SZÁLKA

1. A település területére vonatkozó információk:
Teljes terület
Ebből

szántó
gazdasági erdő
védett terület
ipari hasznosítású
terület
egyéb

1707,6 ha
198,3 ha
1082 ha (összes erdő)
933 ha (NATURA 2000 az erdőből)
427,3 ha

Polgármesteri Hivatal: 7121 Szálka Petőfi utca 2.
Polgármester neve: Pálfi János
Tel.: 74/509-520, 74/509-521
E-mail: pmhivatal.szalka@t-online.hu
Honlap: www.szalka.hu

2. Természeti értékek:
Szálkai tórendszer
Szálka mellett a szekszárdi dombvidék leghosszabb
északkelet-délnyugati irányú völgyének elzárásával
szabálytalan alakú víztározó jött létre. Ez a
mesterséges tó ma a falu legnagyobb vonzereje.
Horgászatra, csónakázásra, az újonnan kialakított
strand fürdésre, vízi sportokra kínál lehetőséget.

3. Kulturális látnivalók: (tájház, múzeum, kiállítás, gyűjtemény, egyéb)
Szarvas Szobor

Szálka

erdeiben

sokféle

vad

található.

Különösen szarvas állománya híres, területén
lőtték 1891-ben azt a szarvasbikát, mely 14,5
kg-os agancsával hosszú ideig világrekord
volt.

Ennek

emlékét

őrzi

a

település

központjában álló szarvasbika szobra. A
szobrot

a

szálkai

önkormányzat

megbízásából Farkas Pál, szekszárdi szobrász
készítette.

Német nemzetiségi tájszoba

Elérhetőségek:
7121 Szálka Petőfi utca 2.
Polgármesteri hivatal: 74/509-520
Dani Lászlóné: 30/204-6763

Szálka szerb település volt régen, majd a törökök
kiűzése után a svábok telepedtek le ezen a területen.
Ennek megfelelően a tájszobában a hagyományos
tisztaszoba, a szerb gyökerekre visszavezethető helyi
kultúra elemei, tárgyai, mindennapi élethez,
mezőgazdasághoz kötődő eszközök kerülnek
bemutatásra. A tájszoba berendezését egyszerű, szolid
színek jellemzik.

A kiállítás az önkormányzat
épületében található – itt
előzetes bejelentkezés alapján
megtekinthető.

Kiállítóház

Elérhetőségek:
7121 Szálka Petőfi utca: az
önkormányzattal szemben álló épület
Polgármesteri hivatal: 74/509-520
Dani Lászlóné: 30/204-6763

A szálkai kiállítóházban régi népi hagyományok bemutatására kerül sor. A kiállításnak három
helyiség biztosít teret, melyek berendezése más-más tematikán alapszik.

Az első szobában ma élő iparművészek által
készített népművészeti tárgyak találhatók, döntő
többségben sárköziek. Az itt fellelhető tárgyakat
az önkormányzat felvásárolta, tehát azok már
saját tulajdonát képezik.

A második szobában kerül sor a helyi természeti értékek bemutatására, a környéken honos
élőlényeket makettszerűen. ill. gyűjteményként megjelenítve. A híres szálkai szarvas bika
eredeti agancsáról készült másolat is részét képezi a kiállításnak, míg az eredeti agancs a
Mezőgazdasági Múzeumban található.

A harmadik szobában a borkészítéshez kötődő eszközök találhatóak. Ez utóbbi helyiséget a
szálkai Decsi-Kiss János által készített képzőművészeti tárgyak színesítik.
Az önkormányzatnál történt előzetes bejelentkezés alapján megtekinthető.

Szálkai Római Katolikus Templom

Cím: 7121 Szálka, Kossuth Lajos u. 78.
Tel.: 74/409-659
A Kossuth Lajos utca és a Napfény utca
sarkán, egy kisebb dombon szabadon álló
egyhajós templomot valószínűleg korábbi,
középkori templom falait felhasználva építtette
Batthyány József bíboros-hercegprímás 1843ban. Toronysisakja 1922-ben készült, míg a
belső

festésre

1961-ben

került

sor.

A

berendezés jellemzően 18. század végi. A
templom műemlékvédelem alatt áll.

Mausz-kápolna

A kápolna 1891-ben épült. Neve az Emmauszjárás hagyományából ered. Húsvét után a hívek
Szálkáról ehhez a kápolnához mentek fel,
megidézve Krisztus emmauszi útját. A felújított
kápolna azon a ponton áll, ahol a Szekszárdidombság találkozik a Sárközzel.

4. Helyi termelők (elérhetőség, bemutatás):
Kékes Gáborné – méhészet, méz:
Cím: 7121 Szálka, Kossuth u. 1.
Tel.: 20/503-5188
E-mail: xeen@freemail.hu
László Rudolf – méhészet, méz:
Cím: 7121 Szálka, Petőfi út 5.
Tel.: 30/812-7436
E-mail: rudi1955@mailbox.hu
Lovász József – méz:
Cím: 7121 Szálka, Kossuth 25.
Tel.: 30/342-8222
E-mail: lovaszjozsef@citromail.hu
Ortó János – tejtermékek (sajt, túró, tejföl, vaj, stb.):
Cím: 7121 Szálka, Petőfi u. 36.
Tel.: 30/447-5874
E-mail: lili1@tolna.net
Vámosi Albert – méhész (méz):
Cím: 7121 Szálka, Petőfi S. u. 42.
Tel.: 20/350-9109
5. Szálláshely (cím, kapcsolattartó, elérhetőség, bemutatás):
A szálkai szállások listája a település honlapján www.szalka.hu „Vendégfogadás”
menüpont alatt érhető el.

6. Non-profit szervezetek (kapcsolattartó, elérhetőség, mivel foglalkoznak):
Név

Képviselő

Elérhetőség

1.

Szálka Községért Közalapítvány

Varga Zsolt

2.

Szálkán a Művészetért Alapítvány

Decsi Kiss János

3.

Szögedi Múzsa NKFT

Dobcsányi László

30/903-4846

4.

Szekszárd-Szálkai Vadásztársaság

Pálfi János

30/937-2633

5.

Hal-Szálka Egyesület

Gyernik József

20/911-0656

6.

Szálkai Turistaparadicsomért
Alapítvány

Várfy tibor

30/377-3408

7. Rendezvények:
 Falunap:
Szálkán minden év augusztus utolsó szombatján tartják a falunapot. A
gyerekeket kézműves foglalkozás várja, de halászléfőző verseny, zenei műsorok,
este pedig utcabál színesíti a programot. A délután folyamán kerülnek átadásra a
díszpolgári oklevelek.
 Mesés Téli Esték:
Ősz végétől kezdve minden téli hónapban egy lakalommal tartanak egy előadás,
melynek témája többek közt az egészséges életmód, mesemondás, úti
beszámolók.

