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Ezüstmise

Írásunk az 5. oldalon

E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Trianon
A Nemzeti Összetartozás Nap-
ján, az 1920. június 4-én a ha-
zánkra kényszerített Trianoni 
békeszerződés 96. évfordulóján, 
Szekszárdon is tartottak meg-
emlékezést. A Béla király téri 
Országzászló előtt a Garay gim-
názium diákjai adtak műsort.
 → 3. oldal

Kékfrankos
A szekszárdi borászatok nyer-
ték a legtöbb aranyérmet a IX. 
Nemzetközi Kékfrankos Bor-
versenyen. A 81 tételt felvo-
nultató bormustrát a Mészáros 
Borházban, a másnapi díjkiosz-
tót a Hotel Merops Mészáros-
ban tartották.
 → 7. oldal

Bentmaradás
A Közép-csoport utolsó for-
dulójában, a Komló felett va-
sárnap aratott 1–0-ás sikerével 
meghosszabbította NB III-as 
tagságát a Szekszárdi UFC 
labdarúgó csapata. Dienes Pál 
edző együttese keskeny pallón 
egyensúlyozott.
 → 13. oldal

Háry
János

Mesefesztivál
program

 → 14. oldal
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Trianon sem törhette meg a magyarságot
A Nemzeti Összetartozás 
Napján, az 1920. június 4-én 
a hazánkra kényszerített Tri-
anoni békeszerződés 96. év-
fordulóján, Szekszárdon is 
tartottak megemlékezést. A 
Béla király téri Országzászló 
előtt a Garay János Gimnázi-
um diákjai adtak műsort.

A megemlékezésén Ferencz 
Zoltán mondott ünnepi beszé-
det. A közgyűlés kormánypárti 
képviselője utalt a székelyföldi 
gyermekévekre, hogy milyen 
is volt ott magyarnak lenni, 
elszakítva az anyaországtól. A 
csíkszépvizi származású kép-
viselő elmondta: minden szil-
veszterkor kétszer ünnepeltek 
– az időeltolódás miatt ott 
ugyanis egy órával korábban 
köszönt be az újév. Összegyűlt 
a család, éjfélkor boldog újé-
vet kívántak egymásnak, aztán 
várták az igazit. „Gyerekfejjel 
nem igazán értettem, hogy az 
én mindig kemény nagyapám 
könnyei miért csordultak ki, 
meghallva a magyar Himnusz 
akkordjait, amely a Kossuth 
Rádióban csendült fel, ahogy 
mi mondtuk: a magyar éjfél-
kor” – fogalmazott Ferencz 
Zoltán.

A képviselő szerint jellemző 
volt a korabeli helyzetre, hogy 
az áramszünettel tűzdelt esté-
ken édesanyja „bezárt ajtó és 
becsukott ablakok mögött hal-
kan tanítgatta, dúdolgatta bá-
tyámnak és nekem, hogy Isten 
áldd meg a magyart és hogy 
Hazádnak rendületlenül.”

A gyalázatos trianoni döntés 
kapcsán – 14 éves, székelyud-
varhelyi keresztlányát idézve 
– úgy vélte: annak következ-
ményeként országunk olyanná 
vált, mint egy kenyér, amely-
nek levágták karéját, héját, 

ezáltal puhává, sebezhetővé 
vált. Az Antant hatalmak vég-
ső célja volt, hogy megszün-
tesse a magyarok létezését. Ez 
azonban „nagyon nem sike-
rült nekik”, mert „nem lehet 
a történelem nagykönyvéből 
csak úgy kitépni a magyarok-
ról szóló fejezeteket”.

Ferencz Zoltán emlékezte-
tett: „volt még egy szégyentel-
jes dátum a közelmúlt magyar 
történelmében: 2004. decem-
ber 5.” A képviselő felhívta a 
figyelmet: akik akkor a sza-
vazástól való távolmaradásra 

buzdítottak, akik féltették az 
országot a munkaerőpiacot 
ellepő románoktól, azok ma 
„külső hatalmakkal karöltve, 
számunkra ismeretlen, más 
kultúrájú, más nyelvet beszé-
lő, más vallású népet, népe-
ket akarnak ránk erőltetni”. 
Ferencz Zoltán a száz éves 
csíkcsomortáni asztalos, Nagy 
János gondolataival zárta be-
szédét: „Az Isten tartsa meg 
mindenkinek az eszét. Meg 
kell mindenért dolgozni, meg 
kell becsülni az életet, s imád-
kozni, hogy legyen elősegítve 
a dolog”.

Az egyházak képviseletében 
Vida Zsolt katolikus káplán 
arról beszélt, hogy nemzedék-
ről nemzedékre hordozzuk 
a történelmi igazságtalanság 
fájdalmát. Kilencvenhat éve 
szót emelünk, a világba kiált-
juk fájdalmunkat. A diákok 
zenés-verses előadását Báló 
Marianna állította össze. A 
Szent György Lovagrend tag-
jai a „Magyarok Hitvallását” 
idézték az egybegyűltek elé, 
végezetül az ünnepség részt-
vevői az Országzászlónál kö-
zös gyertyagyújtással emlé-
keztek az évfordulóra. 

 Gy. L.
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Újabb mementókkal bővült a harci nemzeti emlékhely
Hagyomány, hogy Nagy La-
jos harci vendéglős Diófa 
csárdájának udvara egyfaj-
ta nemzeti emlékhelyként a 
trianoni évforduló kapcsán 
évről évre újabb mementó-
val gazdagodik. Szombaton 
– kettős évforduló lévén – 
egy az 1956-os forradalomra 
utaló emléktáblát és kopjafát 
avattak.

Június 4-e délutánján Wittner 
Mária, ’56-os elítélt és Szili 
Károly színművész adott át né-
hány megfontolásra érdemes 
gondolatot a többek között 
Szekszárdról érkezett egybe-
gyűlteknek. Szili Károly el-

mondta: személyes halálaként 
éli meg Trianont, mert nem tud 
mit tenni ellene. További prob-

léma, hogy sok helyütt még az 
emlékezés jogát is elvették a 
magyaroktól. A kilencvenhat 
évvel ezelőtti esemény szerinte 
„szabadkőműves körök” által 
léphetett hatályba, célja pedig 
az volt, hogy hazánkat végképp 
kivéreztessék.

- A morál mára a béka feneke 
alá süllyedt – foglalta össze vé-
leményét a kor erkölcsi helyzet-
ről már Wittner Mária. Az ’56-
os tevékenységéért halálraítélt 
egykori szabadságharcos feli-
dézte azokat az éveket, amikor 
még az iskolákban imádkoztak 
a tanítás előtt és a Magyar Hi-
szekegyet mondogatták. „Bűn-
bakok lettünk, pedig nem mi 

akartunk háborúzni!” – hívta 
fel a figyelmet az igazságtalan 
diktátumra, amellyel családok 
tömegét szakították el egymás-
tól. Wittner szerint ma is „a kül-
földi, család- és nemzetellenes 
tőke országunk minősített ha-
zaárulóival karöltve tépi, mar-
cangolja hazánkat”. A szónok 
szerint Magyarországra mindig 
is Nyugatról jött az igazi veszély, 
amely ellen egyetlen esélyünk 
van: ha „nemzetté válunk és 
egyenes gerinccel, emelt fővel 
tekintünk a világ történéseire”.

A megemlékezésen közremű-
ködött többek között a kajdacsi 
nyugdíjas dalkör és Pecze István 
trombitaművész.  Gy. L. 
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„Az emlékezés és emlékezet hiánya már maga a tagadás”
Az elmúlt héten „A hősöket a 
kor és az emlékezet teremti” 
című írásunkban pontatlanul 
és hibásan idéztünk dr. Máté 
István ünnepi beszédéből. A 
hibát orvosolva az alábbiakban 
a beszédet teljes terjedelmében 
közöljük, egyúttal az érintett és 
olvasóink elnézését kérjük.

„Ha látsz út menti keresztet
Vándor állj meg egy percet
Olvasd a hősök névsorát
Voltak kik előttünk jártak
Erősek, ifjak s bátrak
Hitték egy szebb kor hajnalát
…
Lesznek kik utánunk jönnek
Szótlanul helyünkbe lépnek
Vitézül harcolnak tovább”…  
 (Kárpátia)

Tisztelt Egybe Gyűltek,
Tisztelt Emlékezők!

E néhány verssorral tulajdon-
képpen meg is fogalmazható, 
hogy miért vagyunk ma itt, hogy 
mit is ünneplünk a mai napon. 
Történelmi korok és egymást 
követő nemzedékek ölelkező 
sorait, ahogy kart karba öltve 
és egymás nyomaiba lépve tel-
jesítették a mindenkor elvártan 
teljesítendőket. Éltek, ha kellett 
haltak a földért, a honért.

