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Minden kedves olvasónknak szeretetteljes, áldott,
békés karácsonyt és boldog új esztendõt kívánunk!
Minden kedves olvasónknak szeretetteljes, áldott,
békés karácsonyt és boldog új esztendõt kívánunk!

BABITS MIHÁLY:

Karácsonyi ének
Mért fekszel jászolban, ég királya? 

Visszasírsz az éhes barikára. 
Zenghetnél, lenghetnél angyalok közt: 

mégis itt rídogálsz, állatok közt. 

Bölcs bocik szájának langy fuvalma 
jobb tán mint csillag-ür szele volna? 

Jobb talán a puha széna-alom, 
mint a magas égi birodalom? 

Istálló párája, jobb az neked, 
mint gazdag nárdusok és kenetek? 

Lábadhoz tömjén hullt és arany hullt: 
kezed csak bús anyád melléért nyult… 

Becsesnek láttad te e földi test 
koldusruháját, hogy fölvetted ezt? 

s nem vélted rossznak a zord életet? 
te, kirõl zengjük, hogy „megszületett”! 

Szeress hát minket is, koldusokat! 
Lelkünkben gyujts pici gyertyát sokat. 
Csengess éjünkön át, s csillantsd elénk 

törékeny játékunkat, a reményt.
A három királyok látogatása. Betlehem a Garay téren
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Ügyfélfogadás
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfele-

inket, hogy a szekszárdi Okmány-
irodában 2011. december 30-án
(péntek) az ügyfélfogadás szüne-
tel. Ebben az évben az utolsó ügy-
félfogadási nap december 28-a,
szerda.

Megértésüket köszönjük!
Amreinné dr. Gál Klaudia 

Jegyzõ

Ügyfélkapu jelszó-
csere szükséges 

Meg kell hosszabbítani a 2012. janu-
ár 1-jéig érvényes ügyfélkapus jelsza-
vak lejárati dátumát. 2012. január 1.
után azon magánszemélyek, akik
2009. október 1. elõtt létesítettek
ügyfélkaput és jelszavukat nem cse-
rélték le, hivatalos ügyeiket nem tud-
ják elektronikus úton intézni – tájé-
koztat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.
A jelszócserével kapcsolatos infor-
mációk megjelentek a www.mag-
yarorszag.hu kormányzati portálon
a „Hírközpont” „Hírek” menüpont
alatt 2011. 09. 30-án. A jelszócserével
kapcsolatos információkról e-mail-
ben is értesítik a felhasználókat. Az
ügyfélkapu jelszó lejárati dátuma el-
lenõrizhetõ a www.magyarorszag.hu
portálon, az ügyfélkapuba történõ
bejelentkezést követõen a „Saját ada-
tok” menüpont alatt. 

További tájékoztatás kapható a
https://segitseg.magyarorszag.hu/
segitseg/ugyfelkapu internetes segít-
ség oldalon, vagy a Kormányzati Ügy-
félvonalon keresztül a 1818-as 24 órá-
ban helyi tarifával hívható telefon-
számon, vagy a 1818@ugyfelvonal.hu
e-mail címen.

Ünnepi szemét-
szállítási rend

Az Alisca Terra Kft. értesíti a Tisztelt
Ügyfeleit, hogy a karácsonyi ünnepek-
re való tekintettel a szemétszállítás
rendje az ünnepek alatt a következõk
szerint változik:  

SZEKSZÁRD:
• december 26. (hétfõ) helyett de-

cember 27. (kedd) 
SZEKSZÁRD TÁRSASHÁZAK:  
• december 22. (csütörtök) helyett:

december. 23. (péntek)
BÁTA, PÖRBÖLY, ALSÓNYÉK, DUNA-
SZEKCSÕ:
• december 27. (kedd) helyett decem-

ber 28. (szerda )
DOMBORI:
• december 26. (hétfõ) helyett de-

cember 28. (szerda) 
Megértésüket köszönjük.

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy lapunk következõ száma 2012. január 8-án jelenik meg.

Karácsony közeledtével – az elmúlt évek hagyományaihoz hûen – dr. Haag Éva
alpolgármester és Horváth István polgármester a Mérey utcai idõsek otthonába lá-
togatott, ahol palacsintát sütött az intézmény lakóinak. A jó hangulatú, szerda dé-
lutáni eseményen kakaós, túrós, szilva- és baracklekváros finomság készült, mely-
bõl jutott a Kadarka utcai és az újvárosi idõsek otthonának lakói számára is.

Palacsintát sütöttek az idõseknekA Liszt-kórus 
ajándéka

Megtelt a Wosinsky Mór Megyei Múze-
um könyvtárterme a Liszt Ferenc Peda-
gógus Kórus adventi hangversenyére de-
cember 6-án. Az ismert karácsonyi da-
lok Simon Péter karnagy vezényletével
ezúttal elsõsorban a Tájak – Korok – Mú-
zeumok Klub tagjainak szóltak. Korábbi
ígéretét váltotta be ezzel a vegyes kar.
Ugyanakkor ez a szép koncert Szekszárd
adventi programjainak is része volt.

Az 1965 szeptemberében alakult kó-
rus olasz, latin, de elsõsorban magyar nyel-
ven adta elõ ünnepi mûsorát. A Megváltó
születésének örömére szóltak a dalok.
Mindegyikben Az angyal énekelt, ahogy
Michael Praetorius (1571–1621) rene-
szánsz zeneszerzõ karácsony idején rend-
szerint felhangzó mûvének (In Dulci Ju-
bilo) címe mondja. A népszerû, közismert
dallamok között éppúgy felcsendültek
más klasszikusok, köztük Franz Joseph
Haydn (1732–1809) Megszentelt éj… kez-
detû dala, vagy Georg Friedrich Händel
(1685–1759) Messiás oratóriumának egy
közkedvelt részlete: Örvendj világ…, mint
az Oly jó lett volna látni… kezdetû német
dal, vagy egy angol karácsonyi dallam Far-
kas Ferenc (1905–2000) feldolgozásában,
zárásként pedig Bárdos Lajos (1899–
1986) Karácsonyi bölcsõdala.

A korokon és stílusokon átívelõ, az ün-
nep meghittségét emelõ mûsort szûnni
nem akaró vastaps követte. Ráadásként
egy kortárs zeneszerzõ, Wolf Péter
(1947–) eredetileg feleségének írt, a zene
erejét hirdetõ kórusmûvét, a Musica Beat-
át énekelte a kórus: „Szállj zene, szállj...”

A nagysikerû koncert után máris pró-
bára indult a kar – tájékoztatta lapunkat
Kutny Gáborné kóruselnök – hogy újabb
dalokat tanuljanak, hiszen december 16-
án a tolnai templomban, 18-án 19 órától
pedig Szekszárdon a belvárosi templom-
ban adnak koncertet. Kovács Etelka

A fenntarthatóság és a klímatudatos-
ság volt a témája annak a különleges-
nek ígérkezõ konferenciának, amely
december 7-én volt a PTE Illyés Gyula
Karán Szekszárdon. A program egyik
elõadója dr. Vida Gábor ökológus, egye-
temi tanár, az MTA tagja volt, aki sze-
rint sokan nem érzékelik a globális fel-
melegedést, mert összetévesztik a loká-
lis (helyi) klímamelegedéssel. Mint a
Széchenyi-díjas kutató elmondta, a
szén-dioxid (CO2) kibocsátás az erdõ-
irtással, a fosszilis anyagok (szén, kõ-
olaj, földgáz) elégetésével, de a cement-
gyártással, s a vulkánok mûködésével
is növekszik. Andrásfalvy Bertalan nép-
rajzkutató egyebek mellett azt fejtette
ki, hogy az összes nagy történelmi ka-
tasztrófa (Muhi, Mohács, Trianon) mö-
gött földfelszíni változások állnak (pl.

hogy az ártereket bevonták a földmû-
velésbe a nagyurak majorsági gazdál-
kodása érdekében), 

A 2010. évben nagyobbak voltak a
szélsõségek az idõjárásban – errõl már
Kõvári László, a városi közgyûlés gazda-
sági és pénzügyi bizottságának elnö-
ke beszélt. Az idei év száraz volt, mivel
csupán 400 mm volt a lehullott csapa-
dék átlagos mennyisége a megszokott
600 mm-hez képest, ezért borokból az
évtized évjárata jött létre. A mezõgaz-
dász és lelkes idõjárásmegfigyelõ véle-
ménye szerint a hegyvidéki szõlõmû-
velésnél jó vízgazdálkodással, helyes
mûveléssel vízmegtartást is el lehet ér-
ni. Ezért már többen nem domboldal-
ról lefutó, hanem keresztirányú szõlõ-
mûvelést folytatnak, s a sorok között
vízmegfogó árkokat alakítottak ki. Gaál

Zsófia, okleveles környezetmérnök, a
Zöldtárs Alapítvány titkára kifejtette:
az értékrendeket kellene újrafogalmaz-
nunk. Jó példaként említette, hogy
Szekszárd közgyûlése 2009. szeptem-
ber 24-i határozatával csatlakozott a
Klímabarát Települések Szövetségé-
hez, ahova tagdíjat is fizet, emellett klí-
makoordinátort foglalkoztat, klíma-
stratégiát dolgozott ki, s klímaalapot is
létrehozott. Mindezzel együtt csökken-
tette az üvegházhatást okozó gázok ki-
bocsátását. A Szekszárdi Klímakör nö-
velni szeretné a városban élõk klímatu-
datosságát, hiszen az autók használatá-
val, a villanyvilágítás légköri szennyezé-
sével, széntartalmú anyagok égetésé-
vel rengeteg szén-dioxid keletkezik –
tette hozzá.  

