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Böjte Csaba alapítványát is
segítették a babitsosok
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Békediktátum. Maga a szó is pa-
radoxon. A béke a megnyugvás, a 
csend ideje lett volna a háború évei 
után, amire Európának igen nagy 
szüksége volt. A diktátum pedig 
egy erőszakolt, kényszerített akarat 
– hazánk esetében olyan politiku-
sok által, akik mondhatni, hiányá-
ban voltak annak a morálnak, ami 
a győztesektől elvárható és egy fel-
sőbb rend által előírt magatartás-
forma. E gondolatokkal indította 
beszédét a nemzeti összetartozás 
napján, a trianoni szerződés alá-
írására emlékezve Ács Rezső, Szek-
szárd alpolgármestere június 4-én, 
a felújított Béla király téren.

A Trianoni Országzászló előtt tartott 
megemlékezésen az alpolgármester 
arról is beszélt, hogy a győzteseket 
kisszerű emberi sérelmek, bosszúk 

vagy közömbösség vezették a nagy-
lelkűség és a reális elképzelések he-
lyett. Mint mondta, olyan emberek 
döntöttek sorsunk felett, akik – fino-
man szólva – nem rendelkeztek sem 
történelmi, sem gazdaságtörténeti, 
de még földrajzi ismeretekkel sem e 
térségre vonatkozóan. Úgy huzigálták 
a térképen az országhatárok vonalait, 
hogy a sírdogáló anyóka és a temető, 
a tornyos falu és a füttyös gyümöl-
csös közé országhatár került – utalt 
Radnóti szavaival a szomorú tények-
re az alpolgármester, hozzátéve: ilyen 
meggondolatlan döntéssorozat nem 
sok fordult elő az egyetemes világ-
történelemben.

Az elcsatolt országrészeken a lega-
lapvetőbb politikai, emberi jogaiktól 
megfosztva, megalázva, megfélemlítve 
éltek azok a magyarok, akiknek egyet-
len bűnük volt, hogy Bártfán, Kassán, 

Szabadkán, Zomborban, Kolozsváron, 
vagy Nagyváradon magyarnak szület-
tek – folytatta beszédét Ács Rezső.

Az 1920. január 6-ai párizsi béketár-
gyalásokat felemlegetve megjegyezte: 
a nagyobb és nagyobb területeket kö-
vetelő államok etnikai érveket nem 
tudtak felhozni, így általában megala-
pozatlan stratégiai, gazdasági és köz-
lekedési szempontokat hangoztattak. 
Egész magyar közösségeket adtak át 
úgy Csehszlovákiának és Romániá-
nak, mint egy-egy marhacsordát, csak 
azért, mert a konferencia elutasította 
a magyar ügy megvitatását – hangsú-
lyozta Ács Rezső.

1920. június 4-én az üzletek és az 
iskolák zárva maradtak, a napilapok 
gyászkerettel jelentek meg, az utcákon 
pedig százezrek tüntettek. 

–Ne beszéljünk erről minden nap, 
de soha ne feledjük el! – emlékeztetett 

Juhász Gyulával nemzetünk tragédiá-
jára az alpolgármester.

– A történtekről a nemzeti össze-
tartozás napján igenis beszélni kell 
– folytatta. – Beszéljünk is róla! És a 
kamasz József Attilával együtt mond-
juk: Nem! Nem! Soha! Ennek fényé-
ben talán újabb, erőteljesebb jelentést 
kap Európában: Több tiszteletet a ma-
gyaroknak! – zárta beszédét az alpol-
gármester.

A megemlékezésen Bacsmai Lász-
ló katolikus plébános arról beszélt: 
ugyan magyar hazánk kétharmadát, 
lakosságának pedig felét elvesztettük, 
de a magyarságnak talpra kell állnia: 
„Családokat, rokonokat, barátokat vá-
lasztottak szét, minket megnyomorít-
va. Ezt próbálja orvosolni a 2010-ben 
a polgári kormány által törvénybe ik-
tatott nemzeti összetartozás napja, 
amely kimondta, hogy a határon túl 
rekedt nemzettestvéreink is a magyar 
nemzet részei!” – mondta.

Sefcsik Zoltán evangélikus lelkész 
jelen világunk pénzimádatáról, az élet 
lebecsüléséről, a becstelenségről beszélt  
és arra kérte a Mindenhatót, segítse a 
magyarságot tanulnia múltjából. 

Dr. Kaszó Gyula református lel-
kipásztor az emléknapon úgy fogal-
mazott: nemzetünk számtalan meg-
próbáltatásnak volt kitéve, amelyek 
azonban mindenkor a hitet és az áll-
hatatosságot munkálták ki. 

Az elcsatolt területeken született 
írók műveiből állította össze a meg-
emlékező műsort Orbán György 
előadóművész, amelyet Frank Ildikó 
színművésszel adott elő. A műsor zá-
rásaként a Szent György Lovagrend 
képviselői előadásában hallhatták az 
egybegyűltek a Magyar hiszekegy so-
rait, végezetül a megemlékezők gyer-
tyát gyújtottak a Trianoni Országzász-
ló emlékműnél.

 Gy. L. 

A Trianoni Országzászló előtt emlékeztek a 94 évvel ezelőtt történtekre Nem zavarja őket a többletmunka – csendőrszerepet nem vállalnak
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Nagy változások történtek tavaly a 
mérnöki kamarák feladatköreiben, 
miután egy új kormányrendelet, 
amely az építésüggyel kapcsolatos 
szakmagyakorlási tevékenységek-
ről szól, számos feladattal bővítet-
te a kamarák munkáját – mond-
ta el Bohli Antal, a Tolna Megyei 
Mérnöki Kamara elnöke a testület 
taggyűléssel egybekötött szakmai 
fórumán május 30-án délután Szek-
szárdon, a Mészáros Borházban.

Az elnök az összejövetelen arról is be-
szélt, hogy az új rendelet a kamarákat 
ellenőrzési szereppel ruházza fel, illet-
ve tevékenységük a tervek és tartalmi 
követelmények vizsgálatára is kiterjed 
majd, kvázi feljogosítva őket igazolás 
kiállítására. Bohli ugyanakkor hangsú-
lyozta: az ellenőrzések kapcsán „csen-
dőrszerepet” nem akarnak vállalni, 
mivel szerintük erre megvannak a hi-
vatalos állami szervek.

A kamara végzi emellett a jövőben a 
mérnökök kötelező jogi képzésének le-

bonyolítását is, a Belügyminisztérium 
jóváhagyásával – derült ki a taggyű-
lésen. A területi kamaráknak évente 
szakmai továbbképzéseket is kell szer-
vezniük. 

A megyei testület elnöke felhívta a 
figyelmet arra, hogy kötelező kamarai 
tagság csupán az építésügyben tevé-
kenykedőkre érvényes, a más szakte-
rületekben dolgozók számára a kama-
ra tanúsítványt ad ki, amely minőségi 
bizonyítványként értelmezhető. 

A taggyűlésen részt vett a Tolna 
Megyei Kormányhivatal főigazgatója, 
László-Varga Zsuzsanna is, aki hang-
súlyozta: a mérnökök szakértelme nél-
kül nem képes épülni Magyarország. 
„A magyar mérnökök a műszaki ér-
telmiség fontos tagjai” – tette hozzá, 
megjegyezve, hogy megyénk fejlődé-
se képzett mérnökgárda nélkül elkép-
zelhetetlen. 

A taggyűlésen a Magyar Mérnöki 
Kamara alelnöke, Rónay István a vál-
tozások kapcsán úgy vélekedett, a tes-
tület önállóságát bizonyos tekintetben 

növelte az új kormányrendelet, a jog-
szabályok előkészítésében pedig a Bel-
ügyminisztérium nagyon jó partner-
nek bizonyult. A kamara szerepköre 
azonban az új tevékenységek befoga-
dásával hatósági szempontból sem-
mit sem változik – hangsúlyozta. Az 
alelnök úgy véli, fontos, hogy a mér-
nöki munka tisztessége, minősége jó 
legyen, ehhez pedig kiemelt gyakor-
lottság (kvázi tanúsítás), esetleg vizs-
gához, illetve előzetes felkészüléshez 
kötöttség kellene. Éppen ezért is lé-
nyegesek a továbbképzések, amelyek 
kérdésében a területi kamarák kifeje-

zetten kérték, hogy hatáskörükbe tar-
tozzon ez a lehetőség, melynek szak-
mai alapját a tagozatok fektetnék le. 
Rónay végezetül úgy fogalmazott, a 
tagok érdeke az, hogy a képzésekben a 
szervezők a lehető legkevesebb időrá-
fordítással, a lehető legjobb minőséget 
adják önköltséges, alacsony áron. 

A rendezvényen kiosztották a 2014. 
évi Kőrösi Miklós-díjat, amelyet idén 

a Tolna Megyei Mérnöki Kamara ala-
pító tagja, Béndek Ferenc okleveles 
épületgépész mérnök vehetett át a ka-
marában kifejtett tevékenysége, illetve 
több beruházást (pl. szekszárdi Agó-
ra-projekt, pécsi EKF-ellenőrzés) érin-
tő szakmai munkája elismeréseként. 

A TMMK Alkotói Díját Szeleczki 
József vízépítő szakmérnök érdemel-
te ki, aki Szekszárdon az elmúlt évti-
zedekben végzett infrastrukturális fej-
lesztésekben vette ki részét. 

A Mérnöki Kamara Örökös Tag-el-
ismerését 2014-ben Kern Sándor ok-
leveles villamosmérnök és Rikker Ist-

ván okleveles építőmérnök vehette át. 
A találkozó szakmai részében Szelecz-
ki József tájékoztatta a jelenlévőket a 
megyeszékhely műszaki infrastruk-
túrájáról, majd Máté János építészter-
vező szakmai teamjével a Mészáros 
Borház épülő szállodafejlesztésének 
lépéseit ismertette. 

 Gy. L. 

A napokban újabb alapkövet tettek le 
a kábelkonfekcionálással és részegy-
ség-szereléssel foglalkozó svájci Cab-
Tec szekszárdi telephelyén. 

A városunkban húsz éve működő 
vállalat jelenleg 530 főt foglalkoztat; 
a mostani, mintegy egymillió eurós 
saját forrású befektetésnek köszönhe-
tően a cég egy 3000 négyzetméteres 
csarnokkal bővül.

Az ünnepélyes alapkőletételen je-
len volt Ács Rezső alpolgármester is, 
aki elmondta: a fejlesztés azt bizonyít-
ja, hogy a CabTec lát fantáziát Szek-
szárdban, ezzel a beruházással pedig 
újabb – minimum – 20 évre elköte-
lezte magát a városban. Külön öröm, 
hogy a szeptemberre befejeződő be-
ruházással a megyeszékhely illetve a 
kistérség számára száz új munkahe-
lyet teremt a cég – tette hozzá Ács 
Rezső.  SzV. FO
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èrtesÌtjük

kedves vásárlóinkat, hogy 

Nemzeti Dohányboltunk

az OMV kútról

a Bocskai utcai

Tom Marketbe

költözött.

MŰSZAKI VIZSGA,
OLAJCSERE

MINDEN TÍPUSRA
GUMISZERELÉS

AUTÓMENTÉS
AUTÓKÖLCSÖNZÉS

KAROSSZÉRIA JAVÍTÁSSzekszárd, Honvéd u. 7.
Telefon: 74/314-880

www.bontottautoalkatresz.hu

AUTÓ-NAGY
(a kórháztól 500 m-re)

A HIRDETÉS
FELMUTATÓJA

10%
KEDVEZMÉNYT 

KAP
A MUNKADÍJBÓL!

