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Ria, Ria, Hungária!

Írásunk az 5. oldalon

E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Mesés fesztivál
Megtelt gyerekzsivajjal a fesz-
tivál helyszínéül szolgáló Szent 
István tér, varázslatos és mesés 
programok helyszíne volt az 
első szekszárdi Háry János Me-
sefesztiválon, amelynek a becs-
lések szerint három-négyezer 
látogatója volt.
 → 4. oldal

70kedő grafikus
„A mi szakmánkban nem szok-
tak kiállítást rendezni. Tulaj-
donképpen mindennap ki-
állítás: a könyvesboltban, az 
óriásplakáton” – mondja Schu-
bert Péter, akinek születésnapi 
tárlata július végéig látogatható 
a Művészetek Házában.
 → 7. oldal

Sportos példa
Az ország minden részéből 
érkezett, nyolcvannál is több 
veterán atléta állt rajthoz a Sze-
nior Atlétikai Club Szekszárd 
szombati viadalán, amelyet a 
négy esztendeje elhunyt vete-
rán dobóatléta, Török Sándorné 
emlékére rendeztek.
 → 12. oldal

 → 5. oldal

 → 14 . oldal

 → 3. oldal
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A világelnöknek is tetszett, amit a kórházban látott
Elismerően nyilatkozott a 
Rotary világelnöke, a srí lan-
kai K. R. Ravindran, miután 
kedden felkereste a megyei 
kórház gyermekosztályát, 
amelynek eszközállományát 
tavaly több tízmillió forint 
értékű rotarys adományból 
korszerűsítették.

Európai körútjának egyik ma-
gyarországi állomásaként, fele-
ségével érkezett Szekszárdra a 
Rotary világszervezet elnöke. 
A megyei kórház gyerme-
kosztályának előcsarnokában 
a Rotary Club Szekszárd el-
nöke és tagjai, valamint hazai 
szervezetek képviselői várták 
Ravindran urat. 

A helyi Rotary eddigi leg-
nagyobb projektjét dr. Dobos 
Gyula mutatta be. A szekszárdi 
klub korábbi elnöke elmondta, 
két év alatt, nagy nemzetközi 
összefogással – melyben a ha-

zai szervezetek mellett szere-
pelt vállalt Oklahoma és Chi-
cago kormányzósága, valamint 
kilenc ország tizenhat Rotary 
klubja is – összesen 113 ezer 

dollárt sikerült összegyűjte-
niük. A jelentős adománynak 
köszönhetően a legkorszerűbb 
berendezéseket – 4D-s vizsgá-
lót, újraélesztő készülékeket 

– sikerült megvásárolni. Az 
eszközöket a gyermekosztály-
nak, illetve a szülészet-nőgyó-
gyászatnak ajándékoztak. A 
projekt keretében a gyerme-
kosztály egy intenzív részleget 
is kapott.

Ács Rezső polgármester is 
köszöntötte a világelnököt, 
és hangsúlyozta: a városban 
erős a civil szféra, és ebből is 
kiemelkedik a Rotary klub, 
mely az önkormányzattal több 
sikeres közös projekten dolgo-
zott együtt. A kórház nevében 
Németh Csaba köszönte meg 
a segítséget. A főigazgató el-
mondta: az 1990-ben átadott, 
akkor modernnek számító 
gyermekosztályra már ráfért a 
fejlesztés, és a jövő generáció-
ját szolgáló befektetés megté-
rül. Az új berendezéseket dr. 
Tóth Gergely osztályvezető 
főorvos mutatta be a vendé-
geknek.  SZV

Drog és alkohol: riasztó számok a statisztikában
Mind országosan, mind a 
megyeszékhely fiatalságá-
nak körében egyre inkább 
teret nyer a dizájner drogok 
fogyasztása. Sajnos, a több 
száz új pszichoaktív szer 
nincs még tiltólistán, lévén, 
az országok törvénykezése 
nem képes gyors, rugalmas 
választ adni a piacon megje-
lenő, sokszor „növényi táplá-
lék kiegészítőként” értékesí-
tett készítményekre.

Ez a téma is előkerült június 14-
én, a Placc Közösségi Térben 
rendezett egész napos konferen-
cián, amelyen az előadók a drog-
használók korai kezelésbe vételét 
helyezték a fókuszba. A Szek-
szárdi Kábítószerügyi Egyeztető 
Fórum (KEF) által létrehívott 
rendezvényen dr. Molnár Kata, 
Szekszárd jegyzője kiemelte: a 
város hamar felismerte a helyi 
drogstratégia jelentőségét. Mint 
mondta: a fórumon közremű-
ködő szervezetek sokszínűsége 
jelzi, hogy komplex problémá-
val állunk szemben. „A drog-
használat nem csupán az egyén, 
hanem a helyi közösség problé-
mája is” – jelentette ki. Kálóczi 
Andrea, a szekszárdi KEF titkára 
szerint a fórum nélkülözhetetlen 

feladattal bír, hiszen a hivatalos 
szervek, a kormány és a civil 
szféra között összekötő kapocs-
ként funkcionál. Úgy értékelt: a 
kábítószer problémája csak egy 
tünet, annak gyökere jóval mé-
lyebbre vezet.

Egy a 16 évesek körében ké-
szített 2014-es felmérés alapján, 
amelyben 406 szekszárdi tanuló 
vett részt, kiderült: a vizsgáltak 
73 százaléka már dohányzott, 
45 százalékuk pedig rendsze-
resen, naponta szív cigarettát. 
Ezek az adatok a kóros hasz-
nálat felé mutatnak – véli dr. 
Kertész Ágnes (képünkön). A 
Tolna megyei Balassa János 
Kórház pszichiátriai osztályá-
nak főorvosa megerősítette: az 
alkoholfogyasztás terén sem 
jobb a helyzet. E tekintetben a 
megkérdezettek 96 százaléka 
fogyasztott már szeszes italt. 
A vizsgált korosztály körében 
mind népszerűbbek az alacsony 
alkoholtartalmú édes italok. 
Kiderült, hogy a sport tekinte-
tében sem szívderítő a helyzet: 
a vizsgált tanulók 20 százalékuk 
egyáltalán nem tartja karban a 
testét. Az illegális szereket a 
megkérdezett diákok fele köny-
nyen hozzáférhetőnek, 12 szá-
zaléka pedig az iskolában (!) is 

beszerezhetőnek tartja. Újabb 
gyászos tény, hogy a válaszadók 
38 százaléka kizárólag a számá-
ra elfogadható szabályok sze-
rint akar élni, és 17 százalékuk 
gondolt már öngyilkosságra...

A város drogstratégiájában 
a célok közt életkor-specifikus 
programok támogatása szere-
pel, és nagyobb teret kíván-
nak biztosítani a köznevelési 
intézményekben a téma 
körbejárására. Drogambu-
lancia és konzultációs cent-
rum kialakítását is tervezik, 
de a gyermekotthonokban, 
illetve a büntetés- 
végrehajtási intéz-
ményekben is

indítanának addiktológiai 
programokat. Elengedhetet-
len ugyanakkor a rendőrség, 
az ügyészség és a bíróság közti 
kommunikáció erősítése, vagy 
a szórakozóhelyek fokozott el-
lenőrzése is – hangzott el.  

 Gy. L.

K. R. Ravindrant, a Rotary világszervezet elnökét dr. Tóth Ger-
gely főorvos kalauzolta a gyermekosztályon

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Június 19.
(vasárnap)

Június 20.
(hétfő)

Június 21.
(kedd)

Június 22. 
(szerda)

Június 23.
(csütörtök)

Június 24.
(péntek)

Június 25.
(szombat)

zápor, elszórtan zivatarok
max. 31o , min. 16o

zivatar, erős zivatarok 
max. 30o , min. 19o

zivatar, erős zivatarok
max. 31o , min. 19o

zápor
max. 30o , min. 18o

közepesen felhős
max. 31o , min. 17o

zivatar, elszórtan zivatarok
max. 30o , min. 17o

zápor
max. 31o , min.16o

NÉVNAP–TÁR
Június 19. (vasárnap) – Gyárfás, Zóra
Gyárfás: görög-latin eredetű; jelentése: idős férfi.
Zóra: szláv eredetű; jelentése: hajnal.