Gyimóthy Levente

Mindannyiunkat érint és tehetünk is a klímaváltozás ellen

Tizenhat civil szervezet összesen 2,1
millió forint támogatást kapott Szek-
szárd város önkormányzatától, hogy
karácsonyi csomagokkal ajándékoz-
hassa meg rászoruló embertársainkat
– hangzott el egy csütörtöki sajtótájé-
koztatón.

Dr. Haag Éva alpolgármester el-
mondta, hogy immár harmadik éve
igyekeznek meghittebbé tenni nyug-
díjasok, nagycsaládosok, egyedülállók,
betegek, valamint fogyatékkal élõk ün-
nepét apró karácsonyi ajándékokkal. A
nehéz gazdasági helyzet ellenére sike-
rült szinten tartani a támogatást, a je-
lentkezett civil szervezetek – a meg-
ajándékozottak számának megfelelõ-

en – 50-300 ezer forintot kaptak a kö-
zösbõl, melybõl csomagokat készíte-
nek, vagy vásárlási utalvány formájá-
ban segítik a rászorulókat.

Dr. Fõfai Klára, a Szociális és Gyámhi-
vatal vezetõje hozzátette: a nyári gyer-
mekétkeztetésben részt vett 228 gyer-
mekrõl karácsonykor sem feledkeznek
meg. A Humán Szolgáltató Központ
munkatársai már készítik az egyenként
mintegy 1500 Ft értékû, az édesség mel-
lett tartós élelmiszert is tartalmazó cso-
magokat. A hivatalvezetõ hozzátette: a
most támogatásban részesült 16 civil
szervezet – egy-két kivételtõl eltekintve
– év közben is kapott már támogatást
mûködéséhez, rendezvényeihez.

Karácsonyi csomagok rászorulóknak
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Helen Doron jótékonysági karácsony 
a rászoruló gyermekekért

A Szekszárdon 5 éve mûködõ gyer-
meknyelviskola és tanulói általuk
gyûjtött ajándékokkal kedveskedtek
a „Segíts rajtam!” Hátrányos Helyze-
tûekért Alapítvány nélkülözõ gyer-
mekeinek. A gyermeknyelviskola
alapvetõ értéknek tartja a gyermekek
jólétét. Az adományt a nyelviskola ka-
rácsonyi rendezvényén adták át a
PTE Gyakorló Általános Iskolában. A

Helen Doron nyelviskola külön fel-
ajánlást tett, mellyel a kórházban fek-
võ gyermekek gyógyulását kívánják
segíteni.

Közlemény juttatások kifizetésérõl

A Tolna Megyei Kormányhiva-
tal Munkaügyi Központja értesí-
ti tisztelt ügyfeleit, hogy 2011. de-
cember hónapban kétszer folyó-
sít álláskeresési támogatást, illet-
ve keresetpótló juttatást, mivel a
januárban esedékes járandósá-
gok elõrehozottan kerülnek ki-
fizetésre.

Az elõrehozott kifizetés miatt a
keresetpótló juttatással támogatott
tanfolyami hallgatók legközelebb
2012. február közepén, az álláske-
resési támogatásban részesülõk pe-
dig 2012. február elsõ hetében kap-
nak ellátást. Ezt követõen a számfej-
tés és folyósítás a szokásos rendben
történik.

2012. január 1-jén, 
vasárnap 

16.00 órakor

ÚJÉVI KONCERT
KÖZREMÛKÖDIK:

Helyszín: Garay János Gimnázium
díszterme. Jegyek már kaphatók
munkaidõben a Babits Mihály Mû-
velõdési Ház és Mûvészetek Háza je-
lenlegi helyszínén a Fõiskola „E”
épületében.
Belépõjegy elõvételben: 2000 Ft.
Elõadás elõtt a helyszínen: 2500 Ft.

Kedves
Szekszárdiak!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Béla
király téri Örömünnep és tûzijáték
2011. december 31-én elmarad.

Szíves figyelmükbe ajánljuk 2012.
január 1-jén 16.00 órakor kezdõdõ
újévi koncertünket, amelyrõl további
részleteket a Babits Mihály Mûvelõdési
Ház és Mûvészetek Háza honlapján
olvashatnak (www.babitsmuvhaz.hu).
Szíves megértésüket kérjük!

A szeretet lángjánál melegedtek
Csodás karácsonyváró mûsort adtak
elõ Együtt-egymásért a segítséggel
élõk az Illyés Gyula Megyei Könyvtár-
ral közös szervezésben december13-
án a korábbi Szivárvány iskolában.
Ahogy Elekes Eduárdné nyugalmazott
könyvtárigazgató köszöntõjében el-
mondta, 2003-ban rendezték meg
elõször ezt a szívmelengetõ adventi
délutánt Béresné Kollár Éva ötlete
nyomán.

A tartalmas, sokszínû, megindító
program nyitányaként Csillagné Szán-
thó Polixéna, a szekszárdi önkormány-
zat humán bizottságának elnöke be-
szédében két, az alkalomhoz illõ, meg-
ható történetet mondott el. Az egyik-
ben szegények adták a magukét jó szív-
vel egy még rászorulóbbnak, a másik-
ból pedig kiderült, hogy a legszebb ka-
rácsonyi ajándék, ha adhatunk mások-
nak. Az Együtt-egymásért fellépõi érez-
hetõen adni szerettek volna egy-egy
szívhez szóló gondolatot, dalt, táncot,
ami mindenkit megérint.

A kis gyufaárus lány szívszorító tör-
ténetét a megyei könyvtár drámapeda-
gógiai szakkörének tagjai adták elõ Kis
Pál István tehetséggondozó tanár ren-
dezésében. A fagyos télben gyufák
lángjánál melegedni próbáló kislány-
nál sokszorosan nagyobb melegséget
érezhetett az, aki részt vett a segítség-
gel élõk karácsonyváró délutánján. Ezt

legszebben a két versét elõadó Nagy
Vendel költõ fogalmazta meg, aki a Va-
kok és Gyengénlátók Tolna Megyei
Egyesületét képviselte Kovács Lászlóné
elnök asszony mellett: „Három éve
nem látok, de itt láttalak titeket, csillo-
gó szemeteket, a szívemmel.” Ezt meg-
elõzõen a Fogyatékosok Nappali Intéz-
ményének fellépõi az ezerszínû világ
szépségét táncolták el, Asztalos Zsu-
zsanna koreográfiájában. A Mozgássé-
rültek Tolna Megyei Egyesületétõl a há-
rom királyleányok érkeztek szép ver-
sekkel és dallal, hogy a karácsony fé-
nyét az ünnep után is megõrizzük.

Az Értelmi Fogyatékossággal Élõk és
Segítõik Országos Érdekvédelmi Szö-
vetsége (ÉFOÉSZ) Tolna megyei szer-

vezetének nevé-
ben, de ahogy ta-
náruk mondta,
csakis saját magu-
kat képviselve,
sok-sok mélyen
megérintõ gondo-
latot hallhattunk
nem csak kará-
csony ünnepérõl.
Idézték Arlene
Gay Levine gon-
dolatait, miszerint
az igazi karácso-
nyi ajándék nem
kerül egy fillérbe

sem, hiszen „már benned él, …és csak
arra vár, hogy kibontsd!” Mást egy sors-
társ, Forrest Gump gondolatai ihlettek:
„Az élet olyan, mint egy doboz bon-
bon…” Az érettségire készülõ, látássé-
rült Kanász Katica a capella kezdte éne-
kelni az Öleld a szívedre a világot címû
dalt, de hamarosan már a közönség
tapsa kísérte énekét: „Szeretet nélkül
semmit sem ér az életünk”.

