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Befejezve, megáldva 
– elkészült a piac
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Újabb ellenzéki különít-
mény kopogtatott a Jobbik 
ajtaján – közölte sajtótájé-
koztatóján a jobboldali párt. 
Amint az korábban napvilá-
got látott, Hadházy Ákos, az 
MSZP, az Együtt-PM és a DK 
által támogatott LMP-s pol-
gármesterjelölt egyszer már 
felkereste őket egy összefo-
gás reményében, ám akkor 
kosarat kapott. 

A minap az egyik baloldali el-
lenzéki formáció jelöltje egy, 
vélhetően szintén Hadházytól 
származtatható „ellenzéki ke-
rekasztal” ötletét vetette fel a 
Jobbik képviselői előtt, ám őt is 
visszautasította a radikális párt: 
Szabó Balázs városi elnök erről 
október 8-án beszélt a sajtó kép-
viselői előtt.

„Hadházy Ákos korábban 
személyesen, a facebook-olda-
lunkon keresett meg minket. 
Mi akkor elutasítottuk, most 
pedig – újabb ötlettől vezérel-
ve – tőlünk tették függővé egy 
ellenzéki kerekasztal létrejöttét 
– amelyben nyilvánvalóan mi 
nem veszünk részt!” – szögezte 
le Szabó Balázs a sajtóesemé-
nyen, majd arra is kitért: a meg 
nem nevezett baloldali képvi-
selőjelölt már a visszalépésekkel 
is előhozakodott, négy helyet 
felajánlva a Jobbiknak, hogy az 
cserébe hatot adjon át. 

A „kerekasztalosok” Szabó 
szerint mozgósították volna az 
RTL Klubot is egy kis hírve-
résért, ám tervük meghiúsult. 
A városi elnök egyértelművé 
tette: a Jobbik az elvei mentén 
politizál, „ellentétben a Hadhá-

zy-féle összefogással”. Kiemelte: 
pártjuk a baloldali összefogással 
szemben mind a tíz körzetben 
képes volt önálló jelöltet állítani, 
s nem hajlandóak sem a Fidesz-
szel, de főleg nem az MSZP-vel, 
a DK-val, az Együtt–PM-mel, 
az LMP-vel, vagy az új városi 
összefogással, az ÖSZE-vel kö-
zösködni. Utóbbi kapcsán úgy 
fogalmazott: „Ismerjük Maller 
Béla politikai előéletét is”. 

„Mi a szekszárdiakért kí-
vánunk tenni és nem a hata-
lomvágy vezérel bennünket, 
különben elveszítenénk saját 
arculatunkat és a szavazóink 
bizalmát” – hangsúlyozta a ra-
dikális párt városi elnöke. 

Arra is felhívta a figyelmet: 
egyes plakátjain a teljes ellenzéki 
összefogás polgármester-jelöltje-
ként szerepel Hadházy Ákos, ám 

ebbe a körbe a Jobbik továbbra 
sem tartozik bele. Szabó Balázs 
kijelentette: Hadházyt felszólítja, 
hogy távolítsa el azon plakátjait a 
városból, amelyeken valamennyi 
ellenzéki párt közös jelöltjeként 
díszeleg, miután a Jobbik jelöltje 
nem ő, hanem Fenyvesi Csaba.

Szabó Balázs megjegyezte: 
Hadházy korábban együttműkö-
dést ajánlott arra az esetre is, ha 
nem nyerné meg a polgármes-
ter-választást, mert képviselőként 
is szerette volna, ha együtt dol-
goznak vele a jobbikosok. A radi-
kális párt városi elnöke aláhúzta: 
Hadházy „oda piszkít, ahonnan 
előzőleg evett”, és ezzel „nem na-
gyon tudunk mit kezdeni”. Véle-
ménye szerint a baloldali térfélen 
úgy láthatják, saját erejükből nem 
képesek hatalomra kerülni.

 Lévai Márton

A baloldal megint (hiába) kopogtatott a Jobbiknál

Másfél kilométer hosszan 
épített járdát az önkormány-
zat ezen a területen az elmúlt 
időszakban – tájékoztatta 
október 8-án Szekszárd alpol-
gármestere, Ács Rezső a sajtó 
munkatársait az Alisca, a Ba-
rátság és a Cseri János utcák 
kereszteződésénél. A nemrég 
átadott, 200 méteres járda-
szakasz különlegessége, hogy 
a helyén korábban semmiféle 
szilárd burkolat nem volt.

Az alpolgármester kiemelte, 
hogy a városvezetésnek az el-
múlt négy évben kiemelt célja 
volt, hogy az évtizedes lemara-
dást megkezdjék ledolgozni az 
út- és járdafelújítás, illetve -épí-
tés tekintetében. Ennek érdeké-
ben a városüzemeltetési igazga-
tóság felmérte a járdák és utak 
állapotát az említett körzetben 
is. 2010-ben 10 kilométer járdát 
ígért az önkormányzat a város-
nak, ám a ciklus végére 16-ot 
sikerült építeni, mindemellett 
9,5 kilométernyi utat is javított, 
újított vagy épített a város – de-
rült ki a tájékoztatón.

A város saját költségéből a 
járda- és útfelújításra, építésre 
több mint 500 millió forintot 
költött saját büdzséből – közölte 
az alpolgármester, aki méltatta 
az ötös számú körzet képviselő-
je, Kővári László által elért ered-
ményeket és egyben reményét 
fejezte ki, hogy a Fidesz-KD-
NP-s képviselő folytatni tudja 
munkáját az ott élők érdekében.

Jelezte, a körzetben a jövőben 
további útszakaszok is épülnek, 
amely munkálatokon túl ki-
emelt feladat lesz a vízelvezetés 
megoldása is, amely kérdéskört 
az út- és járdaépítéssel együtt 
kell kezelni – hangsúlyozta.

Kővári László jelezte: a most 
átadott 200 méteres járdasza-
kasz fontos, hiszen a nyomvonal 
évtizedek óta puszta macska-
csapás volt. A babakocsisok és 
a mozgáskorlátozottak számára 
külön jó hír, hogy rámpát is ki-
alakítottak, a környező területet 
pedig tavasszal parkosítják.

A lakók a munkálatok során 
dicsérték a kivitelezők munká-
ját, akik kéréseiket is folyama-
tosan figyelembe vették. 

A körzetben további járda-
építések várhatók: ezzel kapcso-
latban a nyilvános fogadóórán 
az az igény is felmerült, hogy 
a belvárosi rész irányában egy 
lépcsős járdát kellene építeni, a 
Csalogány és az Alisca utcák ál-
tal közrefogott szakaszon ugyan-
akkor felszámolásra vár az ott 
húzódó aszfalt nélküli ösvény is. 

A képviselő szerint fontos a 
körzetben egy víznyelőt is épí-

teni, miután nagy mennyiségű 
csapadékvíz áramlik le időn-
ként a hegyről, aminek nincs 
levezetője. 

A Bródy Sándor utca foly-
tatásánál is igen nagy szükség 
mutatkozik egy járdaszakaszra, 
amelyet szintén megvalósításra 
vár a közeljövőben – tette hozzá 
Kővári László. 

 Gy. L. 

Új járdaszakasz az évtizedes macskacsapás helyén A tömbházak lakói is kedvelik a szelektívet
Folytatódik városunkban a 
szelektív hulladékgyűjtés: 
legutóbb a Kölcsey lakótele-
pen helyezett el a szekszárdi 
önkormányzat az Alisca Ter-
ra Kft. által két új, 1110 lite-
res hulladékgyűjtő edényt 
a PET-palackok, illetve a pa-
pírszemét számára és egy 
harmadik, 240 literes edény 
is kihelyezésre került az üve-
gek gyűjtésére.

A telepítésről október 6-án, a 
Kölcsey lakótelep Tinódi utca 
felőli oldalán sajtótájékoztató 
keretében számolt be Ács Rezső 
és dr. Haag Éva alpolgármeste-
rek, illetve Artim Andrásné, az 
Alisca Terra Kft. vezetője. 

Ács Rezső elmondta: az önkor-
mányzat még a nyár folyamán 
bejelentette, hogy kiterjesztenék 
az egész városra a házhoz menő 
szelektív hulladékgyűjtés rend-
szerét. A program a családi- és 
a sorházas övezetekben már ko-
rábban elindult, a lakótelepeket 
a nyáron kapcsolták be a rend-
szerbe. A beruházás – ismertette 
a részleteket az alpolgármester 

– összesen 8 millió forintjába 
került az Alisca Terrának, ame-
lyet a cég teljes egészében saját 
forrásaiból fedezett. Amint azt 
megtudhattuk, a házhoz menő 
szelektív hulladékgyűjtés október 
közepére teljes lefedettségűvé vá-
lik, miután a nyáron 50 szigetet 
alakítottak ki, most pedig további 
30 kerül kihelyezésre. 

A 60 már működő gyűjtőszi-
gettől függetlenül úgy vélték 
az önkormányzatnál, hogy 
ha „közelebb viszik” a lakók-
hoz a rendszert, még nagyobb 
mennyiségben tudják majd 
szelektíven gyűjteni a hulladé-
kot – jegyezte meg Ács Rezső. 
A program környezetvédelmi 
szempontból sem mellékes, 
mivel az így összeszedett hul-
ladékmennyiség nem kerül a 
válogatóműbe, és ezzel a lerakó 
élettartama növekszik. 

A város idén szeptember végéig 
1300 tonna szelektív hulladékot 
gyűjtött be Szekszárd közigazga-
tási területéről, amelyből látható, 
hogy az akció elérte célját.

A következő hónapokban az 
önkormányzat a gyűjtőedények 

környezetét is szebbé teszi: a szi-
geteket bekerítik, így nem csak 
esztétikailag lesz szebb, hanem 
a zárt helyből következően a gu-
berálók nem rángathatják ki a 
szemetet és a szél sem fújja szét: 
csupán azok közelíthetik meg az 
edényeket, akik helyben laknak. 

Dr. Haag Éva, aki alpolgár-
mesterként a körzet képviselő-
je is, emlékeztetett: a lakóktól 
többször érkezett jelzés arra 
vonatkozóan, hogy a hulla-
dékgyűjtők idő előtt megtel-
nek, ezért bővítse a város azok 
körét. Dr. Haag Éva reményét 
fejezte ki, hogy így valamennyi 

lakó megelégedésére sikerült a 
legjobb helyeket kiválasztani az 
edényeknek, hiszen a város célja 
továbbra is az, hogy az emberek 
kényelmesen érezzék magukat 
lakókörnyezetükben. 

A cég vezetője, Artim András-
né szerint a szelektív gyűjtés nép-
szerű a társasházaknál is, várható 
újabb gyűjtőedények kihelyezése. 

A nemrég a Fecskeház mellett 
átadott közösségi kerttel kap-
csolatban pedig megtudhattuk: 
a parcellák már be is teltek, így a 
város és a cég máris gondolkod-
hat az új helyszíneken.

 Gy. L. 
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Az út- és járdaépítési és fel-
újítási programban az elmúlt 
négy esztendőben 9,5 km-
nyi út és több mint 15 km-nyi 
járdaszakasz készült el Szek-
szárdon 500 millió forintot 
meghaladó értékben. Ked-
den délelőtt a Tartsay lakóte-
lepen, az ABC szomszédságá-
ban tartott sajtótájékoztatón 
Ács Rezső alpolgármester és 
a 8. körzet önkormányzati 
képviselője, Máté Péter en-
nek a munkának egy újabb 
fázisáról beszélt.

Máté Péter kiemelte: a körzet-
ben több mint egy kilométer 
hosszban újították fel a 15-30 
éves járdákat, szegélyeket. 

A munka legutóbbi – mint-
egy kétmillió forintból elkészült 
– részében a Tartsay lakótelep 

négy háztömbje előtt cserélték 
a burkolatokat és járdalapok-
kal rakták ki a házak között a 
lakók, illetve a vasútállomásra, 
buszpályaudvarra igyekvők ál-
tal kitaposott gyalogutat. 

Máté Péter a járdák, utak 
állapotának javítása mellett a 
következő időszakban a körzet 
hatalmas fáinak gondozására is 
hangsúlyt kíván fektetni.

Ács Rezső alpolgármester 
szerint az intenzív járda- és 
útfelújítást a következő ön-
kormányzati ciklusban is 
folytatni kell, és kiemelt fi-
gyelmet kell fordítani a csa-
padékvíz-elvezetési gondok 
megoldására is, valamint a 
lakótelepen élők életkörül-
ményeinek javítására.

 SZV

Burkolatot cseréltek, járdalapoztak a Tartsay lakótelepen
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Újabb sikert könyvelhetnek el a garaysok

A Garay János Gimnázium 
igazgatója, Heilmann Józsefné 
nyitotta meg a Zene Világnap-
ján azt a diákok közreműkö-
désével megvalósított rendez-
vényt, amely már két éve fut az 
intézményben, komoly érdek-
lődést keltve Szekszárdon.