Június 20. (hétfő) – Rafael, Dina, Polett
Rafael: héber eredetű; jelentése: Isten meggyógyít.
Dina: héber eredetű; jelentése: ítélet.
Polett: latin-francia eredetű; jelentése: kicsi, kis termetű.

Június 21. (kedd) – Alajos, Leila, Alojzia
Alajos: germán-latin eredetű; jelentése: egész + bölcs. 
Leila: perzsa-arab eredetű; jelentése: sötét hajú.
Alojzia: német eredetű; jelentése: egész + bölcs.

Június 22. (szerda) – Paulina
Paulina: latin eredetű; jelentése: kicsi, kis termetű.

Június 23. (csütörtök) – Zoltán, Édua
Zoltán: török-magyar eredetű; jelentése: fejedelem.
Édua: kun eredetű; jelentése: a hold fölkel.

Június 24. (péntek) – Iván
Iván: 1.) a régi magyar Ivános rövidülése; 2.) orosz eredetű; jelentése: Isten kegyelmes.

Június 25. (szombat) – Vilmos, Maxim
Vilmos: latin-germán eredetű; jelentése: erős akaratú védelmező.
Maxim: latin eredetű; jelentése: nagy növésű, magas. 

FOTÓ: KISS ALBERT

Programban gazdag László-nap
Az önkormányzat szándéka 
szerint idén új ruhába öltözte-
tett városi ünnepek sorából a 
László-nap sem maradhatott ki.

Nem is oly rég még fesztivál, 
színpompás, jelmezes felvonu-
lás, a lovagkirály életét mélta-
tó tudományos előadások és 
pörköltfőzés kapcsolódott az 
ünnephez. Idén egy lazább, kö-
tetlenebb együttlétben gondol-
kodtak a szervezők, így terveik 
szerint június 25-én, szombaton, 
a László napi Piknikre „zöld öve-
zetté” válik a Béla király tér. Az 
egész napos színpadi programok 
(a fellépők névsora a plakáton ol-
vasható) mellett négy vendéglá-
tóhely kínálja az idehaza is egyre 
népszerűbb utcai étkek (street 
food) szofisztikáltabb verzióit. 
Így többek között megkóstolhat-
juk a malacos batyut, a nyárson 
sült hot-dogot, de ehetünk tortil-
lát és piknikburgert is. A finom 
falatokat aztán Herr, Prantner, 
Sárosdi, Schieber, Toronyi és 
Tringa borokkal öblíthetjük le.

Természetesen idén sem ma-
rad el az egyházi megemlékezés: 
június 24-én, pénteken 18 óra-
kor a Szent János és Pál kápolna 
szomszédságában Bíró László 
püspök és Bacsmai László es-
peres-plébános celebrál szent-
misét, majd a Béla király téren, 
20 órától a Liszt Ferenc Pedagó-
guskórus fellépését követhetik 
az érdeklődők.

A szombati nap amúgy iga-
zán bővelkedik programok-
ban, hiszen ekkor tartják az 
évek óta népszerű Múzeumok 
Éjszakája rendezvényeit (rész-
letes program lapunk 14. ol-
dalán) és a Magyar Bor Napját 
is, amely alkalomból – immár 
hagyományosan – városi koc-
cintásra várják a szekszárdiakat 
a Béla király térre, 18 órára. 
Borospoharat mindenki hoz-
zon magával, a belevalót pedig 
borászaink biztosítják. Ha ele-
gen leszünk, Szekszárd ismét 
elnyerheti a „Legnépszerűbb 
borvidéki település” címet.

  SZV

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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Százak ünnepelték együtt a válogatott sikerét
Győzelemmel kezdte Euró-
pa-bajnoki szereplését a ma-
gyar labdarúgó válogatott, 
amely Bordeaux-ban 2–0-ra 
legyőzte Ausztriát. A találko-
zót több százan követték a Ga-
ray téri szurkolói sátorban is.

„Az éjjel, soha nem érhet véget, 
varázsolj nekünk valami szé-
pet!” – énekelték a Soho Party 
slágerét még órákkal a lefújást 
követően is a drukkerek a szur-
kolói sátorban és a Garay téren. 
Remek volt a hangulat, hiszen 
a kontinensviadalra 44 év után 
kijutott magyar labdarúgó válo-
gatott jó játékkal, szép gólokat 
szerezve legyőzte a „sógorokat”.

A város és a Szekszárdi Sport-
központ Nkft. által üzemeltetett, 
több mint 200 fő befogadására 
alkalmas szurkolói sátor – ahol 
a franciaországi Európa-bajnok-
ság mind az 51 mérkőzését egy 
15 négyzetméteres LED-falon 
keresztül követhetik a foci szerel-
mesei – teljesen megtelt a magya-
rok első csoportmeccsére. Még a 
sátor oldalfalait is megnyitották, 
hogy senki se maradjon le a tör-
ténésekről. Az első egy órában 
„jobbára csendben” szemlélődő 
publikum aztán Szalai Ádám 
vezető góljánál egy emberként 
ugrott talpra. Fiatalok és örök 

fiatalok csaptak örömittasan a 
levegőbe, zúgott a „hajrá, magya-
rok!”, meg a „ria, ria, Hungária!”. 
Aztán a Storck-csapat második 
góljánál – Stieber Zoltán emelt 
át pimaszul-csodásan az osztrák 
kapuson – „felrobbant” a sátor: a 
drukkerek eufóriában ünnepelték 
a mindent eldöntő találatot. Még 
órákkal a lefújást követően is...

És erre készülnek szombat 
este is, amikor Marseille-ben az 
izlandiak ellen lépünk pályára. 
Egy újabb siker, vagy pontszer-
zés esetén már nyugodta(bba)n 
várhatnánk a portugálok elleni 
utolsó csoportmeccset.

Magyarok a Barcáért
Június 9-én, csütörtökön a 

„Magyarok a Barcáért” című 

dokumentumfilm bemutató-
jával nyitott meg a 15. Labda-
rúgó Európa-bajnokság szek-
szárdi szurkolói sátra. A filmet, 
melynek főszereplője a legen-
dás Kubala-Czibor-Kocsis trió, 
egy Kubaláról áradozó spanyol 
kollégával történt beszélgetés 
ihlette – tudtuk meg Kocsis Ti-
bor rendezőtől. A film azonban 
nem csak az FC Barcelonáról 
és a három magyar fenoménról 
szól, hanem betekintést nyújt a 
20. század történelmének egy 
meghatározó darabjába.

A Barca labdarúgó csapatá-
nak neve valószínűleg senkinek 
sem cseng ismeretlenül, Kubala 
Lászlóról viszont kevesen tud-
ják, hogy milyen óriási hatással 
volt korának futballjára. A 329 

alkalommal pályára lépő Ku-
bala 256 gólt jegyzett gránát-
vörös-kék mezben. A katalán 
klubnál töltött tíz év alatt négy 
bajnoki címet és öt kupa-győ-
zelmet szerzett. Olyan hatal-
mas népszerűségnek örvendett, 
hogy a 99.354 férőhelyes Camp 
Nou-t, Európa legnagyobb 
befogadóképességű stadion-
ját miatta építették fel. A klub 
fennállásának 100. születés-
napján, 1999-ben a szurkolók 
őt választották minden idők 
legjobb Barcelona-játékosának. 
A forradalom, 1956 után csat-
lakozott hozzá az Aranycsapa-
ta két játékosa, az „Aranyfejű” 
Kocsis Sándor és a „Rongylábú” 
Czibor Zoltán is. A három ma-
gyar játékos rövid időn belül 
hőssé vált a katalán drukkerek 
körében.

Az erős érzelmeket kiváltó 
filmben ritka archív felvétele-
ket, eddig soha sehol nem látott 
gólokat láthattak a nézők, akik 
csaknem megtöltötték az Eb-
re felállított szurkolói sátrat a 
Garay téren. A filmbemutatón 
részt vett az olimpiai bajnok 
Dunai Antal is (képünkön a ren-
dezővel), aki elmesélt a jelenlé-
vőknek néhány személyes tör-
ténetet is a három példaképről.

 F.L./R.P.

Egy igazán mesés hétvége Szekszárdon
Megtelt gyerekzsivajjal a 
fesztivál helyszínéül szolgáló 
Szent István tér, varázslatos 
és mesés programok hely-
színe volt az első szekszárdi 
Háry János Mesefesztivál. 