A honért, melyen annyiszor 
Apáik vére folyt, melyhez min-
den szent nevet egy ezredév 
csatolt. 

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

Eleinkre visszatekintve jól 
látszik, hogy szinte végtelen 
a sor, és ezzel együtt végte-
len volna a felsorolás is, mely 
hőseink nevét taglalja, és a 
múlt, jelen, jövő állandó kons-
tellációjában vizsgálva az is 
könnyen belátható, hogy e fo-
lyamat maga, örök körforgás. 
A jövő mává, a jelen múlttá 
alakul szép sorban, hogy idő-

vel történelemmé nemesed-
jék. És e történelem személyes 
résztvevőiből választódnak ki 
a hősök.

Na de ki a hős? Kik azok a 
hősök? Mikor, miért, és hogyan 
válik valaki, válnak valakik hős-
sé? Mi teszi a hőst hőssé?

Azt gondolom, hogy ezek-
re a kérdésekre nem adhatóak 
egzakt és minden tekintetben 
alapos válaszok. És pont ettől 
olyan szép ez az egész. 

Mert hősök mindig voltak, 
vannak és lesznek. Az utóbbi 
néhány ezer év alapján legalább-
is joggal feltételezhetjük ezt.

Az adott történelmi kor 
teremti őket, no meg az em-
lékezet. E kettő egymástól 
elválaszthatatlanul együttes 
„munkálkodással” gondosko-
dik róla, hogy térben és időben 
egymástól igen távol esően is, 
újra és újra hősök szülessenek.

Történelmünk dicső vagy 
éppen keserves eseményekben 
ugyancsak gazdag mivoltából 
fakadóan szinte megszámlálha-
tatlanul sorolhatnám az ismert 
neveket, és fölemlegethetném a 
névteleneket. Ám mindezt nem 
tehetném, ha nem őrizné őket 
a néphagyomány és a kollektív 
emlékezet. És a mai ünnepnap-
nak és magának az emlékező 
tiszteletadásnak éppen ez a lé-
nyege.

Néhány pillanatra kiszakadva 
a jelent leginkább jellemző ló-

tás-futásból, a sokszor csak ön-
magáért való rohanásból, tuda-
tos visszanézés a múltba, az ősök 
megidézése, főhajtás és tisztele-
tadás az ismert és ismeretlen, a 
háborús és a békeidős hősökre…  

Mert: „Az a nép, amely meg-
tagadja múltját, elveszíti lét-
jogosultságát a jövő nemzetei 
sorában, aki pedig őseit tagadja 
meg, az elkótyavetyéli utódai 
tiszteletét.” (Dr. Szántó Mihály 
ny. ezredes, egyetemi tanár)

Azt gondolom, ebben a tekin-
tetben, az emlékezés és emléke-
zet hiánya már maga a tagadás. 
Hát ezért fontos a mai, a hősök 
napi megemlékezés.

Meg azért is, mert idézve a 
latin mondást: „Historia est 
magistra vitae”, vagyis „A tör-
ténelem az élet tanítómestere”.

Mindenkori jövőnk záloga az, 
hogy megtanuljuk a leckét és 
azt az élet nyelvére lefordítva, a 
megszerzett tudást alkalmazva 
alakítsuk további sorsunkat.

Mivel azonban a „minden-
kori jelen embere” hajlamos 
elfelejtkezni róla, hogy az általa 
megélt hétköznapok is egyszer 
majd történelmi időkként él-
nek tovább, e látszólag egysze-
rű feladat gyakorlatba történő 
átültetése általában nem sikerül 
igazán.

Pedig, mint minden kornak 
és történelmi időszaknak, úgy 
jelen korunknak is megvannak 
a maga kihívásai. Az európai 
népek ugyanis – s köztük mi 
magyarok is – egy a hanyatlás 
irányába elmozduló civilizá-
ció tagjai vagyunk. Alapvető 
létfenntartási ösztöneink tom-
pulásával, értékrendünk fella-
zulásával, belső erőink fogyat-
kozásával és az ezzel sajnálatos 
módon együtt járó jól látható 
lélekszámbéli erőteljes fogyat-
kozással a jövőnk, a folytatás, 
a folytonosság került közvetlen 
veszélybe.

Semmiképpen sem szeret-
ném az aktuálpolitika irányába 
vinni e megemlékezés fonalát, 
de egy gondolat erejéig azon-
ban mégis muszáj megállnom 
itt. Az imént hivatkozott latin 

bölcselet útmutatásával engem 
ugyanis a történelem többek 
között arra tanított, hogy abban 
az esetben, ha egy adott terüle-
ten az ott élő populáció fogyás-
nak indul, a népességfogyás 
okán keletkezett űrt egy másik 
a környezetében élő népcsoport 
be fogja tölteni. 

A napjainkban zajló mester-
ségesen generált „népvándor-
lás” következtében ez a tétel 
korábbi időkben nem igen lá-
tott gyorsasággal és intenzi-
tással lesz képes bebizonyítani 
helytállóságát, ezért nagy éber-
ségre és fokozott odafigyelésre 
van szükség. Az ajtónk előtt 
álló és bebocsátást kérő – most 
még talán csak kérő – jövevé-
nyek ugyanis nem vendégségbe 
jönnek. Tartósan maradnának 
majd.  

S bár e megemlékezés első 
sorban a meghalt, s nem az élő 
hősökről szól, én most mégis 
szeretném felhívni a figyelmet 
arra, hogy – bár kortársak-
ként mindenkor általában ke-
vésbé látványos módon vagy 
éppenséggel erősen megosztó 
személyként vannak jelen – 
mekkora nagy szükség is van a 
velünk élő jelenbéli hősökre. 

Ők azok ugyanis, akik – tán 
valamiféle kiválasztottság vagy 
váteszi képesség okán – képesek 
továbblátni az aktuális horizon-
tokon és a túlnani, általunk még 
csak meg sem sejthető esemé-
nyeknek elébe menve megcsele-
kedni a megcselekedendőt.

Azt gondolom, őket kell 
követnünk, hogy velünk élő 
„hőseink” mellett ne gyarapít-
suk tovább holt hőseink sorát. 

Végezetül, talán e beszéd 
keretein belül kérhetem, hogy 
őseinkre s hőseinkre emlékezve 
gondolják át az elhangzottakat.

Hisz:
„Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.”
 (Vörösmarty Mihály)

Köszönöm, hogy meghallgattak!
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Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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Huszonöt évi szolgálat – Bacsmai László ezüstmiséje
Már gyerekként mondogatta, 
hogy pap lesz, aztán negye-
dikes gimnazistaként már 
a nagyheti szertartásokat 
vezette szülőfalujában, plé-
bánosa hirtelen halála után. 
Bacsmai László esperes-plé-
bános június 5-én, a belvárosi 
római katolikus templomban 
tartotta ezüstmiséjét.

– Egy határ menti baranyai kis 
faluban, a zömmel horvát ajkúak 
lakta Drávasztárán nevelkedtem. 
Egészen kis koromtól kezdve 
mondogattam a szüleimnek, 
hogy én bizony pap leszek. Meg-
fogott a templomi hangulat, sze-
rettem ministrálni – emlékszik 
vissza a gyermekévekre Bacsmai 
László esperes-plébános, aki egy 
falubeli fiatal pap hatására indult 
el a hivatás útján.

– Amikor a család egy pap is-
merőse végül feltette a kérdést, 
elmennék-e a győri bencés gim-
náziumba tanulni, két hét gon-
dolkodási időt kértem. Győrből 
ugyanis csak évente négyszer 
utazhattam haza. Sok vívódás 
után végül igent mondtam, és a 
Rába-parti város gimnáziumá-
ban folytattam tanulmányaimat.

– Mikor történt meg az „el-
hívás”?

– Tudtam, hogy három dolog 
kell a hivatáshoz: én akarjam, a 

hívek akarják és végül Isten is 
akarja. Mielőtt megkérdezhet-
tem volna a plébánosom véle-
ményét, elhunyt. Az ő temetésén 
érett meg bennem az elhatáro-
zás, hogy helyette legyek – egy 
ott hallott hasonlattal élve – Isten 
„labdája”. Aztán kényszerűség-
ből, negyedikes gimnazistaként 
a nagyheti szertartásokat  vezet-
tem  a kántorral szülőfalumban.

– A sorkatonai szolgálat sem 
tántorította el?

– Nem, sőt Marcaliban egy 
remek közösségbe csöppentem 
– hetvenen voltunk teológusok 
–, ahol csak tovább erősödött a 
hitem, hivatásom.  A leszerelést 
követően a győri Hittudományi 
Főiskolán folytattam a szeminá-
riumot, majd 1991 június 15-én 
a pécsi Székesegyházban szentelt 
pappá Mayer Mihály püspök úr.

