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„... ez szenzációs ötlet!” Híd a kórház és a kápolna között – újra áll a kőkereszt

’Hogy ne kelljen sárban úszni a tanyára

Alig pár hete jelentette be a 
szekszárdi önkormányzat a 
közösségi kertekről szóló új 
programjának hírét, máris töb-
ben jelentkeztek, hogy parcel-
láikban foglalkozzanak a zöld-
ség- és gyümölcstermesztés, a 
virágültetés örömeivel. 

Mint arról már beszámoltunk, 
a város nemrég úgy határozott, 
hogy élettel tölti meg a haszná-

laton kívüli területeket, s a lakó-
telepeken élőknek lehetőséget 
biztosít arra, hogy szabadidős 
tevékenységüket konyhakert 
művelésével egészíthessék ki.

Ács Rezső alpolgármester 
szeptember 25-én a Honvéd 
utcai Fecskeház tőszomszédsá-
gában megvalósult beruházási 
helyszínen méltatta az Alisca 
Terra Kft. tevékenységét, lévén, 
a cég eddig is nagy energiákat 
fordított a környezettudatos 
nevelésre, a közösségi kertek 
kialakításánál pedig vállalta az 
ágyások elrendezését, a szüksé-
ges termőföld biztosítását. 

A parcellák komposztálással, 
illetve szerves hulladék felhasz-
nálásával készültek el. 17 ágyást 
sikerült kialakítani, amelyek mel-
lett még kerti csapot is kiépítet-

tek a kezdeményezők, a kert két 
szélén pedig a mozgássérültek 
számára alakítottak ki ágyásokat.  

Ezzel kapcsolatban Ács Rezső 
megjegyezte, a jövőben is vala-
mennyi közösségi kert építésé-
nél figyelemmel lesz az önkor-
mányzat arra, hogy a segítséggel 
élők számára is biztosítsák a 
kertművelés lehetőségét. Ki-
emelte: a program kísérleti jel-
legű, ám szeretnék a város mi-

nél több területére kiterjeszteni 
a kezdeményezést. 

Mint megjegyezte, néhányan 
ugyan szkeptikusak voltak a kert- 
építés kapcsán, de az átadás nap-
ja a bizonyíték rá, hogy jó döntés 
volt: nem véletlenül jelentkeztek 
igen sokan a programra. 

Az alpolgármester reményé-
nek adott hangot a tekintetben, 
hogy a következő hetekben a töb-
bi parcellát is fel tudják használ-
ni, amelyeken túl újabb kiskertek 
kialakítására is lehetőség nyílik a 
Fecskeház melletti területen. 

A város az első 17 parcella 
művelőjének vetőmagcsoma-
got ajánl fel, amelyeket a városi 
főkertésztől, Katzné Meszlényi 
Erikától lehet átvenni. A hiva-
talos kertmegnyitón Ács Re-
zső kitért arra is, a kerület Fi-

desz-KDNP-s képviselője, Máté 
Péter, valamint a közgyűlés gaz-
dasági bizottságának vezetője, 
Kővári László is sokat tettek 
azért, hogy a kezdeményezés 
útjára indulhasson a városban. 

A kertátadón Máté Péter kép-
viselő örömét fejezte ki amiatt, 
hogy a szkeptikus véleményekkel 
szemben („úgysem fogja ezeket a 

kerteket senki sem művelni”) jó 
néhány vállalkozó kedvű ember 
él a városban, aki szívesen műveli 
a parcellákat. Kővári László szin-
tén örömének adott hangot azzal 
kapcsolatban, hogy igen rövid 
idő alatt sok jelentkező igényelt 
parcellát. Ahogy arra kitért, a fő-
városban az ilyen jellegű kertek 
már dúsan, szépen teremnek, 
működnek, s bízik abban, hogy 
Szekszárdon is így lesz.

Ács Rezső hozzátette: jó len-
ne, ha a közösségi kertekbe nem 
csak dolgozni, hanem leülni, pi-
henni, beszélgetni is járnának 
az emberek. 

A parcellákat vagyonvédelmi 
okokból egyébként bekerítették, 
a területhez valamennyi kert-
művelő kulcsot kap. Az Alisca 
Terra Kft. az ősz folyamán tájé-

koztatót is tart a biokertészke-
désről a kertigénylők számára 
– tudhattuk meg az átadón a cég 
kommunikációs munkatársától, 
Kővári Ildikótól.

A kiskertek megnyitója a kert- 
igénylők, az alpolgármester, va-
lamint a jelen lévő képviselők 
közös fűszernövény-ültetésével 
zárult.

 Gy. L. 

Több évtizedes kényszerű 
hányattatásból került vissza 
eredeti helyére az a belváro-
si útszéli kereszt, amelytől a 
kommunizmus alatt igencsak 
viszolyoghattak, miután az 

ötvenes évek elején, kiemel-
ve a Béri-Balogh Ádám utcai 
helyéről a kórházi kápolna 
udvarán rejtették el. 

Rizmayer Róbert kőrestaurátor 
felújításában a kereszt nemrég 
újjászületett és szeptember 28-
án, vasárnap Bacsmai László 
esperes-plébános által fel is 
szenteltetett a kórház vadonat-
új szárnya előtti, eredeti helyén. 
A szekszárdi katolikus elöljáró a 
nagy érdeklődés mellett tartott 
eseményen úgy fogalmazott: a 
kereszt számunkra szent, vonz, 
megerősít. Erősíti a gyengét, 
szelídíti az erőset. E vallási 
emlék csípte a szemét a múlt 
rendszer „uralkodóinak” és a 

kórházi kápolna udvarán rej-
tették azt el, most viszont méltó 
helyére került, bizonyítékául, 
hogy nem felejtettük el – tette 
hozzá Bacsmai plébános, aki ar-
ról is beszélt: a kereszt mostan-
tól a kápolna és a kórház között 
egyfajta hidat képez. 

Adjon a kereszt erőt a bete-
geknek, szenvedőknek – mond-
ta, majd megköszönte a hívek 
adományát és az önkormányzat 
támogatását.

Ács Rezső, Szekszárd alpol-
gármestere beszédében azt 
hangsúlyozta: a város szerves 
elemei a kisebb közösségek, 
azokból emelkednek ki, akik a 
hit és az erkölcs alapján állnak. 
A kereszt az elmúlt évtizedek-

ben méltatlan helyen volt és a 
rendszerváltást követően sem 
mindenki támogatta az ere-
deti helyére történő visszahe-
lyezést, mondvacsinált okokra 
hivatkozva – beszélt az előz-
ményekről az alpolgármester, 
aki kifejezte abbéli kívánságát 
is: legyen a kereszt a hit és az 
erkölcs emléke, szolgáljon jel-
zőtáblaként minden szekszárdi 
ember számára. 

Az újraállított kereszt a kato-
likus közösségek összefogásá-
nak szimbóluma, amely körül 
nemsokára élővirágok nyílnak 
– mondta a szentelésen Hor-
váth István polgármester. 

 HunEsz

A domboldalak vízelveze-
tésére megoldást nyújtó 
városi projektet adtak át az 
önkormányzat és a gazdák 
együttműködésében a Fad-
di-völgyben október elsején. 
Ilyen betonvápás vízelveze-
tő beruházást több helyütt 
is megvalósítottak ez elmúlt 
időszakban a dűlőkben: Kővá-
ri László, a gazdasági és pénz-
ügyi bizottság elnöke, illetve 
Bodri István bortermelő, a 
Szekszárdi Meliorizációs Non-
profit Kft. ügyvezetője nem kis 
munkával járult hozzá, hogy a 
projektek megvalósuljanak.

A beruházásokat két nonprofit 
cég, a Szekszárdi, továbbá a Gu-
rovica Meliorizációs Nonprofit 
Kft. végezte el. A pályázatokkal 
2011-ben nyertek, az elmúlt 
évek pedig a tervezésről, kivite-
lezésről szóltak – emlékeztetett a 
folyamatra a domboldalon ren-
dezett sajtótájékoztatón Ács Re-
zső, Szekszárd alpolgármestere. 

Két program futott párhuza-
mosan egymás mellett: közülük 
az egyik a Szekszárdi Meliori-
zációs Nonprofit Kft. által meg-
valósított fejlesztés, amely öt 
völgyet, így a faddit is érintette. 

Ács kifejtette: az első program-
ban összesen 3,7 kilométernyi 
betonvápás vízelvezető került 
kiépítésre az említett öt völgy-
ben, de támfalak is épületek 
összesen 244 millió forintért: 
ez az összeg ugyan 280 millió-
ról indult, de a 30%-os önerőt 
a város és a tanyatulajdonosok 
közösen adták össze. 

Összesen közel 400 millió 
forintos fejlesztés valósult meg, 
amelynek második, vagyis az 
önkormányzati utakat érintő 
része mintegy 120 millió fo-
rintba került: ez a faluhelyi és a 
gurovicai dűlőket érintette, ahol 
3,1 kilométer hosszúságban 
épült ki betonvápás vízelvezető. 
Támogatást 70%-ban az Euró-
pai Mezőgazdasági és Vidékfej-
lesztési Alap adott a projekthez.

Az alpolgármester megkö-
szönte a gazdák támogatását 
az önerő tekintetében, egyben 
fontosnak nevezte, hogy a kö-
vetkező években valamennyi 
dűlőben hasonló körülmények 
között lehessen megközelíteni a 
szőlőterületeket. 

A sajtóeseményen Kővári 
László hangsúlyozta: a vápás víz- 
elvezetés szükségességét a csa-
padékos időszak mutatja meg, 

mivel a vízelvezetés a kiépített 
területeken nem okoz már ak-
kora gondot, mint korábban, 
amikor zúzalékolni, tolólapozni 
kellett egyes helyeken, a szőlők 
megközelítése érdekében. Utalt 
arra is: a soron következő uniós 
programban a vízrendezési té-
mák kiemelten szerepelnek, de 
a megyei területfejlesztési prog-
ramban a Sárköz vízrendezését 
is kiemelt projektként kezelik. 
Kővári László a betonutas térsé-
gek kapcsán azt is megjegyezte: 
az ilyenekben egészen más a sző-
lőművelés kultúrája, hiszen az 
emberek jobban összetartanak, 
s szebb az ültetvények állapota 
is, mint az olyan dűlőkben, ahol 
nem tudnak minden esetben 
felmenni permetezni. Kiemel-
te: fontos, hogy Szekszárd ezzel 
foglalkozzon, s 2020-ig a leg-

fontosabb vízgyűjtő területeken, 
ahol még nem épült ki betonút, 
a gazdák közreműködésével 
megépülhessen. A gazdasági- és 
pénzügyi bizottság elnöke azt is 
hangsúlyozta, hogy a megvaló-
sult projektet a város előfinan-
szírozta. 

Bodri István arról beszélt az 
átadón, hogy három éve még 
alig lehetett gyalog felmenni a 
területre, éppen ezért minden-
hol örülnek a gazdák, ahol ezek 
a munkálatok megvalósultak.

Az esemény végén Ács Rezső 
alpolgármester, Kővári László 
és Bodri István a gazdák nevé-
ben is, egy helybéli tulajdonos-
sal együtt átvágták az új beto-
núton kifeszített nemzeti színű 
szalagot, ezzel átadva a beruhá-
zást a helyieknek. 

 Lévai Márton

Szabadulás a tízemeletesből
Dr. Csákiné Jilling Zsuzsa a Béri 
Balogh Ádám utca egyik to-
ronyházában lakik és mint meg-
tudtuk, nagy örömére szolgált a 
kezdeményezés. „A fiam látta 
az interneten, aztán magam is 
utánaolvastam a remek lehető-
ségnek, végül úgy döntöttem, 
igényelek én is kertet” – közölte 
lapunkkal a kertészkedésért ra-

jongó hölgy, aki zöldségfélét és 
vágóvirágot fog termeszteni. A 
terület, amelyet kapott, kényel-
mesen megművelhető, ráadásul 
közel van a lakásához – mond-
ta, hozzátéve: idővel kiváló kö-
zösség alakulhat ki a kertben, 
ahol segíthetnek egymásnak az 
öntözésben, a kertészkedésben 
vagy a palántacserélés, ötletadás 
terén. 

