaprikás,
tészta

Vasi pecsenye,
steak burgonya,

savanyúság

Tavaszi 
rizseshús,

cékla

Kapros-tejfölös,
tökfőzelék 

csirkepörkölt

Napi
ajánlat
890 Ft

Magvas csirkemell,
petrezselymes 

burgonya,
friss saláta

Magvas csirkemell,
petrezselymes 

burgonya,
friss saláta

Magvas csirkemell,
petrezselymes 

burgonya,
friss saláta

Magvas csirkemell,
petrezselymes 

burgonya,
friss saláta

Magvas csirkemell,
petrezselymes 

burgonya,
friss saláta

(01489)

Ezüstérmet szerzett a B-korcsoportos kosárlabda B33 diákolimpia 
országos döntőjén az I. Béla Gimnázium Elek Zita (jobbról), Stu-
der Ágnes, Propszt Amanda, Süle Gabriella összetételű csapata. A 
remeklő szekszárdi együttest Szabó Noémi és Vecsési Klára edzők 
készítették fel a pécsi fináléra.

Fiatalok is tekertek

Szombaton, a Sygnus 42. Ge-
menci Nagydíj harmadik sza-
kasza előtt utánpótlás korú és 
amatőr bringások részvételével 
rendeztek kritérium versenyt, 
melyen szekszárdi sikereknek 
is tapsolhattak a nézők.
Eredmények: Igazolt verseny-
zők, U13, fiúk: 1. Bán Benedek 
(Szekszárdi Szabadidős KE), 2. 
Magyar Gergő, 3. Bojtor Cson-
gor (mindkettő Győri AC).

U15, fiúk: 1. Mészáros Bence 
(Szekszárdi Kerékpáros SE), 2. 
Szijártó Zétény (Győri AC), 3. 
Cséplő Bence (Tipográfia TE).

U17, fiúk: 1. Schneider Sebes-
tyén (Szekszárdi SZKE), 2. Sto-
dulka András, 3. Novák Bene-
dek (Tuttobici-Hungarofondo).

Amatőr, 17 év felett: 1. Liska 
Gergely.

Master2: 3. Szentgyörgyi 
Géza (Kölesd KE). 

Master3: 1. Balázs Tibor 
(Szekszárdi Szabadidős KE).

Vasárnap délután, „Kis Ge-
menc Kupa” néven gyermekek-
nek is rendeztek futamokat.

Eredmények: Óvodások, fiúk: 
1. Posta Dani, 2. Steig Benjamin, 
3. Schein Péter. Lányok: 1. Bíró 
Nóra, 2. Roan Panka, 3. Kovács 
Zóra. II. korcsoport, fiúk: 1. 
Tóth Péter, 2. Lengyel Dávid, 3. 
Balogh Dávid. Lányok: 1. Már-
marosi Alexa, 2. Halasi Linda, 
3. Sárközi Anna Kíra. III. korcs., 
fiúk: 1. Krausz Kristóf, 2. Kiss 
Zsombor, 3. Szűcs Márton. Lá-
nyok: 1. Takács Anna Jázmin, 
2. Pakulár Petra, 3. Halasi Han-
na. IV. korcs., fiúk: 1. Veress 
Zsombor, 2. Prantner István, 3. 
Ferencz Ábel. Lányok: 1. Péter 
Jázmin, 2. Tanács Janka, 3. Boda 
Gyöngyi. V. korcs., fiú: 1. Mol-
nár Viktor.

A legtöbb diákot megmoz-
gató Dienes Valéria Általános 
Iskola – a társrendező Szek-
szárdi Sportközpont Nkft. fel-
ajánlásával – az egész napos, 
csúszdahasználattal kombinált 
belépőket nyert a Szekszárdi 
Családbarát Strand- és Élmény-
fürdőbe.

 SZV

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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ÁCS REZSŐ polgármester
Június 13., hétfő 14–16 óráig, 
előzetes bejelentkezés alapján.  
Tel.: 74/504-102. Szekszárd, Piac 
tér 1. „F” épület.