Különleges akció 
a Garay Pincében! 

- 20 %
kedvezmény/
palack áron 
vásárolhatnak 

megjelölt 
borainkból, 

csak a készlet
erejéig.

A Pünkösdi Fesztivál ideje
alatt a Borudvarban 

is várja vendégeit 
a Garay Pince. 

A Dániel pince kézműves
boraira szóló tikettet 

vásárlók vasárnap este egy 
borkóstoló kvízjátékon 

vehetnek részt. 
A 4 kérdésre helyesen 
válaszolók között egy 

10.000 Ft értékű 
négyes borválogatást 

sorsolunk a helyszínen!
Tesztelje tudását! 

Vásároljon tikettet 
a Dániel Pince 4 fajta borára!

• Avant ’08
• Crew ’07
• Chef ’06
• Merlot ’06

Jegyek elővételben: 1.600 Ft
Jegyek a helyszínen: 1.900 Ft

A borkóstoló-játék időpontja:
június 8. (vasárnap), 20 óra

Tikettvásárlás: 
+36-20/9682-363

Helyszín: Pünkösdi Fesztivál, 
Borudvar

Importvész: aranyszínű sárgaság

Hulladékért virág

A szőlőre veszélyes kártevők közül 
szinte az összes átvészelte az enyhe 
telet. Köztük van az amerikai szőlőka-
bóca, amely a növényekre különösen 
veszélyes aranyszínű sárgaság terjesz-
tője. A Hegyközségek Nemzeti Taná-
csa és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biz-
tonsági Hivatal (NÉBIH) szakértői 
Szekszárdon is tartottak előadásokat 
a szőlőt fenyegető veszélyekről. 

Bodnár Péter, a Hegyközségek Nem-
zeti Tanácsának főtitkára elmondta: a 
szőlőtermesztés a magyar mezőgazda-
ság kiemelkedően fontos és hatalmas 
fejlődésen átment ágazata. A jelenleg 
művelt borvidéki szőlőterület nagysá-
ga 64 ezer hektár, szőlőtermesztéssel 
közel 60 ezren foglalkoznak. A 2013-
ban szüretelt szőlő mennyisége 390 
ezer tonna volt.

– A termésre hatalmas csapást je-
lenthetnek a szőlőbetegségek, külö-
nösen egy hazánkban eddig szinte is-
meretlen megbetegedés: az aranyszínű 
sárgaság. Az eddigi európai tapaszta-
latok alapján nem túlzás azt állítani, 
hogy nagyon veszélyes kórral van dol-
gunk. Nem lehetünk elég felkészültek 
a felismerésben és a védekezésben – 
szögezte le Bodnár Péter.

Az aranyszínű sárgaság 1924 óta is-
mert Franciaországban. Néhány évti-
zed alatt Európa számos pontján meg-
telepedett, így a környező országokban 
is komoly gondot okoz a szőlőterme-
lőknek. Magyarországon először ta-
valy augusztusban, a zalai Lentiben 
begyűjtött levélmintákból és befogott 
szőlőkabócákból mutatták ki az arany-

színű sárgaságot. Azóta a megbetege-
dés felbukkant Csongrád és Veszprém 
megyékben is. A fertőzés következté-
ben a szőlőtőkék terméshozama akár 
50 százalékkal is csökkenhet, a beteg 
növények száma évente megtízszere-
ződhet. A kórokozóra szinte az összes 
Magyarországon termesztett szőlő-
fajta fogékony. Többek között az itt-
hon rendkívül népszerű chardonnay-, 
cabernet sauvignon-, pinot noir- és 
olaszrizling-tőkék néhány év leforgá-
sa alatt ki is pusztulhatnak.

A védekezésben nagy jelentősé-
ge van a rovarölőszeres kezeléseknek, 
amelyek célzottan nem a kórokozó, 
hanem a tünetet okozó, fitoplazmát 
terjesztő amerikai szőlőkabóca ellen 
irányulnak. A betegség elleni védeke-
zés egyetlen módja, ha a terjesztőt ik-
tatják ki a gazdák.

A szőlőkártevőket a hatóságok is 
rendkívül komolyan veszik. Megala-
kult egy munkacsoport a NÉBIH ve-
zetésével, amely folyamatosan figyeli 
az aranyszínű sárgaságot terjesztő ro-
varokat, ezzel segítve a megelőző véde-
kezés végrehajtását. A munkacsoport 
emellett olyan a termelőknek szánt ki-
adványokon is dolgozik, amelyik segít 
a kártevő és a betegség felismerésében 
és az ellenük alkalmazandó védekezési 
lehetőségekről ad tájékoztatást. A ha-
tóság ajánlása szerint a megelőzés ér-
dekében fontos, hogy a termelő ható-
ságilag ellenőrzött, minőségtanúsított 
szőlő szaporítóanyagot ültessen, to-
vábbá gondoskodjon a betegséget ter-
jesztő kabócák ellen rendszeres, rovar-
ölő szeres permetezésekről.  F. L.

Mára a hulladékudvarok és a gyűjtőe-
dények azok, amelyek kiváltják a klasz-
szikus lomtalanítási tevékenységet 
– hangsúlyozta Szekszárd alpolgár-
mestere, Ács Rezső az Alisca Terra Kft. 
„Virágos hét”-akciója kapcsán a Dam-
janich utcai hulladékudvarban tartott 
sajtótájékoztatóján május 30-án.

Szekszárd városa a legelső hulladékud-
vart 2011-ben adta át a Damjanich ut-
cában: az Alisca Terra Kft. illetékességi 
területén ma már öt ilyen létesítmény 
működik. A telephelyre a lakosság va-

lamennyi olyan hulladékot beszállíthat, 
ami nem kommunális jellegű: például 
veszélyes hulladék, építési törmelék, 
elektronikai hulladék. 

Ács Rezső örömtelinek nevezte, hogy 
a beszállítások a telephelyre az utób-
bi időben igencsak megszaporodtak, 
hiszen 2012-ben már egymillió kilo- 
gramm hulladék, 2013-ban pedig ennek 
duplája került elhelyezésre – van olyan 
hulladékfajta is, amelyből megötvensze-
reződött a beszállított mennyiség. 

– A számok imponálóak, de még 
mindig nem használják elegen eze-
ket a telephelyeket – jegyezte meg az 
alpolgármester, hozzátéve: a hulla- 
dékudvarok népszerűsítésére az Alis-
ca Terra folyamatosan akciókat hirdet 
meg. Ilyen a „Virágos hét”-kampány is, 
amelynek keretében aki veszélyes hulla 
dékot szállított be a Damjanich utcai 
létesítménybe, az egynyári világpalán-
tákat kapott ajándékba. A cég kampá-
nya sikeresnek bizonyult, így azt egy 
héttel, június 7-ig meghosszabbították.

Ács Rezső örömtelinek nevezte, 
hogy a kampány során egy hét alatt 
több mint 200-an keresték fel a hulla-
dékudvart, s ez közel 20%-kal maga-
sabb a megszokottnál. Szekszárd váro-
sa az Alisca Terrával közösen ez idáig 
több mint ötszáz virágot osztott ki.

A hulladék, amit beszállítanak, 
olyan hulladékkezelési rendszereken 
megy keresztül, ami teljesen kizárja, 
hogy bármilyen formában vagy mér-
tékben szennyezze a környezetet. Fon-
tos tudni azt is, hogy a veszélyes-, illet-
ve az elektronikai hulladékok esetében 
nem létezik minimumhatár. 

Az alpolgármester emlékeztetett a cég 
tavalyi „Hulladékból adomány”-kampá-
nyára is, amelyben számos civil szerve-
zetet támogatott a város, egyúttal nép-
szerűsítve a hulladékudvarokat.

A „Virágos hét” kampány keretében 
a hulladékudvart a sajtótájékoztató 
idején felkereső Márkus Anikó vehe-
tett át virágpalántákat Ács Rezső al-
polgármestertől: férjével gyakran jár a 
Damjanich utcai létesítményben, aho-
vá építési törmeléket, háztartási hulla-
dékot szállítanak.

 Gy. L.
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„Nem látok, de nem vagyok vak” – hatvanéves a szekszárdi költő, Nagy Vendel

Böjte Csaba alapítványának vittek adományt a babitsos diákok

Díjeső
Öt esztendeje vesztette el teljesen 
a szeme világát, mégis úgy tűnik, 
hogy bárkinél többet lát a világból. 
Személyes tragédiája ellenére is tel-
jes életet tud élni – ahogy egyik köl-
teményében fogalmazott – ebben a 
„rántotthús-alakú országban”, ahol 
egyetlen nagy kincsét soha nem ve-
hetik el tőle: a gondolatait… A leg-
belső titkát, hogy mikor és miről 
álmodik. A bölcsőjétől, Szekszárd-
tól soha el nem forduló Nagy Ven-
delről szól az alábbi interjú, akivel 
nemrég, hatvanadik születésnapja 
alkalmából beszélgettünk.

Negyven éve foglalkozik irodalom-
mal Nagy Vendel, aki a 70-es évek-
ben sokat járt szekszárdi klubközös-
ségekbe. Ilyen volt a Fiatal Utazók 
Klubja is, ahol a neves helyi író, Or-
das Iván figyelt fel rá, amidőn ész-
revette: Nagy Vendel folyamatosan 
cédulákra jegyzetel. Ordas, miután 
megnézte az irományokat, meglátta 
benne a tehetséget, s felkérte kül-
ső munkatársnak a Tolna Megyei 
Népújságba, ahol több publicista se-
gítette pályája indulását. A mentorok 
dicsőségét – Csányi László, László 
Ibolya, Tamási János vagy Virág F. 
Éva – ma már szobrok, emléktáblák, 
iskolák hirdetik, amely tény művé-
szünk számára „rettenetes, kvázi 
megborzongató dologként” hat. 

A publicista az idők folyamán a 
külső tudósítások mellett kedvet ka-
pott a hosszabb lélegzetű riportokhoz 
is, így például katonakorában a Nép-
hadsereg Lapjában, majd a Képes Új-
ságban, a Magyar Ifjúságban, az Ifjú-
sági Magazinban, a Mozgó Világban 
és másutt, diákújságokban is meg-
mutatta tehetségét. ’77-ben már har-
madik helyezést kapott a MÚOSZ-tól 
egy, a fűtésszerelők gondjairól írott ri-
portjával, hiszen ezt a munkát tanul-
ta ki a szekszárdi 505-ös számú szak-
munkásképzőben. 

A látássérült művész az utóbbi idő-
ben hat pályázatra adta be műveit, 
amelyek közt a novellákon át a tudó-
sításokig, a riportokig és a versekig 
mindenféle műfaj megtalálható. Nagy 
Vendel úgy van vele: a négy- és kétso-
ros versek az igazi kihívások. Novel-
láiban emberi sorsokról, családi, ba-
ráti történetekről szeret papírra vetni 
gondolatokat, amelyek közt nem egy 
megtörtént eset is van. A diploma- 
átadás előtt elhunyt leukémiás hölgy, 
az elmeosztályról szökött meztelen ki-
rálynő, aki a gemenci erdőben szeretne 
csapataival a jóért harcolni, az állatai-
val lakó öreglegény – mind megjelen-
nek alkotásaiban.