Akárcsak a még számos szeretettel
teli mûsorszám után búcsúzóul közö-
sen elõadott Ha elmúlik karácsony kez-
detû dalt. Remélhetõleg, ahogy énekel-
ték, a szeretet lángja ugyan elhalványo-
dik, de szikrái az ünnepek után is meg-
maradnak. Kovács Etelka

December 14-én átadták az idei Tormay
Emlékérmet az Állategészségügyi Igazga-
tóság nagytermében. A díjat dr. Buri An-
tal nyugalmazott állatorvos, az igazgató-
ság korábbi vezetõ-helyettese vehette át.
Az ünnepségen dr. Rappay József igaz-
gató-fõállatorvos köszöntötte a megye ál-
latorvosait, és beszédében emlékeztetett
arra, hogy 250 éve indult Európában,
Lyonban az állatorvosi képzés. Mint
mondta, a pesti egyetemen már rá 25 év-
re, 1787-ben létrehozták az állatgyógyá-
szati tanszéket, amely 1790-tõl Tolnay
Sándor irányításával Állatgyógyászati In-
tézet néven mûködött. Az igazgató mél-
tatta a szekszárdi születésû Tormay Béla
(1839–1906) állatorvos professzort, aki
1873-ban a Magyar Királyi Állatgyógyin-
tézet Állategészségügyi Tanszékének ve-
zetõje lett, majd az Állatorvosi Tanintézet

igazgatójaként mûködött 1875–88-ig. A
díjátadón köszöntötték dr. Bánszky And-
rás, dr. Topál László, dr. Magyarfalvi Géza
és dr. Koppán Miklós aranydiplomáso-
kat, valamint a 90 éves dr. Magyari Jenõ
vasdiplomás állatorvost. 

A köszöntõ után dr. Tuboly Tamás, az
SZIE Állatorvos-tudományi Kar egyetemi
tanára a vírusok változékonyságáról be-
szélt dr. Mészáros Endre, a bajai Szent Ró-
kus Kórház infektológus fõorvosa érde-
kesebb zoonózis eseteirõl osztotta meg
tapasztalatait a szakmabeliekkel, dr. Filipsz
István, a Dunavet Állatgyógyszergyár te-
rületi képviselõje pedig a haszonállatok
tõgygyulladása elleni vakcinás védekezés
legújabb lehetõségeit ismertette. Gy. L.

Dr. Buri Antal kapta a Tormay-díjat

Dr. Buri Antal (jobbról) átveszi az emlékérmet dr. Rappay Józseftõl



A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Refor-
mátus Kórus 1999-óta szervezi, saját
ötletként és önállóan a „Magyar kóru-
sok Napja” ünnepi koncertet, ebben
az esztendõben immár 12. alkalommal.
A meghívott kórusok az eddig nyúj-
tott teljesítményeik, a Kodály-mûvek
megszólaltatásában elért eredménye-
ik, valamint a nemzetiségi kultúra ápo-
lásában kifejtett erõfeszítéseik alapján
kapnak meghívást. A zeneszeretõ kö-
zönség, ahogy minden esztendõben,
az idén is Kodály Zoltán születésének
évfordulóján, december 19-én élvez-
hette az ünnepi hangversenyen sze-
replõ öt kórus énekét a Garay János
Gimnázium dísztermében. 

A hangverseny elõtt áhítatot mon-
dott Lemle Zoltán Csokonai Vitéz Mi-
hály alkotói díjas lelkipásztor. Beszédé-
ben a következõ szép gondolat is el-
hangzott: „Adventben Jézus Krisztus
eljövetelére várunk. Ennek az idõszak-
nak három üzenete van: várjátok, ké-
szüljetek és reménykedjetek. Adja Is-
ten, hogy a mostani advent az ének-ze-
ne hangjaival is az újjászületés boldog
reménységét ajándékozza számunkra.”

A Naszladi Judit karnagy által vezé-
nyelt Gárdonyi Kórus mûsora után,
személyes hangvételû köszöntõt mon-

dott dr. Józan-Jilling Mihály, a Tolna Me-
gyei Német Kisebbségi Önkormány-
zat elnöke. Utalt saját neveltetésére, ta-
nulmányaira, a német nemzetiséghez
való kötõdésére, majd stílszerûen egy
kedves, német nyelven elmondott
imádsággal kívánt sok sikert a fellépõ
német nemzetiségi és magyar kóru-
soknak. 

Ezt követõen két német nyelven
éneklõ kórus következett, a Babits Mi-
hály Általános Iskola Német Nemzeti-
ségi Kamarakórusa Naszladi Judit ve-

zetésével, harmonikán kísért: Keller
Antal, majd a Mondschein Német
Nemzetiségi Kórust hallhatták, karna-
gyuk: Molnár Márta, harmonikán kí-
sért: Keller Antal. 

A Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium
Bartók Béla Leánykara egy kivételével
Kodály-dalokat adott elõ, vezényelt:
Kertész Attila. A szintén Pécsi Mecsek
Kórus négy Kodály-dalában gyönyör-
ködhetett a közönség, karnagy: Ker-
tész Attila. A hangverseny zárásaként a
az együttesek egy kórusba fonódva
énekelték el Kodály Zoltán – Ady End-
re: Fölszállott a páva címû mûvét, vezé-
nyelt: Kertész Attila Liszt-díjas karnagy. 

Az ünnepi mûsort Orbán György
elõadómûvész ismertette, aki a közön-
séget megörvendeztette Baranyi Fe-
renc: Kérdések a Tanár úrhoz címû,
Kodály Zoltán emlékezetére írt mûvé-
vel.  - SAS -

4 2011. december 11.
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A Szekszárdi Városi Bölcsõde kisgyere-
kei duplán ünnepelték a Mikulást. De-
cember 7-én délelõtt a CIB Bank Tél-
apója is megérkezett hozzájuk, aki a cso-
magok mellé faanyagot hozott, amibõl

a szülõk falvédõket készítettek a bölcsõ-
dei szobákba. A CIB Bank ajándékának
a gyerekek örültek a legjobban. A díszes,
játékos falakat büszkén mutogatták a
délutáni Mikulás bácsinak. 

Kétszer is járt a Mikulás 
a városi bölcsõdében 

Magyar Kórusok Napja 
Az ének-zene hangjai is a reménységet hozzák el ajándékba

Wigand János
emlékére

Nemes kezdeményezés élére állt a Du-
nai Alkotókör elnöke, Törõ György fa-
faragó népi iparmûvész: Kovács János
honvéd alezredessel, a Honvéd Hagyo-
mányõrzõ Egyesület szekszárdi tagoza-
tának vezetõjével összefogva a Garay
János Gimnázium alapító igazgatója,
Wigand János emlékére dombormûvet
szeretnének állítani szülõhelyén, Var-
sádon. A Törõ György által társadalmi
munkában elkészített, tölgyfából ké-
szült, zsûrizett dombormûhöz – ame-
lyen az egykori iskolaalapító portréja
látható – tartozik két fatábla is, melyek
a jeles pedagógus születési helyére, vég-
zettségére utalnak. A munkában Nick
Ferenc, a Falvak Kultúrájáért Alapítvány
elnöke is részt vett, a faragást Csoma
Gergely szobrász ellenõrizte. A kezde-
ményezés megvalósításában Heilmann
Józsefné gimnáziumigazgató, valamint
Varsád polgármestere, Andrási Zoltán-
né is részt vesz. A december 12-i elõze-
tes egyeztetés során arról is döntöt-
tek, hogy az avató ünnepség várható-
an február 3-án lesz. Az 1856-ban, Var-
sádon, egy nyolcgyermekes, bácskai
származású családban született egyko-
ri gimnáziumigazgató tanári pályája
Aradon indult s Pancsován folytatódott,
ahol lapot szerkesztett, színdarabot írt,
és németre fordított magyar szépiro-
dalmi mûveket. 1896-ban került a szek-
szárdi fõgimnázium élére, irodalmi te-
vékenyégét városunkban is folytatta.
Mint arról Andrási Zoltánné tájékozta-
tott, Wigand egykori, vert falú szülõhá-
za jelenleg magánház, így a vele átellen-
ben lévõ polgármesteri hivatal elõteré-
ben kívánják a dombormûvet elhelyez-
ni. Gyimóthy Levente

A házigazda Gárdonyi Zoltán Református Kórus 
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A nemzetiségek napján a német ha-
gyományokat ápoló szekszárdi, illetve
környékbeli mûvészeti egyesületek az
idén is nagyszabású és nagy sikerû folk-
lórmûsort mutattak be – ezúttal a szek-
szárdi Garay János Gimnázium dísz-
termében. Ezt megelõzõen megtör-
tént a szokásos évadzáró esemény, a
sváb népszokásokat felelevenítõ ha-
gyományos disznóvágás, s a vacsorára
most is azokat hívta meg a Szekszárdi
Német Nemzetiségi Önkormányzat,
akik év közben önzetlenül segítették
az önkormányzatok, illetve a nemzeti-
ségi egyesületek munkáját 

A nemzetiségi est után dr. Józan-
Jilling Mihályt, az Országos Német Ön-
kormányzat alelnökét, a Tolna Megyei
Német Önkormányzatok Szövetsége,
illetve a Szekszárdi Német Kisebbségi
önkormányzat elnökét az idei évrõl
kérdeztük.