A gimnáziumban a kezdeménye-
zéssel hagyományt teremtettek, 
s nemcsak zenei kontúrja miatt, 
hanem mert évente újabb és újabb 
garays diák tűnik fel a legkülönbö-
zőbb hangszereken játszva, akik-
nek zenei nevelését részben a Liszt 
Ferenc Zeneiskola tanárai végzik. 

Az október elsején színpad-
ra vitt műsor résztvevői rendre 
megjelentek korábban azokon 
az estéken is, amelyeket az intéz-
mény orgonájának beszerzésére, 
anyagi támogatására szervezett 
az elmúlt évek során. A színvo-
nalas diákműsorban Carcassi 

Allegrója és Kodály Horatii Car-
menje is felcsendült, valamint egy 
Chopen-noktürn, illetve Schu-
mann és Schubert-zeneművek, 
mellettük pedig Bartók Három 
Csík megyei népdala is az előadás 
része volt. A prózai részben Ily-
lyéstől A zene szava, továbbá Bar-
tók A kilenc csodaszarvas alcímet 
viselő Cantata Profana-története 
került elő. A produkció diáksze-
replői: gitáron Szeri Viktória és 
Amma Zsófia, harsonán Béda 
Zsombor, fuvolán Elblinger Éva, 
zongorán pedig Sándor Dániel 
játszott. A verses, prózai egysé-
gekben Loboda Illa, Ihos Iringó, 
illetve Halász Bence szerepel-
tek. Zongorán közreműködött: 
Tóthné Lázár Noémi. A műsor 
összeállításának ötletét Naszladi 
Judit tanárnő adta, a konferálás 
szövegét Báló Mariann tanárnő 
jegyezte. 

 HunEsz
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Számos jelzés érkezett az 
elmúlt hónapokban a szek-
szárdi önkormányzathoz és 
Ács Rezső alpolgármesterhez 
azzal kapcsolatban, hogy a 
Mészáros Lázár utcai tízeme-
letesek környékén áldatlan 
állapotok uralkodnak a par-
kolást illetően. A városházán 
megtalálták a megoldást: ok-
tóbertől a Kinizsi utca végén 
egy 46 gépkocsi elhelyezésére 
alkalmas, tágas parkoló várja 
a szűk utcát eleddig még szű-
kebbé tevő gépkocsikat. 

Az új parkírozóban tartott tájé-
koztatót október 2-án a lakóte-
lepen élők számára az alpolgár-
mester, aki felhívta a figyelmet 
arra: ezentúl sokkal szigorúbban 
veszi az önkormányzat, ha valaki 

az utca végén megáll, hiszen az 
újonnan kialakított parkolóte-
rület éppen elég nagy számukra.

Ács Rezső ugyanakkor remé-
nyét fejezte ki a tekintetben is, 
hogy a parkolási gondokon is 
segítenek az új parkolóhelyek. 
Mint elmondta, a terület szük-
ség esetén bővíthető, de a létre-
jött parkolóhelyek már az első 
nagy lépést jelentik annak ér-
dekében, hogy az utcában meg-
szűnjenek az említett gondok. 

Arra kérte a helyieket, figyel-
jék, ha megtelik az utca eleje 
gépkocsikkal és jelezzék azt a 
közterület-felügyeletnek. Ez el-
len szigorúan lép fel az önkor-
mányzat – hangsúlyozta. 

Az új parkolóhelyeket a vá-
ros a Szekszárdi Vízmű Kft.-
vel közösen, a vízmű területén 

alakította ki, 4,5 millió forintos 
beruházással, saját forrásból. 

„Tartoztunk önöknek ezzel, 
és a tartozásunkat most lerót-
tuk” – mondta Ács Rezső.

Az új terület közparkolónak 
számít és éjjel-nappal nyitva áll 
a gépkocsi-tulajdonosok előtt.

 Gy. L.

165 éve küldte a vesztőhelyre a hazánk 
függetlenségéért harcoló tizenhárom 
honvéd tábornokot a Habsburg-dinasz-
tia, nem utolsósorban azért, hogy még 
az írmagját is kiirtsa a hazai független-
ségi törekvéseknek.

Október 6-án a tavaly átadott ’48-as emlék-
műnél tartották azt a városi megemlékezést 
Szekszárdon, amely a Magyar Nemzetőrök 
Tolna Megyei Szervezete díszőrségének a 
Béla király téri mementóhoz történt felvonu-

lásával indult. Az emlékműsort a Szekszárdi 
Comenius Általános Iskola diákjai adták. A 
megemlékezés szereplői a Béla király téren 
egyenként az emlékmű melletti falszakaszra 
függesztették az 1849-ben kivégzett magyar 
honvédtisztek portréit, majd fehér színű luft-
ballonra kötött galambinstallációkat enged-
tek a magasba.

Az esemény zárásaként a szekszárdi ön-
kormányzat részéről Ács Rezső és dr. Haag 
Éva alpolgármesterek helyezték el a ’48-
as emlékműnél az emlékezés koszorúját, 

majd a jelenlévő diákok, a város oktatási 
intézményei, a fegyveres testületek, továb-
bá a civil szervezetek képviselői rótták le 
kegyeletüket.

Áder János köztársasági elnök október 
6-án a Szolnokon tartott megemlékezésen 
úgy fogalmazott: hőseink áldozatvállalása a 
szabadság, a függetlenség és a polgárosodás 
eszméivel együtt „mindörökre beégett poli-
tikai nemzetünk emlékezetébe”; „mi azóta 
nem engedünk a 48-ból”. A szabadságszere-
tet egyik legszebb és legértékesebb ismérve 
magyarságunknak – hangsúlyozta.

 Gyimóthy Levente

Új parkolóhelyek a Mészáros Lázár utcai paneleknél „…Azóta nem engedünk a 48-ból!”

Megújult és új szárnnyal is bővül a Wosinsky óvoda
Teljesen megújult intéz-
ménybe járhatnak a Wosins-
ky óvoda gyermekei – mond-
ta október 8-án, az épület 
hivatalos átadóján a jelenlé-
vő óvodásokat és szüleiket 
köszöntő Sebestyén Györgyi 
intézményvezető, aki köszö-
netet mondott a Szekszárd 
önkormányzatának mint 
fenntartónak, valamint az 
ünnepségen jelen lévő Ács 
Rezső és dr. Haag Éva alpol-
gármestereknek a fejlesztés 
támogatásáért. 

Az óvoda vezetője az intézmény 
udvarán tartott ünnepségen 
megköszönte a gyermekek tü-
relmét is, valamint a szülők és 
a családok segítő támogatását, 
együttműködését és méltatta 
a nevelőtestület, a kivitelező 
eredményes munkáját. 

Ács Rezső alpolgármester be-
szédében kiemelte: fontos, hogy 
a kisgyermekek jó körülmények 
között töltsék mindennapjaikat. 
A Wosinsky óvoda felújított 
épületével a város mostantól 
még komfortosabb és szebb 

környezetet biztosít a gyerme-
kek számára – mondta. Azt is 
jelezte: a következő hetekben 
megkezdődik az óvoda teljesen 
új szárnyának építése is, miután  
– szerencsére – Szekszárdon az 
utóbbi időben egyre több gyer-
mek születik és férőhelybővítés 
vált szükségessé. 

A felújítási munkálatok 40 
millió forintba kerültek, míg a 
bővítéssel a teljes beruházás 160 
millióra rúg majd.

Először a bölcsődei férőhe-
lyek számát kellett megerősí-

teni, s megfelelő körülménye-
ket teremteni – emelte ki Ács, 
megjegyezve: fontos, hogy a 
gyermekek a város bármely 
területén ugyanazon kiváló kö-
rülményeket kapják meg. Az 
alpolgármester az eseményen 
megköszönte a gyermekeknek 
a szép műsort, az óvónőknek 
pedig szakmai munkájukhoz 
gratulált.

A rendezvényen az ovisok 
német és magyar dalokat, tán-
cokat adtak elő.

 Maróthy
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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!

SZAVAZÓKÖRÖK CÍME ÉS 
UTCAJEGYZÉKE

1. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET
1. számú szavazókör: Szekszárd 
Zrt. - Rákóczi utca 132. 
Bagóvölgy, Bodzás, Bor u., Dülő 
u., Faddivölgy, Fukszvölgy, Gárdo-
nyi Géza u., Gulyásvölgy, Gyertyá-
nyos, Hidaspetre, Jedlik Ányos u., 
Jobbparászta, Lisztesvölgy, Lőtéri 
köz, Malom oldal, Mocfa, Német 
völgy, Palánk, Palánki hegy, Palán-
ki út, Pásztor u., Rákóczi u. páros 
122/A-végig, Roboz Zoltán u., Ró-
zsamáj u., Saul-völgy, Selyem u., Sió 
u., Sötétvölgy, Szalai völgy, Szászi-
puszta, Szentmiklósi út, Zápor u., 
Zápor köz.

2. számú szavazókör: Kadarka 
u.-i óvoda - Kadarka u. 110. 
Balparászta, Borkút, Dr. Ber-
ze Nagy János u., Ezerjó köz, 
Ezerjó u. páros 20-végig, Ezerjó 
u. páratlan 17-végig, Kadarka 
köz, Kadarka u. páros 86-végig, 
Kadarka u. páratlan 103-végig, 
Muskotály u., Parászta u., Rákó-
czi u. páros 94-120-ig, Székely 
Bertalan u., Tolnai Lajos u.

3. számú szavazókör: Garay Ált. 
Isk. és Af. Művészetokt. Int. - 
Zrínyi utca 78.
Baka u., Batthyány u. páros 26-
44-ig, Batthyány u. 25-végig, Bó-
lyai J. u., Borostyán u., Horváth 

Károly u., József Attila u., Nyár 
u., Patak u., Rákóczi u. páratlan 
79-végig, Rózsa u., Wigand János 
tér, Zrínyi u. páros 80-végig, Zrí-
nyi u. páratlan 85-végig.

2. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET
4. számú szavazókör: Garay Ált. 
Isk. és Af. Művészetokt. Int. - 
Zrínyi utca 78.
Árpád u. 42-végig, Batthyány u. 
1-24-ig, Berzsenyi u., Damjanich 
u., Hrabovszky u., Kapisztrán u., 
Kiss János u., Kossuth Lajos u. 
páros 46-végig, Kossuth Lajos u. 
páratlan 45-végig, Liszt Ferenc 
u., Pázmány tér, Pollack Mihály 
u. 69-től végig, Rákóczi u. párat-
lan 49-77-ig, Sipos Márton u., dr. 
Szakály Ferenc u., Szluha György 
u., Zrínyi u. páros 54-78-ig, Zrí-
nyi u. páratlan 49-83/B-ig.

11. számú szavazókör: PTE IGY 
Gyakorlóiskola - Mátyás király u. 5. 
Árpád u. 11-40-ig, Balassa u.,Csa-
ba u., Kossuth Lajos u. páratlan 
1-43, Kossuth Lajos u. páros 2-46, 
Mátyás király u. páros 2-64-ig, 
Mátyás király u. páratlan 1-55-ig, 
Petőfi Sándor u., Pollack Mihály 
ltp., Pollack M. u. 1-68-ig, Rákó-
czi u. páratlan 1-47-ig, Rákóczi u. 
páros 2-74/B, Tavasz u., Tompa 
u., Tormay Béla u., Zrínyi u. páros 
4-46-ig, Zrínyi u. páratlan 1-47-ig.

12. számú szavazókör: Szent L. 
Szakközép Isk. Kollégiuma - Au-
gusz I. u. 15.
Augusz Imre u., Kiskorzó tér, 
Kölcsey ltp., Liszt tér, Tinódi u.

3. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET
6. számú szavazókör: I. Béla 
Gimnázium Kollégiuma - 
Kadarka u. 29. 
Bakony u., Bikavér u., Boty-
tyán-hegy, Bottyán-hegyi ltp., 
Bükk u., Előhegy, Előhegyi u. pá-
ros 6-végig, Esze Tamás u. páros 
24-végig, Esze Tamás u. páratlan 
9-végig, Ezerjó u. páros 2-18-ig, 
Klapka György 22-végig, Mecsek u.

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. 
Akácfa u., Csapó Dániel u., Cserfa 
u., Hársfa u., Jelky András u., Ka-
tona József u., Kőrösi Cs. S. párat-
lan 11/A-13/B-ig, Leopold Lajos 
u.,Létay Menyhért u., Madách 
Imre u., Nefelejcs köz, Nefelejcs u., 
Semmelweis u., Ujfalussy Imre u.
 
4. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET
9. számú szavazókör: Babits M. 
Ált. Iskola - Kadarka u. 17. 
Csonka u., Dorogi köz, Esze Ta-
más u. páros 2-22-ig, Esze Tamás 
u. páratlan 1-7/C., Kadarka u. pá-
ros 2-60-ig, Kadarka u. páratlan 
1-27-ig, Klapka Gy. ltp., Klapka 
Gy. u. 1-20-ig, Pince u., Szent 
László u. páratlan, Táncsics Mi-
hály köz, Táncsics Mihály u., Vak 
Bottyán u.