Nagy Vendel legkedvesebb költője 
József Attila, de Balassitól is „sokat el-
tanult”, sőt, a szépen ritmizáló görög 
drámák is hatottak költészetére.  

A dallamos versek nyomán jöttek 
aztán Nagy Vendel számára az újabb 
kihívások, a dalszövegek. Írt a ’70-es 
évekbeli Szekszárd kultikus zenekará-
nak, a Szinkronnak is szöveget. „Pró-
zában nekem első, második, ötödik és 
tizedik Gárdonyi” – vallja. Véleménye 
szerint tőle lehet a legtöbbet tanulni 
magyar viszonylatban: már csak azért 
is, mivel verseket és dalokat is írt.

– Anyám kakasdi svábleány, apám 
faddi magyar – szólt a családjáról az 
ikertestvérét nemrég elvesztett költő. 
Az ötvenes években még konfliktus 
forrása volt a magyar-sváb vegyeshá-
zasság: kiderült, szülei a legelsők vol-
tak, akik így esküdtek meg Kakasdon. 

Az épületgépész-csőszerelő szakmá-
ban töltött éveket követően a művész 
tíz esztendőn át az I. Béla Gimnázium 
elődjében taníthatott, mígnem az isko-
la profilját átalakították. Két éven át a 
Magyar Bazár helyi szerkesztőjeként 
tevékenykedett, mellette pedig csak-
nem valamennyi szekszárdi lapban, 
így a Szekszárdi Vasárnapban is pub-
likált jó pár évig, de a Vöröskereszt tit-
káraként is munkálkodott. 

– Kétféle embert ismerek: aki min-
dig álmodik és aki soha. Én minden éj-
jel álmodom, s mindig emlékszem az 
álmaimra – mondta. – Volt már, hogy 

családtagjaimmal, halottaimmal be-
szélgettem, párbeszédszerűen – tette 
hozzá, majd arról is szólt: megoldáso-
kat talál az álmaiban.

– Soha nem mondom azt, hogy 
megvakultam, csak azt, hogy nem lá-
tok – vallja a művész. – Nem látok, de 
nem vagyok vak, ugyanakkor a világra 
teljesen nyitott vagyok, s nagyon nagy 
energiával figyelem.

A művész elárulta, éjjel megal-
kot egy-egy verset, s reggel azonmód 
begépeli. Míg nem volt számítógépe, 
ceruzával nyilazva, javítva írt. Azóta 
megtanult tíz ujjal gépelni és kiváló-
an használja gépe beszélő programját. 
Vágyai vannak, amelyeket lehetősége-
ihez képest meg is valósít.

– A fél világot bejártam, sok min-
dent láttam, de nem mindent! Vakon 
azonban nem tudok elmenni a követ-
kező sarokig sem – jegyezte meg az al-
kotó, aki beszélt arról is, hogy amióta 
nem lát, bezártsági érzése van liftben, 
autóban, kisebb szobában is. „Gyerek-
koromban féltem a sötétben: most ál-
landóan sötétben vagyok. Ez olyan ér-
zés, mintha egy ládában ülnél, aminek 
rád csukják a tetejét… Ki akarsz sza-
badulni, de nem nyílik, s olyan érzé-
sed van, nem kapsz levegőt, meg fogsz 
fulladni” – beszélt élete nehéz pillana-
tairól a költő. 

Nagy Vendel röntgenasszisztens 
feleségével 35 éve házas, három leá-
nyuk született; ma már két kislány és 

egy kisfiú nagypapája. 2001-ben jelent 
meg Század és ezredforduló küszöbén 
a lila madonna című verseskötete, 
amelyen kívül még 15-16 prózai gyűj-
teményben is napvilágot láttak gondo-
latai, de a megyei írók, költők Kézjegy 
antológiájába is sokáig publikált. 

Jelenleg Töviskoszorúk című sa-
ját kiadású verseskötetének kiadá-
sán fáradozik. Hatszáz költeménye 
található meg az interneten, írásait 
egyebek mellett Kanadában, Auszt-
ráliában, Moszkvában is olvassák: az 
alkotásokat saját internetes blogján, 
a Megszólalok Művészeti Magazin-
ban (megszolalok.blogspot.com) te-
szi közzé. A megjelenő művekből, 
ha igény mutatkozik rá, bárkinek in-
gyen küld egy-egy példányt. A poli-
tikamentes, vakok által géppel olvas-
ható internetes lap megrendelhető a 
megszolalok@freemail.hu email- 
címen. A havonta kétszer megjele-
nő, zenével, hangos versekkel, fest-
ményekkel teli újság, amelyben lá-
tássérülteken kívül mozgássérültek 
is publikálnak, világszerte nagy nép-
szerűségnek örvend.

Nagy Vendel jelenleg egy irodalmi 
szakácskönyvön dolgozik, Ízes törté-
netek lesz a címe. Aki teheti, vessen 
egy pillantást Nagy Vendel elgondol-
kodtató írásaira. Azt mutatják: a látás-
sérültek élete sem árnyék csupán. 

 Gy. L.
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Öt arannyal, három ezüsttel, három 
bronzminősítéssel és két különdíjjal 
gazdagították diákjai a Garay gimná-
zium hírnevét a legutóbbi keszthelyi 
Helikon Ünnepségeken. A majd’ 200 
éves, neves megmérettetésen, me-
lyet kétévente rendeznek meg, 1958 
óta vesz részt a szekszárdi Garay Já-
nos Gimnázium. A jeles versenyen 
idén 50 településről 128 középisko-
la 3300 diákja mutatta meg tudását, 
összesen 17 kategóriában. A nagy-
részt háromfős zsűriket országos is-
mertségű szakemberek alkották.

A dunántúli középiskolák kulturális 
seregszemléjén a Garay a 17 kategória- 
csoportból 14-be nevezett be, ebből 11 
esetben valamilyen minősítéssel távoz-
hattak városunk diákjai. Amint arról 
lapunkat a gimnázium igazgatója, He-
ilmann Józsefné az idei díjeső kapcsán 
tájékoztatta, ez az eredmény a gimná-
zium életében a második legjobbnak 
számít, miután 2010-ben hozták el a 
legtöbb elismerést. 

A megmérettetésen immáron má-
sodik alkalommal vett részt a gimná-
zium diákja, Sándor Dániel, akinek 
részvételével az iskola színjátszás ka-
tegóriában egy Kosztolányi-verseken 
alapuló, „A játék, az különös” című 
darabbal rukkolt elő, ezüst minősítést 
kiérdemelve. „Idén a tánc elég jól sike-
rült nekünk: aranyat kaptunk, sőt, még 
különdíjat is” – ecsetelte Sándor Dá-
niel a további eredményeket. Megtud-
hattuk tőle: a néptánc kategóriájában a 
gimnáziumból 14 fős csapat jött össze, 
melynek ő is tagja volt. 

„Elég ügyes dolgokat hallottam” – 
mondta a gitár komolyzene-hangszer-
szóló kategóriában egy posztromanti-
kus darabbal induló Környei Attila, aki 
próbálta a zsűrit megfogni előadott 
produkciója lassú és pörgősebb tétele-
ivel – sikerrel, hiszen aranyminősítés-
sel távozott a versenyről. 

Soós Anna, aki a gimnáziumi női 
karban szerepelt, szintén díjazott lett: 
bronzminősítést könyvelhettek el. Az 
eredmény hátterében a szeptember óta 
tartó kórustréningek is ott vannak... 
Amint azt a színjátszókat felkészítő ta-
nár, Báló Marianna ezzel kapcsolatban 
megjegyezte: amióta a Helikon létezik, 
a két legerősebb kategória a komoly-
zenéé és a kórusoké. Igen nagy ered-
ménynek számít tehát a helyezés már 
csak azért is, mert a szeptembertől föl- 
álló 40 fős csoport olyan kórusok mel-
lett mérette meg tudását, amelyek évti-
zedes múlttal rendelkeznek. 

Soós Anna néptáncos kategóriában 
is részt vett a versengésben, ahol pe-
dig arany minősítést kaptak társaival.

Film és videó kategóriákban már Po-
tyondi Gergő nevezett, aki meg sem állt 
az aranyig „A pad” című versenyfilmjé-
vel. A versenyen a diák elmondása sze-
rint igen színvonalas 15 perces kisfilmek 
indultak, s dr. Tari János filmrendező, a 
filmművészeti egyetem tanára mondta 
el a végső ítéletet az alkotások felett.  

Halász Bence vers és próza kategóri-
ában állt ki a zsűri elé: ezüst minősítés-
sel távozott, miután Karinthy Frigyes: 
Pitypang című költeményét előadta. 

A tánckarosok elmondták: nem min-
den csoport engedhette meg magának, 
hogy saját zenekarral – az ő esetükben 
a Csurgóval – lépjen fel, többen CD-re 
ropták a táncot. Mint mondták, kissé 
kellemetlen volt korán, reggel 9 órakor 
táncolni, ráadásul már reggel fél 8-kor 
próbálniuk kellett – ám ez a Csurgó ze-
nekaron nem múlhatott, hiszen Szek-
szárdról hajnali 5 órakor elindult az 
együttes segíteni a csapatot. 

Huszárik Márton folklór-néptánc 
szóló kategóriában indult a Helikon- 
on, s decsi verbunkost előadva arany-

minősítést, illetve különdíjat szerzett. 
Rajta kívül a gimnázium néptánccso-
portja folklór-néptánccsoport kategó-
riában szintén arany minősítéssel, va-
lamint különdíjjal büszkélkedhet. 

A garays versenyzők közül Elekes 
Boglárka népdal kategóriában széki 
népdalcsokrot énekelt, ezüst minősí-
tést hozva a gimnázium számára, míg 
Cziráki Maja képzőművészet kategó-
riájában remekelt, s bronz minősítést 
vehetett át.  (Boglárkáról azt is tud-
ni, hogy rögtön a megmérettetést kö-
vetően a  „Tiszán innen – Dunán túl” 
Országos Népdaléneklési Verseny bu-
dapesti döntőjén aranyminősítéssel 
jutalmazták tudását.) Nagy Melin-
da szintén komolyzenében remekelt, 
aranyminősítést szerzett. 

Ahogy azt a diákok elmondták, egy ha-
talmas csarnokban zajlik a verseny, ahol 
néha elmegy a hangosítás, a zsűri pe-

dig egyik színpadról a másikra kapkod-
ja a szemét folyamatosan, reggeltől estig. 
„Pénteken estefelé már látszott a zsűriző-
kön: tökmindegy, mit csinálnak, csak ze-
néljenek…” – mondták el a srácok, akik 
szerint a két nap túl hosszú időnek bizo-
nyult a folyamatos értékelésre.

A zsűrivel ellentétben a garaysták 
szemmel láthatóan túlélték a kétnapos 
megpróbáltatást, akiknek a Szekszárdi 
Vasárnap munkatársai ezúton is gratulál-
nak nem mindennapi eredményeikhez. 

 Gy. L. 

A Garay Gimnázium lapunkon ke-
resztül is szeretné megköszönni tá-
mogatóinak, így az intézmény szülői 
munkaközösségének, Szekszárd hu-
mánbizottságának a segítséget, vala-
mint a Gemenc Volánnak, hogy ingyen 
biztosított buszokat a rendezvényre. 