– Az, hogy a projektjeinket (pl. a
Wunderland óvoda felújítása, s egyéb,
a jövõt célzó fejlesztések, amelyekrõl a
média már beszámolt), végig tudtuk
vinni az idén is, az a korábbi években
félretett pénzeknek, a német erények-
bõl táplálkozó megtakarításoknak volt
köszönhetõ. Nekünk is, mint minden-
kinek a civil szférában, kevesebb tá-
mogatás jutott. Akkor takarékoskod-
tunk, amikor még lehetett: mindig át-
hoztuk a pénzmaradványokat a követ-
kezõ évre. Félretettük a pályázati önré-
szekhez szükséges húsz-harminc szá-
zalékokat, így emiatt a fejlesztéseket,
és a szinten tartást szolgáló munkákat
el tudtuk végezni, és kulturális egyesü-
leteink sem érezték meg a válságot.

Most ott tartunk, hogy az iskolákra
koncentrálunk, szeretnénk egy-két
projektet elindítani városi szerepvál-
lalással, s ez ügyben hamarosan tárgyal-
ni óhajtunk a város vezetésével: mi-
ben, hol tudnak segíteni? Például a Di-
enes Valéria általános iskolában szeret-
nénk egy könyvtárfejlesztési projektet
elkezdeni

A hazai németség karizmatikus ve-
zetõje úgy érzi, az eddigi elfogadott, il-
letve a parlament elé beterjesztett tör-
vények is csak segítenek a kulturális
autonómia további érvényesülésében,
a kisebbségi törvénytervezetben sem
lát fékeket, éppen ellenkezõleg.

– Gyakorlatilag április óta tart a
konstruktív egyeztetés, teljes a kon-
szenzus, jó irányba mennek a dolgok,
elégedettek lehetünk – mondta.

– A készülõ új közoktatási törvényt te-
kintve a német nemzetiségi nyelvokta-
tás feltételei javulni fognak Ön szerint? 

– Azzal, hogy az állam átveszi az ok-
tatást, azt hiszem még jobb, még átlát-

hatóbb lesz a helyzet. Nem kell példá-
ul harcot vívni bizonyos önkormány-
zati lobbikkal, hogy például a kisebb-
ségi oktatási fejkvótából ne járdát épít-
senek...

– A választójogi törvény abba az
irányba megy, hogy a nemzeti kisebb-
ségeknek nagy valószínûséggel nem
lesz parlamenti képviselete .

– Valóban követeltük ezt korábban.
De tudomásul kell venni, hogy Magyar-
országon felsõházas országgyûlés nem
lesz a jövõben sem, így a létezõ 13 ma-
gyarországi nemzeti kisebbségnek
nem lehet önálló képviselete. E tekin-
tetben elkerülhetetlen a kisebbségek
megmérettetése az össztársadalmon
belül. Úgy gondolom, hogy a német-
ség van olyan erõs, hogy van esélye leg-
alább egy képviselõt bejuttatni majd a
parlamentbe.

– A Németh Színház megmentése,
szinte az intézmény létezése óta min-
den év végén téma. Szászfalvi László
szakállamtitkár a közelmúltban itt tett
látogatásakor elkötelezetten nyilatko-
zott a forintosítható állami szerepvál-
lalás mellett, de ez, információnk sze-
rint, egyelõre, mintegy húszmillió fo-
rintot jelentene. A normális éves mû-
ködéshez azonban legalább még öt-
ven kellene. 

– Valóban nehéz a helyzet, de hi-
szem, hogy az államtitkárság, az Orszá-
gos Német Önkormányzat, valamint a
megye és a város a folyamatos egyezte-
tések során újra megtalálja a minden-
kinek jó – esetleg már középtávra szó-
ló megoldást.

B. Gy.

Talpon maradás, fejlesztés – német erényekkel
Dr. Józan-Jilling Mihály: „Jó irányba mennek a dolgaink”

Ösztöndíj Szabó
Dezsõ emlékére

Szabó Dezsõ festõmûvész 123. születés-
napját az 1980-ig a vasútállomás falait dí-
szítõ festmények alkotójának nevével
fémjelzett mûvészeti ösztöndíj meghir-
detésével ünnepelte a Víz’P’Art Közala-
pítvány december 12-én.

Az évente egy, 35 év alatti, Tolna me-
gyében élõ, illetve innen elszármazott,
megyénkhez kötõdõ fiatal képzõ- vagy
iparmûvész anyagi támogatására, alko-
tói tevékenységének fejlesztése, kiteljesí-
tése, szakmai elképzeléseinek megvaló-
sítása érdekében a Víz’P’Art Közalapít-
vány az elmúlt években Szabó Dezsõ vas-
úti falfestményeinek újrafestése és a mû-
vész munkásságát bemutató mûvészeti
album elkészítése érdekében szervezett
adománygyûjtés során kapott támogatá-
sokból fennmaradt összeg adott lehetõ-
séget. Miután a Közalapítvány elkészít-
tette a Sárközi vasárnap címû kép mû-
tárgymásolatát, amely a decsi Faluház-
ban kapott helyet, mûvészeti albumot je-
lentett meg és elhelyezett két emléktáb-
lát, maradt 3 millió forint. Ebbõl az ösz-
szegbõl egy külön alapot képzett, s a tõ-
ke változatlanul hagyásával, annak hoza-
maiból és esetleges egyedi támogatások-
ból létrehozta a Szabó Dezsõ Mûvészeti
Ösztöndíjat, amelyet elsõ alkalommal
most hirdettek meg. Összege ebben az
évben 200 ezer forint. Fusz György, a
Közalapítvány elnöke elmondta: további
támogatásokat is várnak. A pályázati ki-
írás megtalálható a www.tolnaart.hu/
szabodezso oldalon. A részletekrõl érdek-
lõdni a lovascs@wmmm.hu vagy
ruhlg@tolnaart.hu e-mail címeken, vala-
mint a 06-74/501-008 vagy 06-30/3853-
477 telefonon Rühl Gizella alelnöknél il-
letve Lovas Csilla titkárnál lehet. K. E.
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Lenn van a fenyõfa a pincében, mindennap
látom. Néha még a fejem is elfordítom,
hogy ne vegyem észre. Csak lapátolom
gyorsan a szenet. De olyan ez a fa, mint a
mágnes, odahúzza a tekintetet magára. Min-
den zöld tûlevele, mint megannyi apró an-
tenna, jelet fognak, jelet adnak – de hiába, a
szeneskannás ember nem akar a leendõ ka-
rácsonyfával szóba állni. Huszonhárom fe-
nyõfa elõdje ugyanezen a helyen csak mo-
solyt kapott mindennap, boldog karácsonyi
elõlegeket a szeretet nagy estéjébõl. Ez a fa
nem kap mosolyt, szinte rá se néznek, és ha
mégis, hát akkor abban nyoma sincs a szo-
kásos örömnek.

Mégis szeretem ám ezt a fenyõfát! Tudom,
hogy örökzöld tûlevelei alatt ez évben is
szépséges arcát mutatja a Gyermek és Isten
szeretete. Azt is tudom, hogy két oldalról
szoros karok ölelnek majd át, asszonylánya-
im úgy dédelgetnek, mint soha az életben.
Ha lehet jó gyermekeket még jobban szeret-
ni, hát akkor ez az óra lesz az, és úgy fogom
át õket, mint a legboldogabb édesapa.