13. számú szavazókör: Bezerédj 
I. Szakképző - Szent László u. 
8-12.
Benedek Apát u., Erkel Ferenc 
u.,Kandó Kálmán u., Kőrösi Cs. 
S. u. páros, Kőrösi Cs. S. u. párat-
lan 1-5-ig, és 15-végig

14. számú szavazókör: Bezerédj I. 
Szakképző - Szent László u. 8-12. 
Hermann Ottó u. páros, 
Hermann Ottó u. páratlan 1-29-
ig, és 35-végig.

15. sz. szavazókör: Bezerédj I. 
Szakképző - Szent László u. 8-12. 
Fürdőház u., Hermann Ottó u. 
páratlan 31-33/A-ig, Kiskadar-
ka u., Mérey u., Szent László u. 
páros.

20. számú szavazókör: 2. sz. 
Óvoda - Mérey u. 37-39. 
Balremete, Benedekvölgy, Beth-
len Gábor u., Bocskai köz, Bocs-
kai u., Bodza u., Borzsák Endre 
u., Dicenty Dezső u., Diófa u.,-
Ferenc szurdik u., Hosszúvölgy, 
Hosszúvölgy u., Jobbremete, 
Kápolna tér, Kerékhegy, Kerék-
hegy u., Remete u., Rövidvölgy, 
Szücsény-szurdik.

5. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET
19. számú szavazókör: Garay Já-
nos Gimnázium - Szent István 
tér 7-9.
Babits Mihály u., Bartina köz, Bar-
tina u., Bálint köz, Eszperantó pi-
henő, Kablár köz, Kálvin tér, Kis-
bödő, Kisbödő u., Puskás Tivadar 
köz, Puskás Tivadar u., Nagybödő, 
Nagybödő u., Séd köz.

21. sz. szavazókör: Garay Já-
nos Gimnázium - Szent István 
tér 7-9.
Béla tér, Béri B. Á. u. páratlan 
1-19/C-ig, Bródy köz, Dózsa Gy. 
u., Flórián u., Garay udvar, Garay 
tér, Ibolya u., Kálvária u., Kilátó 
u., Lehel u., Móricz Zsigmond u., 
Vincellér u., Vörösmarty u.

34. számú szavazókör: Baka 
István Általános Iskola - Béri 
B. Á. u. 89.
Alisca u. páros 2-28-ig, Barátság 
u., Bródy Sándor u., Kurta utca.

35. számú szavazókör: Baka 
István Általános Iskola - Béri 
B. Á. u. 89.
Alisca u. páros 30-42-ig, Alisca 
u. páratlan 9-végig, Holdfény u., 
Rozsnyai Mátyás u.
 
6. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET
22. számú szavazókör: Garay János 
Gimnázium - Szent István tér 7-9.
Csokonai u. 3-13, Jókai u., Perczel 
M. u., Szent István tér páratlan, 
Találka tér.

23. számú szavazókör: Garay János 
Gimnázium - Szent István tér 7-9.
Bezerédj u., Halköz, Munkácsy 
u., Széchenyi u. páros 2-60-ig, 
Széchenyi u. páratlan, Vár köz, 
Ybl M. ltp, Ybl M. u.

24. sz. szavazókör: Garay János 
Gimnázium - Szent István tér 7-9.

Arany János u., Bakta köz, Bem 
u., Benczúr u., Bercsényi u., Háry 
János u., Obsitos u., Szabó Dezső 
u., Dr. Szentgáli Gyula u., Széche-
nyi u. páros 62-64-ig, Wesselényi 
u. páros.

26. számú szavazókör: Wun-
derland Óvoda - Wesselényi 
utca 19.
Alkotmány u. páros 14-végig, Al-
kotmány u. páratlan 21/A-végig, 
Béri B. Á. u. páros 2-56-ig, Béri B. 
Á. u. páratlan 21/A-37-ig, Bezons 
park, Dobó u., Vasvári u. páratlan 
1-29-ig.

7. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET
5. sz. szavazókör: Garay Ált. 
Isk. és Af. Művészeto. Int. - Zrí-
nyi u. 78.
Aranytó u., Avar út, Bárányfok, 
Béketelep, Bern u., Bogyiszlói 
út, Borrév, Epreskert u., Józse-
fpuszta, Kendergyár, Keselyűs, 
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.
Bajcsy-Zsilinszky u., Kinizsi 
utca, Luther tér, Mészáros Lázár 
u., Toldi u.

18. sz. szavazókör: Vendéglátó 
Szakképző - Hunyadi u. 7.
Ady Endre u., Csokonai 17-végig, 
Holub József u. 1-4-ig és 10-20-
ig, Hunyadi u., Mikes u.

28. számú szavazókör: Die-
nes Valéria Általános Iskola - 
Szent-Györgyi Albert utca 6. 
Csengey Dénes u. páros 40-48., 
Dienes Valéria u. páratlan vé-
gig, Dr. Hadnagy Albert u., Ho-
lub József u. 5-8-ig, Kisfaludy 
u., Mattioni Eszter u., Mészöly 

Miklós u., Tartsay Vilmos lakó-
telep 1-29-ig, Vasvári u. párat-
lan 31-végig, Vasvári u. páros, 
Viola u. 

8. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET
25. számú szavazókör: Wunder-
land Óvoda - Wesselényi u. 19.
Alkotmány u. páros 2-12-ig, 
Alkotmány u. páratlan 1-19-ig, 
Wesselényi u. páratlan.

27. számú szavazókör: Die-
nes Valéria Általános Iskola - 
Szent-Györgyi Albert u. 6. 
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 
Vilmos u.

30. sz. szavazókör: Dienes 
Valéria Általános Iskola - 
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., 
Orgona u.
 
9. SZÁMÚ
VÁLASZTÓKERÜLET
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. 
10. SZÁMÚ
VÁLASZTÓKERÜLET
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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A 14 éve működő Léleképítő 
előadói voltak többek között:
dr. Kopp Mária, dr. Bagdy Emőke, 
dr. Rókusfalvy Pál, dr. Hegedűs 
Loránt , Polcz Alaine, dr. Ransch-
burg Jenő, dr. Mészárosné Hege-
dűs Zsuzsanna, Török Iván, László 
Atya – dr. Lipp László, dr. Keller-
mayer Miklós, dr. Papp Lajos, Bal-
czó András, dr. Balogh János, Kol-
tay Mária, dr. Vekerdy Tamás, dr. 
Csiha Kálmán, dr. Hámori József, 
dr. Béres József, Gyulay Endre, dr. 
Andrásfalvy Bertalan, Bíró László, 
Kiss Törék Ildikó és Varga Vilmos, 
Böjte Csaba, dr. Lépold Józsefné, 
Barsi Balázs, dr. Lábady Tamás, 
Eperjes Károly, Vagantes Trio, Kál-
lai Eszter, Makovecz Imre, Fekete 

Gyula, Koltay Gábor, dr. Bőzsöny 
Ferenc, Pozsgai Zsolt, Jókai Anna, 
Kecskés együttes, Takaró Mi-
hály, Kiss Dénes, Zelei Miklós, 
Oloffszon Placid atya, Szabó Gyu-
la, Czakó Gábor, Gazsó L. Ferenc, 
Kondor Katalin, Bordy András, 
Korbuly Péter, Szilágyi Zoltán, dr. 
Csókay András, Melocco Miklós, 
Götz Anna, Rubold Ödön, dr. Ba-
kay Kornél, Boér Ferenc, dr. Pus-
kely Mária, Kárpátaljai Credo ver-
séneklő együttes, Dózsa László, dr. 
Morvai Kisztina, Balázs Péter, dr. 
Freund Tamás, Cseh Tamás, Szar-
vas József, Bacsmai László, Blaskó 
János, Blaskó Péter, Blaskó Balázs, 
Szentesi Zöldi László, Dippold Pál, 
Kovács Ákos, Berecz András, Lo-

vász Irén, Dörner György, Siklósi 
Beatrix, Matuz Gábor, dr. Raffay 
Ernő, Sidiropoulos Archimédesz, 
Bíró András Zsolt, Vesztergám 
Miklós, Borbás Mária, Fanka Deli, 
Jáki Teodóz, Pörzse Sándor, Papp 
Gábor, Szvorák Katalin, Simó Jó-
zsef, Rátóti Zoltán Haáz Sándor és 
a 140 tagú Gyermekfilharmónia 
együttes Szentegyházáról, Teleki 
Júlia, Molnár V. József, Bethlen 
Farkas, Brády Zoltán, Dézsy Zol-
tán Vesztergombi Ferenc-Takler 
Ferenc-Vida Péter év borászai, 
Kubik Anna, Varga István, Helyey 
László, dr. Dávid Tamás, dr. Hor-
váth István, Murányi László, Bogár 
László, Kubínyi Tamás, Szaniszló 
Ferenc, dr. Ángyán József, Kéri 

Edit, dr. Bárdi László, dr. Szakály 
Sándor, dr. Bunyevácz Zsuzsa, 
Délvidéki S. Atilla, dr. Kásler Mik-
lós  stb... Ezen kívül számos kü-
lönleges mozifilm és színdarab: 
pl.: Fekete méz – Lórántffy Zsu-
zsanna élete -, TRIANON-film, 
Halottak napjától Virágvasárna-
pig, Petőfi nem alkuszik, Wass 
Albert színház, Szeretlek Fauszt: 
Mindszenty bíboros élete, Koltay 
Gábor: Horthy film, A magyar 
Pieta – a délvidéki Keresztes Kri-
zosztómról, Zuhanó repülés –  
1918 őszi rózsák, Dézsy Zoltán: 
Az ügynökök a paradicsomba 
mennek, Kié ez az ország? – Dél-
vidéki Magyarkanizsai Udvari 
Kamaraszínház stb…

A képviselő megy – a Léleképítő marad
(Folytatás az előző számból.)
Dr. Tóth Csaba Attila egye-
lőre befejezte pártpolitikai 
pályafutását, a Jobbikban 
sem vállalt szerepet és kép-
viselőjelöltként sem indul. A 
Léleképítőt viszont folytatja. 

– Ma már kevesen kérdezik meg 
Szekszárdon, hogy mi is az a  Lé-
leképítő. 

– 14 év, 140 alkalom után a 
mára fogalommá vált progra-
mot nagyon sokan szeretik, ke-
resik, várják. 
– Mi minden történt a 14 év 
alatt – és milyen lesz a folytatás?

– Szüleim református lelki-
pásztorok és családi indíttatás-
ból 1999 nyarán orvosként részt 
vehettem az évente megrende-
zésre kerülő Balatonszárszói 
Református Értelmiségi Kon-
ferencián. A két nap alatt hall-

hattam többek között dr. Kopp 
Mária, dr. Bagdy Emőke, Bal-
czó András, dr. Rókusfalvy Pál, 
dr. Balogh János, dr. Hegedűs 
Loránt rendkívül színvonalas 
előadásait. Egyrészt irigyeltem 
saját magamat: milyen jó, hogy 
itt lehetek, milyen felemelő 
ennyi csodálatos gondolkodó 
tudományát magamba szívni, 
feltöltekezni lelkileg, szellemi-
leg. Másrészt ott feszült ben-
nem a sajnálat gyermekeim, 
családtagjaim, barátaim, jó is-
merőseim miatt: de kár, hogy 
ők nem lehetnek itt. Így fogant 
meg ott és akkor az a gondolat, 
hogy ha nem tudjuk magunkat 
„exportálni” rendszeresen ilyen 
helyekre, akkor importáljuk a 
szellemi elitet Szekszárdra. 
– Hogyan sikerült ezt a felbuz-
dulásból és lelkesedésből jövő jó 
szándékot megvalósítani?

– Ha akkor mindent hideg 
fejjel végiggondolok, sosem 
lett volna a Léleképítőből sem-
mi. Balatonszárszón azonnal 
kapcsolatba léptem minden 
előadóval, azonnal meghívtam 
őket Szekszárdra, mintha már 
létezne a Léleképítő. Így már 
meg is volt az első év program-
ja, csak még azt nem tudtam, 
hogyan fogom megvalósítani.
– Hogyan alakult tovább?

– Az anyagi forrásoknál is 
fontosabb az emberi oldal – és 
sokszor ez a nehezebb –, a poros 

kisvárosi mindennapi szörnyű 
szürkeségbe süppedő közönség 
megszólítása. Ehhez nagyon sok 
munka kellett, de megérte. Meg-
fogalmaztam egy lényegre törő 
meghívó levelet, amelyet min-
den létező csatornán eljuttattam 
a szekszárdi emberekhez. Szek-
szárdon sokan meghallották ezt a 
hangot. A kezdeti nehézségek és 
szervezési bonyodalmak ellenére 
2000 márciusában az első előa-
dáson a Babits művelődési ház 
márványterme zsúfolásig meg-
telt. 300-nál is többen hallgatták 
dr. Kopp Máriát a magyarság lel-
ki állapotáról. Egy hónap múlva 
már az 500 fős színházterem is 
megtelt. Később évente egy alka-
lommal különleges mozifilmet, 
vagy színházi előadást is bemu-
tattunk. Szekszárd Aranyköny-
vében elsőként emlékezett meg 
2001-ben a Léleképítőről, amely 
azóta is töretlenül közkedvelt. 
– Változott valami a 14 év alatt?