Arany minősítést és különdíjat kapott: A Garay János Gimnázium Néptánccso-
portja folklór néptánccsoport kategóriában; Huszárik Márton folklór-néptánc 
szóló kategóriában. Arany minősítés: Potyondi Gergő és csapata (GaraySOKK) 
film és videó kategóriában; Környei Attila – gitár komolyzene-hangszerszóló ka-
tegóriában; Nagy Melinda – fuvola komolyzene-hangszerszóló kategóriában. 
Ezüst minősítést kapott: Elekes Boglárka folklór-népdal kategóriában; GJG Szín-
pad színjátszás kategóriában; Halász Bence vers- és prózamondás kategóriában. 
Bronz minősítést kapott: Cziráki Maja képzőművészet kategóriában; Sándor Dá-
niel – zongora komolyzene-hangszerszóló kategóriában; A Szekszárdi Garay Já-
nos Gimnázium énekkara női kar kategóriában.

Különleges erdélyi körutazáson ve-
hettek részt a Babits Mihály Általá-
nos Iskola hetedikes diákjai annak 
a 2010-ben elindított pályázatnak 
a keretében, amelynek révén va-
lamennyi magyarországi általános 
iskolás és középiskolás diáknak le-
hetősége nyílik határon túli magyar 
társaikkal találkozni és az elcsatolt 
nemzetrészek tájegységeit, neveze-
tességeit megtekinteni. 

A Babits Iskola tanulói a „Határtala-
nul” Nemzeti Összetartozás Operatív 
Program keretében Molnár Géza ta-
nár vezetésével, „Múltunk, jelenünk a 
Hargitán és a Gyimesekben” mottóval 

Erdély legkülönbözőbb tájegységeit, 
településeit járták be, leróva kegyeletü-
ket egy-egy helység híres szülöttének 
emlékművénél.

A hetedikesek körutazása május 
6-10-ig tartott: az útvonal érintette 
Nagyváradot és Nagyszalontát, a kö-
rösfői református templomnál Vasvá-
ri Pál emlékoszlopát koszorúzták meg 
a nebulók, a kolozsvári Főtér és a Ba-
bes-Bolyai Egyetem megtekintését kö-
vetően Mátyás király szülőházához is 
ellátogattak. 

Tamási Áron szülőhazája, Farkas-
laka szolgált a csapat szálláshelyéül; 
amint arról Molnár Géza tájékoztatott, 
a helyiek nagy szeretettel, népviselet-

be öltözve, táncelőadással fogadták a 
szekszárdiakat, a program során pedig 
az anyaországi és erdélyi diákok hamar 
ismeretséget kötöttek egymással. 

Másnap a parajdi sóbányát és annak 
kalandparkját járták be, majd megko-
szorúzták Áprily Lajos emlékházát. 
Korondra is ellátogattak. Szejkefür-
dőn Orbán Balázs sírjánál álltak meg 
pár percre, Gyergyószentmiklóson pe-
dig az örmény templomot tekintették 
meg, majd a Gyilkos-tó és a Békás-szo-
ros volt az úticél. Elzarándokoltak a 
csíksomlyói kegytemplomhoz, a Nye-
reghez és a hármasoltárhoz, elzarán-
dokoltak a történelmi Magyarország 
nevezetes határára, Gyimesbükkre.

A kirándulók a Fehéregyháza köze-
lében lévő Petőfi-emlékműnél koszo-
rúztak, majd a gyulafehérvári Szent 
Mihály Székesegyházhoz, Hunyadi Já-
nos sírjához is elmentek.

Hazafelé, Déván megállva, Böjte Csa-
ba ferences rendi szerzetes szervezetét, 
a Dévai Szent Ferenc Alapítvány Ma-
gyarok Nagyasszonya Gyermekvédelmi 
Központját is meglátogatták, az ott élő 
gyermekeknek cukrot, lisztet, alapve-
tő élelmiszereket, háztartási használati 
cikkeket vittek ajándékba. A hazatérés 
előtt Aradon még koszorút helyeztek el 
a ’48-as emlékműnél, majd a 13 vérta-
núról is megemlékeztek.

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

A menü ára: 830 Ft. Törzsvásárlói kártyával 10% kedvezmény.
Jó étvágyat kívánunk! Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk!

PTE Illyés Gyula Kari Étterem étlap június 10-től június 13-ig.
7100 Szekszárd Rákóczi u 1. (bejárat a Mátyás K. utca felől)

június 9. június 10. június 11. június 12. június 13.

„A”

Bakonyi 
betyárleves Csontleves Karalábéleves Tarhonyaleves

Gőzgombóc,
vaníliasodó,
gyümölcs

Szárazbabfőzelék,
füstölt tarja

Töltött csirkecomb,
pirított burgonya,

fejes saláta

Mexikói 
pulykatokány,

párolt rizs

„B”
PÜNKÖSD Daragaluskaleves Csontleves Karalábéleves Tarhonyaleves

Zöldborsós 
csirkemáj,
párolt rizs

Rántott kar� ol,
párolt rizs,

tartár
Harcsapörkölt,

tészta
Natúrszelet,
csőbensült 

brokkoli

„C”
Daragaluskaleves Csontleves Palócleves Tarhonyaleves

Pacalpörkölt,
sós burgonya,
almapaprika

Paradicsomos 
burgonyafőzelék,

sült tarja

Mákos guba,
vaníliasodó,

gyümölcs
Lencsefőzelék,

vagdalt

A Murexin Kft . felvételt hirdet szekszárdi telephelyére  
csomagológép-kezelő munkakörbe,

júliusi munkakezdéssel.
Targoncás jogosítvány feltétele a jelentkezésnek.

Jelentkezési határidő: június 30. 
Pályázatokat a: allas@murexin.hu email címre várjuk.

A TOLNATEJ Zrt. munkatársat keres
műszerész munkakörbe.

Elvárások:
▶ legalább középfokú elektronikai vagy mechatronikai végzettség

Előnyt jelent:
▶ technikusi minősítés,

▶ angol vagy német nyelv ismerete,
▶ termelő üzemben szerzett gépbeállítói, karbantartói tapasztalat.

Jelentkezni lehet 2014. április 7-ig a Tolnatej Zrt. székhelyén
(7100 Szekszárd, Keselyűsi út 26.), vagy 74/528-240/106-os telefonszámon.
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KÉRJÜK KEDVES OLVASÓINKAT, A MEGFEJTÉST NE KÜLDJÉK BE! KERESZTREJTVÉNYÜNK PUSZTÁN SZÓRAKOZTATÁSUKAT SZOLGÁLJA!
Június 1-jei rejtvényünk megfejtése: Franz Kafka, A kastély

EVANGÉLIUM

Zúgás támad Szekszárdon, amikor 
jön a Pünkösd. Különböző helyekről 
érkezett emberek sereglenek össze a 
zajra. Ismerősök és ismeretlenek ta-
lálkoznak, és úgy tűnik, egyre jobban 
megértik egymást egy-két pohár jó 
sör/bor, vagy inkább egy-két jó pohár 
sör/bor után. Bár errefelé inkább a 
száraz bornak van hagyománya, va-
lószínűleg az idén is több résztvevőt 
jellemezhetünk a szentírási igével: 
„Édes bortól részegedtek meg.” Vi-
szont bizonyára nem áll elő apostol 
vagy Krisztus-tanítvány, hogy ezt a 
megállapítást a Szentlélek munká-
jára rámutatva cáfolja. Furcsa az 
a Pünkösd, amelyiknek nem Isten 
üdvüzenete áll a középpontjában. 
Furcsa, hogy az eredetileg egyházi 
ünnepből kiinduló – vagy inkább at-

tól elrugaszkodó – fesztivál idején az 
egyébként minden városi ünnepségen 
protokollba vésett egyház csak saját 
berkein belül emlékezik meg „szüle-
tésnapjáról”, az egykori nagy zúgás-
ról, amellyel a Szentlélek Isten elérte 
és áthatotta a Krisztusra odafigyelő 
embert…

Pünkösd van Szekszárdon – még ha 
ma nem is a legnagyobb hangzavarral 
hívja fel Isten a figyelmet arra, hogy 
elküldte az Ő Lelkét, és kész éreztet-
ni az Ő jelenlétét velünk is. Igazi lel-
ki ünnep van, még ha úgy is kezdünk 
lenni a kavalkáddal, ahogyan Krisz-
tus Urunk volt a zajongással: „Nem 
kiált, nem lármáz, és nem hallatja 
szavát az utcán” (Ézsaiás 42,2). Is-
tenre figyelő hittel, úrasztali közös-
ségre/eucharisztiára készülve méltóan 

megünnepelhetjük azt, hogy „Ami-
kor pedig eljött a pünkösd napja, és 
mindnyájan együtt voltak ugyana-
zon a helyen, hirtelen hatalmas szél-
rohamhoz hasonló zúgás támadt. (…) 
Mindnyájan megteltek Szentlélekkel” 
(Apostolok Csel 2,1-2). Nyíljunk meg 
Isten előtt, és tapasztaljuk meg Pün-
kösdkor is, ami megtapasztalható volt 
egykor: „halljuk, amint a mi nyelvün-
kön beszélnek az Isten felséges dolga-
iról” (Apostolok Cselekedetei 2,11)! 
Áldott pünkösdöléssel ajándékozzon 
meg mindenkit az Isten üdvösségre 
kereső és mindannyiunkhoz közeled-
ni kész Lelke!

 Kaszó Gyula
 református lelkipásztor

Amikor pedig eljött a pünkösd napja,
(…) zúgás támadt

Wosinsky Mór Megyei Múzeum és kiállítóhelyeinek
nyári programja

A múzeumról és kiállítóhelyeiről részletes információ a www.wmmm.hu honlapon olvasható.

WOSINSKY MÓR MEGYEI
MÚZEUM
7100 Szekszárd, Szent István tér 26.
Tel/fax: 74/316-222,
honlap: www.wmmm.hu
Nyitva: vasárnap és hétfő kivételével 
10-16 óráig. Belépődíj: felnőtt 600,- 
Ft, nyugdíjas, diák 300,- Ft.

Állandó kiállítások:
•  A tolnai táj évezredei az őskortól a 

honfoglalásig
•  Megelevenedett képek. Egy kisváros 

a századfordulón
•  Örökségünk. Tolna megye évszá-

zadai
•  Pincemúzeumi kiállítás: népi gyer-

mekjáték és fegyvergyűjtemény 
(Csak előre bejelentett csoportok 
látogathatják!)

Időszaki kiállítás:
Alfred Falchetto Teururai faragómű-
vész „Üzenetek a távoli szigetvilág-
ból”. Polinéz fotók és tárgyak című 
kiállítása 
Megtekinthető: 2014. július 15-ig.

Múzeumpedagógiai programok:
Múzeumi órák általános és középis-
kolás tanulóknak
Vetítéses előadások és/vagy tárlatve-
zetések a kiállításokban:
•  Őskor – neolitikum.
•  A rómaiak Pannoniában.
•  A honfoglaló magyarság.
•  Törökkori emlékek, különös tekin-

tettel a palánki földvárra.
•  Az 1848/49-es forradalom és sza-

badságharc.
•  Tolna megye keresztény emlékei.
•  Szekszárd története, különös tekin-

tettel a századforduló időszakára.
•  A Sárköz története és néprajza.

Az alábbi témák közül igény szerint 
bármelyikre lehet jelentkezni a nyár 
folyamán előzetes időpont egyezte-
téssel (74/316-222, 21-es mellék)

Múzeumi barangoló Mamut Marci-
val sorozat (Óvodásoknak és kisis-
kolásoknak ajánljuk)
•  Múzeum-őr. Mit őriznek a  

múzeumok?
•  Mamuttól a cserépbográcsig.  