Az esős idő ellenére is a rendez-
vény mindkét napján megtelt a 
Babits Mihály Kulturális Köz-
pont melletti tér gyermekek 
hangos csoportjaival. A szom-
bati nap műsorvezetője – és a 
fellépők gondoskodó házigaz-
dája – Levente Péter előadómű-
vész volt. Az ország Móka Mikije 
társulatával együtt a Varázsóra 
című produkcióval is hozzá-
járult a mesés program-kaval-
kádhoz. A legkisebbeket népi 
játszópark, állatsimogató, me-
sekuckó, bábelőadások, kéz-
műves foglalkoztatók és vidám 
koncertek szórakoztatták. A 
szekszárdi gyermekek maguk 
is felléptek a világot jelentő 
deszkákra: napközben óvodás 
és iskolás csoportok előadásait 
láthatta a közönség a Művésze-
tek Háza előtti Meseszínpadon, 
ahol a Holló együttes is tiszte-
letét tette.

Másnap már a térség „tiszte-
letbeli Háry Jánosa”, Bognár Ce-
cil látta el a házigazda szerepét. 
Vasárnap a Budapesti Utcaszín-
ház előadásában nézhették meg 
az érdeklődők a Lúdas Matyit. 
Őket a Virágpor együttes kon-
certje követte, majd a Csurgó 
zenekar fergeteges bulija zárta 
a fellépők sorát. Ezen a napon 
került sor az Első Szekszárdi 

Bajuszmustrára is, ahol Mikó 
István színművész, az Obsitos 
megformálója segédletével nép-
szerűsítették kicsik és nagyok a 
magyar bajusz-divatot. Nép-
szerű helyszín volt a kézműves 
udvar, ahol városi intézmények, 
egyesületek és civil szervezetek 
tartottak foglalkozásokat. Egy 
merőben új kezdeményezés, a 
Civil Cukrászda is sikert ara-
tott: itt önkéntesek által sütött 
mesés süteményeket kínáltak 
a gyermekeknek. A rendezvé-
nyen társprogramokat kínált a 
megyei könyvtár és a múzeum 
is: így többek között volt me-
seszeminárium és Háry János 
nagyotmondó verseny is.

Az egész programsorozat 
legkülönlegesebb eseménye 
volt a viharos időjárás miatt va-
sárnap estére halasztott „Gyújt-
son fényt ceruzád! – Fess fény-
nyel a Művészetek Házára” 
című rajzpályázat eredmény-
hirdetése, amikor is a pályá-
zatra beküldött valamennyi 

alkotást – a Művészetek Házát 
kellett feldíszíteni – kivetítet-
ték az egykori zsinagóga hom-
lokzatára. A gyerekek három 
korcsoportban összesen közel 

négyszáz rajzzal neveztek, kö-
zülük ötven alkotás kapott díjat.  
(A díjazottak listáját megtalál- 
ják a kulturális központ hon-
lapján, a www.szekszardagora.hu 
oldalon.) A látvány pedig igazán 
mesébe illőre sikerült, s így mél-
tó lezárása volt a fesztiválnak.

„Sikerült megvalósítanunk, 
amit elterveztünk. A sok-sok 
mosolygó gyermekarc a bizonyí-
téka, hogy az első alkalommal, 
de hagyományteremtő szándék-
kal megrendezett mesefesztivál 
beváltotta a hozzá fűzött remé-
nyeket” – értékelt Ács Rezső. A 
polgármester hozzátette: a kon-
cepció kidolgozásánál elsődleges 
cél volt, hogy a gyermekek és szü-
leik egy olyan igényes programot 
kapjanak, ami már régen kijárt a 
szekszárdiaknak. „Egy biztos: 

jövőre ismét lesz mesefesztivál, 
s elképzelhető, hogy összekötjük 
majd a gyereknappal és kibővít-
jük egy meglepetés attrakcióval” 
– mondta Ács Rezső.

„A színpadon 30 fellépő és 
produkció, három játszópark, 
vidámpark, kézműves udvar 
várta a gyerekeket. A rendelke-
zésére álló játékok száma becs-
lésünk szerint megközelítette a 
százat” – sorolta a Háry mese-
fesztivál számait Halmai-Nagy 
Róbert. A szervező Babits Mi-
hály Kulturális Központ igaz-
gatója szerint a „legnagyobb 
sláger” a Csurgó zenekar kon-
certje, a gokart, a cukorkaágyú 
és a fényfestés volt. „Az egyik 
játéktól a másikig szaladgá-
ló gyerekek miatt a látogatók 
pontos számát nehéz meghatá-
rozni, de becsléseink szerint – a 
vasárnapi rossz időjárás ellené-
re – három-négyezren fordultak 
meg a fesztiválon” – tette hozzá 
Halmai-Nagy Róbert.  SZV

Kedves Szekszárdiak!
Az 1956-os forradalomról 

való méltó megemlékezésként 
szerkesztőségünkbe várjuk 

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

tárgyaikat, fényképeiket. 
Beküldési határidő:

2016. augusztus 15. (hétfő)
Az évfordulóra készülve 

a beérkezett anyagból
rendszeresen jelentetünk 

meg írásokat, fotókat 
a Szekszárdi Vasárnapban, 

a tárgyakat pedig az 
évfordulón kiállítjuk.

Címünk:
Szekszárdi Vasárnap, 

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

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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FOTÓ: KISS ALBERT

Schubert Péter: „Annak van szerencséje, aki tud”
„Ez az egész Szekszárd” – 
mondja Schubert Péter a 
kiállításáról, amelynek meg-
nyitására épp ezért a város 
polgármesterét, Ács Rezsőt 
kérte fel, aki örömmel vál-
lalta is a feladatot. A Tótfa-
lusi Kis Miklós-díjas grafikus 
„70kedés” című jubileumi 
tárlata július 31-ig látható a 
Művészetek Házában. 

Levente Péterrel állok a Mű-
vészetek Házában. Ki-ki lesi a 
maga emlékeit, benyomásait 
Schubert Péter grafikus kiállí-
tásának megnyitója után egy 
héttel. Mindenki „Móka Mi-
kije” az emeleten találja meg, 
amit keres: felesége, Döbrentey 
Ildikó könyvének tipográfiája 
is Schubert Péter munkája. Én 
a földszinten verek gyökeret és 
ismét gyermeknek érzem ma-
gam. Eszembe jut az az óriási 
épület, ahol édesapám dolgo-
zott. Sokszor vártam őt abban 
az aulában, ahol az a logó volt 
kifüggesztve, amelyet most, a 
Művészetek Házában is csodá-
lattal bámulok. Schubert Péter 
munkája tehát ez is – jegyzem 
magamban. A tárlatot körbe 
járva aztán számtalan is-
merős logó „jön szem-
be”, az emeleten köny-
vek sokasága, amelyek 
mind-mind a szekszárdi 
grafikusnak köszönhetik 
formájukat. „Zseniális 
alkotó” – mondja Leven-
te Péter, aztán hozzáteszi: 
amikor a feleségem köny-
vét tervezte, eljött hozzánk 
Héregre és ott töltötte az egész 
napot, hogy megismerkedjünk. 
„Ha egy ügyet meg akarsz 
nyerni magadnak, 

akkor ne időben érkezz, hanem 
sokkal korábban” – emeli ki Le-
vente Péter.

Néhány nappal később az-
tán alkalmam volt találkozni 
az alkotóval is, s máris neki-
szegeztem a kérdést: hogyan is 
kezdődött mindez? „Gyerekko-
romban nagyon szerettem raj-
zolni. Karácsonyra csak festéket 
kaptam. Mindent rajzoltam” 
– válaszolja a pécsi születésű 
Schubert Péter. „Lantos Ferenc 
pécsi szakkörére jártam fél évig. 
Szakályból, ugyanis közben ide 
költözött a család.” A szakkör 
nyomán fel is vették a pécsi mű-
vészeti középiskolába. „Amikor 
a végére értünk, rádöbbentem 
arra, hogy rengeteg reál dolog 
van bennem.” Bútortervezőnek 
jelentkezett, aztán vegyipari 
gépész lett, végül a nyomdába 
kötött ki...

„Megismerkedtem Szűcs 
Nándorral, aki olyan odaadás-
sal beszélt nekem a nyomdáról, 
mint egy jó nőről” – mondja 
Schubert Péter. Bekerült a Szek-
szárdi Nyomdába és elkezdte 
tanulni a szakmát.