Nem adták fel
Kalauzné Ági is szívesen nyilat-
kozott a Szekszárdi Vasárnap-
nak: amint azt megtudhattuk, ő 
és férje korábban kerttulajdono-
sok voltak, ám ahogy haladtak 
előre a korral, fizikai aktivitásuk 
is csökkent és el kellett adniuk 
kertes ingatlanjukat. Ennek elle-

nére, amint tavasszal rábukkan-
tak a városi kezdeményezésre, 
úgy látták: mivel Béri Balogh 
utcai lakásukhoz közel lesz a 
kiskertes helyszín, beadják igé-
nyüket a kiskertre. „A kertben 
levegőn leszünk, ahol fűszernö-
vényeket, rózsát szeretnék term-
eszteni” – árulta el a hölgy. 

Sajtótájékoztatón mutatták be 
programjukat az önkormány-
zati választáson közös listán 
induló ellenzéki pártok.

A Béla király téren megtartott 
eseményen dr. Hadházy Ákos 
(LMP), a baloldal polgármester-
jelöltje elmondta: olyan várost 
szeretnének, amelyben nem az 

egyéni érdekek határozzák meg 
a település politikáját, de ugyan-
ilyen fontos a munkahelyterem-
tés elősegítése is. „Nem az szá-
mít, kit választanak a polgárok, 
hanem akit megválasztanak, az 
miként dolgozik, mit képvisel, 
milyen program mentén halad” 
– fogalmazott Hadházy.

Zaják Rita (Együtt-PM) a 
korrupció elleni harcot tartja 
fontosnak, s ennek leghatéko-
nyabb fegyvereként a nyilvános-
ságot említette. Dr. Mezei László 
(MSZP) szerint a városnak nem 
luxusberuházásokra van szüksé-
ge, hanem olyan fejlesztésekre, 
amelyek a helyi kisvállalkozóknak 

biztosítanak lehetőséget. A szoci-
alista politikus a luxusberuházá-
sok közé sorolta a Babits Mihály 
Kulturális Központ megújítását 
szolgáló Agóra-programot is – 
ami egyébként annak idején párt-
társa, Halmai Gáborné kezdemé-
nyezésére, a baloldali kormány 
támogatásával indult el.         - fl -
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A vízelvezetők rendbetételével folytatódik a járdaépítés
Szabadtéri képviselői foga-
dóórát tartott szeptember 24-
én este Szekszárd alpolgár-
mestere, Ács Rezső a 2. számú 
választókörzetben dr. Haag 
Éva alpolgármester és Máté 
Péter képviselő részvételével. 
A Mátyás király és Zrínyi utcák 
kereszteződésében tartott fó-
rumon egyebek mellett kide-
rült: a városvezetés az eddig 
elvégzett út- és járdaépítési 
beruházások mentén szeret-
ne továbblépni, a munkálatok 
pedig a jövőben kiegészülnek 
a vízelvezetési problémák or-
voslásával is.

Az önkormányzat városszerte 
újabb parkolóhelyeket szeretne 
kialakítani, miután a meglévő 
lakótelepi parkolók a 70’-es, 
80’-as évek gépkocsiállományá-
nak megfelelően lettek megépít-
ve. Ez a terv – az önkormányzat 
által a fiataloknak biztosított 
munkalehetőségekkel együtt – 
az élhető város program részei 
– közölte Ács Rezső. Az alpol-
gármester azt is hangsúlyozta: 
a megyeszékhelyen fejlesztenék 
az élelmiszeripart, de egy újabb 

idősek otthonára is szükség van, 
amely előzetes igényfelmérés 
alapján készülne el. Mindezen 
túl a paksi fejlesztésekkel pár-
huzamosan is vannak elképze-
lései a városnak – tette hozzá.

Dr. Haag Éva a fórumon kitért 
a jelenleg is folyó út- és járdaépí-
tésre, majd hozzátette: a követ-
kező időszakban a vízelvezetés-
re, az árkok tisztítására is kiemelt 
figyelmet kívánnak fordítani. Az 
alpolgármester a felújításoknál 
tapasztalt különös helyzetekre 
kitérve megjegyezte: van, ahol a 
munkálatokat hátráltatják, hogy 
a lakók gyakran virágágyást csi-
nálnak az árkok széléből. 

A Damjanich, a Pollack, il-
letve a Patak utcai vízátfolyók, 
árkok problémáival kapcso-
latban Ács Rezső elmondta: a 
különböző medrek különböző 
fenntartás alá (pl. a közútkez-
előhöz) tartoznak, éppen ezért 
arra törekednek, hogy minél 
hamarabb egy gazdája legyen 
ezen közműveknek. Az alpol-
gármester azt is felhozta, hogy 
minél előbb szükséges a teher-
mentesítő út és a Mátyás király 
utca csatlakozásánál gyalogát-

kelőhelyet létesíteni, lévén, az 
ipari területen dolgozók ezen 
a helyen kelnek át az úttesten 
munkahelyeikre menet. 

Haag Éva tájékoztatta a je-
lenlévőket: október végéig a 
városvezetés reményei szerint a 
kukákat illető bővítés elbírálása 
befejeződik és több szemetest 
helyezhetnek ki a városban.

Egy problémafelvetésre, amely 
arra irányult, hogy túl rövid a 
közlekedési lámpáknál az átke-
lési idő a négysávos belvárosi 
utcánál, valamint gyakran nem 
is sípolnak a lámpaegységek, Ács 

Rezső közölte: az ezzel kapcsola-
tos problémákat év végéig orvo-
solják, miután a város komplett 
közlekedésilámpa-rendszerét 
újra kívánják terveztetni. Zeb-
rát is kapnak a kerületben élők, 
hiszen a fogadóóra helyszínéül 
is szolgáló Mátyás király–Zrí-
nyi utcai csomópontnál ez régi 
probléma. Ez 2015 folyamán 
valósulhat meg: azért nem ha-
marabb, mert egy gyalogátkelő-
nek számos kritériumnak kell 
megfelelnie, például a megfelelő 
világítás tekintetében. 

 Gy. L

Nagy lehetőségek és sok kilincselés előtt állunk
Ebben a kormányzati ciklusban ren-
geteg feladatot vett át az állam az ön-
kormányzatoktól. A legtöbb esetben 
komoly terhektől szabadultak meg az 
érintett települések, ám a nagy volu-
menű szerepvállalás azt is jelenti, hogy a 
polgármesterek sokkal többet kilincsel-
hetnek, lobbizhatnak „odafent” a pénze-
kért, mint eddig – többek között erről is 
kérdeztük Ács Rezső alpolgármestert.

– Az intenzív állami szerepvállalás elle-
nére azért jócskán marad döntenivalónk 
– szögezte le Ács Rezső. Hozzátette: – Van 
bőven kompetenciánk a helyi ügyeket il-
letően. Hogy mást nem mondjak, pilla-
natnyilag 450 új munkahelyre van kilátás 
Szekszárdon – hogy ez valóban létrejöjjön, 
a testületnek gyors döntéseket kellett meg-
hoznia. Ha már a munkahely-piaci helyzet-
nél tartunk, szeretném elmondani, hogy a 
jövőben különösen fontos lenne, hogy az 
oktatást szinkronba hozzuk vele, vagyis az 
oktatásnak a megfelelő, illetve a hiányzó 
munkaerő képzésére kell koncentrálnia. 
Szekszárdon pillanatnyilag 4,9 százalék a 
regisztrált álláskeresők aránya, ami orszá-
gos viszonylatban kiemelkedően alacsony 
érték. Ehhez tegyük hozzá, hogy nem csak 
munkát keresnek sokan, hanem munkaerőt 
is, ezért lenne fontos, hogy szinkronba hoz-
zuk az oktatást az igényekkel.

– Lassan kevés lesz a közmunkaprogram, a mi-
nőségi munkahelyekre is egyre nagyobb az igény.
– A közmunkaprogram már önmagában 
némi negatív felhanggal bír a kívülállók 
számára, de például 22 főt tudunk felvenni a 
közmunkát végzők közül állandó státuszba. 
Számukra tehát a közmunka amolyan ug-
ródeszka volt. Ezt a jövőben a munkáltatók 
felé is megpróbáljuk kiajánlani, vagyis az 
arra érdemeseket egy kicsit „menedzselni” 
szeretnénk. Egyébként erre volt is már pél-
da. A minőségi munkahelyek teremtésének 
ügyében valóban kevesek vagyunk, hiszen 
nagyon komoly beruházások igényelnek 
magasan képzett munkaerőt – itt az állami 
szerepvállalás, segítség elengedhetetlen.
– Ha csak a Szüreti Napokat nézzük, elég sok 
„nagy ember” megfordul Szekszárdon.
– Olyannyira, hogy a kormányzat naptárában 
már rendszeresen szerepel a szekszárdi Szüreti 
Napok. Mindenki láthatta, hogy már miniszteri 
szinten képviselteti magát a kormány városunk 
rendezvényén. Alkalom bőven van lobbizásra, 
amire szükség is lesz, hisz a következő uniós 
pénzügyi ciklusban közel 7 milliárd forintra 
apellálhat Szekszárd, és ha okos ötleteink lesz-
nek, ha továbbra is képesek vagyunk abba az 
irányba húzni a szekeret, amerre a kormányzati 
szándék is mutat, akkor minden bizonnyal óri-
ási és örömteli lehetőségek előtt állunk – már 
ami városunk fejlődését illeti – jelentette ki Ács 
Rezső alpolgármester. Mészáros

A képviselő megy – a Léleképítő marad
– Azt mondják egyesek – külö-
nösen így, kampányidőszakban 
– hogy a Léleképítő jobbikos 
rendezvény, hiszen ön jobbikos 
képviselő a városi közgyűlésben, 
és ön volt a Jobbik szekszárdi el-
nöke is. Szét lehet választani a 
politikát a civil szférától? 

– Szívesebben beszélek a Lé-
leképítőről, mert az már létezett 
politikai pályám előtt is és mű-
ködni fog utána is, de a kérdés-
re válaszolva: nem új keletű ez a 
vád, mert így volt ez a MIÉP-es 
időszakban is – mondja dr. Tóth 
Csaba képviselő, a Léleképítő 
házigazdája. 

– Az MSZP-SZDSZ-es körök 
MIÉP-gyűléseknek titulálták a 
Léleképítőt, az oda járó embe-
reket megpróbálták megbélye-
gezni, talán megfélemlíteni is 

– már akit lehetett. Az igényes 
szekszárdiak azonban követelték 
a folytatást. Maguk győződtek 
meg arról, hogy dr. Béres József, 
dr. Hámori József, dr. Papp Lajos 
– és sorolhatnám – nem politi-
kai kampánybeszédeket mond. 
A minőségi előadók gondos ki-
választása és a Léleképítő aktuál-
politikus személyektől való távol 
tartása volt a záloga annak, hogy 
túléltük a nehéz időket. Németh 
László gondolata igazolódott be: 
„A minőség azáltal, hogy van, 
győz”. Így van ez most is. Jól 
megfér bennem a pártpolitika és 
a pártatlan, de értékrend mellett 
elkötelezett civil gondolkodás. 

– Meglepő, hogy aktivitása elle-
nére jelöltként nem láttuk és nem 
látjuk sehol. Visszavonul talán?

– A politikai és képviselői ak-
tualitásról annyit, hogy valóban 
mint a Jobbik szekszárdi elnöke 
komoly kampányt készültem 
szervezni az országgyűlési vá-
lasztásokra. Úgy éreztem, itt az 
idő, beleadhatok apait-anyait. Jó 
kapcsolataim voltak előadókban 
és komoly tapasztalataim a szer-
vezésben. A tervem megvolt, 
amikor váratlanul, 2013 máju-
sában a Jobbik pártigazgatója, 
Szabó Gábor megvonta tőlem a 
bizalmat és a stafétát másoknak 
adta. A meglepő tollvonásos 
megoldás nem esett jól és máig 
sem tudom az igazi okát, de ösz-
szességében nem bánom, egyéni 
és személyes okok miatt. 

– Milyen kapcsolata van most a 
Jobbikkal, illetve a szekszárdiakkal?

– Ami másfél éve Szekszár-
don történik a Jobbiknál, az 
nem az én érdemem.