Milyen kincseket rejt a föld?
•  Mesélő kövek. Templomok, 

várak, várkastélyok.
•  „… ihol jönnek a törökök”.  

A szultán birodalmának határán.

•  A céhláda kincsei. Mesterek és mes-
terségek.

•  Tájak, népek, viseletek. A Sárköz.

Műhelytitkok sorozat (Általános 
iskolásoknak ajánljuk)
•  Kincsek a homokban. Hogyan dol-

gozik a régész? 
•  Időutazás az őskortól a honfogla-

lásig
•  A restaurálás rejtelmei. Hogyan lesz 

a töredékből egész?

Fedezd fel! sorozat (Általános isko-
lásoknak ajánljuk)
•  Vitézek, katonák, fegyverek. A fegy-

vertörténeti kiállítás.
•  Kísérleti régészet (pl. „régészkedés”, 

kőeszközök csiszolása, fúrása, búza 
őrlése, fonás, szövés…) 

•  Nagyszüleink játékai. A múzeum 
gyermekjáték gyűjteménye.

MűvészKEDDj! sorozat minden hó-
nap utolsó keddjén (Felső tagozato-
soknak és középiskolás tanulóknak 
ajánljuk)
•  Pecsétviasz eredeti múzeumi pecsé-

tekkel.
•  Iniciálé készítése.
•  Ex libris készítés és kiállítás.

Évszakok. Die Jahreszeiten német 
nyelvű sorozat(Óvodásoknak és ki-
siskolásoknak ajánljuk)
•  Tél – Jégkorszaki barátunk, a Ma-

mut
•  Tavasz – Mattioni Eszter: Tavasz 

című festménye
• Nyár – Élet a Gemenci erdőben
• Ősz – Szüret és betakarítás

Interaktív programok terápiás ku-
tyával sorozat (Óvodásoknak és ki-
siskolásoknak ajánljuk)
•  Hűséges, mint a kutya. Hogyan lett 

a kutya az ősember társa? 
•  Bizonytalan, mint a kutya vacsorája. 

Az állatok táplálkozása
•  Nyomok a homokban. Állatok láb-

nyomai 
•  Ugatja, mint kutya a holdat. Az ál-

latok kommunikációja
•  Ebcsont beforr. Az állatok testfel-

építése
•  Belejött, mint kiskutya az ugatásba. 

Érzékelés az állatvilágban
•  Nemcsak egy tarka kutya van a vi-

lágon. Az állatok fejlődése
•  Kutya – macska barátság. Vadászat 

és vadászkutyák

Múzeumi nyári tábor
(9-13 éves diákoknak ajánljuk)
Együtt a múlt nyomában című múze-
umi táborunk célja egyrészt a szünidő 
élményszerű, hasznos eltöltése az in-
formális tanulás jegyében, másrészt 
a múzeumi gyűjteményi anyaghoz 
kapcsolódó kulturális örökség tanul-
mányozása iskolán kívüli helyszíne-
ken. Részletek a www.wmmm.hu 
honlapon.

MÚZEUMI MOZAIK.
Képek, filmek, események sorozat 
Múzeumandragógiai sorozat minden 
hónap első hétfőjén 15 órától (Főis-
kolai hallgatóknak, felnőtteknek, 
nyugdíjasoknak ajánljuk).

Június 2. hétfő, 15 óra: Magyaror-
szág története 15-16. rész: A Jagel-
ló-kor és A középkor vége című fil-
mek vetítése.

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
Június 21. szombat, 14-24 óráig
Helyszínek:
•  Wosinsky Mór Megyei Múzeum, 

Szekszárd, Szent István tér 26.
•  Megyeházi kiállítás, Szekszárd, Béla 

tér 1.
Programok a Wosinsky Mór Megyei 
Múzeumban és a múzeum előtti té-
ren:
14.00 - 21.20 óra: VII. Borok és hú-
rok Fesztivál. Hang- és borkóstoló
19.00 óra: Múzeumok éjszakája rá-
hangoló Viliminé Dr. Kápolnás Má-
ria – Erky-Nagy Tibor – Vitéz Attila: 
Szekszárd anno. Képeslapos album 
bemutatója a múzeum könyvtárter-
mében
19.50 óra: 
Múzeumok éjszakája megnyitó
22.30 óra: 
Dr. Antoni Judit Phd. régész – nép-
rajzkutató: Élmények a polinéz szi-
getvilágból. Zenés előadás, majd 
tárlatvezetés az Üzenet a távoli sziget-
világból című időszaki kiállításban 
Alfred Falchetto Teururai faragómű-
vész közreműködésével.
20-24 óra: 
Pincétől a padlásig. Zseblámpás ka-
landtúra a múzeumban

Megyeházi kiállítás megtekintése: 
18.00 -24.00 óráig
Belépődíj: 300 Ft (mindkét helyszínre 
érvényes). 14 év alatti gyermekeknek 
ingyenes!

Bővebb felvilágosítás valamint Múze-
umpedagógiai programajánló füzet a 
múzeumban kérhető (Szekszárd, Szent 
István tér 26. Tel.: 74/316-222, 21-es 
mellék, Andrásné Marton Zsuzsa)

BABITS MIHÁLY EMLÉKHÁZ
7100 Szekszárd,
Babits Mihály u. 13.
Tel.: 74/312-154.
honlap: www.wmmm.hu
Nyitva: hétfő kivételével 10-17 óráig.
Belépődíj: felnőtt 600,- Ft,
nyugdíjas, diák 300,- Ft.
Állandó kiállítások:
•  A költő relikviái szülőházában, csa-

ládjának egykori otthonában
•  Dienes Valéria Emlékszoba
•  Baka István Emlékszoba
Múzeumi óra:
•  Babits Mihály és Szekszárd

IRODALOM HÁZA – MÉSZÖLY 
MIKLÓS MÚZEUM
7100 Szekszárd,
Babits Mihály u. 15.
Tel.: 74/410-783.
honlap: www.wmmm.hu
Nyitva: hétfő kivételével 10-17 óráig.
Belépődíj: felnőtt 600,- Ft,
nyugdíjas, diák 300,- Ft.
Állandó kiállítás:
•  Mészöly Miklós emlékkiállítás
Múzeumi óra:
•  Mészöly Miklós és Szekszárd

MEGYEHÁZI KIÁLLÍTÁS
7100 Szekszárd, Béla tér 1.
(Vármegyeháza)
Inf. tel.: 74/410-783.
honlap: www.wmmm.hu
Technikai okok miatt határozatlan  
ideig zárva!

RENDKÍVÜLI NYITVATARTÁS: 
június 21-én, szombaton Múzeumok 
éjszakáján és június 28-án, szomba-
ton a Szent László napon 18-24 óráig.

Állandó kiállítás:
•  Tájak, települések, emberek. 19. 

századi tudástár és történelmi ját-
szóház.

• Belső romkert – gótikus kápolna
• Szekszárdi szarkofág-terem
• Pollack-terem
• A régi Vármegyeháza világa
• Liszt Ferenc Emlékkiállítás
•  Mattioni Eszter festményei és hí-

meskövei
• Esze Tamás emlékszoba.

PÁLYÁZAT
Az Országos Tűzmegelőzési

Bizottság
„Hatékony tűzmegelőzési

kommunikáció”
címmel a 10-18 éves korosztály 

számára felmenő rendszerű alkotó 
pályázatot hirdet meg.

A megyei pályázat védnöke dr. 
Balázs Gábor tű. alezredes, 

a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság igazgatója, 

a területi tűzmegelőzési bizottság 
elnöke. 

A megyei bírálóbizottság elnöke 
Kilián Máté, 

a Tolnatáj TV főszerkesztője.

A tűzvédelemmel kapcsolatos 
információk számos csatornán ke-
resztül juthatnak el a lakossághoz. 

Gyorsuló világunkban azonban 
egyre 

nehezebb megtalálni a kapcsolatot 
a célközönséghez. 

Ennek kapcsán úgy gondoljuk, 
hogy minden eddiginél kreatívabb 

kommunikációra van szükség, 
amely hatékonyan használja fel 

korunk technikát is. 
Az ifjú pályázóktól a tűzvédelem-

mel kapcsolatos hatékony, 
ötletes, tetszetős kommunikációs 

megoldások alkalmazását,
bemutatását várjuk.

Kategóriák:
- plakát (A4-es méretű fotó vagy 
grafika), banner (468*60 képpont),
- hanganyag, rádiós hirdetés (15 
másodperc),
- film spot (30 másodperc),
- weblap, blog, közösségi oldal, mo-
bil alkalmazás.

Díjazás: a bírálóbizottság kategó-
riánként 3-3 alkotást díjaz. Az első 
helyezettek automatikusan részt 
vesznek az országos versenyben!

Beérkezési határidő: július 30.

Benyújtás módja: e-mailben vagy 
elektronikus adathordozón a legkö-
zelebbi tűzoltóságra, vagy a Tolna 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság postacímére: 7100 Szekszárd, 
Mikes utca 16-22. Az alkotás leadá-
sakor megadandó adatok: név, élet-
kor, e-mail cím. Az alkotások mellé 
a szülő, vagy gondviselő hozzájáru-
ló nyilatkozatát is mellékelni kell!

Eredményhirdetés: szeptember 15. 
(megyei), szeptember 30. (országos)

A beérkezési határidő napján  
számított életkort vesszük  

figyelembe a résztvevőknél.

További információ:
Árvai Imre tű.alezredes

(20/912-1439, vagy imre.arvai@
katved.gov.hu)
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LABDARÚGÁS. Vereséggel zárta a 2012-
2013-as bajnokságot a Tolle UFC Szek-
szárd az NB III középcsoportjában, mi-
után a szezonzáró fordulóban Dabason 
0-0-ás félidő után 2-1-es vereséget szen-
vedett a mérkőzés előtt még kieső helyen 
álló hazai csapat ellen. Húsz perccel a 
meccs vége előtt az UFC szerezte meg a 
vezetést, de a 81. percben egyenlített a 
Dabas. Izgalmas véghajrában, hosszabbí-
tásban szerezte meg a Pest megyei csapat 
a győzelmet, Bozsik góljával. Az UFC-
nek a remek ősz és a nagyon gyenge 
tavasz után be kellett érnie a 12. hellyel. 
A sérülések és egyéb okok miatt komoly 
fiatalításon átesett csapat mérlege: 8 győ-
zelem, 8 döntetlen, 14 vereség; 32 pont, 
37 lőtt és 51 kapott gól. 

KÉZILABDA. Még nem dőlt el, hogy él-e 
az élvonalbeli szereplés jogával a női NB 
I B-s kézilabda-bajnokság nyugati cso-
portját veretlenül megnyerő Szekszárdi 
Fekete Gólyák KC, vagy az ehhez szük-
séges anyagiak hiányában ismét „csak” a 

másodosztályba neveznek be. A realitás 
az utóbbi, de június 30-ig még van idő 
meghozni a döntést ez ügyben. A tavalyi 
játékoskeret mindenesetre már gyengült: 
Fauszt Éva, a bajnokcsapat meghatáro-
zó átlövője az élvonalbeli Siófok-Galéri-
us Fürdő csapatához írt alá szerződést. 
A többi szekszárdi játékos egyike sem je-
lentett be távozási szándékot, várják az 
információkat a klubvezetéstől.