– Lényegét illetően nem, de az 
átépítések miatt évek óta már a 
Garay János gimnázium ad ott-
hont a Léleképítőnek. Az igazi 
újdonság két és fél éve kezdődött 
a Léleképítő életében, amióta 
az Oktel és a Tarr Kft., valamint 
Farkas János segítségével inter-
neten keresztül élő közvetítést 
adunk minden előadásról. En-
nek köszönhetően már nemcsak 
Szekszárdon vált fogalommá a 
Léleképítő, hanem országszerte, 

valamint határon és tengeren túl 
is felfigyeltek rá. Rengeteg kö-
szönő levelet kapok külföldről, a 
Szekszárdról elszármazottaktól és 
olyanoktól is, akik még sohasem 
jártak Szekszárdon. Magyaror-
szág szellemi nagyhatalom! Még 
rengeteg kiváló, rendkívüli szelle-
mi nagysága van. Október 13-án 
ismét Eperjes Károly lesz a ven-
dég, és ebben az évben ellátogat 
hozzánk várhatóan Dévény Anna 
és Szaniszló Ferenc. Nagyon sze-
retném, ha Fábry Sándor el tudná 
fogadni a meghívást.  November 
17-én prof. dr. Balla Péter, a Ká-
roly Gáspár Református Egyetem 
rektora lesz az előadó és a Biblia 
újszövetségi részének keletkezé-
séről tart vetített képes előadást. 
Januárban dr. Szerencsés Károly 
történész, februárban a felesége, 
Földesi Margit történész lesz a 
vendég. Márciusban a Szeleczky 
Zita-centenárium kapcsán a mű-
vésznő keresztfia, Jávor Zoltán 
tart előadást film- és hangbeját-
szásokkal illusztrálva. Végül kor-
tól, nemtől, vallási meggyőződés-
tőt és pártszimpátiától függetlenül 
minden érdeklődőt tisztelettel 
hívok és várok a Léleképítőkre 
személyesen a Garay János Gim-
názium dísztermébe, vagy azonos 
időben a világhálón keresztül: 
http://www.tolna.net/~farkasj65/
lelekepito/index.htm

 SZV

Birtokba vettük a megújult piacteret
Nem csak kereskedelmi központ, de valódi közösségi tér is

„Örvendetes, hogy a magyar 
áru becsülete egyre inkább 
felértékelődik az emberek 
szemében, ezért is jelentős 
Szekszárd önkormányzatá-
nak döntése, miszerint a he-
lyi kistermelőket és lakoso-
kat kiszolgáló piacot újította 
meg” – mondta Varga Mihály 
nemzetgazdasági miniszter a 
megyeszékhely megújult piac-
terének múlt pénteken meg-
tartott avató ünnepségén.

Már két nappal a hivatalos átadást 
megelőzően, szerdán kipakolták 
portékáikat az árusok a megújult 
szekszárdi piactéren, amelyről 
csak pozitív véleményeket hal-
lani. A történelmi belvárosban 
található kereskedelmi központ 
egy sikeres EU-s projektnek (is) 
köszönhetően komfortosabb, 
nagyobb és modernebb lett, és 
a funkciója is jelentősen bővült. 
A termelői piac 600 négyzetmé-
terrel, 1800 négyzetméterre nőtt, 
a korábbi parkoló helyére egy 
kétszintes, mintegy 100 gépko-
csit befogadó parkolóházat húz-
tak fel. A 2013 szeptemberében 
kezdődött átépítés során a régi 
piacból csak a Garay iskola felöli 
és a földszinti téglaépületek ma-
radtak hírmondónak. A fűtéssel 
nem rendelkező nagycsarnok 
felépítményét elbontották, de el-
tűntek a fabódék és a régi mosdó 
is. A megújult épület-együttesbe 
korszerű, energiatakarékos rend-
szereket építettek be. A korábbi 
csarnok helyén egy terasz készült, 
ahova a lenti térhez hasonlóan 
árusító asztalokat helyeztek ki, és 

az egészet üveg és fém kombiná-
ciójából készült tetővel fedték be. 
A parkolóház tetején pedig egy 
igényesen kialakított, 380 négy-
zetméteres közösségi tér kapott 
helyet. Az akár több 400 főt befo-
gadni képes helyiséget a civilek, a 
fiatalok tölthetik meg élettel.

Az új piactér avató ünnep-
ségére összesereglett mintegy 
200 érdeklődőt Horváth István, 
Szekszárd polgármestere kö-
szöntötte. A térség országgyűlési 
képviselője hangsúlyozta: a piac 
nem csak kereskedelmi központ, 
de közösségi tér is, ahol az embe-
rek találkoznak, megbeszélik az 
elmúlt napok, hetek történéseit. 
Horváth István köszönetet mon-
dott a tervezőknek, az építőknek 
és a hatóságoknak a gyors és 
kiváló munkáért, majd a ter-
melőknek jó forgalmat, a vásár-
lóknak pedig minőségi magyar, 
helyi termékeket kívánt.

Az építkezés menetét ismer-
tető Peresztegi Imre,a kivitele-
ző ZÁÉV Zrt. vezérigazgatóját 
követően Ács Rezső mondott 
köszöntőt. Szekszárd alpolgár-

mestere azt mondta: a helyiek és 
a kormány támogatása nélkül ez 
a beruházás nem valósulhatott 
volna meg. Ács Rezső kiemelte: 
Szekszárd az elmúlt négy évben 
15 milliárd forint értékű fejlesz-
tést hajtott végre, vagy kezdett 
el, amelyhez 12,5 milliárd forint 
támogatást nyert el. Jövőre befe-
jeződik az új vízbázis kiépítése, 
amely ugyan kevésbé látványos, 
mint a Béla király tér, a Várme-
gyeháza, a várkert és a piactér 
megújítása, de a város jövője 
szempontjából kulcsfontosságú.

„Magyarország agrárstratégiá-
jának egyik alappillére az élelmi-
szerbiztonság, ezért is szán kiemelt 
szerepet a kormány a családi gaz-
daságoknak, helyi termelőknek” 
– fogalmazott ünnepi beszédében 
Varga Mihály. A nemzetgazdasá-
gi miniszter hozzátette: minda-
zok, akik magyar kistermelőktől 
vásárolnak, támogatják a magyar 
vidéket, a hazai munkahelyeket, 
s emellett megbízható minőségű 
áruhoz jutnak.

A miniszter kitért arra is, hogy 
a 2014 és 2020 közötti európai 
uniós fejlesztési ciklus új lehető-
ségeket nyit meg fiatal vállalko-
zók, családok, közösségek előtt. 
Utalt arra, hogy az 
első hazai pályázato-
kat 120 milliárd fo-
rint keretösszeggel, 
kilenc témakörben 
írják ki hamarosan, 
s a most kezdődő 
ciklusban nem csak 
a támogatások ösz-
szege emelkedik, de 
gyorsabban, köny-

nyebben lehet majd forrásokhoz 
hozzájutni. Varga Mihály hang-
súlyozta: Magyarország az egyik 
legnagyobb nyertese az uniós 
támogatásoknak, a következő 
hét évben 34 milliárd eurót hasz-
nálhat fel az ország.

„Szekszárd polgárai mindent 
megtesznek azért, hogy a váro-
suk sikeres legyen. Őrizzék hát 
meg tenni akarásukat, Isten áld-
jon minden szekszárdit!” – zárta 
ünnepi beszédét Varga Mihály. 
Hogy az áldásból ne csak a vá-
roslakókra, de a piactér minden 
használójára, így a termelőkre, 
árusokra és vásárlókra is szálljon, 
arról Bacsmai László katolikus 
esperes-plébános és Balázsi Zol-
tán református lelkész igyekezett 
tenni. Az avató ünnepélyességét 
Elekes Boglárka népdalénekes és 
a Bartina Néptáncegyüttes közre-
működése emelte.

Az összesen 1653 millió Ft-ból 
megújult, kibővült és megszépült 
piactér építéséhez a város 1118 
millió Ft támogatást nyert el a 
„Szekszárd Megyei Jogú Város 
történelmi városmagjának funk-
cióbővítő fejlesztése (azonosí-
tószáma: DDOP-4.1.1/C-09-
2F-2010-0001) pályázaton.  (X)
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Szerb trió köré épülhet fel a KSC Szekszárd csapata
Nincs irigylésre méltó hely-
zetben Magyar Gergely, az 
Atomerőmű KSC vezetőedző-
je egy héttel a bajnokság kez-
dete előtt, ez tisztán látszott 
a szekszárdi klub elmúlt hét-
végi tradicionális felkészülési 
tornáján, a Sió Kupán. 

Az, hogy meghatározó légiósai 
nélkül is két pont híján har-
minccal nyert a tavalyi ezüs-
térmes PEAC, azon nincs mit 
tűnődni – ez minden bizonnyal 
éles helyzetben is így lesz. Nagy 
valószínűséggel az is, hogy a 
KSC Szekszárd képes lesz le-
győzni a bajnoki mérkőzésen 
is a centeróriással, Határ Ber-
nadettel kiegészülő és a most 
látottnál minden bizonnyal 
acélosabb Vasast, és talán a ko-
molyabban erősíteni eddig nem 
tudó Ceglédet is.

Olybá tűnik, hogy a – többek 
közt a Szekszárdról elcsábított 
Zele Dorinával is – megerősödött 
Zalaegerszegi TE NKK, aztán a 
jónevű, rutinos játékosokkal to-
vább erősödő MTK megelőzése 
az új bajnokságban extrát igényel 
az új Szekszárdtól, ráadásul az 
említett két csapat jóval előrébb 
is tart a felkészülésben. 

Tavaly, mint emlékezetes, a 
klub regnálásának második leg-
jobb bajnoki eredményét, az 
ötödik helyezést érte el, s ennek 
megismétlésére meglehetősen 
csekély esély mutatkozik. Bár 

nem lebecsülendő az a keret, 
amivel  jelenleg rendelkezik. Ki-
bővült a szerb vonal: maradt a 
kitűnő irányító Maja Scsekics, 
mellé két, még fiatalnak számító 
kosaras, a 24 éves Sandra Bosko-
vics és Biljana Sztjepanovics érke-
zett. (A Sió Kupán, látva a csapat 
olykor már alulmúlhatatlannak 
tűnő 25 százalékos mezőnybeli 
dobószázalékát és a szerbek üres 
dobásait, némely szurkoló „nem 
volt elájulva” a délszláv légiótól. 
De Magyar Gergely igyekezett 
megnyugtatni mindenkit: nincs 
mit csodálkozni, az elmúlt tíz nap 
legkeményebb terhelésén vannak 
túl a játékosok.

Magyar egyébként amondó 
– ha már egyszer összehason-
lítgatunk, ami nem mindig sze-
rencsés… –, Sztjepanovicsban 
vannak olyan kibontásra váró 
kvalitások, hogy a négyes posz-
ton Szekszárd tavalyi legjobbjá-
nak, Zelének az örökébe lépjen. 

Boskovics egészen más „tészta”, 
mint a csupaszív, magát nem kí-
mélő, jó iparos kosarasnak szá-
mító Dusanics volt. Maradjunk 
annyiban, hogy Boskovics egy 
gyorsabb, dinamikusabb csapat-
játékban erősebb láncszem lehet 
– dusanicsi erények nélkül is.

Centerben, jelentjük, elég 
nagy a baj! Legfőképpen azért, 
mert a 196 centis orosz, Anna 
Konyakhina pórul járt. Páratlan 
pech: két-három napot edzett a 
csapattal, s egyszer csak reccs… 
Térdszalag-szakadást szenve-
dett, nem is mutatkozhatott be a 
Sió Kupán. Ha műteni kell, ak-
kor bizony új center, klasszikus 
ötös után kell nézni. Világmé-
retű hiányposztról beszélünk, és 
mostanság, amikor éppen bein-
dulnak a fő kosárlabdaexportőr 
országokban a bajnokságok, 
már egyre nehezebb középjá-
tékost találni a piacon. (Persze 
azért akad egy echte középjáté-

kos a jelenlegi keretben,  a ta-
valy érkezett Kovalcsik Emese 
személyében, de ő – különösen 
azért, mert súlyos sérülés és az 
abból történő felépülés jegyé-
ben telt a tavalyi éve – csak má-
sodhegedűs lehet ezen a posz-
ton, bár ennek cáfolatára készül 
a fiatal center.)