– Hol volt az első állomás-
helye?

– Előbb két évig Pakson, majd 
egy esztendeig Szekszárdon vol-
tam káplán. Plébánosi feladato-
kat először Felsőszentmártonban 
láttam el. Nagyon jó közösség 
volt. Hat horvát falu tartozott 
akkor hozzám, így az anyanyelv 
megőrzését is küldetésemnek 
éreztem. Szerkesztettem is ima 
és énekes könyvet, amit a mai 
fiatalok is használni tudnak.

– Mikor került plébánosként 
Szekszárdra?

– A püspök úr 2003-ban hiva-
tott, s bár először nem igen akar-
tam elhagyni szeretett szolgálati 
helyemet, miután engedelmes-
séget fogadtam, így csomagol-
tam... Mondtam is a szekszár-
diaknak: az én lelkem valahol 
Felsőszentmárton és Szekszárd 
között van. A jelenben élek, de 
nem megtagadva a múltat.

– Huszonöt év szolgálat után, 
június 5-én tömött padsorok 
előtt tartotta ezüstmiséjét.

– A „felkészülés” már koráb-
ban elkezdődött: május 16-án 
Drávasztárán, június 3-án Rév-
faluban tartottam misét, mind-
két településen a búcsú napján. 
Vasárnap Szekszárdon, a belvá-
rosi templomban volt ünnepi 
alkalom, amelyen a hívek, az 
egyházközség elnöke és a pol-
gármester is köszöntött, és Bíró 
László tábori püspök hirdetett 
igét. Az ezüstmisés áldás során 
magam mentem körbe, ettől 
volt személyes a dolog, s így 
belefértünk két órába... Fontos, 
hogy nem magamat akartam 
ünnepel(tet)ni, hanem hálát 
adni mindazért, amit a 25 éves 
szolgálat során, a hivatásomban 
kaptam. Mert sok szeretet kap-
tam az emberektől, s bizony kel-
lenek ezek a „megállók”, hogy 
kifejezzük: mennyire fontosak 
vagyunk egymás életében.

– Az ezüstmise után a plébá-
nián volt egy koccintás, a hozzá-
tartozók, munkatársak, barátok 

pedig egy ünnepi vacsorát szer-
veztek a Babits kulturális köz-
pont rendezvénytermébe, ahol a 
felsőszentmártoni zenekar mu-
zsikált a polgármester vezetésé-
vel, s ahol 70 éves édesanyámat is 
köszönthettem egy horvát dallal, 
amit magyarra fordítva is eléne-
keltem. Igazán megható este volt.

– Sokan dicsérik a humorát...
– Jó kedélyű gyerek voltam, 

ebben is hasonlítok az anyu-
kámra. Azt gondolom, a derű, 
a humor nagyon fontos az élet-
ben, sok esetben „villámhárító-
ként” is működhet.

– Nem csak papként jubilált…
– Valóban, 20 éve tevékenyke-

dem a Házas Hétvége program-
ban, és 15 esztendeje vagyok 
úgynevezett „team pap”. Ezúton 
is köszönöm a hétvégés házas-
párok bizalmát, szeretetét, akik 
kíváncsiak arra, hogy érzem ma-
gam, és meg is hallgatnak.

– Az egyházközség egyben 
tartása mellett sokat tesz az 
egyházi ingatlanok felújításáért, 
korszerűsítéséért.

– A belvárosi templom kupo-
lájából 2009 húsvétján szakadt le 
egy darab, ekkor derült ki, hogy 
baj van az épülettel. Az első pil-
lanattól éreztem az összefogást: 
magánemberek, cégek, az ön-
kormányzat, a minisztérium állt 
a nemes cél mögé, és 2015-re 
elkészült a 70 milliót felemésztő 
felújítás. A közelmúltban püs-
pökségi segítséggel a plébánia is 
megújult, így volt olyan időszak, 
amikor egy nyolcadik emeleti 
lakásban éltem.

– Milyen egyházi alkalmaik 
lesznek a közeljövőben?

– Június 24-én a János és Pál 
kápolna, szeptember második 
hétvégéjén a Remete kápolna 
Kisboldogasszony búcsúját tart-
juk. Idén az Irgalmasság Éve 
van, ezért az irgalmasság kapuját 
megnyitottuk a belvárosi temp-
lomban, amelyen ha bűnbánatot 
tartva átlépünk, Isten irgalmas-
ságába érkezhetünk.  fekete

(01523)

(01517)

HONTI ÉS TÁRSAI
EMELÉSTECHNIKAI ÉS

MUNKABIZTONSÁGI KFT.
Szekszárd, Béketelep u. Hrsz. 3725

Telefon/fax: 74/412-899
www.honti.hu

E-mail: honti@honti.hu

VESZÉLYES GÉPEK VIZSGÁLATAI:
Emelőgépek, hegesztőgépek, 
rakodó- és földmunkagépek, 
traktorok, fa - és fémiparigépek, 
targoncák, daruk, emelőhátfalak,
láncfűrészek.

GÉPKÖNYV 8600 GÉPTÍPUSRA

Targonca-, emelőgép- és 
földmunkagép-kezelő tanfolyamok

DOKUMENTÁCIÓK PÓTLÁSA,
MUNKA- ÉS TŰZVÉDELEM

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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Aranyat érő szekszárdi kékfrankosok
A szekszárdi borászatok nyer-
ték a legtöbb aranyérmet a 
IX. Nemzetközi Kékfrankos 
Borversenyen, melynek díjki-
osztóját szombaton tartották 
a Hotel Merops Mészárosban.

A borversenyen indított 81 
minta – 73 vörös, és 8 rozé – 
közül 18-at talált aranyéremre 
érdemesnek a 26 tagú szakmai 
zsűri, amely egy nagyaranyat is 
kiosztott. Az aranyérmek közül 
hetet nyertek a szekszárdi bo-
rászatok, melyek ezzel a tolnai 
megyeszékhelyen kétévente 
megrendezendő bormustra idei 
versenyén a legtöbb aranyérmet 
kapták.

Az egyetlen kiosztott nagya-
ranyat a szekszárdi Fritz Pin-
cészet érdemelte ki 2012-es 
évjáratú Kékfrankos Prémium 
borával. A Fritz Pincészet ez-
zel elnyerte a Földművelésügyi 
Minisztérium különdíját, amit 
dr. Szabó Balázstól, a minisz-
térium főosztályvezetőjétől 
vehetett át a pincészet borá-
sza, Derda Tamás (képünkön). 
Aranyérmet érdemelt még a 
szekszárdi borvidékről a Lajvér 
Borház, Hetényi János Pincé-
szete, a Posta Borház, Ifj. Márk-
várt János, a Prantner Pince és 

a Schieber Pincészet egy-egy 
kékfrankos vörösbora – tudtuk 
meg Ferencz Vilmostól, a szer-
vezőbizottság elnökétől. A hét 
szekszárdi aranyérem mellett 
ötöt nyertek a villányi borászok, 
míg az egri pincészetek négy, a 
soproni borászatok pedig két 
aranyéremmel térhettek haza.

A díjkiosztó előtt tartot-
ták meg a Kékfrankos Ta-
nácskozást, amelyen olyan 
szakmai előadások várták a 
résztvevőket, mint a borászati 
segédanyagok felhasználásá-
nak jelentősége, a borokban 
lévő almasav tartalom minő-
ségre gyakorolt hatása, vagy a 

szőlő növényvédelem aktuális 
feladatairól szóló előadás. A 
díjkiosztó után tartották meg 
a II. Kékfrankos Szőlővirágzás 
Ünnepét a Mészáros Borház 
udvarán, ahol Kaszó Gyula lel-
kész áldotta meg a szőlővirágo-
kat. A résztvevőknek ez után 
lehetősége nyílt megkóstolni a 
kékfrankos borversenyre neve-
zett tételeket.

A Nemzetközi Kékfrankos 
Borversenyt 2000-ben szervez-
ték meg először és azóta min-
den második évben megtartják 
Szekszárdon, a szőlő és a bor 
nemzetközi városában.

 Forrás: kadarka.net

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Június 12.
(vasárnap)

Június 13.
(hétfő)

Június 14.
(kedd)

Június 15. 
(szerda)

Június 16.
(csütörtök)

Június 17.
(péntek)

Június 18.
(szombat)

zivatar, hidegfront erős széllel
max. 22o , min. 15o

zápor, szeles nap 
max. 23o , min. 14o

zápor, szeles nap
max. 25o , min. 13o

zápor
max. 27o , min. 13o

közepesen felhős
max. 30o , min. 15o

gyengén felhős
max. 33o , min. 17o

gyengén felhős
max. 35o , min.19o

NÉVNAP–TÁR
Június 12. (vasárnap) – Villő
Villő: magyar-szláv eredetű, jelentése: egy tavaszköszöntő népi szokásból  
(villőzés) eredő név; lomb; tündér.