Szegény fenyõfa nem tehet róla, hogy na-
ponként úgy megyek el mellette, mintha
nem is lenne. Szemem ködöt kap, torkom
összeszorul, gyorsan zörög a szén a kanná-
ba, elfutok elõle. Ennek a fának a csúcsa
könnyfelhõkbe ér, és nem lesz körülötte ne-
vetés, csak néhány halvány tétova mosoly,
majd ismét felhõszakadás. Ezt tudom már
elõre errõl a fáról, azért nem állok vele szó-
ba, mert árva karácsonyunk tanúja lesz.

Nem tudja ez a karácsonyfa, hogy csillag-
szórós, gyertyás díszei helyett a kis család
csak két fenyõ lécet lát, amire Anyu neve
mellé ezt írták nemrégen: Élt 43 évet.

Ezért hát ne haragudjatok Testvérek,
hogy most egy gyémánt könnycseppet

akasztok minden karácsonyfára, ahol olvas-
sák e sorokat. Elõször ott láttam a Kedves
szeme sarkában, a búcsú órájában. Ma már
ott látom mindenütt, ahol eggyel keveseb-
ben vannak tavaly karácsony óta. Szeret-
ném, ha nem éreznétek ezt egy hirtelen
megöregedett ember érzelgõsségének, sem
a Nagy Hívõ biztonságának.

Ma reggel leültem a karácsonyfa elé, hogy
bánattal megnézzem gyászunk személyte-
len tanúját. Pár percig ültem csak csendben,
nem is gondoltam arra, hogy ezalatt a tûlevél
antennák lázas munkába kezdtek. Csoda tör-
tént a kedvemért. A csupasz fenyõn kis gyer-
tyák gyúltak, az ágakra angyalhaj kunkoro-
dott, és huszonhárom igazgyöngy könny-
csepp szórta ezerfelé a fényt a sötét szenes-
pincében. Aztán megjött a Hang, nem is tu-
dom már, hogy a fülemmel hallottam-e, de
igazat mondok – hallottam.

– Ne sírj! Hiszen tudod Róla, hogy nem
akárhova ment, hanem Haza. Te csak azt lá-
tod, hogy a rák, a halál vitte el, galádul elra-
bolták tõled. Nem igaz. Mert az Úr már öt-
ször meghosszabbította életét, és több mint
két évtizedig mindig visszaadta. Emlékszel,
amikor ott topogtál a kórházi folyosókon?
Húsz éven át ötször kérted: – Uram, csak
most még az egyszer...

– Utoljára õ mondta ki a megdöbbentõ
mondatot a kis Trabantban a Balaton elõtt: –
A Kicsi is sínen van, felvették az egyetemre,
meghallgatott az Úr, most már meghalha-
tok. – Két hét múlva ágynak esett és soha
többé fel nem kelt. Te azt kérded, miért nem

élhetett még?! Bizony mondom neked, a ke-
gyelmet lásd meg végre abban, hogy hivatá-
sát eddig is betölthette.

– Mennyi szeretetet kaptatok tõle, húsz-
huszonhárom éven keresztül. Szerény a
megélhetés? Zokszó nélkül állásba ment, ti-
zennégy évig dolgozta az elsõ mûszakot.

– Mindig dolgozott. Íróasztalnál, konyhá-
ban, kertben, varrógépnél, számológépnél,
vasalónál. Baromfiólnál, bevásárlópult elõtt,
levelezésben. Szeretetvendégségen, szám-
adásoknál, vendéglátásban, cipõpucolásnál.
Gyermeknevelésben, öreg szülõk gondozá-
sában, fiatalokkal való lelki beszélgetések-
ben. Még a sofõröd is õ volt a kis szolgálati
kocsiban.

Mindegyik szolgálat említésénél felragyo-
gott valamelyik igazgyöngy csepp a kis fe-
nyõfán. Olyan fényben voltam, hogy már a
szememet is be kellett hunynom.

– Kérlek – mondta a fenyõfa –, azon az es-
tén ne csak magatokat sirassátok. Õt már
nem kell, útban van a jó Hely felé. Ugye meg-
írta elõre a búcsúlevelét: „Ha elmentem –
hazamentem. Hála, hála, hála érte.”

Mire felpillantottam, a kis fenyõfa ismét
csak egyszerûen zöld volt, mint azelõtt. El-
eredtek a könnyeim. Úgy éreztem, a fele sós
volt, a fele édes. És mindnek más színe volt.

Azt írja a Jelenések könyve az örökkévaló-
ság új Jeruzsálemérõl:

„...alapköveit drágakövek ékesítik, jáspis,
zafír, kalcedon, smaragd, szárdonix, krizolit,
berill, topáz, krisopráz, jácint, ametiszt... Ti-
zenkét kapuja pedig tizenkét gyöngy, min-
den egyes kapu egy-egy gyöngybõl volt...”

Ebbõl tizenegyet láttam reggel. Tízet nek-
tek adok, árvák, özvegyek, Testvérek. Jól vi-
gyázzatok rájuk, azok az igazgyöngy kapuk a
megváltottak hálakönnyeibõl születtek.

H. Németh István: 
Gyöngykapuk

KIS PÁL ISTVÁN

Karácsonyi
csillag

Amikor egy csillag 
elindul az égrõl,
körbetáncolja õt 

sok-sok pici társa,
úgy kereng elõ 

az égi messzeségbõl,
puha-paplanálmot 
lehel minden ágra.

Aztán, ha az éjben 
eloltom a lámpát,
jön, és sarkig tárja 
madár-odu-létem,

tudja, hogy a pihék 
rajongva imádják,
mégis engem tart 

egy világ tenyerében!

Csoda-e, ha megint 
úgy várom az égbõl?
Titkon elé megyek, 
elbújva a mécsben,
feloltom a Holdat, 

s káprázva a fénytõl,
megkeresem õt 

a csillagmindenségben…
KIPI SZD. 2011-11-26.

ERDÉLYI Z. JÁNOS

Mese téli éjszakán
Fenyõkön fénylõ hattyúszárnyak:

Tollas talárban állnak, állnak
a hallgatag fák, egyre várnak

jöttére pirkadat-sugárnak.

Fehér botjával, jegenyével
vak fény poroszkál csillag-éjjel
a horpadt rónán szerteszéjjel,
mint akit hívó hang vezérel.

Ledõlt árnyak csillám-sötéten
átlóznak át a süppedéken.

Nyúltalp-nyomok - sok csöppnyi érem -
lopakszanak szét észrevétlen.

Opálos udvarán a holdnak
gyémántló lelkecskék vacognak,

kik nincsenek már, régtõl holtak…
az egyszer voltak, hol nem voltak…

Szekszárd, 2010. február 6–9.

KOSZTOLÁNYI PÉTER

FAGY
hó

födte fa távoli tájban egész vagyok ámde törékeny

kényes a házam székem üres mondd én egyedûl itt

hátramaradni miképp véletlenhettem e fagyban

kósza jeges szél huppan a régi vidékre nem értem

fénybe kinyújtott zúzmarakarjaim égbe akartan

hogy hullhatnak a marcona mélybe le - ám sose szûnik

régi szerény halk csillagozódó várakozásom

mely majd végül is eljuttathat csendben a jászol-

hó’

MÓD ERVIN

Téli Kép
A templom lépcsõjére kuporodott

köd volt nagyon hideg
maga elé tett egy kalapot

piros volt az orra
szemei könnyesek semmibe meredõk

csak ült ott és nézett
odalépett egy ember ki megsajnálta

hogy a kabátját reá adja
mert rajta nem volt

semmi sem volt rajta
még a pap ballagott el mellette

a templomból jövet
s õ csak ült ott

meztelen égi követ.

SAY ISTVÁN

HAIKUK
gyûlt forgácsokat

vess fáradó tüzünkre - 
melengesd kedved

felhõn keresztül
szûrõdõ halk fénypermet - 

szelíd hit mégis

széthasadt felhõn
ég áldott pillantása - 

remény születik

végtelenjébe
szûztiszta mennybolt olvaszt - 

szeretet ölel

Kovács Zoltán: Betlehem
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DICSÕ ZSOLT – DÖNCI-VERSEK 

Tolhatnám máshová?

Karácsony reggelre sok hó esett.
Apa kiment, azt mondta,

ellapátolja a járdáról.