„Apám mindig azt szokta 
mondani, hogy annak van sze-
rencséje, aki tud.” Talán ezért 
is tanul folyamatosan, máig. 
Szakmai kiállításokra járt, töb-
bek között Németországba, 
hogy tanulja a technikát, meg-
ismerje a holnap nyomdászatát. 
Máig egyetlen vidékiként 1985-
ben megkapta a Tótfalusi Kis 
Miklós-díjat. Szekszárd után 
Budapestre vitte az útja, de a 
szívében szekszárdi maradt.

Több ezer logó, könyv, meg-
hívó került ki a keze alól. „Ami-
kor valaki elkezd nekem me-
sélni, hogy mit szeretne, még 
végig sem mondja, bennem 
már van tíz ötlet. Ez egy csapat-
munka. Mi a piacra dolgozunk, 
az embereknek.” Ez egy igen 
sokoldalú személetmódot igé-
nyel – jegyzem meg. Schubert 
Péter meg is erősít ebben: „kell 
színtan, nyomdaipari alap-
ismeret, anyagismeret, mert 
nem mindegy, hogy fadoboz-
ra tervezek vagy műanyagra. 
Rengeteg időt töltök az anyagok 
megismerésével.” Amikor vala-
ki megkeresi egy ötlettel, akkor 
azt először lerajzolja, után jön 
a számítógépes munka. „Nem 
az a lényeg, hogy nekem vagy 
a megrendelőnek tetszik-e, ha-
nem az, hogy még egy hónap 
múlva is tetsszen” – emeli ki a 
grafikus. Amikor például cí-
mert készít, akkor előtte bejárja 
az adott települést, megismeri a 
múltját, jelenét. Így van ez min-
den munkával.

„Az egykori VTV emblémá-
ját nagyon szeretem.” A köny-
vek közül egyik utóbbi mun-
káját, a Kincses Tolna megye 

című könyvet emeli ki.

„Nagyon szerettem a készí-
tés folyamatát. Azért is, mert 
én fotóztam majdnem az egész 
könyvet.” Pályája során érte 
kudarc is: „volt olyan, amikor a 
megrendelővel nem boldogul-
tunk. Csináltunk neki renge-
teg logótervet, de nem tetszett 
egyik sem.” A család termé-
szetesen támogatta munkájá-
ban. „Az életünk első tíz évé-
ben nem voltam szabadságon! 
Művésztelepekre, kiállításokra 
jártam, állandóan dolgoztam. 
A feleségemmel jól ki tudtunk 
jönni egymással, mert akar-
tunk. Nem azt kerestük, hogy 
hogyan lehet gödröket ásni, 
hanem, hogy hogyan lehet be-
temetni azokat. Negyvenöt éve 
vagyunk házasok.”

A kiállítás, amely nemrég 
nyílt a Művészetek Házában, az 
alkotó születésnapja alkalmából 
kapta a „70kedés” címet. A tár-
lat anyaga az azonos című könyv 
nyomán állt össze, amelyből a 
megnyitón mindenki kapott 
ajándékba egy példányt. „A mi 
szakmánkban nem szoktak kiál-
lítást rendezni. Tulajdonképpen 
mindennap kiállítás: a köny-
vesboltban, az óriásplakáton” 
– mondja. Ahogy beszélgetünk 
egyre erősebb a benyomásom, 
hogy Schubert Péter fantaszti-
kusan gondolkodik. Képekben 
lát mindent és szavai elmesélik 
a gondolataiban megelevenedő 
színeket, formákat, története-
ket. Alig tudom megállítani a 
tollamat, hiszen annyi mindent 
mesél, hogy vétek mindezt a 
gondolatok szintjén hagyni. 
Zárásként álljon itt a „70kedés” 
című könyv utolsó gondolata: 
„Talán csak az zavar egy ki-
csit, hogy nem tudom, mikor 
kell elköszönni. Azt azonban 
megtanultam, hogy kimenni 
valahonnan köszönés nélkül, 
illetlenség. Hát ezért minden 
vigasztaló szavammal, minden 
rajzommal, képemmel, leírt be-
tűmmel, megfestett színemmel, 
elfütyült dallamommal, segítő 
kezemmel újra és újra minden-
kitől elköszönök...” 

 Wessely Judit

Fórum a fejlesztésekről

Folyamatosan terítéken van 
Szekszárd kerékpárútjainak 
fejlesztése, bővítése. Hogy 
merre és miként képzelik el a 
várost észak-déli, illetve ke-
let-nyugati irányban átjáró 
bringás „ösvényeket”, arról 
kedden, lakossági fórumon 
adtak számot.

A megyeszékhely polgármestere, 
Ács Rezső szerint a Terület- és Te-
lepülésfejlesztési Operatív Prog-
ram (TOP) pályázataira készülve 
az önkormányzat fő célként Szek-
szárd észak-déli és kelet-nyugati 
irányú átjárhatóságának bizto-
sítását szeretné megvalósítani. 
Ezen túlmenően számba vennék 
azokat a lehetőségeket, amelyek a 
következő négy-öt évben a város 
előtt állnak a kerékpározás nép-
szerűsítése érdekében.

Ács Rezső jelezte: a beruházá-
sok egyes elemeit a „szokásokat 
felülírva” kell majd elfogadha-
tóvá tenni, ugyanakkor az út, 
amelyet a fővárosi Trenecon 
Kft. által készített tanulmány 
kijelöl – s amelyet a Babits kul-
turális központban tartott ked-
di fórumon Vincze Tibor, a cég 
szegedi irodájának vezetője, a 
projekt irányítója prezentált –, 
az itt lakók érdekeit szolgálja, 
legyen szó gyermekről, felnőtt-
ről, kerékpárosról vagy gyalo-
gosról. A városvezetés éppen 
ezért fontosnak tartotta, hogy 
kikérje a szekszárdiak vélemé-
nyét a témában, annak érdeké-
ben, hogy a megyeszékhely a 
(kerékpáros) közlekedés szem-
pontjából még biztonságosabb 
település legyen. 

 Gy. L.

Isten dicsőségére énekelt a Gárdonyi kórus
Nagysikerű évadzáró kon-
certet tartott Szekszárdi 
Gárdonyi Zoltán Református 
Együttes a megyeszékhely 
evangélikus templomában.

A hangversenyt Bellai Zoltán püs-
pöki főtanácsos, kaposvári refor-
mátus lelkipásztor áhítata vezette 
be. Elmélkedésében utalt arra, 
hogy az ilyen közösségek tagjai 
a világ világossága, és a Föld, az 
emberiség sója szerepét is betöl-
tik. Ezért is nagyon fontos az egy-
házi énekkarok – így a Szekszárdi 
Gárdonyi Zoltán Református 
Együttes – hittel, reménységgel és 
szeretettel szolgáló közössége.

A koncert a „Jertek, áldjuk, 
Istent!” című kompozícióval 

indult, majd Bárdos Lajos, 
Gárdonyi Zoltán, Cesar Frank, 
Bedrich Smetana, Charles Gou-
nod és Hugo Distler szerzemé-
nyei csendültek fel. A Naszladi 
Judit karnagy, a Garay János 

Gimnázium ének-zene tanára 
dirigálta kórus hangversenyeit 
rendszeresen látogatók számá-
ra is újdonság volt, hogy a kon-
certen közreműködtek a Garay 
János Gimnázium tanulói is, 

így Elblinger Éva (fuvola), Szeri 
Viktória (gitár) és a Liszt Ferenc 
Zeneiskola növendéke, Sándor 
Sebestyén, valamint tanáraik, 
Töttős-Erős Edina (fuvola) és 
Lozsányi Tamás (orgona).

Szólót énekelt Köbli Veroni-
ka (szoprán) és a kórusalapító 
Lemle Zoltán, Csokonai Vitéz 
Mihály Alkotói-díjas reformá-
tus lelkipásztor. A műsort Ked-
ves Emerencia és Rang Petra, 
a Garay gimnázium 11. évfo-
lyamos diákjai ismertették. Az 
evangélikus templomot zsúfolá-
sig megtöltő hallgatóság szűnni 
nem akaró tapssal jutalmazta 
a Szekszárdi Gárdonyi Zoltán 
Református Együttes évadzáró 
hangversenyét.  SZV
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Rejtőzködő festmény
Kíváncsi a festményre, ami-
ről 90 éve József királyi 
herceg és Auguszta herceg-
né, illetve Horthy Miklós 
kormányzó is elismeréssel 
beszélt? Június 25-én, a 
Múzeumok Éjszakája prog-
ramsorozat egyik esemé-
nyeként Ön is láthatja!