Június 13. (hétfő) – Antal, Anett
Antal: latin eredetű; jelentése: herceg, fejedelem, elöljáró.
Anett: héber-francia eredetű; jelentése: kellem, báj, kecsesség.

Június 14. (kedd) – Vazul, Herta
Vazul: görög-szláv-magyar eredetű; jelentése: királyi. 
Herta: német eredetű; jelentése: merész, bátor.

Június 15. (szerda) – Jolán, Vid
Jolán: Dugonics András névalkotása; jelentése: jó leány (magyar); a viola virága (görög).
Vid: régi magyar személynév, a latin Vitus név délszláv eredetű alakja; jelentése: 
erdőből származó.

Június 16. (csütörtök) – Jusztin, Arany
Jusztin: latin eredetű; jelentése: igazságos, igazságszerető.
Arany: magyar eredetű; jelentése: aranyos, aranyműves.

Június 17. (péntek) – Laura, Alida
Laura: latin eredetű; jelentése: babérfa, babérkoszorú.
Alida: német eredetű; jelentése: nemes.

Június 18. (szombat) – Arnold, Levente
Arnold: germán eredetű; jelentése: sas, uralkodó.
Levente: magyar eredetű; jelentése: levő, létező. 

A Gyöngysor és a Bárka Szalon az „Év Önkéntese”
Zenés-táncos produkciók, 
hagyományőrző és sporte-
gyesületek fellépései tarkí-
tották az idei Önkéntesek 
Napját Szekszárdon, amelyet 
június 4-én a Szent István té-
ren bonyolítottak le.

A rendezvényt Csillagné Szánt-
hó Polixéna, a közgyűlés hu-
mán bizottságának elnöke 
nyitotta meg, majd a Babits 
kulturális központ előtti terü-
leten többek között a Fitt-Lesz 
Sportegyesület, a Szekszárdi 
Gitár Egyesület, az Iberican 
táncegyüttes és a Tücsök Zenés 
Színpad tagjai mutatták be tu-
dásukat, de fellépett a „Segíts 
rajtam!” Hátrányos Helyzetű-
ekért Alapítvány, a Szekszárdi 
Ifjúsági Fúvószenekar és az 
Ifjú Szív Magyarországi Német 
Nemzetiségi Néptáncegyüttes 
is. A nap során számtalan civil 
szervezet, illetve önkéntes kez-
deményezés mutatkozott be a 
járókelők előtt. A programot a 
„Hála Gála” keretében a Szom-
jú György-díj átadása követett. 
Pócs Margit, az önkormányzat 
civil kapcsolatokért felelős re-
ferense örömtelinek nevezte, 
hogy idén két kategóriában is 
találtak a díjra érdemeseket.

A kitüntetés „egyéni” részét a 
Gyöngysor Alapítványt létrehí-
vó és működtető Nagy házaspár, 
Zsuzsa és Károly vehette át Ács-
né Oláh Gabriellától, a Szekszár-
di Civil Kerekasztal elnökétől a 
nyolc éve végzett lelki és anyagi 
segítségnyújtásért. A szervezet 
2015 folyamán közel egy ton-
na élelmiszert, továbbá nagy 
mennyiségű játékot osztott szét 
gyerekeknek, nyugdíjasoknak, 
nagycsaládosoknak. Az alapít-
vány gyógyászati segédeszkö-
zökkel támogatja a rászorulta-
kat. A házaspár több nyugdíjas 
korú emberrel is foglalkozik, 
magányukat látogatásokkal old-

ják. Márciustól naponta kapnak 
friss pékárut a Lipóti Pékségből, 
amelyből hetente 70-100 kilog-
rammot osztanak szét a segítség-
re szorulóknak.

Az egykori lakatosmester 
emlékét őrző Szomjú-díj kö-
zösségi kategóriájában a Bárka 
Művészeti Szalon lett az Év Ön-
kéntese, akik a képzőművészeti 
tevékenység mellett karitatív 
tevékenységet is folytatnak 
immár húsz éve. Az egyesület 
összefogja a megye amatőr mű-
vészetpártolóit, kiállításaikkal a 
Dienes és a Baka iskolákban, az 
I. Béla Gimnáziumban, a Szent 
József Katolikus Iskolaközpont-

ban, vagy éppen a Liszt Ferenc 
Zeneiskolában is jelentkeztek 
már, de a MÁV közösségi ter-
mében is láthatóak voltak a 
mintegy ötvenfős alkotócsoport 
tárlatai. A díjat Lönhárd Ferenc, 
a Bárka Szalon elnöke vette át.

Az Önkéntesek Napjának zárá-
saként bemutatkozott a Magyar 
Postagalamb Sportegyesület, 
Sándor Sebestyén Ábel trombi-
tán, Frey Mátyás tangóharmoni-
kán játszott, míg a Mondschein 
Szekszárdi Német Nemzetiségi 
Kórus Egyesület nemzetiségi da-
lokat énekelt.  Gy. L.

Vármegyeházi Esték
„Vadat és halat, s mi jó falat„

Reneszánsz lakoma
2016. június 18., szombat

20:00 óra 
Szekszárd,

Vármegyeháza udvara 
Ára: 10.000,- Ft

Jegyek kizárólag elővételben, a 
Vármegyeháza 

jegypénztárában 
(Szekszárd, Béla király tér 1.) 

és Báta Község 
Önkormányzatánál 
(Báta, Fő u. 147.,  

tel.: +36-74/490-558)
kaphatók.

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

Húsz pince boraival koccintottak Budapesten
A tavasz végének egyik ki-
emelkedő eseménye volt a 
Szekszárdi borvidék fővárosi 
kóstolója, amit idén egy új hely-
színen, a belvárosi KIOSK-ban
tartottak.

A kóstolón – amely a KIOSK 
egész emeletét elfoglalta – húsz 
pincészet (Bodri Pincészet, 
Dúzsi Tamás Pincéje, Eszter-
bauer Borászat, Fekete Borpince, 
Fritz Borház, Heimann Családi 
Birtok, Hetényi Pincészet, Laj-
vér Borház, Mészáros Borház, 
Németh János Pincészet, Prant-
ner Pince, Remete Bor, Sárosdi 
Pince, Schieber Pincészet, Se-
bestyén Pince, Takler Borbir-

tok, Tüske Pince, Tűzkő Birtok, 
Vesztergombi Pince) vett részt. 
A kiemelt téma a kadarka, a 
kékfrankos és a bikavér volt, 

ezekből minden asztalon lehe-
tett kóstolni. Emellett minden 
borászat hozott más tételeket 
is, így a könnyed fehérekből, 

a friss rozékból és sillerekből, 
éppen kifutó vagy most debü-
táló borokból válogathattak a 
vendégek. A földszinten beren-
dezett Borkaszinó kifejezetten a 
szekszárdi borokhoz kapcsolódó 
játékán keresztül az érdeklődők 
egyszerre játszva tanulhattak és 
nyerhettek is.

Az épület előtti teraszon egy 
Pop-up Borbár kapott helyet, 
ahol ezen az estén széles szek-
szárdi kínálatból válogathatott 
bárki, aki arra sétált, és leült a 
dunai panoráma elé egy pohár 
borra. Így az sem maradt szek-
szárdi borok nélkül, aki nem 
jutott be a rendezvényre.

 Wineglass Communication

Tükör által
homályosan

„Tükör által homályosan, 
Bazsonyi Aranyról” cím-
mel jelent meg Hubert Éva 
irodalomtörténész írása a 
Tolna megyei származású 
festőművészről. A kötetet 
június 2-án mutatták be a 
Wosinsky Mór Megyei Mú-
zeumban.

Bazsonyi Arany – akinek 
munkásságát, életét mutatja 
be a most megjelent kötet 
– az életművéből 2002-ben 
Tolna megyének ajándéko-
zott egy gyűjteményt, amely 
70 festményből és csaknem 
200 grafikából áll. A „Tükör 
által homályosan, Bazsonyi 
Aranyról” című könyvből 
Németh Judit előadóművész 
olvasott fel részleteket a kötet 
bemutatóján, a megyei mú-
zeum könyvtártermében. A 
szerzővel Endreffyné Takács 
Mária, a Simontornyai Vár-
múzeum nyugalmazott igaz-
gatója beszélgetett. A kötet 
megjelenését – többek között 
– a szekszárdi és a megyei 
önkormányzat is támogatta.  
 - wj-
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Felfedezni Európát
A nyár közeledtével legtöbben 
elgondolkozunk azon, hogy bel 
– vagy külföldön töltsük el sza-
badságunkat. Hazai kedvelt cél 
továbbra is a Balaton, a külföldi 
rangsor viszont változott: elsősor-
ban Horvátországba utaznak szí-
vesen a magyarok. Mi is a teendő, 
ha külföldre utazunk? Erre a kér-
désre pontos választ kaphatunk a 
Europe Direct Tolna Megyei Tájé-
koztató Központjában. 