– Fenyvesi Csaba polgármesterje-
lölttel van személyes kapcsolata? 

– Nem találkoztam még vele, 
de szeretném lezárni ezt a kér-
déskört azzal, hogy a magam 
részéről teljesen visszavonultam 
a pártpolitikától, és valóban ne 
keressen senki a jelöltek között. 
Ha valaha ismét a közéletben 
tevékeny leszek, azt csak füg-
getlenként teszem, de erre még 
nincsen tervem. A Léleképítőt 
viszont folytatom. „A víz sza-
lad, de a kő marad”.
(Az interjú 2. részét következő 
számunkban közöljük.)
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Megújult a Kápolna tér
A város saját erőből, mintegy 56 
millió forint ráfordítással újította 
meg a Kápolna teret, amely tör-
ténete során először kapott asz-
faltburkolatot. „Régi adósságát 
törlesztette a város a tér felújítá-
sával” – fogalmazott Ács Rezső 
alpolgármester a Felsőváros for-
galmas csomópontjának csütör-
töki átadó ünnepségén. A körzet 

korábbi és jelenlegi képviselője, 
Kővári László és dr. Tóth Gyula 
is sokat lobbizott azért, hogy az 
új buszmegállók mellett a dísz-
burkolatot is kapott területen ját-
szóteret és 30 férőhelyes parkolót 
is kialakított a kivitelező Kész 
Kft., s immár szilárd burkolaton 
közelíthető meg a közelmúltban 
megújult Remete-csurgó. Dr. Tóth Gyula képviselő (balról) felsővárosiakkal beszélget

Ilyen volt (Forrás: google.com) Ilyen lett
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Szekszárd összefogott: profi orgonát kap a Garay Ács Rezső: az időseket az év 365 napján tisztelni kell

Még az idén új orgona érkezik 
a városba, mégpedig a Garay 
János Gimnázium dísztermé-
be. Az erről szóló, szeptem-
ber 30-ai sajtótájékoztatón 
Heilmann Józsefné, a gimná-
zium igazgatója kifejtette: az 
iskola célja, hogy a művészeti 
nevelést kiegészítsék. 

A garays diákok a keszthelyi 
Helikon rendezvénysoroza-
ton rendre az ötödik-tizedik 
helyezést érik el, arany, ezüst, 
bronzminősítéssel, különdíjjal 
elismerve az itteni tehetsége-
ket és az intézményt is rendre 
a művészeti gimnáziumokkal 
együtt említik, így kézenfekvő 
volt, hogy a művészeti nevelést 
kiegészítenék egy hangszerrel – 
mondta az igazgató, megemlít-
ve, hogy a dísztermet, ahol az új 
orgona elhelyezésre kerül, mind 
gyakrabban használják – első-
sorban a Garayhoz kötődő volt 
diákok – esküvői szertartások 
helyszínéül. Az igazgató arra is 

kitért: fontos lépés volt az ügy-
ben, hogy a gimnáziumot fenn-
tartó szekszárdi önkormányzat 
azonnal a kezdeményezés mellé 
állt. 

Az ötlet egyik kulcsembere, 
Ékes László indította útjára a 
gimnázium orgonáért rendezett 
estjeit, amelyeken többek közt 
a Gárdonyi Zoltán Református 
Együttes, a Bartina Zenekar, 
a Szekszárdi Madrigálkórus, 
a Mondschein kórus, a Kör-
nyei család és a város számos 
kiemelt művészeti csoportja, 
valamint legutóbb négy pes-
ti zongoraművész is „segített” 
műsorával a nemes cél érde-
kében. Érkezett is támogatás 
magánszemélyektől, cégektől, 
állami vállalattól, például a 
Paksi Atomerőműtől, de a volt 
köztársasági elnök, Schmitt 
Pál is (felesége, Makray Kata-
lin szekszárdi kötődése révén) 
jócskán hozzájárult az orgona 
elkészültéhez – emlékeztetett a 
tájékoztatón Ékes. 

A sajtóeseményen Lozsányi 
Tamás orgonaművész ismertette 
a zeneszerszám beszerzésének 
körülményeit. Mint mondta, szá-
mára is végtelen öröm, hogy egy 
ilyen komoly hangszer érkezik 
Szekszárd patinás intézményé-
be. Lozsányi a kezdeményezők 
számára a választásnál, szakmai 
szempontok alapján a Johannus 
Orgonagyárat javasolta, mert e 
cég az orgonák legmegbízhatóbb 
hazai márkaképviselője, forgal-
mazója. Olcsóbb megoldások is 
felmerültek, sőt, ingyenes is, ám 
a szakértők úgy látták, azok köny-
nyedén a padláson köthetnek ki. 
Újabb érv szólt egy komolyabb, 
négymillió forintos orgona mel-
lett: az a tény, hogy a díszterem 
templomokhoz hasonló akusz-
tikája megérdemelne egy mi-
nőségibb, kihangosítható hang-
rendszert. Így esett a döntés egy 
47 regiszteres hangszerre, melyet 
négyféle stíluskonfigurációban 
(barokk, romantikus, szimfoni-
kus, historikus hangszínezettel) 
lehet majd használni. Az orgo-
na pedálrendszere homorúbb, 
amely a nehezebb orgonaművek 
előadását segíti elő, s valamennyi 
művészi igényt kielégít – érintette 
a technikai részleteket Lozsányi. 

Az eseményen részt vett 
Szekszárd alpolgármestere, Ács 
Rezső is, aki hangsúlyozta: az 
elmúlt hónapok eseményei jól 
tükrözték, hogy ha összefog 
Szekszárd, akkor minden le-
hetséges. A gimnázium eseté-

ben – tette hozzá – az összefo-
gás abban nyilvánult meg, hogy 
sikerült összegyűjteni a négy-
millió forintot az orgona meg-
vásárlására. Elmondta, bízik 
abban, hogy az új orgona a Ga-
ray Általános- és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola növendékeinek 
képzésében is segít. A városve-
zetés fontos célként tűzte maga 
elé, hogy Szekszárdon olyan 
feltételeket biztosítsanak a kö-
zépiskolák számára, amelyek-
kel fel tudják venni a versenyt 
az országban bármelyik okta-
tási intézménnyel – mondta, 
hozzátéve: ebben nyújt kiváló 
lehetőséget az orgona, amely az 
egyre bővülő közösségi rendez-
vények szolgálatára hivatott, és 
amely olyan közegbe kerül, ahol 
az erkölcsi, művészeti nevelés 
kiemelkedő szempont. Ács Re-
zső a sajtóeseményen reményét 
fejezte ki a tekintetben, hogy a 
digitális orgonát október végéig 
átadhatják a nagyközönségnek. 
Végezetül megköszönte vala-
mennyi szekszárdi magánem-
bernek és vállalkozónak, hogy 
a projekt mögé állt.

A hamarosan elkészülő orgo-
nára 2011 óta hat jótékonysági 
estet szervezett a gimnázium. A 
volt köztársasági elnök, Schmitt 
Pál (akiről tudni lehet, hogy 
nagyobb összeggel támogatta a 
hangszervásárlást) szintén járt az 
intézményben, zongoratudását is 
megmutatva a közönségnek.  

 Gy. L.

Gálaműsort szervezett az ön-
kormányzat az idősek világ-
napja alkalmából Szekszárd 
szépkorú polgárainak október 
1-jén a Babits Mihály Kulturális 
Központban. A zsúfolásig telt 
színházteremben az érdeklő-
dők Sebestyén István kakasdi 
bukovinai székely mesemon-
dó, Oszvald Marika operett-
primadonna, Jászai Mari-díjas 
színésznő és Virágh József 
operettszínművész előadását 
hallhatták-láthatták.

Ács Rezső alpolgármester köszön-
tőjében kifejtette: az időseket az év 
365 napján tisztelni kell. „Szek-
szárd azért tart ott, ahol tart, mert 

önök megteremtették azt munká-
jukkal, szorgalmukkal, most pe-
dig jól megérdemelt pihenésüket 
töltik” – mondta Ács Rezső az 
időseknek. Vannak olyan dolgok 
az életben – fogalmazott –, ame-
lyeket nem lehet megtanulni: azo-
kat az életkorral, élettapasztalattal 
lehet összeszedni. „Ilyen a bölcses-
ség, amellyel önök viszonyulnak 
hozzánk”. Ács Rezső megjegyezte: 
szeretné megköszönni azt a böl-
csességet és az azt magában fog-
laló rengeteg jó tanácsot, biztatást, 
amit – úgy is, mint városvezető – 
eddig kapott az idősektől és amely 
segítségre a jövőben is igényt tart.

Az elmúlt évek szekszárdi 
tapasztalataira hivatkozva Ács 

Rezső elmondta: városunkban 
az idős emberek a kor előreha-
ladtával aktívabbakká is válnak, 
amely abból is látható, hogy 

számos nyugdíjasklub működik 
a városban, folyamatosan ren-
dezvényeket szervezve és példát 
mutatva a fiatalok számára. 

A köszöntőt követően az al-
polgármester színpadra szólí-
totta a város valamennyi nyug-
díjasklubjának vezetőjét, így a 
Platán Nyugdíjasklub elnökét, 
Papp Józsefné Marikát; az Or-
szágos Nyugdíjas Polgári Egye-
sület Szekszárd Helyi Szervezete 
részéről Óvári Jánosné Olgát; a 
Mentálhigiénés Műhely Önkén-
tes Központjának Nyugdíjas Ta-
gozatától Zádor Béláné Zsuzsát, 
majd a Babits Nyugdíjas Klub 
képviseletében Dózsa Gyuláné 
Kati néni állt a közönség elé – 
mindannyiukat tapssal köszön-
töttek a jelenlévők. 

A műsor után az önkormány-
zat a gálaműsor valamennyi 
résztvevőjét vendégül látta a 
kulturális központ rendezvény-
termében.  Lévai Márton

Az idei Szekszárdi Szüreti Na-
pok rendezvénysorozatában 
a „Mondschein˝ Szekszárdi 
Német Nemzetiségi Kórus 
Egyesület többnemzetiségű 
kórustalálkozót szervezett. 
A műsort szeptember 20-án 
délelőtt láthatta a közönség a 
Vármegyeháza udvarán felállí-
tott színpadnál.

Az egyesület többször szerve-
zett már megyei illetve országos 
találkozókat, ahol igyekezett 
mindig más-más kórusnak fel-
lépési lehetőséget biztosítani. A 
város német nyelvű lakossága 

mellett mindig számos hallga-
tója volt a szabadtéri szereplé-
seknek.

A műsorban fellépett a Wun-
derland óvoda „Regenbogen˝ 
csoportja, a Szekszárdi Dienes 
Valéria Általános Iskola német 

kórusa, a Mondschein kórus, 
az „Ungaresca Consort”, a Vér-
testolnai Német Nemzetiségi 
Dalkör és a Felsőgallai Német 
Nemzetiségi Dalkör. A válto-
zatos produkciókat minden 
együttesnél a hálás közönség 

tapssal jutalmazta. A műsor 
után a vendég együttesek város-
nézésen, múzeumlátogatáson 
vettek részt. A híres szekszár-
di bort pedig az újra felavatott 
borkútból kóstolhatták meg.
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Fél Szekszárdot korrepetálta már matekból
Gyémántdiplomát vehetett 
át dr. Szenczi László matema-
tika-fizika szakos középisko-
lai tanár, a Garay János Gim-
názium egykori igazgatója 
szeptember 27-én, a Szegedi 
Tudományegyetem Termé-
szettudományi Karán.

Dr. Szenczi László nemzedékek 
sorát tanította Szekszárdon a 
matematika és a fizika rejtelmei-
re. 1950-ben, képzése kezdetekor 
120 fős osztályba került, amely 

létszámból 1954. július 17-én 
13 hallgató kapott csupán tanári 
oklevelet: közülük idén csak öten 
vehették már át gyémántdiplo-
májukat. Köztük foglalt helyet – 
hála Istennek – Laci bácsi is, aki 
az ötvenes években jeles ered-
ménnyel végzett szakpárján. 