Jövő szombaton, a Wosinsky Mór 
Megyei Múzeumban „rántják 
le a leplet” arról a festményről, 
amely utoljára 1926 decembe-
rében, a Magyar Királyi Postata-
karékpénztár aukcióján bukkant 
fel a nagyközönség előtt.  A So-
mogyi Dezső mágnás, a rónafői 
kastély urának gyűjteményéből 
90 évvel ezelőtt árverésre bo-
csátott tételek között tűnt fel egy 

önarckép, amit az eredeti aukciós 
katalógus „a hagyományos meg-
állapítás szerint John Constable 
műve”-ként említi. A hercegi 
párnak a kiállításon tett látogatá-
sáról a Pesti Hírlap így tudósított: 
„Különösen nagy elragadtatással 
szemlélte a királyi hercegi pár az 
aukciós anyag főértékeit, Mun-
kácsy „Milton"-jának színvázla-
tát, a Constable önarcképet…”.

Az elsősorban tájképeiről hí-
ressé vált romantikus festő, Cons-
table (1776-1837) – az „angolok 
Munkácsy-ja” – életművéből alig 
pár önarckép ismert, ezért is kel-
tette fel Vékony Péter műkereske-
dő figyelmét a közelmúltban egy 
szekszárdi otthon faláról előkerült 
festmény. Hosszú, fáradtságos 
kutatómunka kezdődött, hogy a 
méretében az aukciós katalógus-
ban leírtakkal megegyező alkotás 
eredetiségét igazolják. Szakembe-
rek vizsgálták az ecsetkezelést, a 
vásznat, a festéket...

Hogy hol tart ma a kutatás, 
mit lehet tudni a festményről és a 
festőről, erre június 25-én, a mú-
zeum könyvtártermében 18.30 
órakor sorra kerülő, a „Hónap 
Műtárgya Extra: Rejtőzködő fest-
mények” címet viselő előadáson 
kaphatunk választ.   SZV

?
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Népművészetünk a lélekből építkezik
Nagy érdeklődés mellett, a Bogyiszlói 
Zenekar talpalávalójával nyílt meg júni-
us 10-én a Tolna Megyei Népművészeti 
Egyesület húszéves jubileumi kiállítása 
a Babits Mihály Kulturális Központban. 

Arany Dénes decsi és Szilágyi Béla őcsényi 
református lelkész kezdeményezésében már 
1929-ben akció indult a népművészetben 
rejlő nemzeti sajátosságok megőrzéséért. Ek-
kor alakult Decsen egy háziipari szövetkezet, 
majd 1934-ben létrejött a Sárköz Tolna Me-
gyei Népművészeti Egyesület is, amely moz-
galomként dr. Pilisi Elemér királyi ügyész 
személyére támaszkodott. A háború és az 
azt követő kommunista éra nem tette lehe-
tővé az egyesületi munkálkodást, mígnem 
1996 márciusában 36 alapító taggal, Csúcs 
Endre elnökkel és Németh Éva munkatárssal 
létrejött a ma is működő Tolna Megyei Nép-
művészeti Egyesület, amely ma 111 művészt 
„tömörít”. Ők 35 megyei településről – sőt, a 
megyén kívülről is – mintegy húsz népi kéz-
műves szakmát prezentálva tevékenykednek, 

igen magas színvonalon. A szervezet előa-
dásokkal, oktatásokkal, táborokkal, kézmű-
ves bemutatókkal, országos pályázatokkal, 
zsűrizésekkel hívja fel magára a figyelmet. 
Tagjai közül öten már a „Népművészet mes-
tere”, négyen a „Népművészet Ifjú mestere”, 
huszonheten pedig a „Népi iparművész” cím 

birtokosai. A Népművészeti Egyesületek 
Szövetsége által létrehozott Király Zsiga-dí-
jat négyen birtokolják. Munkájukban a hazai 
tárgyalkotó kézművesség hagyományainak 
felkutatását, megtartását, illetve továbbadá-
sát tűzték ki célul.

„Azok a közösségek képesek különleges 
cselekedetekre, ahol tehetséggel, kitartással, 
valamint a vállalt hivatás megalkuvást nem 
ismerő szolgálatával gyarapítják a nemzedé-
keken keresztül épített életművet – ha úgy 
tetszik, kiteszik a lelküket” – mondta a meg-
nyitón Doncsev András, az Nemzeti Kultu-
rális Alap alelnöke. Szavai szerint a fiatalok 
„megőrizve meghaladó” hozzáállásával „mél-
tó helyet sikerül találni a magyar észjárásnak, 
művészetnek és örökségnek a 21. század Eu-
rópájában is”. Fontos, hogy a népművészet al-
kotásai kellő védettséget élvezzenek a tömeg-
cikkekkel szemben, annak érdekében, hogy 
az „évszázadokon át kitolódott örökségünk” 
ne vesszen el korunk pénzügyi-gazdasági ér-
dekek által vezérelt világában – jelentette ki 
NKA alelnöke.  Gy. L.

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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Georg Spöttle: „A migránsokat lehetetlen integrálni!”
A biztonságpolitikai berkek-
ből hazánkban jól ismert né-
met ex-rendőr, Georg Spöttle 
volt a vendége a legutóbbi 
Léleképítőnek. A szakértő, aki 
migránsügyben napi szin-
ten vendége valamely hazai 
médiának, korábban a Bun-
deswehrnél ejtőernyősként, 
majd tartalékos katonaként 
szolgált.

Járt már Afganisztánban, Szí-
riában, tanulmányozta az isz-
lám felfogás alapjait, egyszerű 

rendőrként pedig számos al-
kalommal kóstolt bele abba, 
milyen is, ha egy muszlim kö-
zösség az európai városokban 
párhuzamos társadalmat alakít 
ki. A szakértő megerősítette: 
nemcsak a balkáni útvonalon, 
de az olasz partoknál is egyre 
rosszabb a migráns-helyzet. 
Dél-Olaszország is egyre él-
hetetlenebb a tengerparton 
csövező, maguknak hullám-
palából viskókat felhúzó mig-
ránsoktól.

„Angela Merkel és Martin 
Schulz nem érzi magát felelős-
nek, azoknak a haláláért, akik 
a tengerbe fulladnak?” – tette 
fel a kérdést Spöttle a Garay 
gimnázium dísztermében tar-
tott csütörtöki előadásán. A 
biztonságpolitikai szakértő 
szerint a beáramló személyek 
nem menekültek volna el ha-
zájukból, ha a németek kancel-
lárja nem hívta volna be őket 
Európába azzal a felelőtlen 
kijelentéssel, hogy „nincs 
felső határ”. Elképesztőnek 
tartja, hogy Merkel még az 

idén 400, jövőre pedig még 300 
ezer menekültet akar betelepí-
teni kontinensünkre.

Spöttle úgy értékelt: a mig-
ránsok soha nem fognak in-
tegrálódni a munkaerőpiacon. 
Már csak azért sem, mert – a 
Német Munkaügyi Hivatal ada-
tai alapján – a másfél millió be-
vándorló nagyjából 10 százalé-
ka iskolázott, többségük viszont 
teljesen analfabéta. Utóbbiak 
egész életük végéig szociális se-
gélyen kívánják tengetni magu-
kat. További érdekesség, hogy a 
másfél millió emberből eddig 
csupán 24 ezren kértek munka-
vállalási engedélyt (!), és a be-
érkezettek csupán 1,4 százaléka 
dolgozik. Egy statisztika szerint 
az év első 4 hónapjában ismert-
té vált 70 ezer bűncselekmény 
45 százalékát a frissen érkezet-
tek követték el, amelyen belül 
a bolti lopások viszik a prímet, 
míg a szexuális bűnelköveté-
sek 80 százalékában írhatóak 
a számlájukra – lévén, hogy 
sokuk prostituáltnak hiszi az 
európai nőket...