Európa remek nagyvárosai, fesztivál-
jai mellett legtöbben útba ejtenénk 
egy-egy tengerparti csodát is: kedvelt 
cél idén Görögország vagy Horvát-
ország. Fontos tudni, hogy az EU 28 
tagállamából 22 határain nincs ok-
mányellenőrzés. Az úticél kiválasz-
tása után egyéb teendők is várnak 
ránk: „A biztosítást sokan elfelejtik, 
az útvonal és a szállás mellett erre is 

figyelni kell. A díjme-
netesen igényelhető 
Európai Egészségbizto-
sítási Kártyával az unió 

adott országában, az ottani feltételek 
mellett vehető igénybe egészségügyi 
ellátás.” – mondja Dombai Szilvia, a 
Europe Direct Tolna Megyei Tájékoz-
tató Központjának vezetője. Célszerű 
továbbá utas- és balesetbiztosítást is 
kötni, ha pedig utazásunk során baj-
ba jutottunk, a 112-es hívószámon 
tudunk segítséget kérni. A diákoknak 
érdemes nemzetközi diákigazolványt 
igényelni, hiszen azzal számos kedvez-
ményt vehetnek igénybe. Aki kisállatá-
val utazna, ne felejtsen állat-útlevelet 
kérni kedvencének.

Mindezen hasznos információk 
mellett további kérdésekre is választ 
kaphat az utazó a Europe Direct iro-
dában, Szekszárdon, a Szent István 
tér 11-13. szám alatt. A központ több 
rendezvényre is várja az érdeklődő-
ket: ezek egyike, a „Csobbanj EUrópá-
val!” program Szekszárdon, a stran-
don lesz július 29-én. A Europe Direct 
közösségi oldalán számtalan hasznos 
információ található a külföldi uta-
zásról is: facebook.com/edtolna  (x)
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Június 19-24. bentlakásos
Június 26-Július1. bentlakásos
Július 11-15. bejárós
Július 17–22. bentlakásos
Július 25–29.  bejárós
Augusztus 1–5.  bejárós

Bentlakásos tábor: vasárnap 15:00-tól péntek 16:30-ig
45.000-Ft/fő

Bejárós tábor: gyülekező: 07:30-tól hazautazás: 16:30-tól
24.000,-Ft/fő

Csoportlétszám: bejárós táborba: min. 15 – max. 20 fő
bentlakásos táborba: min. 10 – max. 20 fő

Alsó korhatár: bejárós táborba: 8 év
 bentlakásos táborba: 10 év

Program:
A gyerekek a fő program – a lovaglás – mellett elsajátíthatják 

a lóápolás-, szerszámismeret- és a lóismeret alapjait, de egyéb
szabadidős tevékenységben is részt vehetnek: a kirándulástól 
a kocsikázásig, a kézműves foglalkozástól a szalonnasütésig.

Ajánlott felszerelés: zárt lapos cipő, szűkszárú nadrág 
és kobak (biciklis sisak).

A bentlakásos táborban a gyerekeket a kastélyépületekben
szállásoljuk el. A szobáink kétágyasak, mindegyikhez
tartozik WC-vel és zuhanyzóval felszerelt fürdőszoba.
A gyerekek étkeztetését a Panzió konyhája biztosítja.

Elérhetőség:
Lovas Udvarház, Szedres – Apáti puszta

E-mail: info@lovasudvarhaz.hu
Telefon: 06–30/257–4612 • 06–74/534–030

LOVASTÁBOR

(01524)

A sváb hagyományok ápolója

Verssel és német nyelvű nép-
dallal is köszöntötték júni-
us 2-án a Dienes iskola 4/B 
osztályos tanulói Lenkeiné 
Várhegyi Éva (képünkön) ta-
nítónőt abból az alkalomból, 
hogy idén ő vehette át a Szek-
szárdi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat által alapított 
„Pädagoge des Jahres” díjat.

Simon Andrea intézményveze-
tő indoklása szerint a tanárnő 
„nagy szakmai tapasztalattal, 
magas szintű felkészültséggel 
rendelkező pedagógus”, aki 
a Dienesben kiemelkedően 
foglalkozik a sváb dialektus 
használatával. Nyelvi tudását a 
szülőfalujából, Kecelről hozott 
sváb nyelvjárás is segíti. Len-

keiné Várhegyi Éva számtalan 
diákját készítette már fel német 
szépkiejtési, illetve vers- és pró-
zamondó versenyekre, emellett 
kivette részét főiskolai hallgatók 
német kétnyelvű tanítási gya-
korlatának koordinálásában is. 
A tanítónőt a sváb népviseletek 
iránti érdeklődés is jellemzi. 
„Harminchat éve tanít, ebből 
immár három évtizede nálunk. 
Hihetetlen teherbírással rendel-
kezik, sok szép eredményt ért 
már el” – méltatta a kollégáját az 
igazgató. Farkas Pálné, az intéz-
mény korább vezetője Lenkeiné 
hagyományápolás iránti elhiva-
tottságát érzékeltette, jelezve: 
nála lelkiismeretesebben senki 
nem tudná megoldani a német 
nyelvi nevelést.

A díjazott gyermekfejjel sa-
játította el a sváb nyelvet. A 
főiskola elvégzését követően 
nagyon szeretett volna az akko-
ri IV-es iskolába kerülni, vágya 
végül 1986-ban teljesült. Attól 
kezdve – ahogy fogalmazott 
– elkezdte a szomszédos óvo-
dából jött „németes virágokat” 
tovább ápolni, emellett – a töb-
bi pedagógussal, közös erővel – 
„újabb palántákat elültetni”.

Az elismerést dr. Józan-Jilling 
Mihály, a Szekszárdi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat el-
nöke adta át a díjazottnak. 

 Gy. L.
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Schubert Péter, a 70kedő grafikus

70kedés címmel nyílt kiállítás 
Schubert Péter grafikus alko-
tásaiból szombaton, a Művé-
szetek Házában.

„Évekig vívódtam: kép vagy 
alkalmazott grafika. Sok festő 
próbál pénzt keresni alkal-
mazott grafikai munkákkal és 
sok grafikus kirándul a festés 
területére, de igazán jól ez na-
gyon keveseknek sikerült. Nem 
azért, mert nem képes egyik 
megtanulni a másik mestersé-
gének fortélyait, hanem mert 
teljesen más gondolkodást 
igényel, mégpedig olyan mély 
szinten, ahol ez már nem vezé-
relhető tudati alapon” – mond-
ja magáról Schubert Péter. 
A Tótfalusi Kis Miklós-díjas 

tipográfus, grafikus sokáig ví-
vódott, ám amikor 1977-ben 
elkészítette az utolsó rézkarcot, 
eldőlt a belső harc: azóta grafi-
kusként tevékenykedik.

Alkotásait most a szekszár-
di közönség is megtekintheti: 
a grafikus kiállítása szombaton 
nyílt meg a Művészetek Házá-
ban. A tárlat anyagát – melyek 
között megannyi ismert logó, 
boros és pezsgős palackok cím-
kéje, rendezvények meghívói és 
kiadványai mellett ott van Szek-
szárd város címere és lapunk, a 
Szekszárdi Vasárnap „fejléce” is 
– Baky Péter festőművész aján-
lotta a szép számú érdeklődő fi-
gyelmébe. A kiállítás július 31-ig 
látogatható a Művészetek Háza 
nyitva tartási idejében.  -wj-

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

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

Leányálom a fűnyírás!
Új fűnyíró traktorok már bruttó 399.000 Ft-tól!

Garancia és szerviz 
egy helyen!

Minden gépet
beüzemelve adunk át.
Használt gépet
új vásárlása esetén
beszámítunk.

Jantner Erdő-Mező Kft.
7100 Szekszárd,

Rákóczi u. 21.
Tel.: +36-74/510-026 (0

15
21

)
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június 5-ei rejtvényünk megfejtése: Latinovics Zoltán, Szindbád
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: nyertes neve. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.

E heti rejtvényünk megfejtését június 16-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

A kifizetődő befektetés
Konzumvilágunk egyik legna-
gyobb hazugsága, hogy pénzért 
vett szolgáltatással kényezteti a 
felüdülni vágyókat. Rendelek, 
adjanak; fizetek, szolgáltassa-
nak, szórakoztassanak – engem 
is, a gyerekemet pedig különö-
sen. Közeledik a nyár, a felüdü-
lés lehetőségének reménye – de 
vajon nyár végén, a szabadság 
végén nem ugyanolyan fanya-
logva nyafogjuk: megint nem 
kaptunk eleget a pénzünkért?!