Az idős tanárember nyug-
díjasévei nem telnek tétlenül, 
hiszen két, vallási témájú köte-
te már megjelent és folyamato-
san készül következő írásainak 
megjelentetésére is.  Gy. L.
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KÖZLEMÉNY
2014. OKTÓBER 12-ÉN REGGEL 6.00 ÓRÁTÓL ESTE 19.00 ÓRÁIG TARTANDÓ HELYI ÖNKORMÁNYZATI  

KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTER, VALAMINT A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁRÓL

A szavazással kapcsolatos leg-
fontosabb tudnivalók:
A választópolgár a lakcíme szerin-
ti szavazókörben szavazhat (lásd 
alább: szavazókörök címe és utca-
jegyzéke az összesen 39 szavazó-
körről) a szavazóhelyiségben vagy 
– meghatározott esetben - moz-
góurnával. 

Felhívjuk a nemzetiségi vá-
lasztópolgárok figyelmét, hogy 
szavazni minden nemzetiségi 
választópolgárnak egy kijelölt 
szavazókörben van lehetősége 
a nemzetiségi önkormányzati 
képviselők tekintetében, mely a 
következő címen található meg: 
Szekszárd, Szent-Györgyi Albert 
u. 6. (Dienes Valéria Általános 
Iskola földszint).

Felhívjuk továbbá minden vá-
lasztópolgár figyelmét arra, hogy 
mielőtt elindulna szavazni, elle-
nőrizze okmánya érvényességét.
A szavazáshoz szükséges iratok: 
A választópolgárnak igazolnia kell 
a személyazonosságát, valamint 
lakcímét vagy személyi azonosító-
ját. A választópolgárnak az alábbi 
érvényes okmányokkal kell rendel-
keznie:
•  a személyazonossági igazolására: 

érvényes személyazonosító iga-
zolvány (régi típusú, vagy kártya 
formátumú, vagy ideiglenes)/ve-
zetői engedély/ útlevél/ ideiglenes 
útlevél; ÉS

•  a lakcím igazolására: lakcímet 
igazoló hatósági bizonyítvány 
(„lakcímkártya”) lakcímbeje-
lentésről szóló átvételi elismer-
vény/a régi könyvecske alakú 
személyazonosító igazolvány, 
amennyiben tartalmazza a lak-
címet/VAGY

•  a személyi azonosító igazolására: 
lakcímkártya/hatósági bizonyít-
vány, illetőleg igazolás a szemé-
lyi azonosító jelről, régi típusú 
személyazonosító igazolványba 
beragasztott zöld színű 11 szám-
jegyű személyi azonosító.

A mozgóurna iránti kérelmet 
benyújtani a szavazás napján az 
illetékes Szavazatszámláló Bi-
zottsághoz: október 12-én 15.00 
óráig lehet.

Helyi Választási Iroda
Vezetője: Dr. Göttlinger István 
74/504-180. Helyettese: Dr. Kajos 
Nikolett 74/504-166, 74/504-103.
Címe: 7100 Szekszárd, 
Béla király tér 8. 
E-mail: jegyzo@szekszard.hu
Választással kapcsolatos infor-
mációnyújtás: Választási Infor-
mációs Szolgálat, Parrag Ferenc-
né Tel: 74/504-162; 74/504-100.

Felhívjuk a 4., 9., 11., 12. sz. szava-
zókörben állandó lakcímmel ren-
delkező választópolgárok figyelmét, 
hogy bizonyos utcák átkerültek más 
szavazókörbe, így nem ugyanabban 
a szavazókörben szavazhatnak a 
2014. október 12-i választáson, mint 
a korábbi választás alkalmával!
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Károly u., József Attila u., Nyár 
u., Patak u., Rákóczi u. páratlan 
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Szakály Ferenc u., Szluha György 
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Gyakorlóiskola - Mátyás király u. 5. 
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ba u., Kossuth Lajos u. páratlan 
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6. számú szavazókör: I. Béla 
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24-végig, Esze Tamás u. páratlan 
9-végig, Ezerjó u. páros 2-18-ig, 
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7. számú szavazókör: I. Béla 
Gimnázium Kollégiuma - 
Kadarka u. 29. 

Előhegyi u. páros 2-4-ig, Elő-
hegyi u. páratlan, Ezerjó u. pá-
ratlan 1-15-ig, Fürt u., Kadarka 
ltp., Kadarka u. páros 52-80-ig, 
Kadarka u. páratlan 29-101-ig, 
Rákóczi u. páros 84-92/E-ig, 
Rizling u.

8. számú szavazókör: I. Béla Gimná-
zium Kollégiuma - Kadarka u. 29.
Bartók Béla u., Cserhát u., Illyés 
Gyula u., Kodály Zoltán u., Prés-
ház u., Szüret u., Tanya u., Vendel 
István u., Zöldkert u.

10. számú szavazókör: Babits M. 
Ált. Iskola - Kadarka u. 17. 
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u. páratlan 1-7/C., Kadarka u. pá-
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hály köz, Táncsics Mihály u., Vak 
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19. számú szavazókör: Garay Já-
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21. sz. szavazókör: Garay Já-
nos Gimnázium - Szent István 
tér 7-9.
Béla tér, Béri B. Á. u. páratlan 
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u., Lehel u., Móricz Zsigmond u., 
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34. számú szavazókör: Baka 
István Általános Iskola - Béri 
B. Á. u. 89.
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Keselyűsi út, Korsófölde u., 
Margaréta u., Mátyás király u. 
páratlan 59-végig, és Mátyás 
király u. páros 68-tól végig, 
Nyámándpuszta, Ózsák puszta, 
Páskum u., Pipacs u., Rosner 
Gyula u., Sport u., Szarkaláb 
u., Totév ipartelep, Vásártér, 
Wopfing u.

16. számú szavazókör: Babits 
Mihály Kulturális Központ - 
Szent István tér 10.
Szent István tér páros, Wosinsky 
Mór ltp.

17. számú szavazókör: Babits Mi-
hály Kulturális Központ - Szent 
István tér 10.
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utca, Luther tér, Mészáros Lázár 
u., Toldi u.

18. sz. szavazókör: Vendéglátó 
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Ady Endre u., Csokonai 17-végig, 
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28. számú szavazókör: Die-
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Dines Valéria u. páros, Holub Jó-
zsef u. 9., Szent-Györgyi Albert 
utca 1-10-ig, 

29. számú szavazókör: Die-
nes Valéria Általános Iskola - 
Szent-Györgyi Albert u. 6. 
Barát János u., Sárviz u., 
Szent-Györgyi Albert u. 11-vé-
gig,Tartsay ipartelep, Tartsay Vil-
mos lakótelep 30-végig, Tartsay 
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Szent-Györgyi Albert u. 6. 
Alkony u., Béri Balogh Á. u. 
páros 58-végig, Búzavirág u., 
Csengey Dénes u. páros 50-vé-
gig, Csengey Dénes u. páratlan, 
Halas u., Honvéd u., Jácint u., 
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31. sz. szavazókör: Baka István 
Általános Iskola - Béri Balogh 
Á. u. 89.
Allende u., Béri Balogh Ádám u. 
páratlan 39-89-ig, Fáy András u.

32. számú szavazókör: Baka 
István Általános Iskola - Béri 
B. Á. u. 89.
Béri Balogh Á. u. páratlan 
91-végig.

33. számú szavazókör: Baka 
István Általános Iskola - Béri 
B. Á. u. 89.
Alisca u. páros 44-végig, Alisca 
u. páratlan 1-7-ig, Cseri János u., 
Május 1. u.

36. számú szavazókör: Baka 
István Általános Iskola - Béri 
B. Á. utca 89.

Bakta, Csalogány u., Dr. Hir-
ling Á. u., Napfény u., Napfény 
köz. 
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37. számú szavazókör: Baka 
István Általános Iskola - Béri 
B. Á. u. 89.
Árok u., Baranya-völgy, Cine-
ge u., Cinka, Cinka u., Csatári 
u., Csatár, Csobolyó utca, Csö-
tönyi-völgy, Faluhely, Gesztenyés, 
Gyűszű-völgy, Hébér u., Istifán 
gödre u., Ivánvölgy, Kacor u., 
Kalász u., Kisbaranya, Nagybara-
nya, Levendula u., Porkolábvölgy, 
Sárköz u.

38. sz. szavazókör: Baka Ist-
ván Általános Iskola - Béri B. 
Á. u. 89.
Árnyas u., Bátaszéki út, Csap u., 
Csend u., Csopak u., Dr. Nagy 
István u., Dr. Tóth Lajos u., Ebes 
u., Ebespuszta, Gemenc u., Ke-
rámia u., Kuruc u., Lajos király 
u., Magyar Sándor u., Otthon u., 
Puttonyos u., Tüzér u., Vadász u., 
Vitéz u.

39. számú szavazókör: Gyer-
meklánc Óvoda - Óvoda u. 5.
Almás, Barázda u., Domb u., Fa-
gyöngy u., Görögszó, Gubacor, 
Gurovica, Harang u., Harmat 
u., Hegyalja u., Hollós László 
u., Kertész u., Liget u., Lugas u., 
Major u., Mester u., Muskátli u., 
Óvoda u., Strázsahegy, Szekér u., 
Szérű utca, Szilas u., Szilfadűlő, 
Szőlő köz, Szőlő u., Szőlőhegy, 
Szőlőhegy u., Szőlőhegy Újtelep, 
Tóth-völgy, Tüske u., Venyige u., 
Vessző u., Völgy u., Zengő u., 
Zöldfa.

Nemzetiségi szavazókör: Die-
nes Valéria Általános Iskola – 
Szent-Györgyi Albert u. 6.
Ebben a szavazókörben szavaz-
nak azok a választópolgárok, 
akik kérték a nemzetiségi név-
jegyzékbe történő felvételüket. 
Az alábbi nemzetiségi választás-
ra kerül sor Szekszárdon: roma 
(települési, területi, országos), 
német (települési, területi, or-
szágos), horvát (országos), ro-
mán (országos), szerb (orszá-
gos). A szavazókör illetékessége 
Szekszárd közigazgatási terüle-
tének egészére kiterjed.
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Újonc ennél magasabbra az idén még nem ugrott
Nem akármilyen happy endje 
volt szekszárdi szempontból 
az idei tanév első nagysza-
bású atlétikai megyei diá-
kolimpiai rendezvényének 
a Szekszárdi Atlétikai Cent-
rumban. Szeptember 25-én, 
a második napon, amikor 
az általános iskolások ver-
sengtek magasugrásban, a 
mezőnyben ott volt a Dienes 
Valéria Általános Iskola kép-
viseletében Németh Mátyás, 
aki 130-140 centinél még 
csak melegítgetve nézte az 
ellenfeleket.

Matyi az idén robbant be a 
kezdők között az atlétikába, 
ezüstérmes lett a 13-14 éves 
újoncok országos bajnokságán. 
Ez persze egy megyei szintű 
versenyen, ráadásul csapatbaj-
nokságon toronymagasan esé-
lyessé tette őt arra, hogy a leg-
nagyobbat ugorja, s általa – no 
és a Szekszárdi AEK többi ma-
gasugrópalántája jóvoltából – a 
Dienes Valéria Általános Iskola 
csapata ne csak nyerjen, hanem 
olyan eredményt produkáljon, 
amivel kvalifikálja magát az 
ügyességi csapatbajnokság or-
szágos döntőjébe.

Scherer Tamás, az iskola 
testnevelője, a Szekszárdi AEK 
szakági edzője annak ellenére, 
hogy tanítványa nem most volt 

csúcsformában, előrevetítette: 
„Nincs kizárva, hogy Matyi 
mai is nagyot ugrik, noha eb-
ben a mezőnyben nincs ko-
moly ellenfele.”

Végül egy kis „Matyi-show-
nak” lehettünk szemtanúi, ami-
kor 150 centiméternél bekap-
csolódtunk a versenybe. A 150 
centi körüli srác korábbi egyéni 
rekordját, a 160 centit ugrotta 
meg, aztán – mert volt még egy 

ugrása – öt centit emeltetett. 
Merthogy az ő korcsoportjában 
momentán ez a legnagyobb ug-
rás az idén Magyarországon.