SAKK. A Városi Sport- és Szabadidőköz-
pont, valamint a Twickel Szőlőbirtok tá-
mogatásával sikeres, egynapos FIDE 
rapid-és villámversenyt rendeztek Szek-
szárdon, Szuhai Balázs főszervezésével. A 
hazai sakkéletben hiánypótló gyors lefo-
lyású versenyekre szép számmal érkeztek 
sakkozók az Alföldről és a fővárosból is. 
Úgy tűnik, visszatér Szekszárd a sakkélet-
be azzal, hogy újra rangos versenyeknek 
lesz a színhelye. Mint azt a sportág szek-
szárdi képviselőjétől, a Tolnai SE jelenlegi 
játékosától, Szuhai Balázstól megtudtuk, 
meglehet, hogy még az idén egy újabb ra-
pidtornát rendeznek Szekszárdon.

SPORTMIX

Visszatér Szekszárdra a legnagyobb hazai légfegyveres verseny

Elmaradt a nagy bravúr: a Szekszárd 
Bad Bones nem tudta megállíta-
ni a Budapest Hurricanes II-t a ma-
gyarországi amerikaifutball-bajnok-
ság másodosztályában, a Divízió 
II-ben a bajnokság alapszakaszának 
újabb, Szekszárdon lejátszott izgal-
mas mérkőzésén: 49-36 – oda. A le-
fújás utáni percekben beszélgettünk 
a Szekszárd Bad Bones egyes csapat-
részeinek meghatározó játékosaival, 
koordinátoraival és vezető edzőjével.

Szoros meccs volt a bajnoki cím egyik 
nagy esélyesével szemben, de a pályá-
ról levonuló szekszárdiakban mégis 
volt csalódottság a vereség miatt. Mind-
amellett, hogy elismerik: a nemzetkö-
zi porondon is csapatot működtető 
budapestiek bővebb, erősebb kerettel 
bírnak, gyorsaságban föléjük nőnek. 
Egyelőre… Ennek ellenére az első fé-
lidőben még döntetlen, 28-28 volt az 
állás, s a mérkőzésre kilátogató mintegy 
háromszáz lelkes, többnyire szekszárdi 
szurkoló okkal reménykedett a foly-
tatásban. Ami már többnyire a teljes 
magyar mezőny egyik legjobbjának 
számító irányítót, Czirók Mártont a so-
raikban tudó „hurrikánok” fölényében 
telt el. Ám a mérkőzés vége felé volt iz-
gulni valója bőven a vendégcsapat szak-
mai irányítóinak, a szekszárdi srácok 
ugyanis az osztályukban szinte páratlan 
küzdőszellemük, csapategységük révén 
„visszajöttek” a meccsbe. Úgy is, hogy 

bokakifordulás, bordasérülés miatt két 
fontos játékosukra nem számíthattak a 
mérkőzés jelentős részében. 

– Eddigi szereplésünk során, akkor 
sem, ha vereséget szenvedtünk, nem 
szóltam a játékvezetésről, mert alap-
vetően nem is volt okom rá. De most 
úgy érzem, nem mehetek el mellet-
te szó nélkül, mert meccsbefolyásoló 
– szerintem abszolút téves – döntést 
hoztak a bírók a második játékrész-
ben – nyilatkozta Szabó Ferenc, a klub 
elnöke, a Bad Bones játékosa. – Nem 
először reklamált – jogosan – a táma-
dásokat a pálya széléről irányító ko-
ordinátorunk, Gál Zoltán, akinél ek-
korra már elszakadt a cérna: annál az 
esetnél, amikor a mi támadónkat érte 
szabálytalanság, s újra bennünket súj-
tottak, a kiállítás sorsára jutott. Ezzel 
eldőlt a meccs, hisz szellemi vezér nél-
kül maradtunk. Kulcsjátékosokat vet-
tek el tőlünk, szándékos szabálytalan-
ságok megtorlatlanok maradtak, így 
mindenképpen panaszt teszünk a já-
tékvezetői testületnél. Már csak azért 
is, hogy ilyen többet ne fordulhasson 
elő – tette hozzá Szabó Ferenc.

Szabolcska Balázs, a szekszárdi csa-
pat egyik gólveszélyes támadója már 
optimistábbnak tűnik.

– Semmi okunk a csalódottságra, 
mert annak ellenére, hogy bennün-
ket sújtottak jobban a bírói ítéletek, 
egy nagyon felkészült, remek fizikai 
képességekkel bíró csapat volt az el-

lenfelünk. Bebizonyítottuk, hogy van 
tartásunk, lélekben nagyon erősek va-
gyunk, s amit összességében az offen-
zív játékban nyújtottunk, azzal nagyon 
is elégedettek lehetünk. Hogy mik vol-
tak a gyengéink? A labdaeladás  sajnos 
ezúttal a még elfogadhatónál több volt, 
s előfordultak úgynevezett rosszul fu-
tások, amikor az irányítónk nem tudta, 
merre, kinek passzoljon, mert nem az 
optimális szögben indultak meg a já-
tékosok. De ahogy felvesszük az ilyen 
fajta éles meccsek ritmusát, hangu-
latát, az ehhez hasonló hibák száma 
csökkenni fog, és nyerni tudunk.

– Azt tudni kell, hogy a Hurri-
canes egy nagyon erős klub, két csa-
patot is működtetnek, elitcsapatuk a 
Közép-európai Ligában játszik. Ki-
magasló atlétikai képességekkel bíró 
játékosaik vannak a második számú 
csapatukban is. Ez döntött alapvető-
en és nem más! – értékelte a mérkő-
zést Laczkó Ernő Márton, a Bad Bo-
nes vezető edzője, aki védőként is 
segítette csapatát. – Játékban, állítom, 
nem voltak jobbak, s ezt a támadójá-
tékra értem, mert védekezésben a fi-
zikai képességek, elsősorban a gyorsa-
ság különbözősége miatt nem tudtuk 
felvenni a versenyt. Ha csak egy han-
gyabokányival is, de mindig lassabbak 
voltunk hátul, és ezt lett a vesztünk.

Vidák Szabolcs játékos, aki a véde-
lem csapatkapitányaként funkcionált 
ezen a meccsen, hozzátette: a hatéko-
nyabb védekezést az is hátráltatta, hogy 
a csapat egy nagyon fontos alapembe-
re, a korábbi sérült, Szécsi Sándor „line-
backer”még nem játszhatott.

– Ebből a csapatrészből a mérkőzést 
megelőző közvetlen felkészülési idő-
szakban – egzisztenciális, s egyéb ért-
hető más okból – többen nem tudtak 
az edzéseken részt venni, s ez a játéku-
kon érződött is. Emiatt többen sérül-
ten is vállalták a játékot – tette hozzá 
Vidák Szabolcs. 

Szűcs Máté, a Budapest Hurricanes 
egyik edzője is felemlítette a szekszár-
diak erős első félidejét.

– Tudtuk, hogy Szekszárd egy na-
gyon küzdőképes és kellőképpen egy-
séges csapat, és az első félidőben a 
hosszú passzos támadásvezetéseikkel 
nem is tudtunk mit kezdeni – noha 
a támadójátékunk alapvetően végig 
rendben volt – mondta. – A védeke-
zésben egy más, a spontán megoldá-
sokat előtérbe helyező stílusra váltot-
tunk, de az itteni stabilitáshoz több 
kulcsposzton cserélni kellett, s ez ösz-
szességében nézve bejött, mert javul 
ebbéli játékunk. Nagyon nehéz mecs-
cs volt, mert a Szekszárd újítani tudott, 
többször is ott járt a touchdown-zóná-
ban, s ekkor az idegbaj kerülgetett. Így 
nagy öröm, hogy behúztuk ezt a mecs-
cset. Nagyon kellett ez, mert nem más 
a célunk, mint a Divízió II. megnyeré-
se és feljutás a kiemelt bajnokságba – 
kommentált a fővárosiak edzője.

A Bad Bones a bajnokság alapszaka-
szának következő fordulójában (június 
7-én, e heti lapzártánk után) újra itthon 
játszik, ellenfele az újonc székesfehérvári 
Fehérvár Enthroners lesz. A papírforma 
magabiztos szekszárdi sikert ígér.

A szekszárdi csapat eddigi mérlege: két 
győzelem, egy vereség.  B. Gy.

1992-őt írtunk, amikor a megszű-
nőben levő Szekszárdi Dózsa ta-
laján hirtelen kinőtt egy új sporte-
gyesület, a Szekszárdi Polgári SE. A 
jobb sorsra érdemes futballt és egy, 
a Szekszárdon még újnak számító 
lövészetet igyekezett felkarolni. 

Nagy dolgok történtek az első két 
évben: a Dózsa úgy lett élcsapat a 
labdarúgó másodosztály nyugati cso-
portjában, hogy már az esetleges élvo-
nalbeli szereplés is fölvetődött; azóta 
ettől fényévnyi messzeségbe került a 
harmadik vonalban lecövekelő, éppen 
aktuális szekszárdi futballcsapat. A lö-
vészet légfegyveres szakágában pedig 
a toborzás és a Lisztes-völgyben meg-
kezdett szakmai munka után az or-
szágos szakszövetség nem tudott nem 
odafigyelni a szekszárdi fejlemények-
re. Ennek hatására gyors megállapodás 
is született: Szekszárd komoly, rangos 
nemzetközi légfegyveres versenyt ren-
dezhetett 22 évvel ezelőtt. 

Sajnos, a Balogh László klubalapí-
tó elnök (Szekszárdi Polgári SE) által 
akkor megtalált főszponzor másfél év 
elteltével kiszállt, s az akkori városve-
zetés is felettébb magára hagyta az új 
sportformációt, nem óhajtott partner 
lenni a nagy ívű elképzelésekben. Eny-
nyi volt, már is lehetett is írni a nek-
rológot a szekszárdi Polgári SE-ről…

A napokban azonban mesés fordulat 
következett be: idén novemberben újra 

a szekszárdi sportcsarnok, Szekszárd 
városa, a Szekszárdi Lövészklub rendezi 
napjaink legrangosabb hazai versenyét, 
a Hungarian Opent – hat-nyolc ország 
hozzávetőlegesen kétszáz versenyzőjé-
vel, köztük ázsiai indulókkal is!

A sportlövészet szekszárdi beindí-
tása és a komoly nemzetközi verseny 
megszervezése okán újra egy asztalhoz 
ült Balogh László akkori klubelnök, a 
szervezőbizottság elnöke, Hammerl 
László, egykori olimpiai bajnokunk, 
sportági legenda, a Magyar Sportlövő 
Szövetség jelenlegi technikai igazgató-
ja, aki elhozta magával az országos fő-
titkárt is – akit véletlenül szintén Ba-
logh Lászlónak hívnak.

A fontos bejelentésekben bővelke-
dő sajtótájékoztató résztvevője volt 
Jobbágy Gábor, a BHG ASZ Kft. ügy-
vezető igazgatója is, gazdasági veze-
tőként már ’92-ben odaállt a sportág 
szekszárdi kibontakozása és az akkori 
nagy verseny mögé. 

Nyilvánvalóan Ács Rezső gazdasá-
gi alpolgármester sem csupán illendő-
ségből, protokolláris kötelezettségből 
vett részt az eseményen, hanem a vá-
rosnak az ügyhöz való segítő hozzá-
állását képviselte a sportág fellendíté-
sét, valamint a lövészetet évtizedeken 
át szolgáló, még megmenthető Lisz-
tes-völgyi lőtér huszonegyedik száza-
di renoválását illetően.