Az iszlám állam európai to-
borzásairól szólva a szakértő 
elmondta: tagjaik vallási kön-
tösbe bújt szociopaták, akiknek 
„friss húst” jelent a kilátástalan-
ságban élő muszlim személy. 
Németországban az emberek 
érzik már: ebből az áradatból 
nagy baj lehet. Oly annyira, 
hogy például nagykövetségi 
vacsorákon már a legnagyobb 
német cégek vezetői is - szóban 
legalábbis – „egymásnak esnek” 
a témában. Mindeközben a né-
met sajtó ferdít, hallgat, és rög-
tön neonácinak bélyegzi azo-
kat, akik „négernek” titulálnak 
egy afrikai embert. „Már ott 
tartunk, hogy átírják a színes 
bőrűekről szóló mesekönyve-
ket” – hívta fel napjaink német 
történéseire a figyelmet Georg 
Spöttle. Az előadó egyetért az 
ideiglenes technikai határzár-
ral és jónak tartja, hogy a ma-
gyar kormány népszavazást írt 
ki kvótaügyben, hiszen „nem 
erőszakolhatnak idegen töme-
geket”, akiket adóforintjainkból 
kellene eltartani. Gy. L.
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Június 12-ei rejtvényünk megfejtése: Háry János mesefesztivál, Levente Péter
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: június 5-ei nyertesünk: Molnár Lászlóné, június 12-ei nyertesünk: Fodor Eszter.

Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben. E heti rejtvényünk megfejtését június 23-án (csütörtök) délig 
várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

Pál példájának igazságai
„De bőségesen kiáradt rám a mi 
Urunk kegyelme a Krisztus Jé-
zusban való hittel és szeretettel. 
Igaz az a beszéd, és teljes elfo-
gadásra méltó, hogy Krisztus Jé-
zus azért jött el a világba, hogy a 
bűnösöket üdvözítse, akik közül 
az első én vagyok. 16De azért 
könyörült rajtam, hogy Jézus 
Krisztus elsősorban énrajtam 
mutassa meg végtelen türelmét 
példaként azoknak, akik majd 
hisznek benne, és így az örök 
életre jutnak.” 
  (1Tim 1, 15-16)

Pál személyes vallomása ez a 
fenti néhány sor, melyet ifjú ba-
rátjának, Timóteusnak írt. Az 

apostol megváltozott élete Isten 
nyilvános példája – állítja ez a 
rövid idézet. Márpedig akkor 
ebből levonható néhány egy-
szerű következtetés, amely örök 
érvényű igazság, számunkra is 
fontos üzenet lehet:

Van-e esély arra, hogy egy ko-
rábban Jézus-ellenes ember teljes 
szellemi fordulattal Krisztus-kö-
vetővé váljon? Igen!

Bőséges-e annyira Isten ke-
gyelme, hogy újrakezdéssel aján-
dékozzon meg egy embert, aki 
korábban mindent félreértett és 
elrontott? Igen!

Lehet-e Isten segítségével ál-
dás egy olyan személy életén, aki 

korábban emberek tucatjainak 
életét tette tönkre? Igen!

Megváltozik-e valaha is Isten  
igazsága? Nem!

Van-e reménytelenül bűnös 
ember? Nincs!

Felhagyjunk-e hitetlen szeret-
teinkért való imádsággal, ami-
kor már évek óta nem történik 
semmi?  Soha!

Lehetséges-e, hogy Saulból 
Pál legyen, a bűnösből áldott, 
s a kárhozatra méltóból üdvö-
zített ember a Jézus Krisztusba 
vetett igazi hit nélkül? Semmi-
képp sem!
 Sefcsik Zoltán
 evangélikus lelkész

Pályázati felhívás – Mecénás Tehetséggondoz támogatásra
Pályázat megnevezése: Mecénás Tehetséggondozó Támogatás

Pályázat témaköre: A kiemelkedő képességű, a városi köznevelési intézményekben tanulmányaikat folytató fiatalok és felkészítőik
teljesítményének elismerése. (2015/2016-os tanév)
A támogatásból a tudományok, a szaktárgyak, és a sport terén tehetséget mutató és bizonyító diákok részesed-
hetnek. Ugyancsak jutalomban részesíthetőek az előzőekben megjelölt személyek felkészítő tanárai és edzői is.

Pályázat útján támogatható: • Az Oktatási Közlönyben megjelent országos tanulmányi versenyek 1–6 helyezettje és felkészítő tanára.
• Az Országos diákolimpia 1–3 helyezettje és felkészítő tanára.
• A Helikon Középiskolások Művészeti versenyén kiemelkedő eredményt elért tanulója és felkészítő tanára.
• A Szakma Kiváló Tanulója, valamint az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyek 1–6 helyezettje és 

felkészítő tanára.
• egyéb kiemelkedő országos tanulmányi-, művészeti-, és kulturális versenyek 1–3 helyezettje és felkészítő tanára

Támogató: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága

Pályázók köre: Szekszárdi székhelyű köznevelési intézmény

Keretösszeg: 3.500.000-, Ft

Beadási határidő: 2016. szeptember 16. (péntek)

Elbírálás határideje: 2016. október 28. (péntek)

Pályázat közzétételének a helye: • Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
(7100 Szekszárd, Széchenyi u. 27–31.) Ügyfélszolgálati irodáján,

• Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata hivatalos honlapján (www.szekszard.hu)

Pályázat benyújtásának módja: Pályázni kizárólag a pályázati adatlap hiánytalan kitöltésével lehet. Formanyomtatvány, adóazonosító jel, 
illetve bankszámlaszám hiányában a bizottság formai hiba miatt bírálat nélkül elutasítja a pályázatot.

Pályázat benyújtásának helye: • Személyesen: 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 29–31. (Humán Osztály)
• Postai úton: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Otthon végezhető 
munka,

fi gurák összeállítása, 
csomagolása, stb. 

Tel.: +36–90/603–905
http://audiopress.iwk.hu 

635,- Ft/min
+36–1/222–8397,

+36–20/496–3980 (01535)

Kedves Újvárosiak!
A Szent László napi ünnephez 
a Szekszárd-Újvárosi Római 

Katolikus Társaskör is 
csatlakozik a maga módján, 

ezért felvonulást szervez 
a Szent István Háztól  

június 24-én, pénteken este. 
A gyülekező 16:30 órakor lesz 
a Szent István Ház előtt, majd 

17:00 órakor indulunk el a 
kórházi kápolnához. Itt a többi 
városrész képviselőivel együtt, 

18:00 órakor szentmisén 
veszünk részt, majd utána egy 

közös szalonnasütés lesz a 
Szent István Ház udvarán.

Kérjük, csatlakozzon a felvo-
nulásunkhoz, hogy minél töb-
ben képviseljük a társaskört! 
A felvonulás után a korábbi 

évekhez hasonlóan szeretettel 
várjuk családjával és barátai-
val 20:00 órakor egy KÖZÖS 

SZALONNASÜTÉSRE 
a Szent István Ház udvarán.
A társaskör vezetőségének
döntése alapján a szalonna- 

sütést NÉMETH JÁNOS
emlékére tartjuk!

Kérjük, hozzon magával a 
szalonnasütéshez szükséges 

eszközöket!
Jelentkezni és érdeklődni 

lehet: Horváthné Edit
Tel.: +36–74/313–175, +36–

20/524–6820. E-mail: horvath.
janosne.edit@gmail.com

A Tolna Megyei Felnőtt 
Diabetesesek Egyesületének 

nyári szünet előtti 
utolsó előadása 

2016. június 28-án, kedden 
13:30 órakor lesz Szekszárdon 

a kórház Lila épületében.
Vendégünk: Kisházi Kitty a 
Twin Med Kft. képviselője. 

Előadás címe: Az One Touch 
készülékek használata.

Az előadás után a régi készülé-
kek cseréjére is lesz lehetőség.

Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!

Lélekgyógyítás civil módra – Gyöngysor Alapítvány
A Gyöngysor Alapítvány 2008 
óta van jelen a szekszárdiak 
életében. A Közösségi Pszi-
chiátria keretein belül segítik 
a lelki betegeket. Céljuk, hogy 
megkönnyítsék a betegek út-
ját vissza, a társadalomba. 

A mentális problémákkal be-
vallottan küzdőket még most is 
sokszor megbélyegzi a társada-
lom, éppen ezért minden héten 
(csütörtökön 9:00-12:00-ig) 
várják a lelki gondokkal küz-
dő embereket a pályaudvaron 
kialakított „Állomás-Civil-Kö-
zösségi-Térben, ahol egy tea 
mellett igyekeznek oldani szo-
rongásukat.

