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Boldog, felszabadult, mosolygós gyerekeket látni egész nap -  mondták a tanárok. A drámafoglalkozáson készült felvétel is ezt támasztja alá

Sárkány is járt Szálkán
b a k a -t á b o r  Elhivatott művészpalánták töltötték együtt a hetet

H Í R S Á V

A központban tartják 
a Roma Napot
s z e k s z á r d  Új helyszínen vár
ja a Szekszárdon tartandó Or
szágos Roma Nap a közönsé
get. A helyi roma nemzetiségi 
önkormányzat úgy döntött, 
a sportcsarnok helyett a Pro
métheusz park adjon otthont 
a rendezvénynek augusztus 
19-én. A találkozó így sokkal 
nyitottabbá válik. Az érdek
lődők betekinthetnek a roma 
kultúrába a gasztronómián 
keresztül az éneken át a tán
cokig. A művészeti program 
14 órakor kezdődik, 18 órától 
sztárvendég énekel, majd ut
cabál következik. ■ SZ. Á.

Felmérték az igényeket, 
jöhet a támogatás
szekszárd  Száznegyven- 
kilenc család jelezte a látás
sérültek megyei szervezeté
nél, hogy igénybe venné az 
új vagy használt gépjármű 
beszerzésére vonatkozó tá
mogatást - tudtuk meg Ko
vács Lászlónétól, a megyei 
egyesület elnökétől. Egy ha
marosan módosuló kormány- 
rendeletnek köszönhetően a 
vak és gyengénlátó emberek 
is részesülhetnek gépjármű- 
szerzési támogatásban. Az 
igénylési időszak előrelátha
tólag ősszel kezdődik. ■ V. M.

Faddon és Medinán is 
lesz véradás a héten
tolna  m egye  A héten is szá
mít a véradók jelentkezésére 
a Vöröskereszt. Hétfőn a szek
szárdi véradó állomáson 8 és 
17, kedden a faddi művelődési 
házban 12 és 17, és a dombó- ' 
vári véradó állomáson 7.30 és 
14, szerdán az értényi művelő
dési házban 9.30 és 11.30, va
lamint szakályiban 13 és 15, 
csütörtökön a gyönki művelő
dési házban 9 és 15, valamint 
a dombóvári véradó állomáson 
7 és 14, pénteken pedig a szek
szárdi véradó állomáson 8 és 
14, és a medinai művelődési 
házban 10 és 14 óra között le
het vért adni. ■ M. Á.

Tisztelt Olvasóink!
A lap előfieztésével, 
kézbesítésével kapcsolatos 
kérdéseikkel, problémáikkal 
keressék Szekszárd és Tolna 
ügynökségvezetőjét:
Szekszárd: Szabóné Rózsás Éva 
20/561-0309
Tolna: Stephaich Tamás 20/460- 
6355

Harmadszor rendezte meg 
animációs, báb-, drámajá
ték- és versművészeti táborát 
a Baka István Alapítvány. 
Ezúttal Szálka volt a helyszín.

Hanoi Erzsébet

Élmény gyereknek és pedagó
gusnak egyaránt a Baka István 
animációs, báb-, drámajáték- és 
versművészeti tábor, amelyet 
felváltva Szálkán és Szegeden 
rendeznek meg. Az idei a harma
dik tábor volt, amelynek hely
színéül a Tolna megyei telepü
lésen található Múzsa Kulcsos 
Alkotóház szolgált vasárnaptól 
vasárnapig. Baka Istvánná, a 
17 éve elhunyt költő, író, mű
fordító özvegye elmondta, hogy 
a férje életében két meghatáro
zó városhoz kötődően szervezik 
a táborokat, hiszen Baka István 
Szegeden élt, de Szekszárdon 
született. Ám a szálak másutt 
is összefutnak, mivel az alkotó
ház a művészetpártoló szegedi 
Dobcsányi László tulajdona, aki 
családjával együtt végig remek 
házigazdának bizonyult.

A birtok kapuja közel a köz
ség központjához, az egyik ka

nyarban bújik meg. Mögötte 
egy hatalmas udvarú ház és 
melléképület várja a vendéget. 
Az erdővel körülölelt terület 
szinte követeli a történetszö
vést, játékra ösztönzi az em
bert, megihleti azt, aki csak 
beteszi a lábát.