DR. VARGA KATALIN 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 5., vasárnap
15:00 – Alice Tükörországban
16:30 – X-Men: Apokalipszis 3D
19:00 – Rendes fickók
Június 6., hétfő
16:30 – X-Men: Apokalipszis 3D
19:00 – Warcraft: A kezdetek 3D
Június 7., kedd
16:30 – Warcraft: A kezdetek 3D
19:00 – Warcraft: A kezdetek 3D
Június 8., szerda
16:30 – Warcraft: A kezdetek 3D
19:00 – Warcraft: A kezdetek 3D
Június 9., csütörtök

16:30 – Szemfényvesztők 2.
19:00 – Pénzes cápa
Június 10., péntek
16:30 – Szemfényvesztők 2.
19:00 – Pénzes cápa
Június 11., szombat
15:00 – Alice Tükörországban
16:30 – Szemfényvesztők 2.
19:00 – Pénzes cápa

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
Június 4., szombat 10:30
Béla király tér, Országzászló

Nemzeti Összetartozás Napja
Megemlékezés a trianoni bé-

keszerződés aláírásának 96. év-
fordulója alkalmából.

A programon közreműködik 
a Garay János Gimnázium zenés 
irodalmi összeállítással. Emléke-
ző beszédet mond: Ferencz Zol-
tán önkormányzati képviselő, az 
egyházak képviseletében áldást 
mond Bacsmai László római ka-
tolikus esperes-plébános. (Eső-
helyszín: Babits Mihály Kulturá-
lis Központ, rendezvényterem.)

Június 4., szombat 18:00
Művészetek Háza

70KEDÉS – Schubert Péter 
kiállítása

Schubert Péter, Tótfalusi Kis 
Miklós-díjas tipográfus, grafikus 
idén ünnepli 70. születésnapját. 
Ez alkalomból „70KEDÉS” cím-
mel nyílik az életművét bemutató 

kiállítása a Művészetek Házában. 
A tárlatot megnyitja Ács Rezső, 
Szekszárd polgármestere. Közre-
működik: Nagy Melinda (fuvola), 
Lányi Péter (zongora). A kiállítás 
megtekinthető július 31-ig. 

Június 6., hétfő 19:00
Művészetek Háza

Jávor „Pali” utolsó mulatása
A színészi pálya kapujában 

azt tapasztaltam, hogy a ma-
gyar ember elfelejtette, hogyan 
kell mulatni, a magyar szerető 
elfelejtette hogyan kell igazán 
szeretni, a magyar pap elfelej-
tette hogyan kell teljes valónk-
kal imádkozni az Úrhoz. Jávor 
Pál: Benkő Péter. Írta, rendez-
te és a cigányzenét játssza: Rusz 
Milán. Szereplők: Lakatos Mi-
hály, Mikó István, Suki István, 
Fehér Gyula. Jegyár: 2000 Ft.

Június 8., szerda 18:00
Placc Ifjúsági Közösségi Tér

Író-olvasótalálkozó Závada 
Pállal

Závada Pál legújabb, Egy pi-
aci nap c. regényének könyv-
bemutatója. Házigazda: Ágos-
ton Zoltán, a Jelenkor folyóirat 
főszerkesztője. A rendezvény 
a Jelenkor folyóirat és a Ba-
bits Mihály Kulturális Központ 
együttműködésében jön létre. A 
belépés díjtalan!

Június 10., péntek 11:00
Bakta galéria

Tolna Megyei Népművésze-
ti Egyesület kiállításának meg-
nyitója

Kiállítás a Tolna megyei Nép-
művészeti Egyesület fennállásá-
nak 20. évfordulója alkalmából. 
A tárlatot megnyitja Doncsev 
András, a Nemzeti Kulturális 
Alap alelnöke, közreműködik a 
Bogyiszlói Zenekar. A kiállítás 
megtekinthető július 2-ig, az in-
tézmény nyitva tartási idejében.

A 87. ÜNNEPI KÖNYVHÉT ÉS 
15. GYERMEKKÖNYVNAPOK, VALAMINT 

A HÁRY JÁNOS MESEFESZTIVÁL PROGRAMJAI 
A TOLNA MEGYEI ILLYÉS GYULA KÖNYVTÁRBAN

Június 9–13. között elengedjük a 
késedelmi díjakat!