Pedig, ha tudnánk sokan, 
s egyre többen, az ősrégi böl-
csességet, mely isteni rendelés, 

emberi igaz megtapasztalás 
summázása:
„Aki mást felüdít, maga is felüdül!” 
(Példabeszédek könyve 11,25)! 
Mennyivel gazdagabban, ör-
vendezőbben születhetnénk újjá 
napról napra! Felüdülni ugyanis 
egészen más, mint eltelni, meg-
töltődni. A konzum-ember kap-
ni akar, eltelni valami jóval, de 
ez leggyakrabban csömörléshez 
vezet. A bátor ember viszont 
mer adni, tenni, üdíteni, s kész 
ez által a befogadásra is, a feltöl-
tekezésre, a felfrissülésre. Egy cikk 
„áldásbumerángnak” nevezi azt 

a csodát, melyet megél az, aki tud 
jó szívvel, örömmel adni. Hiszen, 
ha kilépve önnön kényelmünk-
ből, mozdulunk, mosolygunk, 
játszunk és nyújtunk valami ér-
téket, örömöt, megsokszorozódva 
ölel bele ez az üdeség bennünket 
is az áldásba.

Többgyermekes anyukaként, 
dolgozó nőként újra és újra át-
élem, hogy ha lenyúzott erőm 
és szétfeszített perceimben képes 
vagyok egy odafordulásra, felü-
dítésre, szárnyra kapok, megele-
venedem, örömmel töltekezem a 
viszonzás által. Isteni kör ez! Ha 
viszont rest maradok – megma-
gyarázva persze tétlenségemet 
– a meglévő energiák is köddé 

válnak, vagy savanyú, örömte-
len kényszerűséggé formálódva 
mélybe húznak. Lehet választa-
ni! Hadd biztasson Igénk a jóra, 
a felüdülésre, az örömre. „Aki 
mást felüdít, maga is felüdül!” 
Áldásos befektetés ez, soha nem 
veszít, aki mer!

Mennyei Atyánk! Segíts ne-
künk ezen a nyáron kilépni 
megszokott kényelmünkből, 
hogy másokat felüdíthessünk! 
Áldott a neved a csodáért, hogy 
ez által életünk megelevenedhet, 
meggazdagodhat, felfrissülhet! 
Ámen

 Kaszóné Kovács Karola
 református lelkipásztor

NYÁRI VÉRADÁS
A nyári véradások sikerességét 
elősegítendő a Vöröskereszt 
megyei szervezete és az OVSZ 
Szekszárdi Területi Vérellátó 
Állomása – az általuk lebonyo-
lított véradásokon – június 1. 
és augusztus 31. között értékes 
nyereményeket (pl. kávéfőző, 
tablet, fényképezőgép) sorsol 
ki, és további ajándékkal is ked-
veskedik a véradóknak.

UROLÓGIAI
MAGÁNRENDELÉS:
Dr. PAPP FERENC

urológus főorvos

Szekszárd, Kossuth L. u. 14.
Rendelési idő:

csütörtök 17.00–19.00-ig

Bejelentkezés:
06-30/698-6490

(01508)

REUMATOLÓGIAI MAGÁNRENDELÉS
Dr. NEMES ADRIENN

reumatológus főorvos

Szekszárd, Tartsay V. u. 16.
(ERGONOM)

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

Nyak-, hát-, derékfájás, isiász,
gerincproblémák, kéz-, térd- és

vállízületi fájdalom, izületi
gyulladás, csontritkulás. (01509)

Tolna Megyei Balassa János 
Kórház pályázatot ír ki

JOGTANÁCSOS
munkakör betöltésére.

Pályázati  felhívás a Tolna 
Megyei Balassa János 

Kórház honlapján olvasható 
www.tmkorhaz.hu

(01525)

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

Gazdák demonstráltak Újvárosban
„A demonstrációval azt szeret-
nénk elérni, hogy Magyarorszá-
gon ne lehessen földterületet 
szerezni és egy kézben össz-
pontosítani a törvény kijátszá-
sával” – mondta Szabó Balázs, 
a Jobbik városi elnöke, önkor-
mányzati képviselő az elmúlt 
pénteken a Twickel báró érde-
keltségébe tartozó Szekszárdi 
Mezőgazdasági Zrt. Rákóczi ut-
cai irodaházával szemben meg-
tartott demonstráció kapcsán.

A megkezdődött nyári mun-
kák miatt nem volt ideális az 
időpont – ismerte el a politikus 
–, ám így is mintegy húsz gaz-
da és három munkagép jelent 
meg a tiltakozó megmozdulá-
son. „Szeretnénk elérni, hogy 
az ügyészség vegye elő újra az 

életjáradék-szerződések kapcsán 
benyújtott nyomozati anyagot, 
továbbá fel kívánjuk számolni a 
mintegy félszáz gazdát megkáro-
sító stróman-hálózatot is, ezért 
a Jobbik ismeretlen tettes(ek) 

ellen feljelentést tett a NAV-nál” 
– fogalmazott Szabó Balázs, aki 
nem titkolta: az ügy kipattanása 
óta kapott több fenyegető hangú 
telefonhívást is kapott. 

 SZV
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A világelnök látogat Szekszárdra
Számtalan kezdeményezéssel 
élt már a Rotary Club Szek-
szárd az eltelt évtizedekben, 
amely városunk szépítéséhez, 
a kórházi ellátás jobbá tételé-
hez járult hozzá. Utóbbi pro-
jekt jócskán segítette a szer-
vezet nemzetközi megítélését.

Bajszné Kiss Magdolna, a RC 
Szekszárd leköszönő elnöke erről 
is szólt a keddi tájékoztatón, ahol 
megerősítette: a Rotary 2015-ös 
legnagyobb magyarországi kez-
deményezésének, vagyis kórházi 
eszközök, műszerek adományo-
zásának eredményeként június 
14-én a a szervezet világelnöke, 
K. R. Ravindran – magyarorszá-
gi körútjának egyik állomásaként 
– a tolnai megyeszékhelyre is ellá-
togat. A szekszárdi Rotary tavalyi 
projektjében 9 ország 14 klubja 
vett részt, s a fejlesztés értéke el-
érte a 113 ezer amerikai dollárt.

Az elnöki fogadáson a kör-
nyező országok szervezeteinek 
kormányzói is tiszteletüket teszik 
Szekszárdon. A sri lankai világel-
nököt délelőtt a Vármegyeháza 
kertjében található Rotary kőnél 
fogadják, akit a szervezet adomá-
nyából (is) készített Béla király 

téri „Tapintható Láthatatlan” tér-
plasztikánál köszönt Ács Rezső 
polgármester. A nap folyamán 
a kórházi projekt keretében be-
szerzett műszereket tekinti meg 
a vendég és delegációja, akik kora 
délután a Fritz Borházba is elláto-
gatnak, hogy ízelítőt kapjanak a 
szekszárdi borból.

A tájékoztatón elhangzott: 
a korábban 20-22 főből álló 
tagság a közelmúltban 30 főre 
duzzadt, így a segítségnyújtási 
lehetőségek is bővülhettek. A 
helyi szervezet új elnökét júni-
us 25-én iktatják be. A készülő 
projektek közül annyit árultak el, 
hogy ősszel, az Országos Kéktú-
ra útvonalának egyik szekszárdi 
pontján közösségi teret kíván-
nak létrehozni a túra kijelölésé-
nek 30. évfordulója alkalmából. 
Szrnka Pál, a RC Szekszárd tit-
kára kiemelte: a szervezet nem-
zetközi ifjúsági táboroztatásának 
keretében – amelyről Brazíliától 
Thaiföldig számos Rotarys kiad-
vány tett már említést – a szed-
resi Lovas Udvarházban lovag-
lással, fogathajtással, lóápolással 
ismerkedhetnek az egy hétig itt 
tartózkodó, a szervezet által pat-
ronált fiatalok.  Gy. L.

Köszönet a pedagógusoknak

Csaknem kilencszázan fogad-
ták el az önkormányzat meg-
hívását a Pedagógus-napi 
színházi előadásra, a Babits 
Mihály Kulturális Központba.

„Kell egy kis idő, amikor megál-
lunk egy pillanatra, és mi szülők 
megköszönjük önöknek a mun-
kájukat. Ez a mai egy ilyen pil-
lanat” – mondta köszöntőjében 
Ács Rezső polgármester. „Nehéz 
hivatás az, amit választottak, de 
ahogy mi számíthatunk önökre, 
úgy számíthatnak önök is ránk” 
– hangsúlyozta Szekszárd első 
embere a Pedagógus Nap alkal-
mából rendezett színházi előadás 
kezdetén.