Sok múlhat a külső poszto-
kon nyújtott teljesítményeken. 
A KSC Szekszárd olyan „hu-
mánerőforrásain”, mint a saját 
nevelésű két Studer-lány (Zsu-
zsanna és Ágnes), Theodoreán 
Alexandra és a két újonnan 
érkezett fiatal magyar kosaras, 
a 20 éves ex-vasasos Fejes Fru-
zsina, vagy a 18 éves, PEAC-
tól kölcsönvett Lénárt Paula. 
Amennyiben a két saját neve-
lésű, már többször bevetett, s 
olykor helyét is megálló Tamis 
Dorottya és Hajdú Zsanett is 
versenybe tud kerülni a mérkő-
zéspercekért, megtörténhet az 
idén is, hogy a középcsapatok 
közül megint a KSC-nek lesz a 
leghosszabb a kispadja. A jövő 
tavaszi bajnoki véghajrára gon-
dolva bizony nem lenne ez sem 
egy elhanyagolható szempont – 
ha egyáltalán igaznak bizonyul 
eme feltételezés.

A 2014-2015-ös bajnokság a 
következő hétvégén kezdődik: 
az első fordulóban, szombaton 
(kezdés: 18 óra) az Unit Győr 
csapata látogat Szekszárdra.

 B. Gy.

Li Fen klasszisával győzött a Szekszárd AC a BL-ben
Elhozta a Szekszárd AC azt a 
csúcsminőséget, amit csak a 
szűkebben vett európai elit 
képvisel – köztük a már ho-
nosított, az asztalitenisz ős-
hazájából hozzánk áttelepült 
kínai játékosok. 

Bajnokok Ligája-mérkőzést 
játszottak a városi sportcsar-
nokban, ami az asztaliteniszre 
ilyen szinten is kevésbé fogé-
kony szekszárdi közönséget 
túlságosan nem hozta lázba, de 
a bonyhádi és a nagymányoki 
asztaliteniszezőket annál in-
kább – jöttek kocsival, kisbusz-
szal, így elsősorban nekik kö-
szönhetően úgy százötven néző 
foglalt  helyet a lelátón, amikor 
a kontinentális csúcstornához 
illő dizájn közepette elkezdő-
dött a Szekszárd AC–SVNÖ 
Ströck mérkőzés a Bajnokok 
Ligája második fordulójában.

Csak egy honosított, illetve 
kettős állampolgárságú kínai 
lépett asztalhoz, ami eléggé rit-
ka jelenség  ezen a csúcstornán. 
Ő a szekszárdiak nyári sztá-
rigazolása, a kettős állampol-
gárságú, kínai-svéd Li Fen, a 
tavalyi egyéni Európa-bajnok, 
akin cseppet sem látszik meg 
az, hogy már a 39 évében jár. 
Hogy meg fogja szolgálni a me-
nedzsere által kialkudott mecs-
csenként gázsiját, az szinte biz-
tos. Villámcsukló, kötélidegzet, 
hihetetlen labdabiztonság az 
asztalközeli játékban – és Li Fen 
jól érzékelhetően már birtokol-
ja az európai stílust is, amiből 
szintén profitál. Így nagy falsú 
tenyeresekkel, fonákokkal fejez-
te be az egyébként kitűnő, izgal-
mas pingpongot a Ströck ellen.

Li Fen finom, elegáns, céltu-
datos megoldásai valóban él-
ményszámba mentek. A hálás 

völgységi szurkolók ezt nem 
csak tapssal, hanem az asztalite-
nisz meccseken egyáltalán nem 
jellemző hangos kürtszóval je-
lezték egy-egy, már emberfelet-
tinek tűnő labdamenet végén.

Az osztrákoknak nem volt 
ilyen aduásza, de a svéd Ekholm 
férfias lábmunkája, váratlan, 
bombasztikus ütései, többnyire 
sikeres improvizációi miatt még 
annak is kismerhetetlenek, aki 
már többször játszhatott ellene 
– mint például Li Fen –, szóval 
a szekszárdi kulcsembernek is 
feladta alaposan a leckét. Az 
első két játszmát a hirtelenszőke 
svéd nyerte – látszatra nagyon 
gondban volt a zömök felépítésű 
kontinenselső. Aztán azt láttuk, 
hogy minden megváltozik: a 
svéd-osztrák sorozatos hibázás-
ra kényszerül, népiesen szólva 
secperc alatt. Fen- 2-2-re egali-
zál, és máris kivette az ellenfelét 

a játékból, s a döntő játszma már 
sok izgalmat nem rejteget: 11-6 a 
szekszárdi javára, s ezzel 3-2 lett 
a vége a nap rangadójának.

Ez teremtette meg az esélyt, 
hogy a remélt szekszárdi győ-
zelem megszülethessen a két 
különböző generációt képviselő, 
a meccs végkimentelét eldön-
tő magyar-magyar meccsen. A 
kvalitások alapján nagy csatát 
ígért, mert egy jól játszó Ma-
darász már esélyes a több mint 
tíz évvel idősebb újra szekszár-
divá lett Lovas Petra ellen, s ez 
az eddigi meccseken már be is 
bizonyosodott nemegyszer. De 
most romlott a „tini” esetleg po-
zitív különmérlege. Lovas 3-0-al 
lesöpörte a fonákon különösen 
sebezhető ellenfelét – a SZAC 
pedig az összesítésben 3-2-vel 
besöpörte BL-újoncként az első, 
nagyon fontos győzelmet.
 B. Gy.

Alisca Nyilai: 8 regionális bajnoki cím és 250 érem – eddig

SPORTMIX
LABDARÚGÁS Harmadik vere-
ségét szenvedte el a Tolle UFC 
Szekszárd az NB III középcso-
portjában, Szegeden, a SZEOL 
SC otthonában. Egy gól döntött, 
amit még az első félidő vége felé 
(43. perc) a hazaiak játékosa, Bata 
szerzett. Egyenlő erők küzdel-
mében, komoly helyzetek nélkül 
tipikus egygólos mérkőzés volt a 
találkozó: SZEOL-UFC 1-0. Ki-
lenc forduló után 13 ponttal 11 
rúgott, 11 kapott góllal a 9. helyen 
áll a szekszárdi csapat.
KÉZILABDA A várakozásnak 
megfelelően, mint az elmúlt 
években, most is forró hangu-
latú, szoros meccset játszott az 
eddig szinte mindenkin átgázo-
ló Fekete Gólyák KC az NB I B 
nyugati csoportjában, a Mohács 
otthonában. Csak két-három 
góllal  tudott vezetni a bajnoki 
címvédő szekszárdi csapat – kö-
szönhetően annak is, hogy nagy-
vonalúan kihagytak több ziccert 
és hétméterest is, miközben az 
átlövések is védhető kategóriába 
tartozó lövések voltak a mohá-
csi kapuvédő számára. Ennek 

ellenére az említett előnyt a mér-
kőzés végére még egy góllal meg 
is fejelték a gólyák: Mohácsi TE 
– Szekszárdi Fekete Gólyák KC 
22-26 (félidő: 13-13). Sajnálatos 
hír, hogy a csapat egyik nagyon 
fontos kulcsembere, a beállós 
Gulya Krisztina súlyosnak látszó 
térdsérülést szenvedett a szom-
szédvári derbin. Kár érte, mert 
csütörtökön (október 15., szerda 
18 óra) Magyar Kupa-selejtező 
mérkőzést játszik az FGKC: az 
élvonalbeli Siófok-Galérius Für-
dő együttese látogat Szekszárdra.
KAJAK-KENU Szinte minden al-
sóbb utánapótlás korosztályban 
sikerült az 1-6. helyek egyikén 
végezni a Sukorón megtartott, 
bővebb válogatott kereteket ki-
alakító versenyen a Szekszárdi 
Kajak Kenu SC versenyzőinek. 
A lányoknál így immáron három 
kajakossal képviseltetik magukat 
a hazai legjobbak között a szek-
szárdiak. A kölyök-lány korcso-
portban az egész évben remekül 
teljesítő, vándorhajót is elnyert 
Nagy Viktória és a 2000 méteren 
most is győztes Ádám Alexa, a 
serdülőknél pedig Balogh Zsófia 
lett kerettag Szekszárdról. Utóbbi 

– cseppet sem mellesleg – Suko-
rón széltől zavart, nem tökéletes 
pályát teljesítve 500 méteren a 
negyedik lett, míg 2000 méteren 
nem talált legyőzőre. A fiúk-
nál kölyök III. korcsoportban, 
rendkívül  szoros verseny után 
Mercz Marcell harmadik helyen 
ért célba, pechjére mindössze 1 
másodperc választotta el a keret-
tagságtól.
TRIATLON Kétszáz méter úszást, 
öt km kerékpározást, 1 km úszást 
kell teljesítenie annak, aki részt 
akar venni a sportági szezonzá-
rónak is tekinthető Berta Tibor 
emlékversenyen, amely a szek-
szárdi városi fedett uszodában, il-
letve annak környékén zajlik majd 
október 19-én vasárnap 11 órai 
kezdettel. A szervező  Szekszárdi 
Dynamic TC versenyén ezeket a 
minitávokat is lehet váltóban telje-
síteni. A családi váltók az összélet-
kor alapján három kategóriában 
versenyeznek: 60 év alatti, 61-80, 
81-100. A baráti váltók kategóriá-
ban a következő váltókorcsopor-
tok lesznek: 40 év alattiak, 41-60 
közöttiek, illetve 61 év felettiek. A 
nevezési díj egyéniben 500, a vál-
tócsapatoknak 600 Ft.

FO
TÓ

: J
A

N
TN

ER
-F

O
TÓ

A Dél-Dunántúli Regionális 
3D Íjászbajnokság hetedik, 
egyben záró fordulóját ren-
dezték október 4-én Rácal-
máson, ahol a házigazdák 
színvonalas pályát és remek 
körülményeket teremtettek a 
mint egy kétszáz sportolónak.

A 24 célos 1+1 lövéses verse-
nyen az Alisca 27 versenyzővel 
indult és íjászai az utolsó fordu-
lóban 14 érmet szereztek meg.

Aranyérmet hatan vívtak 
ki maguknak: Barta Nikolett, 

Bükszegi Norbert, Domonkos 
Erzsébet, Horváthné Barinkai 
Zsuzsanna, Török Dániel és 
Zsók Szabolcs. Ezüstérmet négy 
íjász szerzett: Barta Viktória, 
Bükszeginé Herbert Katalin, 
Marjai Pál és Stantic Tamás.

Bronzérmet is négyen vívtak 
ki maguknak: Hoschäger Imre, 
Kiss Levente, Török István Szi-
lárd és Zsók Tamás.

A hét forduló összesített 
eredményei alapján az Alisca 
Nyilai nyolc DDR bajnokkal 
büszkélkedhet. Bajnokok lettek 

saját kategóriáikban: Barta Ni-
kolett, Barta Viktória, Bükszegi 
Norbert, Domonkos Erzsébet, 
Hováth Tamás, Horváthné Ba-
rinkai Zsuzsanna, Török Dániel 
és Zsók Szabolcs. Bajnoki ezüs-
térmet hárman szereztek: Kiss 
Levente, Piros László és Szalai 
Fruzsina. Összetett bronzérem-
nek öten örülhettek: Ambrus 
Csongor, Bükszeginé Herbert 
Katalin, Marjai Pál, Stantic Ta-
más és Zsók Tamás.

Az Alisca Nyilai ezzel a 
DDR-bajnoki sorozat legsike-

resebb csapatai között fejezte 
be a 2014-es szezont. Egyéb 
versenyeket is beleszámítva 
már 250 (!) érmet szereztek 
ebben az íjászévadban. Ez 
már most egyesületi rekord, 
de még nincs vége az éremva-
dászatnak: a csapat most is gő-
zerővel készül, mivel október 
25-én Sötétvölgyben rendezi 
a már hagyományos őszi 3D-s 
versenyét, amelyre hazánkból 
és Szerbiából is várnak ver-
senyzőket.
 B. Gy.

Kezdődik a  
vízilabda-bajnokság
Október 11-én, szombaton 
– Kaposvár helyett beug-
róként – Szekszárd rendezi 
a Dunántúli Vízilabda Liga 
(DVL) 2014/15-ös bajnoki 
idényének első fordulóját.