Együttműködésben a város 
más civil szervezeteivel, segítik 
a betegeket a pénzügyi ellátás 
intézésében, ruhát, élelmiszer- 
adományt biztosítanak számuk-
ra. „A lélek és a test egységet 
alkot, vigasz kell a beteg lélek-
nek és enni, adni az éhezőnek! 
A legfontosabb, hogy a betegek 
kikerüljenek a negatív énkép 
spirálból, legyen önbizalmuk, 

ne szégyelljék a betegségüket, 
tudjanak állást keresni és talál-
ni” – mondja a Gyöngysor Ala-
pítvány elnöke, Nagy Károlyné. 
Nyelvtanfolyamot is szerveztek 
már, amelyhez a Civil Infor-
mációs Centrum biztosította a 
helyet. Klienseik közül többen 
munkát tudtak vállalni és hasz-
nosították német nyelvtudásu-
kat. Öt éve gyűjtenek élelmi-

szert karácsonyra. A Szőlőszem 
Mozgalommal a tanyavilágban, 
mélyszegénységben élő rászo-
ruló embereknek vittek ki cso-
magokat. 

Tavaly elkezdtek egy új pro-
jektet: élelmiszermentő hálózat 
kialakításán dolgoznak. Egy 
hónap alatt csaknem 170.000 
Ft értékű kenyeret és péksüte-
ményt osztottak szét a rászo-

rulók között a Lipóti Pékség 
támogatásával. Nehéz, de szép 
feladat – vallja az alapítvány. 
Folyamatosan képezik magu-
kat, tréningekre járnak, hogy 
fejlesszék a tudásunkat. A szer-
vezet a közösségi oldalakon is 
aktív. A közösségi hálón 2011 
óta működik egy zárt csoport, a 
„Szeretet és remény”. Napi kap-
csolatban vannak egymással, 
így sok krízishelyzetet sikerült 
együtt megoldani.

„Reggel virtuális kávéval kö-
szöntöm a csoporttagokat, és 
naponta többször erősítjük egy-
mást: hogy vagy? Ne add fel! 
Hidd el, sikerülni fog!” – hang-
súlyozza az elnök. A szeretet 
megnyilvánulásai is gyógyítanak, 
nem csak a gyógyszer, ezt tudo-
mányos kutatások is alátámaszt-
ják – vallja az alapítvány. Létre-
hozták a segitsnet@gmail.com 
internetes anonim segítségkérő 
szolgáltatást. Sokan fordultak 
már hozzájuk. Ha súlyos esetről 
van szó, akkor pszichiátert keres-
nek a klienseknek. 
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Hétfőn nyit a teniszpálya
A folyamatban lévő jogi 
eljárás ellenére június 20-
án ismét kinyitnak a Sport 
utcai teniszpályák – ezút-
tal már város tulajdoná-
ban lévő Szekszárdi Sport- 
központ NKft. felügyeletével. 

Hétfőtől mind az öt salakos 
pályát birtokba veheti a teni-
szezni szerető közönség. An-
nak érdekében, hogy hosszú-
távon és magas színvonalon 
biztosíthassa a Sportközpont 
a teniszezők sportolási lehe-
tőségét, rendkívül sok kar-
bantartási munkát kellett 
elvégezni az elmúlt hetekben 
a Sport utcában. Ennek kö-
szönhetően kiváló állapotba 
kerültek a pályák, valamint 
felszereltségük is minden 

igényt kielégítő. A cél, hogy a 
létesítmény a lehetőségekhez 
mérten a sport és az egész-
séges életmód támogatását 
szolgálja. 

A pályák közvetlen köze-
lében jelenleg ugyan nincs 
lehetőség öltözésre, illetve 
zuhanyozásra, azonban a 
néhány méterre található öl-
tözőkben ezekre is van mód. 
A tervek közt szerepel, hogy 
a közeljövőben egy büfé is 
kialakításra kerül a pályák 
szomszédságában, ezzel is 
növelve a komfortérzetét. 

A pályafoglalás módjáról, 
a pályahasználati díjakról és 
egyéb részletekről a Szekszárdi 
Sportközpont NKft. honlapján 
olvashatnak további részlete-
ket (www.szekszardisport.hu). 

Ajándékot hoztak és kaptak
Folytatva a hagyományt, Ács 
Rezső polgármester a hivata-
lában fogadta a Szekszárd AC 
asztaliteniszezőit, akik kettős 
győzelemmel érdemelték ki a 
városvezető gratulációját.

Kijárt az elismerés a szekszár-
di pingpongosoknak, hiszen a 
SZAC a hazai bajnokságban, 
az Extra Ligában, valamint a 
Klubcsapatok Szuperligájában 
is az első helyen végzett.

A klub elnöke, dr. Varga József 
vezette delegáció – a játékosok, 
Madarász Dóra, Imre Leila és a 
kis késéssel érkezett, s ezért a kö-
zös fotóról lemaradt olimpikon, 
Lovas Petra, valamint Zombori 
Dávid klubmenedzser, Türei Fe-
renc vezetőedző és Szily György 
edző – mind a két serleget magá-
val hozta a találkozóra. Amúgy 
sem érkeztek üres kézzel: egy 
hatalmas pingpongütőt adtak 

át Szekszárd első emberének, 
köszönetet mondva az önkor-
mányzat támogatásáért.

A klubnál folyó, mintegy 30 
gyereket foglalkoztató utánpót-
lás-nevelő munkáról Türei Ferenc 

vezetőedző beszélt. A szakember 
elmondta: a Baka és a Gyakorló 
iskolában működő szakkörök ke-
retében mintegy 150 kisgyerek is-
merkedett meg a játék alapjaival. 
A felnőtt csapat sikeréről szólva 
megjegyezte: egy címet mindig 
könnyebb elhódítani, mint meg-
védeni, de azon lesznek, hogy a 
serlegeket jövőre is el tudják hoz-
ni egy hasonló találkozóra.

Ács Rezső jelezte, az új sport-
csarnokban ehhez minden felté-
tel rendelkezésre áll majd, majd 
a gratuláció mellé a város borát 
ajándékozta a játékosoknak és 
edzőiknek.  
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FOTÓ: ZENGŐ MOTORSPORT

(01534)

Megnyitottunk!

Nyitva:
Az EB ideje alatt meccskivetítés hűsítő italokkal.

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

Hétfőn éttermünk zárva tart.

Példát mutattak a fiataloknak is
Az ország minden részéből ér-
kezett, nyolcvannál is több ve-
terán atléta állt rajthoz a Sze-
nior Atlétikai Club Szekszárd 
szombati viadalán, a Török 
Sándorné Emlékversenyen.

A Sportcentrum atlétikai pályá-
ján 25 egyéni versenyszámban 
és dobó ötpróbában mérték 
össze erejüket a 35-85 éves kor-
osztályú sportolók. A remekül 
szervezett erőpróbán, kellemes 
időben kimagasló eredmények 
születtek. Dobó ötpróbában, a 
férfi mezőnyben a szekszárdi 
Ruzsinka István győzött, klub-
társai közül Oláh Annamária 
második, míg Bárdos Erzsébet 
harmadik lett a hölgyek kö-
zött. Az egyéni versenyszámok 
tekintetében korosztálya leg-
jobbja lett: Cser Katalin, Farkas 
Ödön, Melegh Imre, Doszpod 
András, Barka Csaba, Musch 
Zsolt és dr. Soós László.

A szekszárdiak eredményei, 
nők: 3000m, 45 kcs.: 1. Cser 
Katalin 11:40.9. Súlylökés, 50 
kcs.: 2. Götz Katalin 12.53. Ge-
relyhajítás, 55 kcs.: 4. Jéhn Kata-
lin 27.34. 65 kcs.: 3. Deé Márta 
34.03. Diszkoszvetés, 55 kcs.: 
2. Jéhn 29.24. 60 kcs.: 3. László 
Zsuzsanna 27.06. 65 kcs.: 4. Deé 
26.66. Kalapácsvetés, 65 kcs.: 3. 
Deé 27.78.