KÖZPONTI ÉPÜLET (Széchenyi u. 51.)
2016. június 9., csütörtök
• 16:00 Megjelent a KÉZJEGY 

antológia legújabb, 22. száma.
• 17:00 Békétlenség haszonbérbe – 

Erdélyi Z. János fordításkötetének 
bemutatója.

• 18:00 Húszéves a PAD irodalmi 
és művészeti folyóirat.

2016. június 10., péntek
• 16:30 Máté Gyula „képzőbűvész” 

kiállításának megnyitója.
• 17:00 Lázár Ervin: A valóság íze c.

kötet bemutatója. Vendégek: 
Németh Judit, Gacsályi József, dr. 
Urbán László. A kötet a helyszínen 
megvásárolható.

• 18:00 Író-, olvasó találkozó 
Réti Lászlóval.

2016. június 11., szombat
• 09:00 – 18:00 Ingyenes beiratkozás
A Mesefesztiválon megtekinthetők 
az Ünnepi Könyvhét újdonságai.

GYERMEKKÖNYVTÁR (Augusz I. u. 5.)
2016. június 11., szombat

• 10:00 „Mesék a Nagyszederfa alól” 
– meseíró-verseny eredmény-
hirdetése.

• 11:00 Agócs Gergely mesemondó,
népzenész előadása.

SZENT ISTVÁN TÉR
• 10:00 – 18:00 Kézműves udvar 

(könyvjelző, kiskönyv, hűtő-
mágnes-figurák készítése).

• 15:00 Meseszeminárium – Szőtsné 
Karkus Zsuzsanna pszichológus,
meseterapeutával. (a Babits Mihály
Kulturális Központban).

2016. június 12., vasárnap
SZENT ISTVÁN TÉR
• 10:00 – 18:00 Kézműves udvar  

(könyvjelző, kiskönyv, dekorgumi  
figurák készítése). A Csodaceruza 
magazin bemutatása, könyvajánlás,
kvízek – Wittmann Ildikó 
szerkesztővel.

• 11:00 Meseszeminárium – 
Wittmann Ildikóval a kortárs 
gyermekirodalomról (a Babits 
Mihály Kulturális Központban).

• 14:30 „Háry János nyomdokán –  
nagyotmondó verseny eredmény
hirdetése, a pályázatot értékeli 
Szávai Géza író. MATÓK OPTIKA Szekszárd, Széchenyi u. 28.

www.matokoptika.hu
Telefon: 74/511-808

Digitális olvasógép
gyengén látóknak!

(01490)

EKHO TOURS TUI Partneriroda  Eng.szám: R-1188/95/97
Szekszárd, Arany J. u. 16. • Tel/fax: 74/511-099,
Tel/fax: 74/413-849 • Mobil: +36-30/957-5630
E-mail: ekhotours@ekhotours.hu
Honlap cím: www.ekhotours.hu

Utazzon velünk…
Közel 100 iroda ajánlata egy helyen:

Vegyes ajánlataink:

•  Róma városlátogatás repülővel 4* 
szállodában reggelivel már  79.900 Ft/fő-től + ill. 

•  Törökország repülővel 4* szállodá-
ban All Inclusive ellátással már 87.990 Ft/fő-től+ill.

•  Görögország/Rodosz repülővel 
apartmanban önellátással már 59.900 Ft/fő-től + ill.

Folyamatosan megújuló akcióinkról és további 
előfoglalási kedvezményekről érdeklődjön 
irodánkban vagy keresse  oldalunkon!

(0
14

97
)

Műanyag
ajtó-ablak

45% kedvezménnyel
Redőny, szúnyogháló,

reluxa, szalagfüggöny, ipari 
függöny, harmonikaajtó, roletta,

KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS

ZSOLT Árnyékolás
Telefon: 06–30/505–52–49

Az akció 2016. június 1-30-ig tart.
(01491



2016. június 5.16

ÁLLANDÓ
KÉSZENLÉT
0-24 ÓRÁIG:

06-30/936-32-55(01485)

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

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

Termelői Bio
Homoktövis termékek

(01493)

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

(01500)

 Arndt Táska Shop
Pécs, Forrás üzletház

 Prémium minőség – fapados árak!
 Ballagási akció:

Schneiders és Walker iskolatáskák

20-50%
kedvezménnyel! 

WWW.TASKA.EU