A városi fedett uszodában Ba-
ranya, Somogy és Tolna megye 
csapatai mérkőznek meg. Só-
vári Gábor edző tavaly várako-
záson felül teljesítő, újoncként 
nyolcadik helyezett együttese a 
nyitókörben a csoport két leg-
erősebb gárdája, Kaposvár I. 
és Pécs ellen száll vízbe, ezért 
(is) elkél a biztatás a fiúknak. 
A torna 10 órakor kezdődik, a 
Szekszárdi Sportközpont Nkft. 
csapata a harmadik és az ötö-
dik mérkőzést játssza.
A szakosztály az idén immár 
két csapattal nevezett a DVL-
be. A gyermek B-korcsoportos 
gárda (2002-ben és később 
születettek) egy héttel később, 
október 18-án szintén hazai 
medencében mutatkozik be 
Pécs és Kaposvár csapatai ellen.
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Pannonicum – világsztárok Pécsett
Prémium koncertsorozat a Pannon Filharmonikusoktól

Öt szombat estén öt kivételes kon-
cert egy kiváló zenekar és világhí-
rű szólisták közreműködésével a 
pécsi Kodály Központ impozáns 
hangversenytermében – röviden 
így foglalhatnánk össze a Pannon 
Filharmonikusok prémium kon-
certsorozatát.  A szombati napok-
ra tervezett Pannonicum-koncert-
jeit a társulat kifejezetten azoknak 
a zenebarátoknak ajánlja, akik 
nem Pécsett élnek vagy a hétköz-
napokon rendkívül elfoglaltak, 
de emiatt nem szeretnének lema-
radni a régió kulturális életében 
egyedülállónak mondható pro-
dukciókról. A Pannon Filharmo-

nikusok Pannonicum sorozatában 
ebben az évadban is kivételes ze-
neművek sorakoznak fel, melyeket 
a hazai és a nemzetközi zenei élet 
rendkívüli tehetségű muzsikusa-
inak szólójátéka lényegít igazán 
maradandó élménnyé. A program 
első koncertjén, október 18-án 
a zenetörténet francia és német 
vonala képviselteti magát. Schu-
bert „befejezetlen” szimfóniájáról 
kiderül, hogy mégis kerek egész, 
Debussy Jeux, azaz Játékok című 
tánckölteménye szeszélyes zenei 
futamai két kislány és egy fiú fo-
gócskáját idézi elénk, míg Ravel 
La Valse című műve a keringő 

műfaját „lopja” a koncertterembe. 
Korngold, német komponista He-
gedűversenyében pedig az oroszok 
is szerephez jutnak, méghozzá ge-
nerációjának egyik legtehetsége-
sebb hegedűművésze, a fiatal Kirill 
Troussov szenvedélyes szólójátéka 
által, aki a virtuozitásban épp úgy 
nem ismer határokat, mint az eleg-
anciában. 

A koncertsorozat novemberi és 
februári koncertjein a zongoráé a 
főszerep. A sorozat második kon-
certjén Andrej Gavrilov világhírű 
zongoraművész tér vissza az együt-
teshez, a tavalyi nyugat-európai 
koncertturnén ugyanis számos 

alkalommal játszott már együtt 
a Pannon Filharmonikusokkal. 
Februárban egy igazán különleges 
produkciónak, a tehetség továb-
börökítésének lehet tanúja a zenekar 
közönsége: Kocsis Zoltán a magyar 
a karmesterek egyik legnagyobbika 
fiát, a zongoraművész Kocsis Krisz-
tián dirigálja abban a Liszt Esz-dúr 
zongoraversenyben, melyet koráb-
ban maga is számos alkalommal 
eljátszott már.

A koncertsorozat második fe-
lében a hölgyeké a főszerep, ápri-
lisban a bájos Pusker Júlia mutatja 
meg zsenialitását Mozart egy he-
gedűversenyében, májusban pedig 
Richard Strauss Hat dalát hallgatva 
megtapasztalhatjuk, milyen varázs-
latos az, amikor a Kodály Központ 
páratlan akusztikájú koncerttermét 
a világhírű operaénekesnő, Mikló-
sa Erika hangja tölti meg.

A koncertsorozatra bérletek és 
korlátozott számban jegyek is kap-
hatók a Kodály Központ jegypénz-
tárában (elővételben vagy a helyszí-
nen), valamint a www.jegymester.
hu weboldalon. A Pannon Filhar-
monikusok bérletes közönségét +1 
szabadon választható hangverseny 
élményével ajándékozza meg (rész-
letek: www.pfz.hu).
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munkanapokon 8-17 óráig.
Nyak-, hát-, derékfájás, isiász,

gerincproblémák, kéz-, térd- és
vállízületi fájdalom, izületi

gyulladás, csontritkulás.

EVANGÉLIUM
Gondtalanul vagy szabadabban? 

„Vénségetekig ugyanaz mara-
dok, ősz korotokig én hordoz-
lak! Én alkottalak, én viszlek, én 
hordozlak, én mentelek meg.”
 (Ézs 46, 4)

Mindig  arra vártam, Istenem, 
hogy éveim múltával majd 
egyre gondtalanabb napok 
köszöntenek rám. Reméltem, 
hogy  tapasztaltabb leszek és az 
akadályokat magabiztos rutin-
nal kikerülhetem. Csak vártam 
a jövőt fürkészve, hogy egyszer 
majd a nehézségek terhe nél-
kül örülhetek szeretteimnek, s 
végezhetem tőled kapott mun-
kámat. Utam közepét elhagyva, 
most be kell látnom: tévedtem 
-  erre hiába várok!  Abban is 
bíztam, hogy  én változhatok: 
ha átalakíthatnám aggodalmas 
énem, talán majd könnyedebbé 
válok és nem látom gondnak a 
nehzséget. Fájó a felismerés: 
alaptermészetem szerint még 

mindig  az a Péter vagyok, aki-
nek ugyan van esélye a vizen 
járni, de csak  a viharra tud fi-
gyelni. Lelkes hősöd, aki ugyan 
a halálba is követne téged, de 
már az első akadálynál félelmei 
miatt megtorpan...

De éveim múltával te sem 
változtál, Uram! És ha erre gon-
dolok, újra éled reménységem és 
örömöm: “Vénségetekig ugyan-
az maradok, ősz korotokig én 
hordozlak! Én alkottalak, én 
viszlek, én hordozlak, én men-
telek meg.” (Ézs 46,4) - mondod, 
és én erre gondolva kezdem ér-
teni, hogy amiben van esélyem 
változni, gyarapodi, az irántad 
való bizalom. Engem horodozó 
szereteted az ami átemel nehéz-
ségek kőfalain, kiszabadít félel-
meim fogsából. Látod, Uram,  
gondtalanságra vágytam, pedig 
igazából a gondviselésedre ha-
gyatkozó szabadságra volt  iga-
zán szükségém! 

Azt is látni vélem, Megváltó 
Uram, hogy erről a  gondvise-
lésről szóló szavaid, nem  egy-
szerűen jótanácsok. Te inkább  
egy csoda lehetőségét tártad 
elénk. Mert amiről a Hegyi-
beszédben szólsz, az ellentéte 
a mi Édenkerten kivüli gon-
doldokásmódunknak. Mi azt 
nézzük ami félelmet kelt:  nem 
a derülátásra, hanem a veszély 
figyelésére szakosodott tőled 
elszakadt idegrendszerünk. 
Te pedig Isten gyermekeinek 
szabadáságról beszélsz:  a cso-
da lehetőségét kínálod, hogy 
valóban azok legyünk  - ke-
gyelmed ádása, Lelked ural-
ma alatt. Pártfogó, Vígasztaló 
Uram! Most  veled indulok to-
vább és hálát adok azért, hogy 
- a még nekem adatott időben 
–   a te gyermekeid szabadsá-
gának útját tanulgathatom.
 Sefcsik Zoltán
 evangélikus lelkész

CD-re vették
Csillagné Szánthó Polixéna, 
Szekszárd humánbizottsá-
gának elnöke köszöntötte az 
egybegyűlteket október 5-én, 
vasárnap a Luther téri evangé-
likus templomban rendezett 
protestáns-napi hangverse-
nyen. A koncert, amely a Gárdo-
nyi Zoltán Református Együttes 
közreműködésével zajlott, egy-
ben lemezfelvétel is volt.

A közönség a felvétel miatt a da-
lok közötti tetszésnyilvánítás te-
kintetében némileg szabályokhoz 
volt kötve, ennek ellenére valóban 
lélekemelő zenei rendezvénnyel 
gazdagodhatott. Lemle Zoltán 
Csokonai alkotói-díjas református 
lelkipásztor a koncertet megelőző 
áhítaton arról beszélt: a dicséret és 
a hálaadás egy gyökérből szárma-
zik. Csillagné Szánthó Polixéna el-
mondta: a kórus a minőséget kép-
viseli városunkban. Örömadók, 
békekövetek ők – fogalmazott a 
bizottsági elnök.  Gy.L. 
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KÉRJÜK KEDVES OLVASÓINKAT, A MEGFEJTÉST NE KÜLDJÉK BE! KERESZTREJTVÉNYÜNK PUSZTÁN SZÓRAKOZTATÁSUKAT SZOLGÁLJA!
Október 5-ei rejtvényünk megfejtése: Raffai Sarolta, Egyszál magam

AGÓRA MOZI
Október 13-15. 17:00
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.

Október 16-18. 19:00
HOLTODIGLAN Színes szink-
ronizált amerikai thriller 2D, 
145 perc, 16 éven felülieknek.
 
Október 16-18. 17:00 és 
október 18. 15:00
T. S. SPIVET KÜLÖNÖS UTA-
ZÁSA 3D Színes szinkronizált 
francia-kanadai családi film 3D, 
105 perc, 6 éven felülieknek.

Szekszárdon műkődő, 
szőnyeg-, PVC- és parketta-
kereskedelemmel foglalkozó 

szakáruház
KERES ÁRUHÁZI

ÉRTÉKESÍTŐT

Amit nyújtani tudunk:
versenyképes fi zetés, 

folyamatos szakmai képzés, 
stabil munkahely.

Amit elvárunk:
udvarias, vevőcentrikus 

hozáállás, jó kommunikációs 
kézség, nagy munkabírás, 

számítógépes ismeret.

Fényképes önéletrajzát várjuk:
2014. október 17-ig a 

Szekszárd, Pf. 131 címre,
„MUNKALEHETŐSÉG” 

jeligére.

A SZOKI KFT Szekszárd, Epreskert u.10. szám 
alatti telephelyén

• rendezvények, 
• tanfolyamok, 
• bemutatók tartására,

• varroda üzemeltetésére, 
•  raktározási és 

egyéb célra alkalmas,
helyiségek kiadók.

Érdeklődni: Személyesen a fenti címen, 
a 74/510-577 telefonon, 

valamint a szokikft @tolna.net e-mailen.

Műanyag
ajtó-ablak

45% kedvezménnyel
Redőny, szúnyogháló,
reluxa, szalagfüggöny,
harmonikaajtó, roletta,

KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS

ZSOLT Árnyékolás
Telefon: 06–74/314–443

06–30/505–52–49
Az akció 2014. október 1-31-ig tart.

EKHO TOURS TUI Partneriroda  Eng.szám: R-1188/95/97
Szekszárd, Arany J. u. 16. • Tel/fax: 74/511-099,
Tel/fax: 74/413-849 • Mobil: +36-9575630
E-mail: ekhotours@ekhotours.hu
Honlap cím: www.ekhotours.hu

Utazzon velünk…
Közel 100 iroda ajánlata egy helyen:

•  Római városlátogatás novemberben és 
decemberben 4nap/ 3 éj repülővel 79.900,- Ft/főtől + ill.

•  Tunézia az Őszi szünetben 4* szálloda 
All Inc. ellátás, 1 hét repülővel 92.900,-Ft/főtől + ill.

•  Portugália/ Madeira 3* hotel, reggelivel, 
repülővel 1 hét most csak 109.900,- Ft/főtől + ill.

•  Sharm El Sheikh 4* hotel, All Inclusive 
ellátással, repülővel, 1 hétre most 116.800,-Ft/fő-től + ill.

•  Török Riviéra az Őszi szünetre 5* 
All inclusive, repülővel, 1 hét most 129.900,-Ft/fő-től + ill.

Akciós TUI és GULET ajánlataink bécsi indulással! 
Akciós belföldi ajánlatainkat az Őszi Szünetre, keresse irodánkban!

További ajánlatokért érdeklődjön irodánkban, vagy keresse  oldalunkon!

A Mentálhigiénés Műhely 
Önkéntes Központ  

Nyugdíjas Tagozatánál  
őrölt fűszerpaprika  

(csípős, édes),  
kedvezményes áron  

megrendelhető előzetes  
előjegyzés alapján,  

kedden és pénteken  
8-10 óráig a Babits Mihály 
Kulturális Központ mozi 

melletti irodájában vagy a
06-415-48-67 telefon számon. 

2.400.-Ft /kg egységáron.

A Tolna Megyei 
Vöröskereszt

HASZNÁLTRUHA  
ADOMÁNYOZÁST TART

Helye: Szekszárd Dózsa 
György u.1.

Ideje: október 13. (hétfő) 
8.00-9.00 óráig.

2014. évi tagdíj befizetésére 
is lehetőség van.

Szeretettel várjuk tagjainkat, 
a Szekszárdi Nyugdíjasok  
Területi Érdekszövetsége  

tagjait, és minden rászorulót.