Épp végzett, amikor mi
is kiértünk hozzá anyával.

Elkezdtem tolni a havat
a munkátlan apalapáttal.

Ne a járdára, Dönci - szólt
rám apa - most lettem kész.

Én persze megértem apát,
de hogy tolhatnám máshova,

ha csak a járdán nincs hó?



Fõként a kisnyugdíjasokra illetve jára-
dékból élõkre koncentrálva ünnep
elõtti adományosztást tartott decem-
ber 13-án a Máltai Szeretetszolgálat
Szekszárdi Csoportja székhelyén, a
Hunyadi utca 4.sz. alatt. Már a reggel
nyolc órai nyitás elõtt sor állt az ajtó
elõtt, és az idõs férfiak, asszonyok kö-
zött bizony babakocsis anyuka is vá-
rakozott. A szolgálat önkéntesei ked-
vesen fogadták az érkezõket, akiknek
nyilván nem volt könnyû lelkileg meg-
élni, hogy önhibájukon kívül olyan
sanyarú helyzetbe kerültek, hogy ado-
mányért kell folyamodniuk. Amint
Lemle Bélánétól, a szeretetszolgálat
szekszárdi vezetõjétõl megtudtuk, ez-
úttal azok jöttek, akiket kiértesítettek,
mert korábban már jelentkeztek se-
gítségért. Fõként alapvetõ élelmisze-
rekbõl – pl. liszt, margarin, tészta, és
az ünnepre tekintettel szaloncukor –
250 csomagot készítettek számukra.
Mivel önálló bevételük nincs, ez kis és
nagy támogatóiknak köszönhetõ, el-
sõsorban Szekszárd város önkor-
mányzatának, mely 320 ezer forintot
biztosított erre a célra. A csomagokba
került alma az Ecker család jóságának
köszönhetõ. Örömmel láttuk az I. Bé-
la Gimnázium öt diákját, akik az isko-

la tanulói által összeállított 32 doboz-
nyi tanszert és könyvet is elhozták a
családosok számára. Lindauer Lea és
Zita, Mauthner Luca, Oláh Alexandra
Miléna és Bárczy Örs egyöntetûen
úgy nyilatkoztak, hogy meghatározó
élmény számukra testközelbõl látni a
szegénységet és elesettséget. Úgy
gondolják, hogy elbeszélésük alapján
több diáktársuk csatlakozik majd hoz-

zájuk az önkéntességben. Luca el-
mondta: kiskora óta továbbadják ki-
nõtt ruháit és nõvérével együtt köve-
tik szüleik példáját, akik a máltai jóté-
konysági bálnak is állandó támogatói.
Lemle Béláné elmondta: a Plusz Áru-
ház elõtt is gyûjtenek majd önkénte-
seik, mert adományokat visznek még
a Palánki úti ifjúsági garzonház és a
hajléktalanszálló lakóinak is. Sajnos
leginkább használt ruhákat kap a sze-
retetszolgálat, pedig ennivalóra, ház-
tartási gépekre, és kályhára, tûzhely-
re is szüksége lenne sokaknak. Szo-
morú tényként említette, hogy ma
már olyanok is vannak a segítséget
kérõk között, akik korábban maguk is
adakozni tudtak. Cser Ildikó
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Olyan is kérni kénytelen, aki régen adakozni tudott
Ünnep elõtti adományosztás a Máltai Szeretetszolgálatnál

„Hazánk részben
Augusznak 

köszönheti Lisztet”
A Liszt Bicentenárium december 9-i
programja egy a báró Augusz Antal
egykori házában  mûködõ Liszt Ferenc
Zeneiskola dísztermében megtartott
könyvbemutató volt. A városi közgyû-
lés humán bizottságának elnöke, Csil-
lagné Szánthó Polixéna köszöntõjé-
ben elmondta: örömteli, hogy a költ-
ségvetésben elkülönített pályázati
pénzbõl sikerült megvalósítani azon
programokat, amelyeket a zeneszerzõ
születése 200. évfordulójának megün-
neplésére elterveztek. Ennek része
Kaczián János: Liszt Ferenc és Augusz
Antal barátsága címû kötetének be-
mutatója is. A szerzõvel a könyv lekto-
ra, Méry Éva beszélgetett. Felidézték
Liszt 1865-ös második szekszárdi láto-
gatását, amelynek során egy este fák-
lyás dalárda érkezett az Augusz-házhoz,
beszédet mondva, szerenádot adva
Liszt tiszteletére. Az eseményre 7-8000
ember gyûlt össze, Liszt pedig a szív
bensõséges nyelvén szólt hozzájuk, s
eljátszotta a Rákóczi-indulót. Mint hall-
hattuk, Liszt 4 látogatása során (1846,
1865, 1870, 1876) összesen 141 napot
töltött városunkban. Augusz lakást vett
számára Pesten, hogy alkotni tudjon,
fõztek rá, és a báró intézte a zeneszer-
zõ személyes ügyeit. Abból, hogy Liszt
koronázási miséjét bemutatták Ferenc
József és Erzsébet királyné királyi pár-
rá koronázása alkalmából (1867) Au-
gusz jócskán kivette részét. Magyaror-
szág részben Augusznak köszönheti
Lisztet – hallhattuk a könyvbemuta-
tón. Gyimóthy Levente

Az I. Béla Gimnázium diákjai saját készítésû csomagokat hoztak
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A keresztségtõl az utolsó kenetig
Hogyan jutunk el a két szentség-

től, amelyek az újszövetségben

megtalálhatók, és a protestánsok

is vallják, a hétig, a katolikus egy-

ház által elismertekig. Erről be-

szélt ifj. Töttős Gábor egyháztörté-

nész az Illyés Gyula Megyei Könyv-

tárban november 24-én tartott Ket-

tőtől hétig – A szentségek történe-

te című előadásában.

Az elsõ szentség a keresztség. Minden
keresztény élete nagyjából ezzel kez-
dõdik, és az Újszövetségben is hangsú-
lyos: Jézus megkeresztelkedését a Jor-
dán folyóban mind a négy evangélista
leírja gyakorlatilag azonos módon: a
szentlélek galamb formájában vagy rá-
szállt, vagy fölötte lebegett, és az égbõl
egy hang hallatszott: „ez az én szeretett
fiam, benne gyönyörködöm”. Nem
egyöntetû ennyire mindenben a négy
evangélium.

Az I. században még felnõtt keresz-
telkedés volt Jézust például véve
alámerítkezéssel, vagy meghintéssel
a tisztítás jelképeként. Ekkor még egy-
általán nem terjedt el a kereszténység,
az üldözések miatt titkos gyülekeze-
tek voltak. A keresztelkedés lényeges
része a hitvallás elmondása. Eleinte a
Krisztusban való hitet kellett megval-
lani, egy-két századon belül a szenthá-
romságban való hit váltja fel ezt, ami
annyira szilárd részévé vált az egyház-
nak, hogy soha senki nem kérdõjelez-
te meg.

A pálfordulás elsõsorban nem azt je-
lenti, hogy Saulusból Paulus lett, a ke-
reszténység üldözõjébõl a keresztény-
ség terjesztõje, hanem azt, hogy Pál
munkássága nyomán már nemcsak zsi-
dókból lehettek keresztények, hanem
bárkibõl. A zsidók, köztük az aposto-
lok, akik a kiválasztott népnek tartják
magukat kifogásolták, hogy mások is
beemeltetnek ebbe a kiváltságba, de
Pál meggyõzte õket.

A II–III. századra bonyolódik a szer-
tartásrend: elõször ki kell ûzni az ördö-
göt a keresztelendõ személybõl, aztán
meg kell tagadnia az ördögöt, annak
pompáját és hitet tennie Jézus mellett.
Szentelt só, szentelt méz, tej és fehér ru-
ha a keresztelés kellékei ekkoriban, és

a végén a homlok megkenése szentelt
olajjal, és háromszori meghintése szen-
telt vízzel. A III. században említenek
elõször keresztszülõket, akik kezesked-
nek a megkeresztelt vallásban való elõ-
meneteléért.

A VI–VIII. század folyamán keresz-
telkedett meg Európa: a gótok, fran-
kok, egyéb germán törzsek, az írek, az
angolszászok. Elterjedt a nézet, hogy
az üdvösséghez a keresztség szüksé-
ges, tehát a gyermekeket is minél ko-
rábban megkeresztelték.