A Szekszárdi Lövészklub számá-
ra nem közömbös, hogy mikor költöz-

hetnek be, de Balogh László klub-alel-
nök egyáltalán nem türelmetlen. Mint 
mondta, már ott vannak a gyerekek kö-
zelében, az iskolák szintjén, összegyűjtik 
a sportág, illetve annak légfegyveres vál-
tozata iránt érdeklődő fiúkat és lányokat.

– Szinte biztos vagyok abban: ha 
újra lesz otthonunk, hamar lesz akár 
száz versenyzőnk is. Azon kell dolgoz-
nunk, hogy legyen kellő számú és fel-
készültségű oktatónk is – mondta Ba-
logh László, akit egyébként a korábban 
nemzetközi szintű szekszárdi súlyeme-
lősportot szakmailag megalapozó ve-
zetőedzőként, illetve az országos hírű, 
közrendvédelmi szekszárdi Szőlőszem 
Mozgalom elindítójaként ismerhet-
tünk meg.

Mostanság főként a Hungarian 
Open nemzetközi légfegyveres ver-
seny megszervezésének aktuális fel-
adatai kötik le a szekszárdi klub mű-
ködtetőit. Magas a mérce, hiszen olyan 
remek körülményeket biztosított a Ba-
logh László-vezette szervezőbizottság 

annak idején, ami ma is párját ritkí-
taná. Erre még ma is emlékszik Ham-
merl László: így amikor kiderült Szek-
szárd fogadókészsége a legnagyobb 
hazai verseny megrendezését illető-
en, a szövetség nem nagyon habozott: 
Győrből eljön Szekszárdra a verseny!

Novemberben légpuska, légpisztoly és 
futóvadlövő számokban kerül sor tízmé-
teres távolságú, a hölgyek számára negy-
ven, a férfiak részére pedig hatvan lövéses 
versenyekre. Ezek mind olimpiai verseny-
számok, amelyeknek nagy egyénisége a 
többszörös világ- és Európa-bajnok Sidi 
Péter, aki már Rióra készül és minden bi-
zonnyal elindul a szekszárdi versenyen; 
Péni István, aki a juniorok között ért már 
el figyelemre méltó eredményt és a nyári 
ifjúsági olimpián is ott lesz; de remélhe-
tőleg friss légpuskás női Európa-bajno-
kunk, Miskolczi Julianna sem hagyja ki a 
Hungarian Opent, ami egyébként a jövő 
évi Európa-bajnokság egyik legfontosabb 
felkészítő versenye lesz a magyar sportlö-
vőválogatott tagjainak. B. Gy.
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Szüleik előtt „gáláztak” a gyakorló általános iskola tornászai

Tornaversenyt – vagy inkább tor-
nászünnepet – rendezett a PTE Ily-
lyés Gyula Karának gyakorló általá-
nos iskolája saját tornatermében. 
Mint arról lapunkban már részlete-
sen beszámoltunk, újra lendületet 
vett az intézményben a tornászkép-
zés, úgyhogy bizony volt miért „gá-
lázni” a szülők előtt. 

Az iskola tornászcsapatai – a Péter 
Györgyi, Mutzhausz Ildikó, Szabó 
Zsolt testnevelő-edző-felkészítő hár-
mas munkáját dicsérendő – az alsó 
tagozatos fiúknál az idei területi di-
ákolimpián második, az országoson, 
újoncként 15 csapat közül a hatodik 
helyet szerezték meg. Péter Györgyi, 
a város tornasporttal legrégebben fog-
lalkozó testnevelőinek egyike okkal 
nagyon elégedett, amikor eszébe jut a 
sikeres, mindenkinek önbizalmat adó 
első országos szereplés. 

Nagyon fontosnak tartotta megje-
gyezni, hogy a szekrényugrásban ta-

pasztalható javulás annak is köszön-
hető, hogy  mecenatúra szervezésével 
foglalkozó egykori szekszárdi tornász, 
Szabó Zsolt felújíttatta a régi dobban-
tókat (elment a kitaláló-konstruktőr-
höz, a trénerlegenda Vígh Laci bácsi-
hoz). A történethez hozzátartozik, hogy 
„Zsozsó” – találó név Szabó Zsoltra… 
– nem csak összeszedte a pénzt az esz-
közökre, hanem a „nagy öregnél” rek-
lámárra alkudta le a munkadíjat, hogy 
jusson még esetleg azokra az új szőnye-
gekre is, amik úgy kétszázezret kóstál-
nak. Szabó Zsolt már-már garantálja, 
hogy azok is meglesznek még a nyá-
ron, s ezzel talajon  várhatóan még job-
bak lesznek a gyakorlósok.

Talán sosem volt ilyen zsongás torna-
verseny kapcsán a gyakorló tornatermé-
ben, mint most… El kell bizony adni a 
sikereket! Elsősorban a szülőknek, akik 
nincsenek ott az edzéseken, de biztosan 
kíváncsiak nem csak a saját gyerekükre, 
hanem az összesre. Ötven nézőnél töb-
bet nem lehetett beengedni, csakis ezért 

nem voltak többen odabent, amikor 
Kalocsa és Kiskunhalas kisebb-nagyobb 
tornászaival elkezdődött a verseny négy 
szeren (talaj, gerenda, gyűrű, szekrény). 
Ennyi néző előtt még nem szerepeltek 
a gyakorlós tornászpalánták: most sem 
volt szabad többet rontani, mint az or-
szágos vagy a területi döntőben.

A lányoknál az I-II. korcsoportban a 
Vajda Ingrid, Ottófi Fruzsina, Kovács 
Dóra, Csontos Alina, Harmati Fanni, 
Boskó Lara, Hegedűs Luca összetételű 
csapat, összetett egyéniben pedig Ba-
rabás Kata szerezte meg a győzelmet. 

A fiúk első korcsoportos győztes 
csapatának tagjai: Jaszenovics Igor, 
Szelei Márk, Kovács István, Török Ber-
talan, László Levente, Benedek Barna-
bás, Vajkai Vajk. A második korcso-
portban  egyéniben Hőninger Balázs 
diadalmaskodott, a szintén szekszár-
di Takács Áron második lett. A III-IV. 
korcsoport bajnokaként végzett Mol-
nár Barnabás, ezen korosztály bron-
zérmese Benedek Bence lett.

Falvai Gyula, aki évtizedeken át 
nagy erőfeszítésekkel életben tartotta 
a tornasportot Szekszárdon, aki ver-
senysport szinten először foglalkozott 
a gyerekekkel, aki a szekszárdi főisko-
lai kar illetékes tanszékének oktató-
jaként „megfertőzte” kollégáit ezzel a 
sportággal, sajnos már nem lehet kö-
zöttünk. Ez az egy, ami szomorúságra 
adott okot ezen az ünnepi délutánon – 
az immár Falvai-emlékversenyen.
 B. Gy.
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Továbbra is termeli az érmeket az Alisca Nyilai

Május 24-25-én három különböző 
versenyen is bizonyítottak az Alis-
ca Nyilai Íjászegyesület sportolói. 
Bencze Gábor Marcaliban, kva-
lifikációs pályaversenyen serdülő 
csigás kategóriában aranyérem-
mel jutott az országos döntőbe, 
míg Marjai Pál negyedik helyezést 
ért el, Horváth Tamás pedig ötödik 
helyével szintén országos döntőbe 
került a Szigetváron rendezett tör-
ténelmi OB-kvalifikációs viadalon.

Rajtuk kívül a mindszenti örö-
míjász-viadalon Barta Nikolett arany, 
Barta Viktória pedig ezüstérmet szer-
zett – tájékoztatta lapunkat az egyesü-
let alelnöke, Bükszegi Lajos, aki azt is 
elmondta: május 31-én komoly fela-
dat várt az Aliscásokra, mivel a DDR 
3D-s bajnokság 3. fordulóját bonyolí-
totta a csapat, 160 íjászt láttak vendé-
gül. A versenyt a sötétvölgyi parker-
dőben, a turistaháznál rendezték meg.

A megmérettetésen 24 kihelyezett 
3D-s célt kellett leküzdeni 1+1 lövés-
sel, közel négy kilométeres gyalogtú-
ra alatt, melynek végeredményeként 
13 aliscás íjász állhatott a dobogó va-
lamelyik fokára.

Kategóriáikban aranyérmet sze-
reztek: Zsók Szabolcs, Domonkos 
Erzsébet, Dudás József, Barta Vik-
tória, Barta Nikolett, Stantic Tamás, 
valamint Horváth Tamás. Ezüstér-
met hárman értek el: Bencze Gábor, 
Stantic Marina és Kiss Levente, bron-
zérmes lett Borda Bálint, Marjai Pál 
és Bükszegi Norbert.

Június 1-jén két aliscás fiatal, 
Barta Nikolett arany, Barta Vik-
tória pedig ezüstéremmel szerzett 
OB-kvalifikációt egy szegedi pálya-
versenyen. 

Az egyesület ifjú íjászai már a júni-
us 21-én Budapesten megrendezés-
re kerülő íjász diákolimpia döntőjé-
re készülnek.

Kemény ellenfél volt a Bad Bones
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VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

A POLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK 
FOGADÓÓRÁJA 2014. június

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Az időpontot később közöljük
Polgármesteri Hivatal I. em.,  
polgármesteri tárgyaló

DR. GÖTTLINGER ISTVÁN aljegyző
Minden szerdán 10–12 óráig
Polgármesteri Hivatal, I. em. 40. sz. iroda

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
Június 17. (kedd) 16-17 óráig
Garay J. Általános Iskola és AMI 
(Zrínyi u.)

ÁCS REZSŐ alpolgármester
A hónap harmadik hétfőjén 14–15 óráig
Polgármesteri Hivatal I. em. 36. sz. iroda
III. sz. választókerület
Június 5-én (csütörtökön) tartotta.
I. Béla Gimnázium és Informatikai 
Szakközépiskola
Szekszárd, Kadarka u. 25-27.

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselő  
I. sz. választókerület
A hónap harmadik hétfőjén 17-18 óráig
Kadarka utcai óvoda

DR. TÓTH GYULA képviselő
IV. sz. választókerület
A hónap harmadik hétfőjén
16–17 óráig
Babits Mihály Általános Iskola

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
V. sz. választókerület
A hónap első hétfőjén, 18–19 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 
képviselő
VI. sz. választókerület
A hónap második keddjén 16–17 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

LEMLE BÉLÁNÉ képviselő
VII. sz. választókerület
A hónap első szerdáján 17-18 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

MÁTÉ PÉTER képviselő
VIII. sz. választókerület   
A hónap harmadik hétfőjén 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fszt. 4.

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselő
IX. sz. választókerület
Időpont-helyszín egyeztetés: 
30/5514-653

DR. FAJSZI LAJOS képviselő
X. sz. választókerület
A hónap második hétfőjén 
17–18 óráig
Szőlőhegyi Óvoda, Könyvtár-épület

HALMAI GÁBORNÉ képviselő
A hónap első és harmadik 
csütörtökén 16.30-18.00 óráig
Bejelentkezés: 74/510-663 telefonon
Szekszárd, Mikes u. 24.

ILOSFAI GÁBOR képviselő
A hónap második szerdáján
17–18 óráig
Mikes u. 24.

DR. TÓTH CSABA ATTILA képviselő
A hónap harmadik hétfőjén
17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fszt. 4.