Férfiak: 100 m, 70 kcs.: 2. Lóki 
Ferenc 12.68. 75 kcs.: 1. Melegh 
Imre 11.34. 200 m, 70 kcs.: 3. 
Noé József 25.00, 5. Lóki 26.57. 
400 m, 70 kcs.: 3. Noé 58.77. 
800 m, 65 kcs.: 4. Novikov Jó-
zsef 2:18. 70 kcs.: 5. dr. Soós 
László 2:23. 1500 m, 50 kcs.: 1. 
Musch Zsolt 4:41. 70 kcs.: 2. dr. 
Soós 5:27. 3000 m, 70 kcs.: 3. dr. 
Soós 11:23. Távolugrás, 70 kcs.: 
4. Melegh 628. Hármasugrás, 
65 kcs.: 3. Honti József 13.18. 
Súlylökés, 65 kcs.: 1. Farkas 
Ödön 15.38, 3. Ruzsinka István 
15.19, 8. Vass József 11.86. 70 

kcs.: 4. Jeremiás Attila 15.07. 
75 kcs.: 9. Brunkner Márton 
11.85. Gerelyhajítás, 65 kcs.: 7. 
Farkas 46.86. Diszkoszvetés, 65 
kcs.: 2. Ruzsinka 48.44. 75 kcs.: 
1. Doszpod András 52.30. Ka-
lapácsvetés, 65 kcs.: 1. Ruzsinka 
István 60.78, 5. Vass 38.41. 75 
kcs.: 4. Bruckner 39.84. Nehéz-
kalapács, 65 kcs.: 1. Ruzsinka 
18.36, 4. Vass 13.75.  SZV

Közel négy éve már, hogy Tö-
rök Sándorné, az egyik leg-
eredményesebb honi veterán 
atlétikai klub, a Szenior AC 
Szekszárd „motorja” nincs 
közöttünk. Marika több évti-
zedes aktív szerepvállalással 
segítette a szenior atlétikai 
mozgalom megerősödését, 
személyes példájával népsze-
rűsítette szeretett sportágát. 
Rendszeresen résztvevője volt 
a hazai és nemzetközi verse-
nyeknek, többszörös országos 
bajnok, világ- és Európa-baj-
noki helyezett dobóatléta 
volt. A „sport egy életen át" 
gondolatot a gyakorlatban 
valósította meg: példát mu-
tatott a fiataloknak, és al-
ternatívát kínált az idősebb 
korosztálynak az egészséges 
életmódra, a szabadidő hasz-
nos eltöltésére.

A dobó ötpróba győztesei: 
Benes Magdolna (VEDAC) és 
Ruzsinka István (SZAC)

Ficza pontjai
Szenzációs teljesítményt 
nyújtva a kilencedik helyen 
zárta a főversenyt a Túraau-
tó Világbajnokság (WTCC) 
Orosz Nagydíján ifjabb Ficza 
Ferenc. A Zengő Motorsport 
szekszárdi versenyzője így 
két ponttal gazdagabban 
utazhatott haza Moszkvából.

A 19 éves pilóta érett versenyzést 
mutatott be a felszáradó pályán, s 
miközben megfutotta a verseny 
leggyorsabb körét, a verseny utol-
só köreiben olyan nagy nevet is 
megelőzött, mint a többszörös 
világbajnok Yvan Müller (Citro-
en). Ficza Ferencet valamelyest 

kárpótolta a sors, hiszen a Magyar 
Nagydíjon megszerzett két világ-
bajnoki pontját a Honda szabály-
talannak minősített padlólemeze 
miatt a versenybíróság elvette.

A WTCC mezőnye a jövő 
hétvégén Portugáliában feszül 
egymásnak.  SZV

Elődöntős a Bad Bones. A Szekszárd Bad Bones amerikaifut-
ball-csapata az elmúlt hétvégén 49:6-ra legyőzte az Újpest Bulldogs 
együttesét, ezzel második helyen zárta a Bodri Pincészet Divízió 
I. alapszakaszát. A június 26-i elődöntőben azt a Debrecen Gladi-
atorst fogadja Sződy Ferenc vezetőedző csapata, amely egy évvel 
ezelőtt, a Divízió II-es bajnoki döntőben legyőzte a Rosszcsontokat.
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7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25. 1/115., Tel.: 74/412-765 .

ÁCS REZSŐ polgármester
Június 13-án, hétfőn tartotta 14–
16 óráig, előzetes bejelentkezés 
alapján. Tel.: 74/504-102. 
Szekszárd, Piac tér 1. „F” épület.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GOMBÁS VIKTÓRIA RITA képviselő
X. sz. választókerület 

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

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

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

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

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

A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJAAGÓRA MOZI
Június 26., vasárnap
15:00 – Szenilla nyomában 2D
17:00 – Szenilla nyomában 3D
19:00 – Központi hírszerzés
Június 27., hétfő
17:00 – Szenilla nyomában 3D
19:00 – Központi hírszerzés
Június 28., kedd
17:00 – Szenilla nyomában 3D
19:00 – Központi hírszerzés
Június 29., szerda
17:00 – Szenilla nyomában 3D
19:00 – Központi hírszerzés

Június 30., csütörtök

17:00 – Szenilla nyomában 3D
19:00 –  A függetlenség napja  

– Feltámadás

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

– Feltámadás

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

– Feltámadás

A Babits Kulturális
Központ ajánlja

2016. Június 23. 
(csütörtök) 19:00 
– Művészetek Háza
Zeneszalon Szilasi Alexszel

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

Zeneszalon jegy: 4000 Ft.

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

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

Köszönjük a megértést!

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

Felosztható keret:
 6.000.000 Ft

Pályázat célja:
A civil szervezetek 2016. évi 

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

Pályázók köre:
A szekszárdi székhelyű civil 

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

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

•  tevékenységüket Szekszárdon 
fejtik ki,

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

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

A támogatás tartalma:
A támogatás a pályázó 2016. 

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

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

A finanszírozás módja:
Egyösszegű, utófinanszíro-

zású, vissza nem térítendő tá-
mogatás.

A pályázat benyújtásának 
módja:

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

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

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

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

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

A pályázat benyújtásának
helye:
•  Személyesen: Polgármesteri 

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

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

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

A pályázat elbírálásának
módja:

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

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

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

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

 Szekszárd Megyei Jogú 
 Város Önkormányzata 

 Közgyűlésének
 Humán Bizottsága

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

Rejtőzködő festmények. Előadás 
a múzeum könyvtártermében 

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

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

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

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

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

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

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

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

szekszárdi utamról. Rubányi 
Anita előadóművész felolvasása.

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

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

a Magasiskola írói alkotótábor  
és mesterkurzus tanáraival és  
diákjaival.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

70 év felett a belépés ingyenes. 
A múzeumok 24.00 óráig 

tartanak nyitva.

A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár nyári nyitva tartása:

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

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

•  Augusztus 8. és augusztus 19. között 

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

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

A Tolna Megyei Vöröskereszt
HASZNÁLTRUHA ADOMÁNYOZÁST tart

Helye: 7100 Szekszárd, Dózsa György u. 1.
Ideje: 2016.június 20. (hétfő) 08:00 – 09:00 óráig.

2016. évi tagdíj befizetésére is lehetőség van.
Szeretettel várjuk tagjainkat, a Szekszárdi Nyugdíjasok Területi 

Érdekszövetsége tagjait, és minden rászorulót.



2016. június 19.16

ÁLLANDÓ
KÉSZENLÉT
0-24 ÓRÁIG:

06-30/936-32-55(01526)

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

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

Termelői Bio
Homoktövis termékek

(01531)

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

GYORS ÉS FRISS 
ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS

KERESKEDÉS

•  vitamingazdag zöldség-
gyümölcs választék,

• konyhakész tisztított termékek,
•  friss saláták, közületek 

és lakosság részére.

Akciós ajánlatunk:
június 20-tól – június 25-ig

• görögdinnye 190 Ft/kg
• újburgonya 160 Ft/kg

7100 Szekszárd, Mátyás király u. 74.
Előrendelés: +36–74/412–225,

mobil: +36–30/300–8648,
e-mail: gyorsesfriss@gmail.com

NYITVA TARTÁS:
Hétfő-Péntek: 07:30 – 16:30,
Szombat: 06:00 – 11:00 óráig

NÉZZEN BE HOZZÁNK!
(01533)

Targonca-
vezető, 

emelőgép 
kezelő, 

földmunka-
rakodó 

és 
szállítógép kezelő 

tanfolyamok indulnak,
az ÁTKÉPZŐ BT. 
szervezésében.

Jelentkezés: ÁTKÉPZŐ Bt. 
7100 Szekszárd, 
Arany J. u. 17-21.

Nagy Géza
+36–20/985–9699

(01537)

Eng. szám:
E-000304/2014