Az eucharisztia, az úrvacsora szent-
sége mind a négy evangéliumban
megtalálható nagyon hasonlóképpen.
Ennek az elõzménye a sabbat, ami egy
rituális vacsora, együttlét, a közösség
megélése. A kereszténységnek mindig
a közösség volt a legfontosabb része.
Az úrvacsorát az üdvösség elõzetes ér-
zésének gondolták, az utolsó vacsora
misztériumát élték át benne, ezért a
gyerekek is áldoztak. Õk a XII. sz. végé-
tõl azonban fokozatosan kiszorultak az
úrvacsorából, a XVI. század derekán a
tridenti zsinattól újra részt vehettek az
oltári szentségben, 1910-tõl, X. Pius pá-
pától ismét nem áldozhatnak, illetve
bevezették az elsõáldozást.

844-ben bontakozott ki az a vita
Radvertus és Ratdramnus között, hogy
átváltozik-e valóban a kenyér Krisztus
testévé, a bor pedig a vérévé, vagy ez
csak szimbolikus. Ezt a késõbb újra fel-
lángoló vitát 1068-ban VII. Gergely pá-
pa döntötte el: átváltozás van, és ezt
nem kérdõjelezték meg.

1215-re csak kenyérrel, illetve ostyá-
val áldoznak a hívek. 1217-tõl imádják
a felszentelt ostyát, ezért õrzik taberná-
kulumban.

Az egyházi rend, a papság szentsé-
ge: a II. századra kialakult egy szilárd
klérus. Feladatuk az istentiszteletek
lebonyolítása, a hit terjesztése, és a
fegyelem, amely bírói hatalmat is je-
lent. A városok gyülekezetének a ve-
zetõi a püspökök, mellettük dolgoz-
nak a papok, a II–III. századtól szen-
telik fel õket. A III. századtól tartja el
a gyülekezet vezetõit az egyház, elõt-
te dolgoztak.

A bérmálás-konfirmáció a szent olaj-
jal való megkenést jelenti, eleinte a ke-
resztelés része volt. A III. századtól vá-
lik el a kereszteléstõl. Ebben az idõben
nyugaton a püspökök kiváltsága lesz,
keleten minden klerikus bérmálhat és
már a kereszteléskor végzik. A prófétá-

kat, a királyokat, papokat kenték fel,
Krisztus ezt a három tisztséget ötvözi
Messiásként.

A II. századtól áldják meg a temp-
lomban a másutt kötött házasságot.
388-tól házassági törvényt hoz a Ró-
mai birodalom: keresztény zsidóval
nem köthet házasságot. Ugyanez a tör-
vény a zsidóknál is megjelenik. Nagy
Károly kötelezõvé tette a házasságok
kihirdetését a templomban, ugyanak-
kor a pap megáldani nem köteles. A
XIV. századtól van egyházi esketés, a
XVI. századtól lesz ez a mise része.

Az utolsó kenet, vagyis a betegek
szentsége Jakab apostolra megy vissza:
„Kenjétek meg a betegeket szentelt
olajjal, és ez majd segít nekik a gyógyu-
lásban” (Jak 5, 14). A XVI. századtól, a
tridenti zsinattól kanonizálják. Az utol-
só kenet bûnbocsánatot is hordoz ma-
gában.

A gyónás, vagy vezeklés krisztusi
eredetû. Elõzményei: a korakeresztény
közösségben is voltak nyilvános vezek-
lések egyre nagyobb gyülekezetben,
de ez egyre inkább háttérbe szorult, és
Basileos keleti szerzetes féle vezeklés
került elõtérbe. Õ azt kérte a szerzete-
sektõl, hogy mondják el egymásnak
bûneiket, és tartsanak penitenciát. A la-
ikusok is átveszik ezt a módot, de nem
túl nagy számban,

Columbanus (545 k.–615) ír szerze-
tes terjesztette el a gyónást nyugaton,
de még nem kötelezõ, a VI–VII. szá-
zadban ajánlják. A XII. század 2. felé-
ben az eretnekek megjelenésével
kezd jobban terjedni, a katolikus egy-
ház nagyobb mértékben propagálja.
A IV. lateráni zsinaton II. Ince kötele-
zõvé teszi minden hívõ számára a gyó-
nást évente legalább egyszer. A gyóná-
si titkot meg kell õrizni, de a pap meg-
gyónhatja-e egy másik papnak, ha ezt
megszegi? Meg. Eléggé nagy hatalom-
ra tesznek szert a papok ennek követ-
keztében.

Nagy visszatetszést keltett és beindí-
totta a protestantizmus folyamatát a
búcsú elmélete. A gazdag ugyanis így
elõre három évre megvehette magá-
nak a bûnbocsánatot, miközben a ke-
reszténység a szegénység eszményét
hirdeti. Kovács Etelka

Németh István evangélikus lelkész, egyházi
szépíró szekszárdi beiktatásának 60. évfordulóján
emléktábla-állítással tisztelgett áldozatos szol-
gálata elõtt a gyülekezet. 

Dr. Muth Lajos felügyelõ az életút felidézésé-
vel, Sefcsik Zoltán parochus lelkész liturgikus
áhítat keretében avatta fel Németh István egybe-
gyûlt tisztelõi körében a márványtáblát, majd
szeretetvendégségen filmvetítéssel, a lelkész
sokoldalú személyiségét idézõ beszélgetéssel
adóztak emlékének, így többek között a 89.
évében járó kántor testvére és szolgatársa, dr.
Németh Pál is.

Újévi
köszöntõ

A Szekszárd-Újvárosi Római Ka-
tolikus Társaskör Vezetõsége sze-
retettel hívja Önt A SZENT
ISTVÁN HÁZBA (Szekszárd,
Rákóczi u. 69.) 2012. január 1-jén
délután 3 órára, az új esztendõ
pezsgõs köszöntésére.

Gyurkovics János,
a Társaskör Világi Elnöke

Márványtáblát avattak Németh István lelkész emlékére

Rogier van der Weyden: A hét szentség, 1448 körül készült. A házas-
ság szentsége az utolsó kenet mellé került, és fekete színû angyalt
társított hozzá a festõ, mintha az élet negatívumai közé tartozna

Németh Katalin és Judit,
valamint dr. Németh Pál
az emléktábla elõtt
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Családtagként bánnak az ügyfeleikkel
Rendhagyó módon köszönte meg partnerei bizalmát az AÉSZ Kft.

Ínycsiklandozó vacsorával, pezsgõvel
és borral látta vendégül az Autonóm-
ÉSZT-SZEF Vagyonkezelõ Kft. a bérlõit,
az Augusz Imre utca 9–11. szám alatt ta-
lálható irodaházuk földszintjén lévõ
Amaryllis Étteremben. A vállalkozás ez-
zel a nem mindennapi, gesztus értékû
eseménnyel köszönte meg a partnere-
inek azt a türelmet és kitartást, amit a
nemrégen befejezett épületfelújítási
munkálatok alatt tanúsítottak. Két hét-
tel ezelõtt már beszámoltunk arról a
sajtótájékoztatóról, amelynek apropó-
jául az a több mint 100 millió forint
nagyságú európai uniós, vissza nem té-
rítendõ támogatás szolgált, aminek ke-
retén belül elkészülhetett a régi Szak-
szervezetek Háza energetikai és hom-
lokzati felújítása. A munkálatok során új
nyílászárók és fûtésrendszer került az
épületbe, valamint a falak korszerû kül-
sõ szigetelést kaptak. Szalai Tamás, a kft.
szekszárdi kirendeltségvezetõje a va-
csora elõtti pohárköszöntõjében meg-
köszönte a bérlõk bizalmát és azt, hogy
megértést tanúsítottak – ahogy Szalai
Tamás mondta – a hosszúra nyúlt tata-
rozási folyamat alatt. A bérlõknek vi-
szont mindenképpen megérte vára-
kozniuk, hiszen ezután a korábbinál jó-
val nagyobb komfortfokozat mellett vé-
gezhetik majd az üzleti tevékenységü-

ket. A kirendeltségvezetõ elmondta,
hogy az elmúlt tizenhat évben végig
90%-os volt az épület kihasználtsága,
azonban az idei évben bekövetkezett
változások miatt most ez a szám némi-
leg visszaesett: jelenleg 50% körüli az
irodáik kihasználtsága. Szalai Tamás és
a kft. vezetõsége viszont bízik abban,
hogy a most befejezett munkáknak, az
ingatlan jó infrastruktúrájának és köz-
ponti elhelyezkedésének köszönhetõ-

en hamarosan újra megtelnek az iro-
dák. A hatemeletes, középfolyosós épü-
letben egyébként 16, 20, és 30 négy-
zetméteres irodákkal várják a bérlõket.
Az irodaház három oldalán van parko-
lási lehetõség, de saját, zárt parkolókkal
és garázsokkal is rendelkeznek a belsõ
udvaron. Az igényesen kialakított, rész-
ben légkondicionált irodákban és okta-
tótermekben parketta, szõnyegpadló
és mûpadló padozatot helyeztek el, va-

lamint telefon- és internetcsatlakozóval
is rendelkeznek. A tágas, nagy üvegfelü-
letek kiváló kilátást tesznek lehetõvé a
város központjára és a Prométheusz
Parkra. A földszinten recepció és mo-
dern beléptetõ rendszer segíti az ügyfe-
lek eligazodását, emellett takarító szol-
gálatot is biztosítanak. Az épület bérlõi
pedig kedvezményes árakon vásárol-
hatnak a földszinten található büfében,
étteremben és butikokban. (x) 