A szekszárdi és szegedi ifjak 
a Kecskemétről érkezett Orosz 
Andrea grafikus segítségével az 
anirrtációkészítés rejtelmeivel 
ismerkedtek meg, Kelle Jázmin, 
a Kövér Béla Bábszínház bábké
szítőjének irányításával maguk 
alkották szereplőiket, a gyulai 
Kiss László író a költőiskolát ve
zette, a szekszárdi Baka István 
Általános Iskola két pedagógusa, 
Rotkainé Pászti Lívia és Kocsis- 
né Dóra Ildikó drámajáték-foglal-

b a k a  Is t v á n  életében is sokat 
tett az ifjúság művészetre nevelé
séért, 20 évig volt a  10-14 éve
seknek szóló Kincskereső című 
irodalm i fo lyó ira t szerkesztője. A  
mostani táborok pedig az évente 
megrendezett Kincskereső-tábo
rok költőiskolájának hagyomá
nyait követik, ahol több, később

kozásokat tartott nekik. Ennek 
volt eredménye, hogy míg az 
ember bent beszélgetett néhány 
táborozóval, addig azon is járt 
az esze, hogy vajon ki merjen-e 
lépni, ugyanis mást sem lehetett 
hallani, minthogy: „Elpusztul
tok!” Aztán kiderült, hogy csak a 
sárkány jelent meg. Már megint.

Hegedűs Vandát nem is za
varta a mesélésben a fenyege
tőzés. A táborba harmadjára 
visszatérő Garay gimis lány el
mondta, hogy itt igazán ki tud 
teljesedni, élvezi a színjátszást, 
a versírást, sőt alkalmi lányban
dát is alakítottak. A Baka-isko
lás Vörös Fanni velős értékelése 
ekképp szólt: tíz pontból tízet 
érdemel minden; az osztálytárs, 
a 10 éves Szabó Dániel a sok új

sikeressé váló költő, irodalomtör
ténész is megfordult fia ta lké n t 
A z első Baka-tábor művésztaná
ra i Nagy Gábor költő, író, iroda
lomtörténész, K is Pál István író, 
költő, tanár, újságíró, Baky Péter 
festőművész, Orbán György elő
adóművész és Rotkai Pászti Lívia  
drámapedagógus voltak.

ismeretséget emelte ki. A sze
gedi Szabó Péter pedig ezennel 
örömmel tudatja, hogy Szálkán 
megalkotta élete első versét.

A foglalkozásokon kívül für
dőzésre is szakítottak időt a tá
borozok, illetve átgyalogoltak 
Grábócra, hogy megtekintsék a 
szerb ortodox kolostort és temp
lomot, jártak a simontornyai 
vármúzeumban, Szekszárdon 
a pályaudvartól a helyi kötő
désű írók, költők emlékét őrző 
Babits-házig sétáltak, később a 
Petrits Mézeskalács Múzeum
ban és megyei múzeumban is 
szétnéztek. Neves vendégelő
adók is tiszteletüket tették a 
táborban. Szabó T. Anna költő, 
Orosz István Kossuth-díjas gra
fikusművész, animációs film
rendező és Weisz Béla karika- 
turista, grafikusművész járt a 
gyerekeknél, és tartott nekik 
előadást, illetve Orbán György 
előadóművész adta elő Babits: 
Jónás könyve című költeményét.

A tábor a Magyar Szak- és 
Szépirodalmi Szerzők és Kiadók 
Reprográfiai Egyesületének tá
mogatásával valósult meg. A 
gyerekek kalandjait a Szőke Ist
vánná által szerkesztett tábori 
újság őrzi.

Környezetvédelmi 
szempontok 
a beszerzésben
k ö l e s d  Úgynevezett zöld be
szerzési rendszert működtet 
a kölesdi önkormányzat ez év 
júliustól kezdve -  tudtuk meg 
Berényi István polgármestertől. 
A Survive Enviro Környezetme
nedzsment Tanácsadó Nonprofit 
Kft. közreműködésével létrejött 
mintaprojekt célja, hogy az ár 
és a minőség mellett a környe
zetvédelmi szempontokat is 
figyelembe vegyék a beszerzési 
döntéseknél. Az önkormányzat 
vállalta, hogy számítógépek, 
irodai berendezések, a beltéri 
világítás, háztartási berende
zések és irodai papír termékek 
vásárlása során minden esetben 
alkalmaz zöld kritériumokat.