Tökéletes kezdősebesség, 
nem lelassuló apró léptek a 
léc előtt, majd látványnak sem 
akármilyen légmunka a léc 
magasságában, illetve afölött. 
„Ilyen kifinomult technikával, 
ennyire tökéletes Fosbury-stí-
lusban ebben a korban keve-

sen ugranak” – érkezett mind-
járt egy-két szakvélemény a 
látottakra.

Matyi – aki egyébként a 
Szekszárdi AEK másik magas-
ugrójának, Németh Zoltánnak 
az öccse – néhány hónap alatt 
Scherer Tamás keze alatt több 
mint tíz centit fejlődött. S még 
csak tizennégy. Erős a gyanúnk, 
hogy még hallani fogunk róla.

 B. Gy.

A Puskás stadionban rendezett újonc ob-n elért ezüsttel már felhívta magára a figyelmet a 
szekszárdi magasugró

Olimpiai számban a legjobb hat csapat között a TTÍE
A Tolnai Tájak Íjász Egyesület 
(TTÍE) vett részt Szekszárdról 
olimpiai csigás kategóriában 
az országos pálya csapatbaj-
nokságon. A TTÍE egy teljes 
három tagú és egy vegyes 
csapatot is kiállított a leg-
erősebb hazai csapatok ve-
télkedésén.

Az olimpiai számban – ez a 
szám szerepel az ötkarikás já-
tékokon – 70 méterről kellett 
lőni a 80 centiméteres, 1-estől 
a 10-esig terjedő értékszámo-
kat fölvonultató céltáblára és 

a többi csapathoz képest jóval 
kevesebbet készülő, kevésbé 
összeszokott Garai Gábor–Ko-
vács Gábor Zsigmond–Nagy 
Attila összetételű szekszárdi 
csapat ebben az igen erős me-
zőnyben a még pontszerzőnek 
számító hatodik helyen tudott 
végezni a legismertebb pálya-
versenyzőket is fölvonultató 
mezőnyben. Eredményükkel, 
végső helyezésükkel a dél-du-
nántúli régió legjobb csapata 
lett a TTÍE.

A nem olimpia csigás kate-
góriában Alexandra Manea, a 

TTÍE 3D-ben idei Európa-baj-
nok kitűnősége a klub kezdő 
versenyzőjének számító Snye-
hola Tiborral, valamint a kulcsi 
Úri Györggyel alkotott vegyes 
csapatot. Így is ott tudtak len-
ni az 50 m-es távon zajló csa-
patversenyben a legjobb négy 
között, volt sanszuk a bronzé-
remre a debreceni Letizia csa-
patával szemben a 4 körből és 
a körönként 24 lövésből álló 
döntőben, és csak hat pont-
tal teljesítettek kevesebbet az 
ellenfélnél, s ezzel ebben az 
erős mezőnyben az előkelő 4. 

helyen végzett a szekszárdi do-
minanciájú vegyes csapat.

A sportban gyakran hangoz-
tatják: nincs ha…! Azonban ha 
Huszár Zoltán és Hahner Erika, 
a TTÍE két oszlopos tagja is ott 
lehetett volna a budapesti ver-
senyen, a bronz, vagy még talán 
annál is fényesebb érem való-
színűsíthető lett volna. De teljes 
mértékben fel kell hogy ment-
sük a két versenyzőt, merthogy 
ezen a hétvégén kötöttek házas-
ságot, amihez lapunk sportro-
vata is csak gratulálni tud.
 B. Gy.

Még mindig esélyes Ficza a végső győzelemre
Monza, az elmúlt hétvégi 
Seat Leon Eurocup-futam 
helyszíne – annak ellenére, 
hogy itt robbant be a köztu-
datba három évvel ezelőtt 
– nem tartozik Ficza Feri ked-
venc pályái közé, de jól tudja: 
ilyen pályán, ilyen verseny-
helyzetben is bizonyítani kell 
neki a WTCC-re – vagy éppen 
máshová – elvezető úton.

Úgy véljük, az első futamban 
elért harmadik hely, aztán az 
ütközések, összeérések miatt 
a bevállalós pilóták részleges 
uralma alatt zajló második fu-
tamban a 11. helyről az utolsó 
kör utolsó kanyarjáig a hete-
dikre fölhozni a kocsit és ott is 
tartani – több mint helytállás. 
Újabb bizonyítéka annak, hogy 
amikor nem sikerül megtalálni 
a pályának, önmagának a leg-
megfelelőbb beállítást, akkor 
sincs pánik, akkor is képes az 
első háromban végezni a szek-
szárdi versenyző. S amikor már 

a műszaki hiba is egyértelműen 
hátráltatja Ficza Ferencet, ő ak-
kor is kihozza a kétszáz lóerős 
Seatból azt, ami még kihozható.

– A körülményekhez képest 
tényleg elégedett vagyok – érté-
kelte teljesítményét már itthon, 
Szekszárdon Ficza Ferenc. – A 
második futamban már sajnos 
egyszer ki is kellett állnom, mert a 
szélárnyékos pályán egyre jobban 
melegedett a kocsi. Ennyi ütkö-
zés, ennyi helycsere, ennyire nagy 
küzdelem egyetlen versenyemen 

sem volt eddigi pályafutásom so-
rán. Most, ahogy egymás között 
jellemezzük az ilyen helyzeteket, 
tényleg gyakran „jött a vonat” – 
avatott be a részletekbe a Zengő 
Motor Sport Junior Team első 
számú versenyzője.

De mi lesz Barcelonában a 
novemberi, az Európa-kupa 
győzelemről döntő záró futa-
mon, ahol a pálya nehézségi 
foka átlagosnak mondható: 
technikás is meg nem is? – tet-
tük fel a kérdést.

– Rendkívül kiélezett a pilla-
natnyi állás: a spanyol Rosell ve-
zet előttem, de csak egy ponttal 
és csak azzal, hogy a belgiumi 
verseny után, amit megnyerten, 
utólag a versenybíróság általunk 
el nem ismert okból levont tőlünk 
két pontot, amit nem hagyunk 
annyiban. Már fellebbeztünk az 
elsőfokú határozat ellen – mond-
ta a háttérben zajló eseményekről 
Ficza Ferenc a rá jellemző higgadt-
sággal, majd az utolsó futammal 
kapcsolatban hozzáfűzte: – Óriási 
verseny lesz Barcelonában. Meg-
látásom szerint rajtam és Rosellen 
kívül az éppen harmadik portugál 
Giaónak, Poulsennek, a francia 
Brichének, de az olasz Comininek 
is komoly esélye van a győzelemre.
 B. Gy.

Las Vegasban  
a szekszárdi

csapat
A clevelandi magyar együttes 
legyőzésével Szekszárd lab-
darúgócsapata nyerte meg a 
hétvégén a Las Vegasban 19. 
alkalommal megrendezett 
Árpád-kupát – tájékoztatott 
kedden a Los Angeles-i ma-
gyar főkonzulátus.

A harmadik helyen a Bu-
dapesti Galaktikusok végez-
tek, 11-es rúgásokkal legyőz-
ve a hazai Las Vegas Action 
gárdáját.

A viadalon a szekszárdia-
kon és a budapestieken kívül 
hat egyesült államokbeli és 
kanadai magyar együttes – a 
felsoroltakon kívül az Ed-
monton, a Los Angeles, a 
Toronto és a Silicon Valley 
– vett részt.

A fináléban a Szekszárd 
5-1-re diadalmaskodott. A 
kaszinóvárosban megren-
dezett tornát a hagyomá-
nyoknak megfelelően Ma-
gyarország Los Angeles-i 
főkonzulja, Kálmán László 
nyitotta meg és zárta be, és ő 
maga is tagja volt a kupagyőz-
tes csapatnak.  SZV/MTI

SPORTMIX
KÉZILABDA A Fekete Gólyák 
KC bajnoki címvédő, jelenlegi 
NB I B-és listavezető csapat a 
Marcali VSZSE elleni éppen 
soros őszi bajnokin azt is meg-
engedhette magának, hogy a 
meccs végén a fiatal játékosok 
szerepeljenek. Így a már több-
ször is lehetőséget kapott Gré-
nus, Csajkó, Nagy Sz. mellett 
Tóth, Kónya és Lengyelfalusy is 
játszott. A meccset persze már a 
második félidőre a gólyák olyan 
rutinos, mondhatni élvonalbeli 
kvalitású játékosai döntötték 
el, mint Vasas Edina, Gulya 
Krisztina és Reisch Gabriella: 
ez a trió 25 góllal terhelte meg 
a Marcali kapuját. Különösen a 
csapat balszélsője, Reisch volt 
elemében, aki a balszárny befe-
jező játékosaként 11 gólt szer-
zett a mérkőzésen.
KOSÁRLABDA Második lett az 
Atomerőmű KSC Szekszárd 
csapata a Sió Kupa nagy múltú, 

45. alkalommal megrendezett 
női kosárlabda felkészülési tor-
nán. Az új, alakulófélben levő 
szekszárdi csapat az NB I B-s, 
fővárosi BEAC-ot 79-52-re, a 
Vasast 66-51-re győzte le, de 
a tavalyi bajnoki ezüstérmes, 
Magyar Kupa-győztes Pécsi 
EAC ellen két pont híján har-
mincpontos vereséget szenve-
dett Magyar Gergely együttese. 
A tornán bemutatkozott a két 
új szerb játékos, Sandra Bos-
kovics és Biljana Sztepanovics, 
valamint az itthoni igazolások: 
Fejes Fruzsina (Vasas), Lénárt 
Paula (Pécs). Sajnálatos hír a 
KSC Szekszárd háza táján, hogy 
a nagyon is hiányposztra érkező 
196 centis, 24 éves orosz center, 
Anna Khonyakina a Sió Kupát 
megelőző csütörtöki edzésen 
olyan súlyos térdsérülést szen-
vedett, amiből a felépülés elő-
reláthatólag fél évet is igénybe 
vehet, amennyiben műteni kell 

a játékost. Az MR-vizsgálat 
dönt a sérülés súlyosságáról, s 
ennek függvényében határoz a 
klubvezetés a játékos sorsáról.
LABDARÚGÁS Arena Ármin-
nak 34. percben történt kiállítá-
sa miatt tíz emberrel folytatta a 
meccset a Tolle UFC Szekszárd 
az NB III középcsoportjában, a 
hetedik fordulóban, hazai kör-
nyezetben. Szerencsére így is 
dominálni tudott a gyengébb 
Dunaharaszti MTK ellen és 
Csovics 11-es góljával (28. p.), 
Deli D. (53. p.), valamint az el-
lenfél Nyéki öngóljával 3-2-re 
megnyerte a meccset, amivel 
följött a táblázaton a harma-
dik helyre – holtversenyben az 
ugyanúgy 13 pontot gyűjtő fővá-
rosi Erzsébeti MTK-val. A szek-
szárdi csapatnak egy döntetlen 
és két vereség mellett ez volt a 
negyedik győzelme, gólaránya: 
11-10. A bajnoki táblázat élén 
18 ponttal a Vác csapata áll. 
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Szekszárd, Arany János utca 31. (Aranyház Üzletközpont); H-Sz.: 8:30-19:00, Cs.: 7:30-19:00, P.: 8:30-19:00, Szo.: 8:30-13:30; Tel.: 06-80/639-038
Szekszárd, Széchenyi utca 42.; H-P.: 8:30-17:00, Szo.: 7:30-12:00; Tel.: 06-74/511-300

A vevőké a főszerep!

Hosszú Lászlót, a Metmark 
Kft. ügyvezetőjét kérdeztük 
a cég szekszárdi raktárának 
október 6-i megnyitásáról: 

Már több, mint 12 éve kínáljuk 
Vevőinknek az élet minden terü-
letén használt fémipari terméke-
ket, és időről-időre megújul 
cégünk, a Vásárlók igényeihez 
igazodva. A nehéz piaci körül-
mények mindig új ötletek és 
megoldások megvalósítására 
ösztönöztek bennünket, Part-

nereink pedig igazolták ezek 
létjogosultságát. Sokan kétkedve 
fogadták például a galambriasztó 
rendszerek bevezetését a piacra, 
mára viszont sok szekszárdi épü-
let tulajdonosának és használó-
jának oldotta meg mindennapos 
gondjait. 