A polgármester kiemelte: 
Szekszárdon sok a tehetséges 
gyermek, akiknek szükségük van 
arra, hogy szakértő pedagógusok 
segítségével bontakoztathassák ki 
a tehetségüket. A rendezvényre a 
város összes nevelési-oktatási in-
tézményében dolgozó pedagógus 
meghívást kapott. Kilencszázan 
vettek részt az eseményen, ame-
lyen a „Női furcsa pár” című da-
rab szórakoztatta a nagyérdeműt. 
A darabot, amely a barátságról 
szól, Janik László rendezte és az 
egyik főszerepet Xantus Barbara 
alakítja. 

A szünetben a polgármester 
szekszárdi borral koccintott a 
vendégekkel (képünk).   -wj-

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

FOTÓ: KISS ALBERT
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A harmadik vonalban folytathatja az UFC
A Komló felett vasárnap ara-
tott 1-0-ás sikerével meg-
hosszabbította NB III-as 
tagságát a Szekszárdi UFC 
labdarúgó csapata. Dienes 
Pál edző együttese keskeny 
pallón egyensúlyozott…

A Nagy Tamás távozása után az 
utolsó hét fordulóra kinevezett 
rutinos tréner annyit kért „fiai-
tól”, hogy a bajnokságból hátra-
lévő másfél hónapra tegyék félre 
a magánéletet, és csak a futball-
ra koncentráljanak. „Minden 
meccsre úgy készültünk, mint-
ha kupatalálkozó lett volna, s a 
vereség a kiesést jelentette volna. 
Nem hibázhattunk, s ennek fe-
lelősséget elsősorban az idősebb 
játékosokra igyekeztem helyez-
ni” – mondta gyors értékelésé-
ben Dienes Pál, akinek irányí-
tásával az UFC három-három 
győzelem és döntetlen mellett 
mindössze egyszer kapott ki. 
Az edző kiemelte: a bentmara-

dás szempontjából döntő volt, 
hogy szemben a korábbiakkal, 
az utolsó 7 fordulóban mind-
össze három gólt kaptak, s ez a 
Horváth-Rátkai-Tóth P. belső 
hármast (is) dicséri. Fontos volt 
továbbá, hogy a cserepadról be-
szállók egytől egyig lendíteni 

tudtak a csapat játékán, s így az 
utolsó 20-25 percben fontos gó-
lokat szerzett a gárda.

A szekszárdiaknak az utolsó 
fordulóban nyerniük kellett a 
jó erőkből álló Komló ellen, s 
bizony győzelmi kényszerben 
pályára lépni nem könnyű do-

log. Támadtak is becsülettel a 
sárga-feketék, s végül Fejes Pé-
ter büntetőből szerzett góljával 
megszerezték a győzelmet.

Az UFC sérülésből felépült 
támadója (képünk bal oldalán) 
különösen eredményes tavaszt 
tudhat maga mögött, hiszen 9 
gólt szerzett 2016-ban. A Szent-
lőrincet és a Dunaharasztit is az 
ő góljával győzték le, a Monor 
ellen hazai pályán pedig mes-
terhármast rúgott! A 32. for-
dulóban Budafokról is a csatár 
góljával hoztak el pontot, most 
vasárnap pedig – miután a ri-
vális Bölcske nem tudott nyerni 
Szentlőrincen – bentmaradást 
ért az újabb Fejes-találat.   - fl -
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Aranyérmet szerzett va-
sárnap Dunaújvárosban, a 
DKKA Kupán a Szekszárdi 
Fekete Gólyák KC Dienes is-
kolás (U8) csapata. Ivánné 
Bányai Ilona vezetésével a 
lányok valamennyi ellenfe-
lüket legyőzve nyerték a tor-
nát a Fehérvár KC és az Éles 
Kézisuli előtt. A gólkirálynői 
címet Csorba Kitti érdemelte 
ki, a legjobb játékosnak Bara-
bás Liliánát választották, míg 
a legtöbbet fejlődött játékos 
Csizmadia Hanna lett.

Döntős a Babits
A Babits Mihály Általános Iskola csapata – a 
megnyert megyei selejtező után – nagy remé-
nyekkel várta a Tolna Megyei Diáksport Szö-
vetség által Szekszárdon rendezett az országos 
elődöntőt, ahol a pécsi PTE Általános Iskola és 
nagykanizsai Kőrösi Csoma Általános Iskola 
együttesével nézett farkasszemet. A Harsányi 
Mária edző és Nagy István testnevelő által fel-
készített Babits csapata – Andi Hanna, Binder 
Anna, Dávid Nóra, Dombi Kata, Holcz Rebe-
ka, Horog Betta, Nagy Alexandra, Nagy Vivi-
en, Renczes Rebeka, Schmauzer Dóra, Szőke 
Fanni és Szücs Edina – mindkét ellenfelét le-
győzve jutott az országos fináléba, amit június 
17. és 19. között Debrecenben rendeznek.

Eredmények: Babits Mihály Általános  
Iskola – PTE Ált. Isk. 73–52. Ld: Renczes 
(35), Andi (26/3), Holcz (8). A KSC tini csa-
patának két alapembere, Renczes és Andi 
vezérletével nyert a Babits a jó szerkezetű 
pécsiek ellen. Kitűnt: Renczes, Andi.

Babits M. Ált. Isk. – Kőrösi Cs. Ált. Isk. 
79–61. Ld: Renczes (30), Andi (18), Szőke 
(15), Holcz (8). Végig vezetve, de sok hibá-
val játszottak a szekszárdiak, akik fél óra pi-
henő után is biztosan nyerték a mérkőzést. 
Kitűnt:  Szőke, Renczes.  SZV

Kilenc évesen lett az újoncok bajnoka
Aranyérmes lett az újonc (U11) asztali-
tenisz országos bajnokság mohácsi finá-
léjában a szekszárdi Kizakisz Georgiosz 
Nikolaosz.

A siker nem csak azért értékes, mert a Baka 
iskola 2.A osztályos tanulója 9 évesen nyert 
a nála két évvel idősebb – és egy fejjel maga-
sabb riválisai – ellen, de saját nevelésű szek-
szárdi játékosként az első országos bajnok is.

A mohácsi tornán játszmaveszteség nél-
kül lépett túl a selejtezőn, és simán menetelt 
az elődöntőig. Ott a tolnai Straubinger ellen 
fogott ütőt, és 3:0-lal jutott a döntőbe. A fi-
náléban a székelyudvarhelyiek reménysége, 
Bándi kezdett jobban, de Kizakisz fordított, 
majd 2:2 után a döntő játszmában is ő kon-
centrált jobban, így bajnoki címet ünnepel-
hetett. A siker nem volt előzmények nélküli, 
hiszen márciusban, Budapesten második 
lett a MOATSZ-kupán.

Nem esett messze az alma a fájától Kizak-
isz Georgiosz és fia, Nikolaosz esetében. Az 
asztaliteniszező apuka 4 évesen adott elő-
ször ütőt a fiú kezébe, aki egy évvel később 
már megyei diákkupát nyert. Pedig Nikola-
oszt eleinte inkább a foci érdekelte, de édes-

apja látta benne a tehetséget, a rendszeres 
tréningeknek pedig meg is lett a gyümölcse. 
A Szekszárd AC igazolt játékosaként orszá-
gos ranglista-versenyeken játszik, a mostani 
sikert követően pedig meghívást kapott a 
magyar válogatottba, amely augusztusban, 
Strasbourgban a mini Európa-bajnokságon 
szerepel.  - fl -

Helyt álltak a „kisgólyák” az országos döntőn
A hetedik helyen végzett a 
Szekszárdi Fekete Gólyák KC 
kézilabda csapata az U11-es 
bajnokság országos döntő-
jében.

A Gulya Krisztina, Mészáros 
Melinda és Rácz Adrián tréner-
hármas által irányított lányok 
hibátlan teljesítménnyel nyer-
ték a regionális bajnokságot, 
majd sikerrel vívták meg az or-
szágos elődöntőt is. Már a nyolc 
csapatos országos fináléba jutás 
is nagy teljesítmény a szekszár-
di együttestől, ők azonban nem 
szerettek volna ennyivel meg-
elégedni...

A Bogdán Zsanett, Fejős Ad-
rienn, Nagy Alexandra, Palkó 
Viktória, Szücs Edina (Babits 
iskola), Bordán Alexandra, Fer-
ger Viktória (Garay iskola), Ko-
csis Anita, Kocsis Luca, Szolnoki 
Nóra (Dienes iskola), Pál Fanni, 
Réz Réka, Sipos Kata (Baka is-
kola) és Szücs Réka (Gyakorló 

iskola) alkotta csapatra három 
nap alatt öt mérkőzés várt. A 
csoportküzdelmek során mind-
járt két nehéz ellenféllel találkoz-
tak, s bár mind a későbbi bajnok 
Kozármisleny, mind a bronzér-
mes Ferencváros ellen nagyot 
küzdöttek, a riválisok érvénye-
sítették a papírformát.