A környezetbarát termékek 
műszaki követelményei minden 
esetben megfelelnek az öko- 
dizájn direktíváknak, azaz az 
Európai Parlament és a Tanács 
-  az energiával kapcsolatos ter
mékek környezetbarát tervezé
sére vonatkozó - irányelveinek. 
Emellett a hivatalos ökocímkék, 
védjegyek kritériumrendszeré
vel is harmonizálnak. ■ H. T.

Bikinivel tárul 
fel az üdülőhely 
habos oldala
FADD-DOMBORi A népszerű üdü
lőhely „habos oldala” is feltárul 
a most hétvégi Fadd-Dombori 
Nyári Fesztiválon. Az Együtt 
Domboriért Egyesület (EDE) ál
tal rendezendő program július 
27-én, pénteken rock-bluesesttel 
indul, környékbeli zenekarok 
melegítik be a közönséget az esti 
Takáts Tamás DBB-koncertre. 
Szombaton délután nyűik a 
kézművesudvar, a helyitermék- 
udvar és a borudvar. Idén is 
lesz szépségverseny, valamint 
modemtánc-bemutató. Este Tol
na megyei zenekarok csinálják a 
fesztivált és a vízparti bulit. Va
sárnap reggel indul a strandfoci- 
bajnokság, lesz (hal)főzőverseny 
is. Délután gyermek- és ifjúsági 
programok várják a fiatalokat, 
kommandós és táncbemutató
val, folklórműsorral. A fesztivál 
fénypontjának ígérkezik a Biki
ni együttes esti koncertje.

A Gemenc Volán mindhárom 
napon buszjáratokat indít az 
esti programok után a Dom- 
bor-Fadd-Tolna-Szekszárd 
vonalon. ■ S. K.

A Kincskereső-táborok hagyományát viszik tovább

Mindent rendben talált 
a minisztériumi ellenőrzés
M e d in a  Az eddigi felhasználás 
az együttműködési és támoga
tási szerződésben foglaltaknak 
megfelelően történt -  áll ab
ban a jegyzőkönyvben, amely 
a Honvédelmi Minisztérium 
(HM) múlt heti ellenőrzése al
kalmából készült Medinán. A 
HM szakemberei azt ellenőriz
ték, hogy a megállapodás sze
rint történik-e annak a pénz
nek a felhasználása, amelyet a 
HM biztosít a medinai önkor
mányzat részére annak kap
csán, hogy Medinán épül meg 
a NATO-lokátor.

A település négy év alatt ösz- 
szesen százmillió forint támo
gatásban részesül, amelyet inf
rastrukturális fejlesztésekre

használhat fel. Az önkormány
zat számlájára eddig két rész
letben, tavaly és idén összesen 
50 millió forint érkezett. A ta
valyi huszonötmillióból nem 
egészen nyolcmilliót használ
tak fel, idén pedig eddig 11,1 
milliót költöttek, többek között 
az ivóvízminőség-javító, a bel
területi vízrendezést célzó, a 
településközpont felújítását 
szolgáló programok előkészíté
sére, játszótér- és parképítésre, 
a szőlőhegyi útfelújításra.

Az ötvenmillióból jelenleg 
még kb. 31 millió forint áll 
rendelkezésre, amelynek je
lentős hányadát pályázati ön
részként tartalékolja az önkor
mányzat. ■ S. ZS.
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Szekszárd, Tartsay V. u. 6. 
Tel.:74/412-003 
Mohács, Felszabadulás u. 8.
Tel.: 69/302-132
Nyitva: h-től p-ig 8-16.30 óráig, sz: 8-11.

Az árak az Áfát tartalmazzák, 
és visszavonásig érvényesek!
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Szekszárd, Széchenyi u. 28. 
www.matokoptika.hu 
Telefon: 74/511-808
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