ZAJÁK RITA képviselő
A hónap utolsó hétfőjén
17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fszt. 4.

A Tolna Megyei Vöröskereszt
HASZNÁLTRUHA  

ADOMÁNYOZÁST TART
Helye: Szekszárd Dózsa Gy. u.1.
Ideje: június 16-án (hétfő) 8.00-

9.00 h-ig.
2014. évi tagdíj befizetésére is lehe-

tőség van. Szeretettel várjuk tag-
jainkat, a Szekszárdi Nyugdíjasok 

Területi Érdekszövetsége tagjait, és 
minden rászorulót.

MEGHÍVÓ
A 35 éves városi bölcsőde (Szekszárd, Perczel Mór u.4.)

Június 11-én 15.30 órától szeretettel hívja és várja minden régen, régebben és legrégebben volt bölcsődését kakaó partijára.
Szeretnénk veletek ismét találkozni! Meséljétek magatokról!

Örülünk, ha bölcsődében készült képket is hoztok magatokkal. Beleírtok, vagy rajzoltok, a vendégkönyvünkbe. 
Megnézhetitek régi csoportjaitokat, felkereshetitetk volt gondozónőiteket. 

A 74/512-061-es telefonon szívesen vesszük, ha jelzitek érkezéseteket. 
Számítunk rátok!

 Városi bölcsőde dolgozói

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: +36-9575630
E-mail: ekhotours@ekhotours.hu
Honlap cím: www.ekhotours.hu

Utazzon velünk…
Közel 100 iroda ajánlata egy helyen:

•  Ciprus 3* szállodában, reggelivel, 
repülővel 06.15.indulás 49.900,- Ft/főtől + ill.

•  Tunézia 4* szállodában, félpanzióval, 
repülővel 06.10. indulás 49.900 Ft,-/főtől + ill.

•  Törökország 4* szállodában, AI. 
repülővel 06.12. indulás 79.900,- Ft/főtől + ill.

•  Bulgária Családi Akció! 3*, AI ellátás, 2 
felnőtt + 1 gyerek 169.900,-Ft/család-tól

•  Horvátország – Plitvicei hétvége 
2 nap/1éj autóbusszal 24.900 Ft/fő-től

Akciós TUI és GULET ajánlataink bécsi indulással! 

További ajánlatokért érdeklődjön irodánkban, vagy keresse  oldalunkon!

ELEKTRONIKAI HULLADÉK

INGYENES átvétele
„Védje környezetét, 

teremtsen munkahelyet!”
SZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!

ÁTVEVŐHELY:
Szekszárd, Rákóczi u. 19.

KT-Dinamic Nonprofi t Kft.
Rahabilitációs Foglalkoztató

Tel.: 74/315-103

Szekszárd,
Béri B. Ádám 

utca 78.

AGÓRA MOZI
Június 09-11. 17 órakor, pénteken 
és szombaton 15 órakor is
A SZÉPSÉG ÉS A SZÖRNYETEG
Színes, szinkronizált francia-német 
film 2D, 112 perc.

Június 09-11. 19 órakor
A 100 ÉVES EMBER, AKI KIMÁ-
SZOTT AZ ABLAKON ÉS ELTŰNT 
Színes, szinkronizált svéd vígjáték 2D, 16 
éven aluliaknak nem ajánlott, 114 perc.

Június 12-14. 17 órakor, pénteken 
és szombaton 15 órakor is

VIOLETTA-A KONCERT
Színes, feliratos argentin koncertfilm 
2D, 90 perc.

Június 12-14. 19 órakor
A HOLNAP HATÁRA Színes, szink-
ronizált amerikai sci-fi akciófilm 3D, 
12 év alatt szülői kísérettel, 113 perc.

Filmvetítés hétfőtől szombatig, vasár-
nap szünnap! Jegyárak: 1000 Ft (2D) 
és 1200 Ft (3D) 
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! 
www.szekszardagora.hu

A pünkösdi fesztiválon élményt, később különleges élményelemeket 
is kínál a szekszárdi Garay ÉlményPince

Június 6-a és 9-e között a Szekszárdi 
Pünkösdi Fesztiválon találkozhat-
nak az érdeklődők a Garay Élmény-
Pincével. A létesítmény ezúttal 
még csupán kitelepül az esemény-
re, júliustól azonban már föld alat-
ti élménykörutat kínál: a történel-
mi pincében különleges borokat és 
azokhoz illő ételeket kóstolhatunk, 
a bebarangolása közben olyan is-
meretekre is szert téve, amelyek-
nek későbbi „borkalandozásaink” 
során is jó hasznát vehetjük.

Ki ne lenne szívesen a borok olyan 
szakértője, amilyen egy képzett 
sommelier? Ki ne szeretné egyből 
felismerni a borokban rejlő egyedi 
illatokat, vagy éppen vendégségben 
hozzáértő módon értékelni a házigaz-
da nedűjét? Sokan vágynak ilyesmire 
– márpedig a Szekszárdon a nyár kö-
zepén megnyíló Garay ÉlményPince 
egyfajta „sommelier-képzőként” is 
szolgál majd. 

A létesítmény számos izgalmas él-
ményeleme sorában speciális illat-
kapszulák is találhatók, amelyek se-
gítségével a borokra jellemző egyedi 
illatokat érzékelhetjük. Játékos fela-
dat lesz az érzett illat (lehet az akár 
a gyümölcsösségre utaló finom aro-
ma, vagy akár egy jellegzetes borhi-
ba) beazonosítása, amihez egy infor-
mációs tábla is segítséget nyújt. Mivel 

pedig a pince üzemeltetői az illatokat 
folyamatosan változtatják, egy-egy 
újabb látogatás alkalmával más-más 
illatmintákkal találkozhatunk.

Ugyancsak izgalmas, szórakoztat-
va tanító elemnek ígérkezik a Garay 
Élménypince gasztrokereke – an-
nak révén megnézhetjük, hogy me-
lyik szekszárdi borfajtához melyik 
étel illik a legjobban. Ekképpen akár 
egy többfogásos vacsora összeállítá-
sához is kaphatunk segítséget! És a 
pince természetesen a digitális tech-
nikát sem nélkülözheti: a több hely-
színen is megtalálható kijelzők se-
gítségével egyszerre több látogató is 
barangolhat az elektronikus tartal-
mak között – felfedezhetjük ily mó-
don a szekszárdi borvidék pincéit, 
vagy kipróbálhatunk akár egy bár-
ki számára használható borbíráló 
programot is.

E felsorolt lehetőségek természete-
sen csak ízelítőt jelentenek a számos 
korszerű és magával ragadó megol-
dás közül. A nyitást követően min-
denképp érdemes lesz személyesen 
megnézni és kipróbálni azokat. Arra 
viszont már most lehetősége nyílik az 
érdeklődőknek, hogy ismerkedjenek 
a Garay ÉlményPincével: e hét pénte-
kétől egészen jövő hétfőig a Szekszár-
di Pünkösdi Fesztivál Borudvarába 
települ ki a pince, s annak sátrában 
sokféle ízletes bort ízlelhetnek meg. 

Sőt, a Dániel Pince ugyanott bórkos-
tolót is tart, amelyhez kapcsolódóan 
a vállalkozó kedvűeket játék is vár-
ja: a tikettet vásárlók kvízkérdéseket 
kapnak, amelyekre ha helyesen vála-
szolnak, értékes négyes borválogatást 
nyerhetnek. (Ezügyben további in-
formáció a www.facebook.com/ga-
raypince és a www.garaypince.hu ol-
dalon található.)

A pince átalakítására – amelynek 
eredményeképpen négy új munka-
helyet is teremtenek - az Új Széche-
nyi Terv Dél-Dunántúli Operatív 
Programja keretében a Szekszárdi 
Vagyonkezelő Kft. pályázott. A „Ga-
ray élménypince” című projekt (pá-
lyázati azonosító szám: DDOP-2.1.1/
A.B-12-2012-0027) 197.817.874 Ft 
támogatást nyert el. 

További információ:

Bálint Zoltán ügyvezető igazgató, 
Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
Tel.: +36 20 244 7380; email: balint.
zoltan@vagyon.t-online.hu

Tisztelt Adományozó!
Kedves Támogató!

A Remete-csurgó felújítására  
pénzadományt a következő  

számlaszámokra utalhat  
vagy fizethet be:

CivilSegéd Közhasznú Alapítvány  
Remete-csurgó elkülönített számla  

Hungária Takarék Takarékszövetkezet 
71800037-16030123, vagy a 

Szekszárd Alsóvárosi Rk. 
Közhasznú Egyesület 

MKB 10300002-46412355-00003285 
számlájára, remetecsurgó megjelöléssel.

Egyéb támogatások felajánlása, 
bővebb felvilágosítás:

74/512-073

VÉRVÉTEL VÁRAKOZÁS
NÉLKÜL SAJÁT OTTHONÁBAN!
+36-30/590-2404
Bíró Aranka egészségügyi szakasszisztens
*A szolgáltatás érvényes laboratóriumi
beutalóval vehető igénybe!
A szolgáltatásért térítési díjat kell � zetni!

A Babits Mihály Kulturális Központ programja

Június 7., szombat 8.00–12.00 óráig
BA-ZSI – BABITS ZSIBVÁSÁR a 
160 lakásos előtti Agóra téren. Kite-
lepülés árusoknak: 7.00–8.00 óráig. 
Helyfoglalás: kizárólag előzetes 
regisztrációt követően (helypénz 
előzetesen 1000 Ft, a helyszínen 
2000 Ft), a Babits Mihály Kulturális 
Központ információján.

Június 7., szombat 11.00 óra
TÍZESET – TÍZÉVES A SPANYOL-
NÁTHA CÍMŰ TÁRLATSOROZAT

MI A BIBI CÍMŰ KIÁLLÍTÁS 
MEGNYITÓJA az Agóra Márvány-
teremben.
Köszöntőt mond: Dicső Zsolt költő, a 
Pad folyóirat alapító szerkesztője.
A kiállítást megnyitja: 
Vass Tibor József Attila díjas 
költő, a Spanyolnátha folyóirat 
főszerkesztője. 
Közreműködik az SPNK: Berka At-
tila és Székelyhidi Zsolt. 
A kiállítás megtekinthető:
július 5-ig, 9.00–17.00 óráig.



2014. június 8.16

Ez nemcsak pünkösdig tart!
Megújult üzletünk! Kibővített  Karcher  választék!

AJÁNLATUNK:
szivattyúk,

házi vízművek
tömlőkocsik

7100 Szekszárd, Bor u. 2. • Tel.: 74/529-320 • Fax: 74/529-321 • 30/650-8592 • www.cphautomat.hu

szemüvegek
papucsok, saruk

futócipők és ruházat
VB Sportbolt 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 47. • Tel.: 74/415-501

GÖRÖGORSZÁG június 16. autóbusszal,
apartmanban,  39,900,- Ft-tól/fő/10 nap

OLASZORSZÁG június 18. autóbusszal, 
apartmanban  58,700,-Ft-tól / fő / hét

KORFU június 18. repülővel,
apartmanban 43,900,-Ft-tól/fő/hét

Törökország június 12. repülővel, 
szállodában 59,900,-Ft-tól/fő/hét

Jún. 22., Jún. 25.     4 nap/3 éjszaka:  21.000,- Ft/fő
Jún. 21., Jún. 24.     5 nap/4 éjszaka:  28.000,- Ft/fő