Hasonló gondolat – és főleg a je-
lentkező igények – alkották meg a 
szekszárdi raktárunk újranyitását, 
a helyszíni értékesítés elindítását. 
Gondos piaci munka előzte meg 
az eseményt, igyekszünk minden 
felmerülő kérésnek, kérdésnek 
eleget tenni,  tapasztalatunkkal, 
felkészültségünkkel és ötleteinkkel 
segíteni Vásárlóinkat! Ez a kulcsa 
annak, hogy továbbra is alacsony 
árakkal várjunk mindenkit, legyen 
szó egy darab áruról, vagy nagy 
mennyiségről. Büszkék vagyunk 
megvalósult projektjeinkre, mint 
a debreceni Nagyerdei Stadion, 
vagy a 4-es metró, mégis, forgal-
munk legnagyobb részét a kis Vá-
sárlók teszik ki, így figyelmünket is 
rájuk fordítjuk!

Amikért érdemes bejönnie:
– perforált lemezek, 
– expandált lemezek, 
– járórácsok, 
– hullámrácsok, 
– ponthegesztett hálók, 

– műgyanta rácsok, 
– kerítésrendszerek,
– galambriasztó rendszerek, 
– lemezprofilok, 
– fém sütőipari termékek

Telekom 4G – már Szekszárdon is elérhető a szupergyors mobilinternet!
A Magyar Telekom hálózatfejlesztésének eredményeként a kompromisszummentes internetezést biztosító, 

szupergyors 4G már Szekszárdon is elérhető!

Szeptembertől Szekszárd város 
lakossága is hozzáférhet a leg-
korszerűbb és leggyorsabban 
fejlődő mobiltechnológiához, 
a 4G-hez. A negyedik generá-
ciós mobiltechnológia előnye, 
hogy a többi hálózathoz ké-
pest gyorsabb válaszidőt és 
nagyobb átviteli sebességet 
biztosít, s így lehetővé teszi a 
minőségi online élményeket 
az otthonunkon kívül is.

A 4G hálózaton a kínált 
sávszélesség letöltés esetén 

akár 60 Mbit/s* is lehet, így 
az ügyfelek számára élmény 
lehet a mobilinternetezés: a 
weboldalak pillanatok alatt 
betöltődnek, a videók, vagy 
akár a tűéles, full HD fi lmek 
online nézhetőek, de például 
az alkalmazások letöltése is lé-
nyegesen gyorsabb 4G mobi-
linternettel. A különbség ab-
ban is észrevehető, hogy a 4G 
mobilhálózaton az online já-
tékok akadozás nélkül futnak, 
nagyméretű fájlok, például 

fotók vagy videók feltöltése 
lényegesen gyorsabb, de akár 
az irodán kívüli, élő videokon-
ferencia beszélgetés is magas 
minőségben kivitelezhető a 
4G sávszélességén.

Jelenleg a lakosság 53,5%-
a** számára kültéren elérhető 
a Telekom leggyorsabb háló-
zata, mely arány a szolgáltató 
tervei szerint 2015-re 80%-ra 
emelkedik. Az ügyfelek nö-
vekvő adatigényét mutatja, 
hogy szeptemberre már több 

mint 250 000 ügyfél döntött 
a Telekomnál a 4G mobilin-
ternet szolgáltatás mellett, 
amely egy év leforgása alatt 
több mint hatszoros növe-
kedést jelent a szolgáltatást 
használók számában.  

A lefedett területen a 
szolgáltatás használatához 
megfelelő mobilinternet 
csomagra, továbbá 4G ké-
pes készülékre van szükség, 
amelyek széles választéka el-
érhető a Szekszárdi Telekom 

* Az előfi zető által tapasztalt sebesség függ a megfelelő képességű, az adott technológiát támogató készülék és díjcsomag meglététől, és attól, 
hogy az adott ponton támogatja-e a hálózat, illetve a díjcsomag azt a sebességet, valamint a rádiós- és forgalmi körülményektől. 

Az egyes technológiákon a Szolgáltató által garantált sebesség: 0 Mbit/s.

** Kültéri lakossági lefedettség %: a lakosság bejelentett lakcíme szerinti lakossági eloszlástérkép alapján a kültéren lefedettnek tekintett pontok 
által meghatározott területeken élő lakosok számának és a teljes lakosságnak a százalékos aránya. 

A megadott területen a mobilinternet szolgáltatás épületen kívül igénybe vehető.
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KÉRJÜK KEDVES OLVASÓINKAT, A MEGFEJTÉST NE KÜLDJÉK BE! KERESZTREJTVÉNYÜNK PUSZTÁN SZÓRAKOZTATÁSUKAT SZOLGÁLJA!
Szeptember 28-ai rejtvényünk megfejtése: Madách Imre, Alsósztregova

AGÓRA MOZI
Október 2-4., 6-8. 19:00
KAMUZSARUK
Színes szinkronizált amerikai 
akció-vígjáték 2D, 104 perc, 16 
éven felülieknek.
 
Október 2-4., 6-8. 17:00 és 
október 4. 15:00
A SÉF
Színes szinkronizált amerikai 
vígjáték 2D, 114 perc, 6 éven 
felülieknek.
 

Október 9-11., 13-15. 17:00 és 
október 11. 15:00
DELFINES KALAND 2
Színes szinkronizált amerikai 
családi film 2D, 107 perc, 6 
éven felülieknek.
 
Október 9-11., 13-15. 19:00
NOVEMBER MAN
Színes szinkronizált amerikai 
akció-thriller 2D, 108 perc, 16 
éven felülieknek.

Meghívó
A Szekszárdi Gárdonyi  

Zoltán Református Együttes 
tisztelettel és szeretettel meg-

hívja Önt, hozzátartozóit, 
barátait, ismerőseit 

október 5-én 17.00 órakor
kezdődő cd-lemezfelvétellel 
egybekötött Protestáns napi 

ünnepi hangversenyére
 a szekszárdi evangélikus 

templomba.
Áhítatot tart Nagytiszteletű 
LEMLE ZOLTÁN Csokonai 
Vitéz Mihály Alkotói-Díjas 

református lelkipásztor.
Köszöntőt mond Csillagné 
Szánthó Polixéna Szekszárd 
Megyei Jogú Város Önkor-

mányzat Humán Bizott-
ságának elnöke. A műsort 
ismerteti Orbán György 

előadóművész. A perselypénzt 
a Gárdonyi Kórus a felsőnánai 
evangélikus műemlék temp-

lom felújítására ajánlja fel.

Közreműködnek: 
Streicher-Szabó Dóra Karola  
– 1. hegedű Radnai Ágnes – 

2. hegedű Hidvégi Zsuzsanna 
– mélyhegedű Kecskés Anett 

– gordonka Tillai Tímea – 
szoprán Turbuk-Hegedüs 
Györgyi – mezzoszoprán 
Varga Tiborné – alt Sziegl 

Benedek – klarinét Lozsányi 
Tamás – orgona. Vezényel: 

Naszladi Judit.

Támogatóink: Szekszárd 
Megyei Jogú Város Közgyű-
lésének Humán Bizottsága, 

Szekszárdi Garay János Gim-
názium, Tolnai Református 
Egyházmegye, Szekszárdi 

Evangélikus Egyházközség, 
Horváth Pince (Hőgyész)

A belépés díjtalan! 

„Közcsatornára történő 
rákötés támogatása

2014” pályázat 

Tájékoztatjuk a tisztelt lakos-
ságot, hogy Szekszárd MJV 
Önkormányzata pályázatot 
hirdet „Közcsatornára törté-
nő rákötés támogatása 2014” 
címmel.

A támogatás igénybevételére 
jogosultak köre azon Szekszárd 
Megyei Jogú Város közigazga-
tási területén élő magánszemé-
lyek, akiknek a belterületi ingat-
lanuk előtt kiépített közcsatorna 
vezeték húzódik és ingatlanjuk 
műszakilag ráköthető a háló-
zatra. A vissza nem térítendő 
támogatást (ingatlanonként 
150.000.- Ft, de maximum a 
bekerülési költség 50%-a) a 
bekötővezeték műszaki megva-
lósítására (tisztítóidom elfolyó 
oldaláig) lehet felhasználni. 

A pályázati tájékoztató és az 
adatlap letölthető Szekszárd 
Megyei Jogú Város honlapján, 
a www.szekszard.hu címen a 
Digitális ügyfélszolgálat / Kör-
nyezetvédelem menüpont alatt, 
valamint átvehető a Polgármes-
teri Hivatal portáján az alábbi 
időpontokban:
Hétfőtől csütörtökig
8.00 – 16.00 óra között.

A pályázattal kapcsolatban 
bővebb felvilágosítás kérhető a 
Városigazgatási és –Rendészeti 
Osztály 45/b irodájában, illetve 
az 504-107-es telefonszámon, 
valamint a bango.viktoria@
szekszard.hu e-mail címen Ban-
gó Viktória környezetvédelmi 
referenstől.

A pályázatot 2014. december 
31-ig Szekszárd Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatal 
Városigazgatási és- Rendészeti 
Osztályán személyesen, vagy 
postai úton ajánlott külde-
ményként lehet benyújtani. A 
beérkezéstől függően a pályá-
zatok 2015. januárjában lesznek 
elbírálva.

 Szekszárd MJV 
 Polgármesteri Hivatala

ÓRIÁSI ÁGYNEMŰ ÉS 
PAPLAN VÁSÁR

Szekszárdon a
DOMINÓ Üzletházban
(Mátyás Király u. 4/c,
EURONICS mellett)

OKTÓBER 8-án,
szerdán 8.00-14.00 óráig

• Ágyneműk (pamut, krepp, szatén, frotír, 
fl anel, damaszt)

• Lepedők (pamut, frottír, fl anel)
• Párnák és párnahuzatok, 

ülőpárnák, abroszok
• Plédek, ágytakarók, anginok, 

törölközők
• Téli mosható műszálas 

paplanok: 3.400 Ft
• Téli gyapjúval töltött 

paplanok: 5.400 Ft
• Téli paplangarnitúra 

(paplan+nagypárna+kispárna) 
5.200 Ft-os AKCIÓS ÁRON!

A Mentálhigiénés Műhely
Önkéntes Központ
Nyugdíjas Tagozata

október 7-én 14 órakor 
(kedd) előadást tart 

a Babits Mihály Kúltúrális 
Központ földszinti termében.

(Szent István tér 10.)
Előadó: Horváth Tímea, 

életmód tanácsadó. 
Előadás címe: 

EGÉSZSÉG ÉS ÉDES ÉLET.
Előadás után, 

édesség kóstoló.

TISZTELGÉS AZ ARADI 
VÉRTANÚK EMLÉKÉNEK
Október 6., hétfő 10.30 óra 
Szekszárd, Béla király tér
ÜNNEPI PROGRAM
10.30 órakor Díszőrség felvo-
nulása az emlékműhöz
•  Díszőrség: Magyar Nemzetőrök 

Tolna Megyei Szervezete
• Himnusz
• Irodalmi összeállítás
•  A Szekszárdi COMENIUS 

Általános Iskola diákjainak 
előadásában

11.00 órakor KOSZORÚZÁS

• Szózat
• Díszőrség elvonulása
KOSZORÚZÁSI FELHÍVÁS
Emlékezzünk az Aradi Vérta-
núkra! Az Aradi Vértanúk em-
lékére rendezett megemlékezés 
koszorúzással zárul.
Hívjuk, várjuk mindazokat, 
akik tiszteletüket, kegyeletüket 
ily módon is szeretnék kifejezni 
az aradi hősökre emlékezve. A 
koszorzásra előzetes bejelentke-
zést nem kérünk!

Szekszárd MJV Polgármesteri 
Hivatala és a Babits Mihály 

Kulturális Központ

CSALÁDI MATINÉ – SZELEKTÍV JÁTSZÓHÁZ

OKTÓBER 11. SZOMBAT 
9.00-13.00 ÓRA –
RENDEZVÉNYTEREM
9.00-11.00 „Szelektív kézmű-
veskedés” - ajándéktárgyak 
készítése szelektív anyagok fel-
használásával, Gulyás Éva kéz-
művessel és a Kids Club Nyel-
viskola közreműködésével.
11.00 Hangszerkészítéssel 
egybekötött hangszerbemu-

tató szelektív anyagokból, Ko-
vács Gábor muzsikussal.
9.00-13.00 „ Zsákolj te is! ”  
Szelektív hulladékgyűjtéssel 
kapcsolatos játékos feladatok 
az Alisca Terra Kft. munka-
társainak közreműködésével

Váltócipő használata ajánlott!
Belépő: 1200 Ft, kísérőjegy: 
600 Ft, 3 éves kor alatt: 500 Ft. 