A Szekszárdi Nyugdíjasok 
Területi Érdekszövetsége és 

a Tolna Megyei Vöröskereszt 
Nyugdíjas Alapszervezete 

egész napos kirándulást 
szervez 

október 21-én (kedd) 
Székesfehérvárra
(minimum 20 fő)

Program: 10 órakor a Seuso 
kincsek megtekintése, majd 
ebéd és fürdés az Árpád für-

dőben. (3.100 Ft)
Jelentkezés: hétfőn és  

csütörtökön 8-10 óráig  
október 20-ig.

MEGHÍVÓ
10 éves a „ Méltósággal az út végén” 

Hospice Alapítvány Szekszárd.
Ennek alkalmából szeretettel várunk mindenkit 

a nárciszültetéssel egybekötött jubileumi ünnepségünkre.
A rendezvény ideje: október 16-a 16 óra.

Helyszín: Babits Mihály Kulturális Központ, Művészetek Háza, 
Szekszárd, Szent I. tér 28.

Program:
• Nárciszültetés: 16 órától a Babits Mihály Kulturális Központ 
mögötti téren
• Előadást tart: dr. Muszbek Katalin a Magyar Hospice Ala-
pítvány elnöke.
Gliedné Tillmann Erzsébet a „Méltósággal az út végén” Hos-
pice Alapítvány kuratóriumának elnöke.
• Ünnepi műsorral szolgál: a Garay János Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény valamint a Liszt Ferenc 
zeneiskola és az I.Béla Gimnázium diákjai.

 A kuratórium tagjai

MEGHÍVÓ
Szekszárd Megyei Jogú Város 

Önkormányzata, a Magyar Po-
litikai Foglyok Szövetsége Tolna 

Megyei Szervezete és a Babits 
Mihály Kulturális Központ

tisztelettel meghívja Önt, hoz-
zátartozóit és ismerőseit 

október 23-án (csütörtökön)
az 1956-os forradalom  

58. évfordulója alkalmából 
megrendezett

VÁROSI EMLÉKÜNNEP
programjaira „Köszönet a sza-

badság hőseinek!”
Ünnepi program

10.00  Térzene a Szent István té-
ren az Alisca Brass Band 
közreműködésével, kar-
nagy: Kovács Zsolt.

10.30  Ünnepi műsor és koszorú-
zás az 1956-os Emlékmű-
nél, díszőrség és a törté-
nelmi zászlók bevonulása.

• Himnusz
• Ünnepi beszéd
•  Irodalmi összeállítás a Garay 

János Gimnázium diákjainak 
előadásában

• Egyházak ünnepi áldása
• Koszorúzás
• Szózat
Közreműködik: Magyar Nem-
zetőrség Tolna Megyei Szerveze-
te és a Honvéd Hagyományőrző 
Egyesület Szekszárdi Tagozata.

Az ünnepi megemlékezés eső-
helyszíne a Művészetek Háza

16.00 A Szekszárdi Kamaraze-
nekar ünnepi hangversenye a 
Művészetek Házában. Művé-
szeti vezető: Földesi Lajos.

KOSZORÚZÁSI FELHÍVÁS!
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata idén is mél-
tóképpen kíván megemlékezni 
az 1956-os októberi forrada-
lom eseményeiről. Az ünnepi 
műsor és a koszorúzás októ-
ber 23-án (csütörtökön) 10.30 
órakor kezdődik a Szent István 
téri 1956-os emlékműnél. Kér-
jük, hogy a koszorúzási szán-
dékot október 22-ig (szerda) 
szíveskedjenek jelezni a Babits 
Mihály Kulturális Központ 
információ-szolgálatánál (tel: 
529-610). A koszorúkat kérjük 
közvetlenül az ünnepség hely-
színére szállítani.

A Szekszárd-Újvárosi Római 
Katolikus Társaskör Vezetősége

értesíti a tagokat és minden 
érdeklődőt, hogy a nagy sikerre 

való tekintettel
október 17-én, pénteken

reggel 8 órától 15 óráig újra
KEDVEZMÉNYES VÁSÁR
lesz a Szent István Házban 

(Szekszárd, Rákóczi u. 69-71).

A vásáron az alábbi termékeket 
lehet vásárolni: alma (Gála, 
Golden, Idared, Jonagold, 

Jonathan, Starking), burgonya, 
fokhagyma, termelői méz, törött 

fűszerpaprika, vöröshagyma.

További információ,  
illetve előjegyzés:  

Horváth Jánosné, Edit,  
tel: 313-175 vagy 20/52-46-820
horvathne.edit@citromail.hu

A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör értesíti Tagjait  
és minden érdeklődőt, hogy

október 17-én, pénteken reggel 8 órától 15 óráig 
megrendezi a Szent István Házban (Szekszárd, Rákóczi u. 69.).

hagyományos Egészségügyi napját, melynek keretében
INGYENESEN: vérnyomás és pulzusmérést, vércukor ellenőrzést, 
írisz-diagnosztikát, testtömegindex számítást, alczheimer-kór szű-

rést, szemészeti szűrést, hallásvizsgálatot, masszírozást tartunk.
Az Egészségnap keretében lehetőség lesz pedikűrre is 1.500,- forint áron!

10 órakor Diétás szaktanácsadás
11 óra 30 perckor dr. Kertész Ágnes előadása: Szorongás és szívbetegség.
Hozza magával lejárt vagy már nem szedett gyógyszereit ellenőrzés 

vagy megsemmisítés céljából.
Egészségmegőrző italok vásárlása is lehetséges lesz.

Ezen felül bemutatjuk a Tupperware és Biyovis termékcsaládot.
Kérem, a TAJ kártyájukat hozzák magukkal!

Az Egészségnapot a Balassa János Kórház Pszichiátriai Osztályának, 
valamint a MESZK Pszichiátriai Tagozatának dolgozói támogatják 

munkájukkal.

Japán Kultúra Világnapja - november 3.
E nap tiszteletére sokszínű, Japán kultúráját bemutató program-
sorozatot szervez a Babits Mihály Kulturális Központ. Kezdésként 
Haiku író versenyt hirdetnek. A japán eredetű haiku olyan rövid 
költemény, amely 5 + 7 + 5 szótagú sorokból áll. Pillanatnyi han-
gulatot fejez ki, amely meglepő fordulattal zárul. A verssorok végén 
nincs rím, de változatos sorrendben lehet betűrímet alkalmazni. A 
haiku ritmusa: minden sorban az 1. és az 5. szótagon van a nyo-
maték.
Magyarul japán versek? Könnyű, vagy nehéz 3 sorba összeszed-
ni egy gondolatot, érzést, hangulatot? Próbáld ki magad! Egy fő 
legfeljebb 5 haikuval nevezhet, a téma kötetlen. A pályaműveket 
interneten lehet beküldeni Péter Judit szervezőnek (peter.judit@
szekszardagora.hu) e-mail címre, ezeket a kulturális központ fa-
cebook oldalán folyamatosan megjelentetik. Nevezési határidő: 
október 26. (vasárnap) 24.00 óra.
Az eredményhirdetésre november 3-án, 17.00 órakor, a „HA HA-
IKU” című, e neves nap alkalmából megnyíló kiállításon kerül 
sor a Babits Mihály Kulturális Központ márvány termében. A tíz 
nyertes haikut a kiállításon is el lehet majd olvasni.

CSEREBERE NAP A CSAL ÁDSEGÍTŐ KÖZPONTBAN
A cserebere piac egy ingyenes, 

pénzforgalom nélküli piac. 
Ahány tárgyat hoz, annyit  
vihet cserébe, a bejáratnál  

kuponokat kap értük.

Hozza be azokat a feleslegessé 
vált gyermekruhákat,  

gyermekcipőket valamint 
játékokat, mesekönyveket, 

amelyek még használhatók, 
de háztartásában már nincsen 

szüksége rá!

NE FELEJTSE: 
AKI HOZ, VIHET IS!

Helyszín: Családsegítő Központ, 
Szekszárd, Vörösmarty M. u. 5.

Időpont: november 7.  
14-18 óráig
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Szekszárd,
Béri B. Ádám 

utca 78.

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 13-tól október 18-ig.
7100 Szekszárd Rákóczi u 1. (bejárat a Mátyás K. utca felől)

október 13. október 14. október 15. október 16. október 17. október 18.

„A”

Rizsleves Csülkös burgo-
nya leves

Májgaluska 
leves

Csurgatott 
tojásleves Kertészleves Rántott leves,

zsemlekocka

Marhapörkölt,
tarhonya,

savanyúság
Pozsonyi kocka, 

gyümölcs

Sertéspörkölt,
tészta,

savanyúság,
gyümölcs

Húsos rakott 
tészta

Vasi pecsenye,
burgonyapüré,

savanyúság

Tanyasi 
tarhonyáshús,

savanyúság

„B”

Rizsleves Lebbencsleves Májgaluska 
leves

Csurgatott 
tojásleves Kertészleves Rántott leves,

zsemlekocka

Rántott 
pulykamell,

nyári vitamin-
saláta, öntet

Country karaj,
pirított 

burgonya

Erdei 
gyümölcsös 
pulykaragu,

krokett

Bulguros töltött 
csirke,

bohém saláta

Rakott 
brokkoli,

gyümölcs

Cigánypecse-
nye, pirított 
burgonya, 

savanyúság

„C”

Rizsleves Csülkös burgo-
nya leves

Májgaluska 
leves Frankfurti leves Kertészleves Rántott leves,

zsemlekocka

Parajfőzelék,
virslis omlett,

főtt tojás
Sajtos metélt,

gyümölcs
Zöldborsófő-

zelék,
sertés sült

Szilvaízes 
gombóc,
gyümölcs

Gombapörkölt,
galuska

Kelkáposzta 
főzelék, 
vagdalt,

gyümölcs

„Négy Évszak” Rendezvényszervező Iroda
Lucska Edit

Elérhetőségeink:
Tel.: 06-20/5659-169, e-mail: gledco48@gmail.com

MÉLTÓSÁGTELJESEN BÚCSÚZNI SZERETTEINKTŐL!
POLGÁRI SZERTARTÁSOK, BÚCSÚZTATÁSOK, 

TELJESKÖRŰ TEMETKEZÉSI ÜGYINTÉZÉS KÖZVETÍTÉSE

Pénteki „csúcsforgalom” a temetőkben
Panteon Kft.: Meghittséget árasztó eleganciát adnak a végső búcsúhoz

A közelgő Mindenszentek 
illetve Halottak Napja előtt, 
csakúgy, mint az elmúlt 
években is rendszeresen kö-
rülnéztünk a szekszárdi köz-
temetőkben, s a kis séta után 
szót váltottunk az aktualitá-
sokról Nyakas Gáborral a te-
metőket üzemeltető Panteon 
Kft. ügyvezetőjével. 

A cégvezető asztalán általa ké-
szített fotók sorakoznak, melyek 
németországi sírkertek mintájá-
ra készült temetési helyeket áb-
rázolnak. Azokon zöldbe borult 
tájakon kis dombocskák, kis 
kör alakú kövek, néhány fara-
gott faoszlop látható. A fotókat 
nézegetve elsőre hihetnénk azt, 
hogy kis országunk különböző 
rendezett parkjait mutatja be, 
és nem gondolnánk sírhelyek-
re, vagy akár temető részletekre. 
Nyakas Gábor arról tájékozta-
tott, hogy a napokban Sziget-
szentmiklóson egy kiállítással 
egybekötött szakmai konferen-
cián bemutatták az eddigiektől, 
a nálunk megszokottól eltérő 
temetkezési szokásokat. 

Jól látható, hogy egy parksze-
rűen gondozott részeken képze-
lik el ők a temetőt, és már így is 
készítik a jövő nemzedékének. 
Ez nincs hermetikusan elzárva 
semmitől, itt sétálni, gondol-
kodni, még akár pihenni is lehet.  

Az a kis fehér kör alakú kő, az 
egyik sírjel, a faoszlop a másik – 
mutat a képekre az ügyvezető, 
és elárulja, hogy e kis dombocs-
ka alatt éppen négyen lehetnek 
eltemetve. Nincsenek sírhelyek 
síremlékkel lefedve, nem fedik 
be a területet kővel, gránittal, 
nem emelnek nagyméretű kő 
oszlopokat, csak egy-egy fejkő 
jelzi az ott nyugvó személy azo-
nosságát. Ezek már nem teme-
tők, sokkal inkább sírkertekről 
beszélünk. Érdekes volt erről 
hallani, majd a kiállításon látni 
és szembesülni vele, mondta az 
ügyvezető. 

Persze nálunk Magyarorszá-
gon, így Szekszárdon is, ahol a 
beton, a műkő és a gránit domi-

nál, is akad területrendezési fela-
dat a temetőkben. Az idei évben 
az átlagnál jóval csapadékosabb 
idő miatt a fűnyírás szinte állan-
dó feladatot jelentett. 