A Miskolc elleni találkozót a 
nem megfelelő hozzáállás mi-
att bukták el a szekszárdiak, s 
így a keresztjáték során a fizi-
kai fölényben lévő Tápiószelét 
kapták ellenfélül. Rácz Adrián 
vezetőedző együttese egészen a 
35. percig vezetett, ám a hajrát a 
rivális bírta jobban. A helyosz-

tón a szekszárdiak ismét a mis-
kolciakkal néztek farkasszemet, 
s ezúttal jobban koncentrálva 
megszerezték a 7. helyet. Az 
FGKC legjobbjának a védeke-
zésben és támadásban egyaránt 
jó teljesítményt nyújtó Kocsis 
Anitát választották. 

 SZV

 

1. Kozármisleny 32 25 6 1 66 81
2. SZEOL SC 32 19 6 7 29 63
3. FC Dabas 32 13 12 7 18 51
4. Budafoki MTE-Újbuda FC 32 14 8 10 13 50
5. Pénzügyőr SE 32 12 10 10 6 46
6. Komlói Bányász 32 14 7 11 -1 45
7. Dunaharaszti MTK 32 12 9 11 -4 45
8. Szentlőrinci SE 32 13 5 14 -4 44
9. Paks FC II. 32 11 9 12 -1 42

10. Budapest Honvéd MFA II. 32 11 7 14 4 40
11. ESMTK 32 11 6 15 -8 39
12. Monori SE 32 11 6 15 -9 39
13. Várfürdő-Gyulai Termál FC 32 9 9 14 -16 36
14. Békéscsaba 1912 Előre II. 32 10 5 17 -13 35
15. Hódmezővásárhelyi FC 32 8 9 15 -14 33
16. SZEKSZÁRDI UFC 32 8 6 18 -29 30
17. Bölcskei SE 32 7 8 17 -37 29
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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 FOGADÓÓRÁJA

AGÓRA MOZI
Június 12., vasárnap
15:00 – Alice Tükörországban
16:30 – Szemfényvesztők 2.
19:00 – Pénzes cápa

Június 13., hétfő
16:30 – Szemfényvesztők 2.
19:00 – Pénzes cápa

Június 14., kedd
16:30 – Szemfényvesztők 2.
19:00 – Pénzes cápa
Június 15., szerda
16:30 – Szemfényvesztők 2.
19:00 – Pénzes cápa

Június 16., csütörtök

17:00 – Máris hiányzol
19:00 – Démonok között 2.

Június 17., péntek
17:00 – Máris hiányzol
19:00 – Démonok között 2.

Június 18., szombat
17:00 – Máris hiányzol
19:00 – Démonok között 2.

Kulturális
programajánló

Június 15. (szerda) 18:00
– Újvárosi templom
Gagliarda Kamarakórus – 
évadzáró hangverseny 
A belépés ingyenes.

Június 17. (péntek) 08:00 
– Színházterem,  
Rendezvényterem
Fölszállott a páva – területi  
válogató

A Duna Televízió tehetség-
kutató műsorának második 
évadának területi válogatója. 
A belépés ingyenes!

Június 23. (csütörtök) 19:00 
– Művészetek Háza
Zeneszalon Szilasi Alexszel

A nagy hagyományokkal ren-
delkező szekszárdi Zeneszalont 
11. alkalommal a misztikum je-
gyében hívták életre. A szüne-
tekben a Sebestyén Pince mu-
tatja be hagyományait és borait. 
Zeneszalon jegy: 4000 Ft.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Humánszolgáltató 
Központja a közalkalmazottak jogállásáról szóló  

1992. évi XXXIII. törvény alapján pályázatot hirdet
az alábbi munkakörök betöltésére:

1.) ESETMENEDZSER
Jogviszony időtartama:
 határozott idő
Jogviszony kezdete:
 2016. június 15.
Munkavégzés helye:
 Családsegítő- és 
 Gyermekjóléti Központ
Képesítési feltételek:
 lásd: 15/1998. (IV.30.) NM 
 rendelet 2. sz. melléklet
Pályázat beadási határidő: 
 2016. június 13.

2.) SZOCIÁLIS ASSZISZTENS
Jogviszony időtartama:
 határozott idő
Jogviszony kezdete:
 2016. július 1.
Munkavégzés helye:
 Családsegítő- és 
 Gyermekjóléti Központ
Képesítési feltételek:
 lásd: 15/1998. (IV.30.) NM 
 rendelet 2. sz. melléklet
Pályázat beadási határidő: 
 2016. június 28.

3.) CSALÁDGONDOZÓ
Jogviszony időtartama:
 határozott idő
Jogviszony kezdete:
 2016. június 15.
Munkavégzés helye:
 Családok Átmeneti Otthona
Képesítési feltételek:
 lásd: 15/1998. (IV.30.) 
 NM rendelet 2. sz. melléklet 
 (felsőfokú végzettség)
Pályázat beadási határidő: 
 2016. június 13.

4.) KÖZÖSSÉGI
GONDOZÓ (2 fő)
Jogviszony időtartama:
 határozatlan idő
Jogviszony kezdete:
2016. július 1. és 2016. július 28.
Munkavégzés helye:
 Közösségi Pszichiátriai Ellátás
Képesítési feltételek:
 lásd: 15/1998. (IV.30.) 
 NM rendelet 2. sz. melléklet
Pályázat beadási határidő: 
 2016. június 28.

A pályázatokkal kapcsolatban további információ kérhető a 74/511–474-es 
telefonszámon vagy a humanszekszard@tolna.net e-mail címen. 

A pályázat benyújtásának módja: postai úton vagy személyesen, 
zárt borítékban (önéletrajzzal és végzettséget igazoló okirat 

másolatával) a következő címen: 7100 Szekszárd, Vörösmarty u. 5. 

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA

Tisztelt Szekszárdi Lakos!

Szeretettel meghívom Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata által meghirdetett Lakossági Fórumra.

Téma: Szekszárd város új kerépárforgalmi hálózati 
tervének bemutatása.

Időpont: 2016. június 14. (kedd) 16:00 óra
Helyszín: Babits Mihály Kulturális Központ, Csatár terem

(7100 Szekszárd, Szent István tér 10.)

A lakossági fórum résztvevői tájékoztatót hallhatnak 
a város kerékpárút hálózatának fejlesztéséről.

Tervezzük közösen városunk jövőjét, megjelenésére, 
véleményére számítok!

Üdvözlettel: 

Háry János Mesefesztivál – Szekszárd, Szent István tér
Gyermekprogramok a Meseszínpadon:
Négyszögletű Kerek Erdő – egész napos 
gyermek-foglalkoztatók és erőpróba fel-
nőtteknek, gokart pálya, kézműves- és ki-
rakodóvásár, vidámpark a Prométheusz 
parkban, kézműves udvar – kézműves fog-
lalkozások.

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. 

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 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.

ÜNNEPI KÖNYVHÉT
A 87. Ünnepi Könyvhét és 15. Gyermek-
könyvnapok újdonságai megtekinthetők a 
Mesefesztiválon, a Tolna Megyei Illyés Gyula 
Könyvtár pavilonjánál. A legfrissebb gyerek-
könyvek, szép- és szakirodalmi művek hama-
rosan kölcsönözhetővé is válnak a könyvtár-
ban. Megtalálhatja Jókai Anna, Fábián Janka, 
Bosnyák Viktória legújabb könyvét is nálunk. 
Részletek honlapunkon: www.igyuk.hu
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A Légvárvilág Sport utcai élményparkja – gyermeknapi ajándék-
ként – ingyenes belépővel lepte meg a város óvodásait. Hétfőn a 
Gyermeklánc ovi közel háromszáz kisgyermeke vette birtokba nagy 
örömmel a játékokat.

A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
parkolási ellenőr 
munkakörbe 1 fő

munkatársat keres. 
Feltétel: jó fizikai állapot, ápolt megjelenés,

jó kommunikációs készség.
A fényképpel ellátott jelentkezéséket írásban 

kérjük benyújtani a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.-hez,
(7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2., Postacím: 7101 Pf.: 115.)

Beküldési határidő: 2016. június 20. (hétfő)



2016. június 12.16

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

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

(01507)

ÁLLANDÓ
KÉSZENLÉT
0-24 ÓRÁIG:

06-30/936-32-55(01502)

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

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

ibvier bt.

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

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,

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

Szekszárd, Rákóczi u. 10. • 74/512-453
Tolna, Deák F. u. 82. • 74/540780  (01505)

Termelői Bio
Homoktövis termékek

(01513)

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