Magyar embernek 
magyar tánc! 

„Tanfolyam a néptánc alapok 
elsajátításáért” a Babits Mihály 
Kulturális Központ és a Bartina 
Néptánc Közhasznú Egyesület 

közös szervezésében.
Időpont: október 9-től, csütörtö-
könként 18.30-20.00-ig, 10 alka-
lom (alkalmanként 2x 45 perc) 

Helyszín: Babits Mihály  
Kulturális Központ táncterme

Tanfolyamvezető:  
Matókné Kapási Julianna.  

Asszisztensek: Grósz Eszter és 
Nagy Tamás a Bartina  

Néptáncegyüttes táncosai.
A tanfolyamon a néptánc alap-

jainak elsajátítása, sárközi és 
mezőségi táncanyag tanítása 
történik. Várjuk azok jelent-
kezését, akik szeretnének egy 
remek hangulatú tanfolyamon 
részt venni és baráti légkörben 
jóízűt táncolni! (Előképzettség 

nem szükséges!) 
Jelentkezési határidő: október 3. 
Jelentkezés módja e-mail-ben: 
karacsonyi.zoli@szekszardagora.hu

személyesen az információ-
szolgálaton, vagy telefonon: 

74/529-610, 529-613.
A tanfolyam díja: 11.000 Ft/fő

Léleképítő
Október 13-án folytatódik a Léleképítő. Pon-
tosan, szépen mindenről. Találkozás Eperjes 
Károly, Kossuth-díjas színművésszel. 
Helyszín: Szekszárd, Garay János Gimnázi-
um díszterme.
Időpont: október 13., hétfő este 18 óra.
Minden érdeklődőt szeretettel hív és vár a 
Léleképítő házigazdája: Dr. Tóth Csaba Atti-
la. Azonos időben élő internet-közvetítés itt: 
http://www.tolna.net/~farkasj65/lelekepito/
index.htm

BELÉPÉS DÍJTALAN
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A tökéletes mosoly ma már
bárki számára elérhető!

Nem csak tinédzsereknek! ;)

Dr. Tóth Kata
Fogorvos, Fogszabályozó szakorvos
Spirit Egészségcentrum,
7100 Szekszárd, Ybl M. u. 3.
Bejelentkezés: 20/249-3527 vagy 74/501-080

A játszóház 3 turnusban
látogatható:

10:30-12:30, 13:00-15:00,
15:30-17:30

OKTÓBER 12. VASÁRNAP 
Szekszárd, Városi Sportcsarnok

Gyermekjegy: 1800 Ft, kísérőjegy: 400 Ft

a Találka téren
MEGNYITOTTUNK!

Új tulajdonossal, korrekt kiszolgálással!
Megbízható készpénzforrás azonnal!

Kiemelkedő hitelösszeg 
arany és ezüst ékszerekre!

ZÁLOGHÁZ, ÉKSZERBOLT

7100 Szekszárd, Találka tér 6. Tel.: + 36 70/434 2574
Nyitva tartás: H – P: 9:00 – 17:00, Szo.: 9:00 – 12:00

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

A menü ára: 880 Ft. Törzsvásárlói kártyával 10% kedvezmény.
Jó étvágyat kívánunk! Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk!

PTE Illyés Gyula Kari Étterem étlap október 6-tól október 10-ig.
7100 Szekszárd Rákóczi u 1. (bejárat a Mátyás K. utca felől)

október 6. október 7. október 8. október 9. október 10.

„A”

Magyaros 
burgonya leves Húsleves Csirkegulyás Gyümölcsleves Zöldségleves

Csirkepaprikás,
galuska

Finomfőzelék,
rántott szelet,

gyümölcs
Darás metélt,

gyümölcs

Borsos 
marhatokány,

tarhonya,
savanyúság

Disznótoros,
sós burgonya,

párolt káposzta

„B”

Magyaros 
burgonya leves Húsleves Paradicsom leves Gyümölcsleves Zöldségleves

Fokhagymás-
tejfölös 

sertésragu,
párolt rizs

Főtt hús,
paradicsom 

mártás,
főtt burgonya

Csirke kukorica-
bundában,

brokkolisaláta

Sült tarja, 
besameles 
zöldségtál

Szezámos 
rántott hal,

franciasaláta

„C”

Magyaros 
burgonya leves Húsleves Paradicsom leves Gyümölcsleves Babgulyás

Zöldbabfőzelék,
sült szafaládé,

gyümölcs

Pulykazúza 
pörkölt, tészta,

savanyúság

Rántott sertésmáj,
petrezselymes 

burgonya,
saláta

Rántott 
csirkecomb,

rizibizi,
savanyúság

Túrógombóc,
gyümölcs

„Edzőterem a kezedben”
A KETTLEBELL titka

Napjainkban nagyon sokféle divatos fit-
ness irányzatból válogathatnak a formá-
lódni, fogyni vágyók. Sokszor felmerül a 
kérdés, vajon melyik az az edzésforma, 
ami a leghatékonyabb? Mi az amivel, az 
összes fő izomcsoportot meglehet moz-
gatni? Az elmúlt két hónapban a szek-
szárdiak a „Várkerti Sportpercek” program 
keretein belül többször láthatták, amint a 
Vármegyeháza kertjében, vagy a futópá-
lya melletti füves területen többen is egy 
furcsa kinézetű „golyóval” edzettek.

Miről is van szó? 
Az orosz KETTLEBELL, vagyis nehéz kézisúly-
zóról van szó. A kettlebell vagy oroszul girja, ha-
gyományos orosz öntöttvas súly, ami úgy néz ki, 
mint egy ágyúgolyó 
fogantyúval. A leg-
kiválóbb eszköz a 
rendkívül jó fizikai 
kondíció eléréséhez.

Miért hasznos KETTLEBELL-lel edzeni?
Azért, mert rendkívüli mértékben fejleszti 
az általános fizikai kondíciót, És nincs még 
egy olyan sportszer, ami erre képes lenne. 
Az orosz kettlebell az alábbi sportszereket 
helyettesíti: súlyzó, kézi súlyzó, a súllyal 
történő húzóckodáshoz és tolóczkodáshoz 
használt övek, vastag rúd, húzóckodó, gyó-
gylabda, marokerősítő eszközök és kardió. 

Az eszköz alakja és viszonylag kis mére-
te lehetővé teszi, hogy bárhol és bármikor 
lehet vele edzeni. A titok azonban nem az 
eszközben rejlik, hanem a helyes és biztonsá-
gos technikában. A feszítés-lazítás-feszítés” 
technikáját kizárólag szakképzett edzőtől 
lehet elsajátítani. A kettlebell segítségével 
egyszerre mozgatható meg az összes főbb 
izomcsoport, amihez társul a helyes feszítés 
és légzéstechnika. Ezt nem lehet könyvből, 
vagy internetről megtanulni. Elsődleges 
szempont a helyes technikán van, ami a biz-
tonságot eredményezi.

Mit várható, ha KETTLEBELL-lel edzünk?
•  Univerzális erőfejlesztő, melynek segítsé-

gével a legkeményebb és legváratlanabb 
feladatokat is könnyedén meg lehet oldani.

• Erősíti a rugalmasságot.
• Maximálja a kitartást.
• Összekapcsolja az erőt és a hajlékonyságot.
• Eltünteti a zsírt.
• Harcos testalkatot hoz létre.

Hogyan lehet elkezdeni edzeni a Bell-lel?
Elsősorban keresni kell egy szakképzett edzőt, 
aki megtanítja az alapokat, aztán a 6 stabil 
alapgyakorlatokra (bell felvétel, lendítés, 
guggolás, felrántás, nyomás, váltás) építve le-
het tovább fejlődni, mind technikában, mind 
súlyban. A kezdő hölgyek 6 -8 kg-os golyóval 
dolgoznak, a férfiak 12-16 kg-mal kezdik. 

Kinek ajánlott KETTLEBELL-lel edzeni?
Hölgyeknek, uraknak, fiataloknak és idő-
sebbeknek, egészségeseknek és valamilyen 
mozgásszervi problémákkal küszködőknek 
is. A kettlebell edzés „oda tesz, fel ahova kell, 
és onnan vesz le, ahonnan kell”, mindenki 
számára ideális. A férfiak erősebbek, a höl-
gyek formásabbak lesznek a teljesítőképesség 
robbanásszerűen javul.  A súlyoktól általában 
a hölgyek félnek. Azonban az közismert, hogy 
a nőknek sokkal kevesebb tesztoszteronjuk 
van, mint a férfiaknak. Képtelenek arra, hogy 
izomkeresztmetszetet növeljenek, vagyis nem 
fognak úgy kinézni, mint egy testépítő baj-
nok. Szép formás, szálkás izomzatot építenek 
egy-egy edzés alkalmával, testzsírszázalékot 
csökkentenek. 

A „bell” egy eszköz, a program összeállításá-
val azonban többféle típusú edzés állatható 
össze: kardió, erő-állóképességi, erőedzés, 
interwall (zóna) edzés.

Hol érhető el az edzés?
Szekszárdon a Korzó Fitness Centrumban 
Asztalos Adrienn szakképzett kettlebell edző 
várja a kezdő és haladó érdeklődőket heti két 
alkalommal. Előzetes telefonos, vagy inter-
netes egyeztetés alapján lehet csatlakozni a 
csoportos-, vagy akár személyi edzésekhez is.

FONTOS! Otthon egyedül, vagy internetről 
senki ne kezdjen KETTLEBELL-lel edzeni! 
Megyénkben is több szakképzett oktató 
várja az érdeklődőket.

INFORMÁCIÓ:

Asztalos Adrienn fitness edző, 
Korzó Fitness Centrum
(Korzó Áruház I. emelet)
Telefon: 20/80-35-35-1
Web: www.adrifitness.com

7100 Szekszárd, Széchenyi u. 23. Telefon: 74/315-994
Nyitvatartás: H-P 8.00-16.30, Szo.: 8.00-12.00

7100 Szekszárd, Széchenyi u. 23. Telefon: 74/315-994
Nyitvatartás: H-P 8.00-16.30, Szo.: 8.00-12.00

Használt arany és ezüst ékszerek,
porcelánok kedvező áron kaphatók.

Arany-ezüst, porcelán (Zsolnay, Herendi) 
felvásárlás a legjobb áron.

Záloghitel 3 féle futamidővel,
a napi legjobb áron arany, ezüst ékszerre,

és most már porcelánra (Zsolnay, Herendi) is!
Azonnali készpénzfi zetéssel!

Szekszárd, volt Ady kollégium 
Augusz Imre u. 15.

Október 11. (szombat)
9-11 óráig

Őszi-téli cipővásár!

Méretek 36-42-ig

Széles, problémás, fájós lábakra.
Bütykös, kalapácsujjas láb nem akadály.
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 nyomdai előkészítés – tördelés: Kiss Eszter.

Szekszárd,
Béri B. Ádám 

utca 78.

iroda@slimrisk.hu

www.slimrisk.hu

HAGYATÉK
HIVATALOS ÉRTÉKBECSLÉS-VÉTEL
– MŰTÁRGY

– ÓRA
– ÉKSZER

– RÉGI ÉRMÉK stb.

Telefon: +36-20/3632-852
Szekszárdon a kiszállás ingyenes

A Wosinsky Mór Megyei Múzeum és kiállítóhelyeinek 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 kivé-
telével 10-16 óráig. Belépődíj: 
felnőtt 600,- Ft, nyugdíjas, diák 
300,- Ft.

Állandó kiállítások:
•  A tolnai táj évezredei az ős-

kortól a honfoglalásig
•  Megelevenedett képek. Egy 

kisváros a századfordulón
•  Örökségünk. Tolna megye 

évszázadai
•  Pincemúzeumi kiállítás: népi 

gyermekjáték és fegyvergyűj-
temény (2014. szeptember 22. 
– 2015. február 28. között fel-
újítás miatt nem látogatható!)