Ami feltűnhet a temetőkbe rit-
kábban látogatók számra is, hogy 
az önkormányzat fejlesztésében 
elkészült a temetőkben az össze-
kötő utak felújítása, melyek, így 
kényelmesebbé teszik a közle-
kedést Nyakas Gábor, felhívta a 
figyelmemet arra, hogy törvényi 
szabályozást hoztak a hamvak 
hazavitelre vonatkozóan. „Az 
elhunyt utolsó lakóhelyén lévő 
köztemetőnél nyilatkozatot kell 
tenni, az urnát hazavivőnek, 
hogy a többi hozzátartozónak, 
kegyeleti jogot és méltó körül-
ményeket biztosít.”- idézi fel a 
jogszabályt Nyakas Gábor. Ami 
a jövő évben már várhatóan el-
kezdődő szociális temetéseket 
illeti, a Panteon is felkészült 
erre: még az elmúlt évben kije-
lölték a parcellákat  Szekszárdon 
is, biztosítják a munkálatokhoz 
szükséges eszközöket, annak a 
felügyeletét, s ha az utasításokat 
nem tartják be az erre a feladatra 
vállalkozók, akkor át kell venni-
ük a munkát.

Szót váltunk a temetési szer-
tartások levezényléséről, a min-
den esetben elvárt színvonalról, 
aminek meg kell tudni felelni, a 
temetők üzemeltetésével meg-
bízott meghatározó szolgálta-
tónak számító Panteonnak.

– Erre az nyújthat garanciát, 
hogy évek óta ugyanazokkal 
a szakemberekkel, részterület 

felelősökkel dolgozunk együtt, 
akik hosszú évek óta már ná-
lunk dolgoznak, így a létszám-
mozgás kicsi a cégnél – érvel az 
ügyvezető – másrészt pedig fo-
lyamatosan hangsúlyt fektetünk 
a fejlesztésekre. Már most két 
hűtős járművel rendelkezünk, 
ami január elsejétől egyébként 
kötelező lesz. Nagyon figyelünk 
a dolgozóink ruházatára, -kellő 
meghittséget árasztó eleganciára 

törekszünk. A pár éve bevezetett 
új logonk, a virágcsokor rögtön 
felismerhetővé tesz bennünket, 
s nagyon remélem, hogy egy jó 
érzést táplál az emberekben.

Mint azt Nyakas Gábortól 
megtudtuk, legtöbben a pénteket 
jelölik meg temetkezési napnak, 
s így előfordul, hogy a különböző 
szolgáltatókkal együtt öt-hat, oly-
kor ennél több szertartást kellene 
levezényelni egy adott időben, 
ami neki, mint üzemeltetőnek fej-
törést okozhat. Meg kell találni az 
egyensúlyt a temetések helyétől 
és módjától függően, hogy hány 
temetés végezhető el egy nap biz-
tonságosan, magas színvonalon, 
mert a szolgáltatók szótárában 
ugye olyan, hogy nagy temetés 
és kis temetés nem létezhet. Mint  
temetőket üzemeltető a túlzsúfolt 
péntekek ügyében szerinte meg 
kell tudni egyezni a szolgáltatók-
nak, s ebben az ügyfelek segítsé-
gét, megértését is kérni kell!

 SZV
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 nyomdai előkészítés – tördelés: Kiss Eszter.

Én is lehetek sikeres?
Agykontroll tanfolyam indul Szekszárdon november 1-én!

Izgalmas kísérlet zajlott Angliában, ahol óriásplakátokon szokatlanul szerencsés és szokatlanul peches emberek jelentkezését 
kérték. Mindkét csoportba igen sokan jelentkeztek. A jelentkezőket titokban egy kísérletnek vetették alá, ahol is azon az 
utcán, ahol végig kellett sétálniuk, nagy-értékű papírpénzt tettek az utca kövezetére (minden kísérleti személynél ugyanarra 
a helyre). És láss csodát! A pénzt, az összes, magát szerencsésnek tartó ember észrevette, míg valamennyi peches elsétált 
mellette. Ez a kísérlet is bizonyította, hogy a szerencse, és annak hiánya is a tudatalattinkban kódolt programon múlik.

A jó hír az, hogy ez a program megváltoztatható.
Éppen úgy, mint sok más beidegződés, amit gyerekkorunktól kezdve hordozunk. Megváltoztathatjuk viszonyulásun-
kat az anyagi helyzetünkhöz, az emberi kapcsolatainkhoz, a legjobb munkalehetőségek megtalálásához, sőt még saját 
képességeinkhez is. Így válhatunk sikeresebbé saját életünkben, így tehetjük jobbá szeretteink életét.

A 40 órás, két hétvégén zajló agykontroll tanfolyam pontosan ezt tanítja meg. A tudományosan megalapozott képes-
ségfejlesztő és stressz-kezelő módszert bárki megtanulhatja, alapja egy speciális relaxációs gyakorlat-sor. Ellazult álla-
potban, elménk ki nem használt lehetőségeit fedezzük fel. Ebben az  „alfa” állapotban megszabadulhatunk fejfájástól, 
álmatlanságtól, felesleges kilóktól, káros szenvedélyektől, betegségtől, és szert tehetünk új lehetőségekre, amelyekkel 
jó döntéseket hozunk, oldani tudjuk mindennapi feszültségeinket, megújítjuk tanulási képességünket, fejlesztjük me-
móriánkat és elérhetjük céljainkat.

Színes és izgalmas kaland vár a résztvevőkre. 
Akik többet szeretnének tudni és ízelítőt is szeretnének kapni mindarról, ami a tanfolyamon történik, azokat 
sok szeretettel várja ingyenes ismertető előadásra a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Karán (Rákóczi u. 1.) 
október 14-én, kedden 17 órakor a tanfolyam oktatója: Domján Gábor.
(Információs telefonszám: 74/528-300) 

Könyves vasárnap – október 19.
Találkozzunk az Illyés Gyula Me-
gyei Könyvtárban (főkönyvtár: 
Széchenyi u. 51., gyermekkönyvtár: 
Augusz I. u. 5.)
GYERMEKKÖNYVTÁR
Október 14. (kedd)
Csatlakozás az Országos Könyvtári 
Napok játékaihoz (http://osszefo-
gas.kjmk.hu), Nagyszünet – kite-
lepülés a Dienes iskolába, kedvenc 
könyvek listájának összegyűjtése
14 óra: Múltunk értékei – Nepp Dénes 
népi iparművész előadása, bőrművezés
Október 15. (szerda)
Nagyszünet – kitelepülés a Baka is-
kolába, kedvenc könyvek  listájának 
összegyűjtése
14 óra: Generációk találkozása, az 
Ifjú Szív Táncegyüttes és a szekszár-
di Nyugdíjas Klubok összejövetele 
– táncbemutató, beszélgetés
Október 16. (csütörtök)
Nagyszünet - kitelepülés a Babits 
iskolába, kedvenc könyvek listájá-
nak összegyűjtése

14 óra: Irány a természet! - civil 
szervezetek bemutatkozása
Gemenc Természetvédelmi és 
Sportegyesület - Gergely Péter; 
Ifjúsági Unió - Szauer Szilárd
Október 17. (péntek)
Nagyszünet - kitelepülés a Garay is-
kolába, kedvenc könyvek listájának 
összegyűjtése
14 óra: Bőröndmesék - Till Eulens-
piegel, Frank Ildikó színművész 
előadása
Október 18. (szombat)
Családi délután szüreti hangulatban
15.30: Szőlőszem; Szűcs Zsuzsa 
drámapedagógus foglalkozása
16.00: Tarka falevelek; a Virágpor 
együttes zenés műsora 
16.30: Öltözz be kedvedre! Arcfes-
tés, hajfonás Pogrányi Györgyivel. 
Uzsonna, ajándékkészítés és szüre-
ti kézműveskedés, Dombai Szilvia 
Europe Direct irodavezetővel

18.00: De ió a dió! A Csurgó zene-
kar gyermekkoncertje
Október 19. (vasárnap)
Könyves Vasárnap 9-13 óráig a 
Gyermekkönyvtárban, a főkönyv-
tár udvarán ugrálóvár
10.30: Bóbita - dr. Balásné Gáspár 
Csilla zenés, mozgásos foglalkozása 
6 éves korig
Nagyszünet akció végeredményének 
közzététele honlapunkon
Főkönyvtár (Széchenyi u. 51.)
Október 13. (hétfő)
17.00: k2 Színház: Yorick vissza-
tér - rendszerváltás Baka István 
verseiből. Elmondja: Benkó Bence, 
Viktor Balázs. Összeállította és ren-
dezte: Fábián Péter.
Október 14. (kedd) 
16.00: Élő emlékezet - múltunk ér-
tékei. Tálosi Zoltán történész bemu-
tatóval egybekötött előadása a Szek-
szárdi Baka Múzeum relikviáiról.

Október 15. (szerda)
17.00: Okos könyvtár - Erdélyi Z. 
János: A Cet könyve, könyvbemu-
tató. Beszélgetőtárs: Orbán György
Október 16. (csütörtök) 
16.30: Író-olvasó találkozó - Péterfy 
Gergely: A kitömött barbár és Pé-
terfy-Novák Éva: Egyasszony 
Október 17. (péntek) 
17.00: Reisinger István irodalom-
történész Biblia a magyar kép-
zőművészetben című, illusztrált 
előadássorozatának 2. része. Mun-
kácsy Mihály: Ecce homo
Október 19.
9-18 óra: Könyves Vasárnap - aján-
dék beiratkozás, internet használat, 
féláras tagsági kártya, játékok, kvízek 
ajándékért, könyvvásár, ugrálóvár
Vendégünk az Anyapszichológia című 
kötet szerzője, Vida Ágnes pszichológus
16.00: Arany János: Az utolsó ma-
gyar. Előadja Kis Pál István költő 
és versmondó, közreműködik: ifj. 
Tövisháti András népi hangszerké-
szítő és előadóművész

ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK
2014. OKTÓBER 13-20.

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Kitanics Márk  

klinikai szakpszichológus:  
Hogyan legyünk bűnözők - Ötletek a médiából? c. előadására, 

melyet 2014. október 15-én 17 órától tartunk  
a Szekszárdi Zeneiskola Nagytermében.

Belépődíj nincs, az érdeklődőket egy kis meglepetéssel várja a 
szervező: a Kristály Lélekvédő Egyesület!

SZÍNHÁZ A BABITSBAN
Október 28., kedd 19.00 óra – a 
Múzsa bérlet 2. előadása.
David Seidler: A király beszéde
A számtalan díjat elnyert filmsiker 
először kerül Magyarországon szín-
padra. 2011-ben A király beszéde 
című történelmi filmdráma elnyer-
te a legjobb film, a legjobb rendező 
és a legjobb színésznek járó Os-
car-díjat. 1936-ot írunk. V. György 
elsőszülött fia lemond a királyi 
címről. A másodszülött, György 
nem képes a nyilvános szereplésre. 
Holott erre nagyon nagy szüksége 
lenne nemcsak az uralkodó háznak, 
de egész Angliának, hiszen Európát 
egy rendkívüli tehetségű és ördögi 

szónok viszi a teljes őrületbe: Adolf 
Hitler. Györgyre nagy feladat vár: 
képviselnie kell Angliát a II. világ-
háború hajnalán, erőt és hitet kell 
adnia alattvalóinak. Hogyan lehet-
séges ez, mikor meg sem tud szólal-
ni, ha szerepelnie kell? Egy zseniális 
beszédterapeuta és egy fantasztikus 
ember, Lionel Logue segít a királyi 
család tagjának embernek lenni. A 
két férfi barátsága egy életre szóló 
ajándék lesz mindkettőjüknek – s 
talán egész Angliának. Főbb szere-
pekben: Hüse Csaba, Sarkadi Kiss 
János, Nyári Szilvia, Varga Zsu-
zsanna. 
Jegyárak: 3.300-3.500 Ft.
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Iroda, bemutatóterem: Szekszárd, Béri B. Á. u. 50/b
(Kecskés Ferenc utcai sarok)

Irodavezető: Nyiresi Roland
Állandó elérhetőség: 74/317-632, 30/299-6445

Ügyelet 0-24-ig: 30/929-5609
Teljes körű ügyintézéssel állunk az Önök rendelkezésére!

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

ibvier bt.

ÉLEZÉST VÁLLALUNK!

kések, balták, ollók,
metszőollók,
ágvágók,
kaszák,
vésők,
gyaluk

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,

KULCSMÁSOLÁS
Szekszárd, Béri B. Á. u. 54/a. • 74/413-004

Szekszárd, Rákóczi u. 10. • 74/512-453
Tolna, Deák F. u. 82. • 74/540780

20 éves
a VB Sport 

20% 
engedmény

ruházati és cipő 
termékekre

A kedvezmény 30.000 Ft feletti vásárlás, 
készpénz� zetés esetén 

a készlet erejéig érvényes. 
Más kedvezménnyel 
nem vonható össze.

VB Sportbolt
7100 Szekszárd, Széchenyi u. 47.

Tel.: 74/415-501