Időszaki kiállítás:
Levelek a frontról 1914-1918 
című kiállítás. Megnyitó: 2014. 
szeptember 16. kedd, 15 óra
Megtekinthető: 2015. augusz-
tus 31-ig.

Múzeumpedagógiai programok:
Múzeumi foglalkozás óvodá-
soknak
Minden hónap utolsó hetében 
10 és 11 órakor kezdődik előze-
tes időpont egyeztetéssel
Októberben: Mesélő tárgyak. 
Ismerkedés a múzeummal. A 
régészeti kiállítás megtekintése, 
eredeti őskori tárgyak tapogatása, 
régészeti mesekockák, munkalap.
Az alábbi témák közül igény sze-
rint bármelyikre lehet jelentkez-
ni előzetes időpont egyeztetéssel 
(74/316-222, 21-es mellék)

Múzeumi órák általános és 
középiskolás tanulóknak
Vetítéses előadások és /vagy tár-
latvezetések a kiállításokban:
• Őskor – neolitikum 
• A rómaiak Pannoniában
• A honfoglaló magyarság
•  Törökkori emlékek, különös 

tekintettel a palánki földvárra 
•  Az 1848/49-es forradalom és 

szabadságharc

•  Tolna megye keresztény  
emlékei 

•  Szekszárd története, különös 
tekintettel a századforduló 
időszakára 

•  A Sárköz története és nép-
rajza

•  „Levelek a frontról 1914-
1918”. Időszaki kiállítás az I. 
világháború centenáriumára

Múzeumi barangoló Mamut 
Marcival sorozat (Óvodásoknak 
és kisiskolásoknak 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 mesterségek.

•  Tájak, népek, viseletek. A Sárköz.

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

Mamut
•  Tavasz – Mattioni Eszter: Ta-

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

Interaktív programok terápiás 
kutyával sorozat
(Óvodásoknak és kisiskolások-
nak ajánljuk)
•  Hűséges, mint a kutya. Ho-

gyan lett a kutya az ősember 
társa? 

•  Bizonytalan, mint a kutya 
vacsorája. Az állatok táplál-
kozása

•  Nyomok a homokban. Álla-
tok lábnyomai 

•  Ugatja, mint kutya a holdat. 
Az állatok kommunikációja

•  Ebcsont beforr. Az állatok 
testfelépítése

•  Belejött, mint kiskutya az uga-
tásba. Érzékelés az állatvilágban

•  Nemcsak egy tarka kutya van 
a világon. Az állatok fejlődése

•  Kutya – macska barátság. Va-
dászat és vadászkutyák

MűvészKEDDj! (Felső tagoza-
tosoknak és középiskolás tanu-
lóknak ajánljuk)
•  Pecsétviasz eredeti múzeumi 

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

MÚZEUMANDRAGÓGIAI 
(felnőtteknek is szóló)
PROGRAMOK:

KEDVENC TÁMÁM – HON-
ISMERET A MÚZEUMBAN 
sorozat
Minden hónap második szer-
dáján 15 órakor kezdődik a 
megyei múzeum könyvtárter-
mében.
Október 8. szerda, 15 óra: 
Dr. Gesztesi Enikő PhD, klasz-
szika-filológus – Dr. Gesztesi 
Tamás, ny. főorvos:
A falusi kisegítő magánkórhá-
zak szerepe és jelentősége az 
első világháborúban (Kölesd)

MÚZEUMI MOZAIK. Képek, 
filmek, események sorozat 
Múzeumandragógiai sorozat 
minden hónap első hétfőjén 
15 órától. (Főiskolai hallgatók-
nak, felnőtteknek és nyugdíja-
soknak ajánljuk) 
Október 6. hétfő, 15 óra:
„Levelek a frontról 1914-1918” 
című időszaki kiállítás meg-
tekintése Dr. Gaál Zsuzsanna 
történész muzeológus, a ki-
állítás projektmenedzserének 
vezetésével
MÚZEUMI ESTÉK előadás 
sorozat
Szarajevótól Trianonig cím-
mel hirdetjük öt részből álló 
előadás sorozatunkat az I. vi-
lágháború centenáriuma alkal-
mából.
Október 29. szerda, 15 óra: 
Dr. Majoros István: Miért rob-
bant ki az I. világháború?

Könyvbemutató
Október 21. kedd, 16 óra:
Dr. Balázs Kovács Sándor – 
Gutai István: Bánátból bánatba. 
A Sárköz és a temesközi Végvár 
rokoni kapcsolatai című kötetet 
bemutatja: Dr. Korsós Zoltán, 
a Magyar Természettudományi 
Múzeum főigazgatója

Tájak-Korok-Múzeumok 
Egyesület Szekszárdi Klubja 
programjai
Október 9. csütörtök, 8 óra 
Kirándulás Pécsre (a Bazilika 
megtekintése vezetéssel, a Vi-
lágörökség részét képező Cella 
Septichora (benne ókeresztény 
sírkamrák), majd a Zsolnay Kul-
turális Negyed megtekintése. 
Október 28. kedd, 12.30 óra
Kirándulás Budapestre: a Vaj-
dahunyadvár, benne a Magyar 
Mezőgazdasági Múzeum meg-
tekintése tárlatvezetéssel, este a 
Mamma Mia című előadást néz-
zük meg a Madách Színházban

Bővebb felvilágosítás valamint 
Múzeumpedagógiai program-
ajánló füzet a múzeumban kér-
hető (Szekszárd, Szent István 
tér 26. Tel.: 74/316-222, 21-es 
mellék,  Andrásné)

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 szülőházá-

ban, családjának egykori ott-
honában

•  Dienes Valéria Emlékszoba
•  Baka István Emlékszoba
Múzeumi óra:
•  Babits Mihály és Szekszárd
IRODALOM HÁZA – MÉ-
SZÖLY MIKLÓS MÚZEUM
7100 Szekszárd, Babits Mihály 
u. 15. Tel.: 74/410-783.
honlap: www.wmmm.hu
 (Folytatás a következő oldalon.)

(Folytatás az előző oldalról.)
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. (Vár-
megyeháza) Tel.: 70/491-1201
Honlap: www.wmmm.hu
Nyitva: Hétfő kivételével 10-17 
óráig. Belépődíj: felnőtt 600,- 
Ft, nyugdíjas, diák 300,- Ft
Kombinált jegy (Vármegyehá-
za földszinti tárlatai és a Garay 
Élménypince): 1.000,- Ft

Állandó kiállítás:
•  Tájak, települések, emberek. 

19. századi tudástár és törté-
nelmi játszóház.

•  Belső romkert – gótikus ká-
polna

• Szekszárdi szarkofág-terem
• Pollack-terem
• A régi Vármegyeháza világa
• Liszt Ferenc Emlékkiállítás
•  Mattioni Eszter festményei 

és hímeskövei
• Esze Tamás emlékszoba.

Andrásné Marton Zsuzsa s.k.
múzeumpedagógus

MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA
2014

Október 8., szerda 10-16 óra
•  Alkossunk együtt! – A Nagy 

Rajzolás
•  A „Levelek a frontról 1914-

1918” című időszaki kiállítás-
hoz kapcsolódva Az I. világ-
háború – képekben címmel 
rajzverseny. Technika: festé-
szet, grafika.

Október 10., péntek 17-20 óra
•  A lámpás én vagyok – Tanárok 

éjszakája. 
•  Ab ovo usque ad mala – A 

tojástól az almáig. Lakoma 
római hangulatban

•  A résztvevő pedagógusok 
előadást és bemutatót látnak 
„Kincsek a homokban. Ho-
gyan dolgozik a régész és a 

restaurátor?”címmel, majd 
zseblámpás tárlatvezetésen 
ismerhetik meg a régészeti 
kiállítást és a restaurátorok 
műhelyét. A rendezvényt ze-
nés lakomával zárjuk: tojás, 
hal, olajbogyó, saláták, szőlő, 
körte, barack, alma, méz, hoz-
zá víz és bor.

Október 15. szerda, 10-16 óra
•  Csak itt, csak most – Kaland-

túra pincétől a padlásig
•  A múzeumpedagógiai tema-

tikus vezetés során a kaland-
vágyó „múzeumbúvárok” 
megismerkedhetnek a múze-
umlátogatók elől elzárt terüle-
teivel, a padlással, a régészeti 
előkészítővel, a kutatóval, 

az installációs- és kiadvány 
raktárral, a restaurátorok 
műhelyével, a múzeum szak-
könyvtárával. Aki jól figyel, 
felfedezheti a rejtett zugokban 
a hely szellemét. 

Október 21., kedd 14.30 óra 
•  Sétálj velünk és fedezd fel a 

Szent István és a Garay teret! 
•  Kulturális tereink másként
•  A program célja a múzeum és 

közeli környezetében lévő mű-
emlékek, az AGÓRA pályázat-
tal felújított Babits Mihály Kul-
turális Központ és Művészetek 
Háza (volt zsinagóga), vala-
mint az Ybl-díjas Főtér-együt-
tes valamint az Augusz ház 
megtekintése vezetéssel. 

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

Gyertyával menjünk a pincébe!
A szüret idején gyakran elő-
fordul mustgáz-mérgezés, 
amely egy kis odafigyeléssel és 
körültekintéssel megelőzhető. 
A legfontosabb a megelőzés, 
amely egyszerűen megoldható: 
meggyújtott gyertyát térdma-
gasságban tartva kell lemen-
ni a pincébe! Célszerű a must 

forrásának idejére „Figyelem, 
mustgázveszély” feliratot is el-
helyezni a pince bejáratán. To-
vábbi információkért keresse 
fel a szekszard.hu weboldalt, a 
Szekszárdi Polgármesteri Hiva-
talt, vagy forduljon bizalommal 
a Tolna Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatósághoz.



2014. október 5.20

FEHÉRNEMŰ BOLT 7100 Szekszárd, Arany J. u. 6. 
Nyitva: H-P: 9.00–17.30, Szo.: 9.00–12.00

Folyamatosan bővülő zokni és harisnya 
választékkal várjuk kedves vásárlóinkat!

Aranyműves ékszerboltok Október 1-31-ig minden 
Swarovski ezüst kristály ékszert

-40% kedvezménnyel 
kínálunk!

MINDEN AMI SWAROVSKI!!!
A minőség
garancia...

SZEKSZÁRD
SZÉCHENYI U. 32. BELVÁROSI ÉKSZERÜZLET

KÖLCSEY LTP. 2. (160-AS ALATT)
TESCO ÜZLETSOR

Borászatok figyelem! Itt a lehetőség!
Hideg és

melegvizes
magasnyomású mosók,

hordó és tartálymosó 40%
állami támogatással!

Díjmentes gépbemutató,
vásárlás esetén

díjmentes beüzemelés!

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

EGÉSZSÉG
JÓ KÖZÉRZET
KÉNYELEM
EGÉSZSÉGCENTRUM
a KORZÓ ÁRUHÁZBAN
•  vitamingazdag zöldség-gyümölcs

választék,
• konyhakész tisztított termékek,
• friss saláták,
•  zöldség-, gyümölcslevek helyben

facsart friss alapanyagokból
igény szerint.

Akciós ajánlatunk:
október 6-tól -11-ig

• zsákos vöröshagyma 90 Ft/kg
• zsákos burgonya 90 Ft/kg

RÉPA

NYITVA TARTÁS:
Hétfő-Péntek: 7–16, Szombat: 7–12 óráig

a KORZÓ ÁRUHÁZBAN és a 
Mátyás király u. 74-ben

Előrendelés: 06-74/412-225,
mobil: 06-30/348-5676.

NÉZZEN BE HOZZÁNK!

TISZA CIPŐBOLT
A MAGYAR CIPŐK BOLTJA
Szekszárd, Rákóczi u. 13. • Tel.: 74/510-134

MEGÉRKEZTEK
az őszi női-, 

fér� - és gyermekcipők
a Tisza Cipőboltba!

Nyitva tartás: 
H–P 9–17-ig, Sz 8–12-ig
Az üzlet előtt ingyenes parkolási lehetőség!