Szalai Tamás
kirendeltségvezetõ
pohárköszöntõje
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Advent utolsó előtti hetének végén

találkoztam ismét a két fiúval. A

már érettségire készülő Kiss Ba-

lázst elsős gimnazistaként ismer-

tem meg, amikor fő hobbija a tanul-

mányi versenyzés volt. A most he-

tedik osztályos Illés Rolandot más-

fél éve tudhatom kisbarátomnak.

Súlyos betegségét akkor már kezd-

te feledni. Mert így akarta. Hogy mi

a közös a két fiatalemberben? Jó-

képűségük mellett mindketten áll-

hatatosak, a magától értetődő ki-

tartásukat céljuk megvalósításá-

nak éltető ereje és az őket körülö-

lelő szeretet biztonsága erősíti.

A karácsony csordultig
van szeretettel

A Garay-gimis Kiss Balázs végzõsként
kezd leszokni az OKTV (országos kö-
zépiskolai tanulmányi verseny) forszí-
rozásáról. Igaz, eddig legalább 15 kü-
lönbözõ – történelem, földrajz, latin –
tantárgy komoly versenyén jeleske-
dett, s remek eredményeivel rendre
döntõs lett, gyakran a „dobogóra” állha-
tott. Ebben a tanévben a történelemi
„mérkõzésen” vett részt, s a maximális
70 pontból 66,5-öt ért el, így tovább ju-
tott a januári második fordulóba.

– Ezt a versenyt az érettségire való
felkészülés hasznos tréningjének szán-
tam, s természetesen januárban folyta-
tom – szögezte le mosolyogva, majd
kérésemre a novemberi fellépésérõl
számolt be. 

– Elutaztam a Pécsi Tudományegye-
tem tehetséggondozási napjára volt is-
kolám, a „gyakorló” igazgatójának, An-
tus Györgynének, valamint történe-

lem- és földrajztanáromnak, Kovács
Gyöngyinek a javaslatára. Elõadásom
– a közhangulatból és a tanárok vissza-
jelzésébõl ítélve – sikert aratott.

Most mintha az elõadások tartása,
egy-egy téma szakszerû kifejtése okoz-
na örömöt és bizonyos tekintetben ki-
teljesedést Balázsnak, vetettem föl, mi-
re igent bólintott, s következett a rész-
letezés.

– A gimiben is szívesen vállalkozom
akár az osztály, vagy a „faktosok” elõt-
ti, illetve dísztermi elõadásokra, ame-
lyeket diákkal egészítek ki. Elsõsorban
azokat a témákat dolgozom fel, ame-
lyek különösen foglalkoztatnak. Mint
Mezopotámia, a perzsa birodalom, Bi-
zánc, Távol-kelet, a középkori Francia-
ország… Napjaimat, a szabadidõmet
nem a versenyzés és a tanórákra való
felkészülés tölti ki, hanem az olvasás és
a kutatás.   

Szívet melengetõ szeretettel mesélt
Balázs olvasmányairól, közte a Bibliá-
ról, vagy éppen a Koránról, de belsõ
késztetés vezérli a szépirodalmi mû-
vek felé is. Amúgy meg? Az igen jóar-
cú, állhatatos fiú szeret bulizni, sõt
több éve társastáncol, így szívesen ké-
szül a szalagtûzõre. Úgy látom, Balázs
kizárólag abba fog bele, amit már-már
profiként képes teljesíteni. Döntött: az
ELTE-n a BTK-ra jelentkezik, mégpe-
dig az ókori nyelvek és kultúrákon be-
lül az egyiptológia szakirányra esett a
választása.

– Természetesen megtanulók ógö-
rögül, koptul, de arabul sem ártana –
szögezte le, majd az anyagiakkal kap-
csolatos nyaggatásomra így válaszolt:

– Nyilván, kezdetben nem lesz köny-
nyû, ám ha az ember nagyon jó abban,
amit csinál, amit fölvállalt, idõvel úgyis
megfizetik.

A jó tanuló, ám „tudatosan nem kitû-
nõ” Balázs minden tárgyban megleli,
ami érdekli, s számára az a fontos, hogy
„tudjam, mit kell megtanulnom”.

– Nagyon szeretem és nagyon vá-
rom a szeretettel csordultig tele kará-
csonyt. Szerencsémre ebbõl a hétköz-
napokon sincs hiányom! Most? A szent
este a szûk családé, az ünnep elsõ nap-
ján Dombóvárra megyünk a mamám-
hoz, a másnapot Mágocson töltjük apu-
kám húgának a családjánál. Mit kérek?
Könyvet és könyvet.

„Senki nem
feledkezett el rólam”

Bizony, Illés Rolanddal sem volt köny-
nyû megállapodni a találkozás idõpont-
jában. A délelõtti tanórák után hol ka-
jakedzésre ment Palánkra, hol az an-
golóra várta, szombat délutánra pedig
korcsolyázást tervezett. Az elõzõ hétvé-
gén pedig Debrecenbe utazott család-
jával, hogy a Leukémiás Gyermekekért
Alapítvány meghirdette irodalmi pá-
lyázaton nyert rangos díját átvegye.  

– A betegségemrõl, a mûtétemrõl és a
gyógyulásomról írtam, mégpedig úgy,
hogy reményt és hitet adjak azoknak a
gyerekeknek, akik szintén daganatos
megbetegedés elszenvedõi – közölte Ro-
land, s át is adta írásának egy példányát.
Az igen szép, jól felépített dolgozat men-
tes a stilisztikai hibáktól és a logikai buk-
fencektõl egyaránt. Ám meggyõz a fiú
empátiás készségérõl és a szeretetadás, s
persze, a szeretetkapás mindenek feletti
fontosságáról. Felnõttesen meg is jegyez-
te: nem a betegsége tette ilyenné.  

– Betegségem elõtt is nyitott, szeretõ
ember voltam. Ezért is értékeltem nagy-
ra a szekszárdi kórház, majd a pécsi klini-
ka orvosainak, ápolóinak a hozzám és a
többi beteg gyerekhez való viszonyulá-
sát. Pécsen volt egy igen jókedvû fõorvos
bácsi, aki minden este bejött hozzám el-
köszönni, s azt mondta, rám bízza a rész-
leget. Másnap pedig „jelentettem” neki…

Roland kilencesztendõsen iszonya-
tos fejfájásra ébredt, ami hányingerrel
is párosult. A mindenre figyelõ édes-
anyja azonnal orvoshoz fordult. A vizs-
gálatokat újabb vizsgálatok követték, s
megállapították, Rolandnak agydaga-
nata van. Pécsen mûtötték, a „kemó-
kat” és az egyéb kezeléseket is ott kap-

ta. Édesanyja fölmondott a munkahe-
lyén, s a klinika szomszédságában levõ
nõvérszállóba költözött, így a teljes na-
pot kisfia mellett tölthette.

A karácsonyról beszélgetve a Kato-
likus Általános Iskola hetedik osztályo-
sa elmondta, hogy okostelefont kért a
Jézuskától. Ez azért is jó, mert amikor
Pécsre, az onkológiai gondozóba men-
nek felülvizsgálatra, az úton inter-
netezhet, miközben anyukája olvas.
Hát persze, hogy autóbusszal mennek.  

– Sokkal olcsóbb, mint az autó. A jegy
árának csak a tíz százalékát kell kifizet-
nünk – tudtam meg Rolandtól, aki a
2007-es karácshoz kanyarodott vissza.

– Megkaptam az utolsó kemót, sõt
vért is adtak. December 23-án mégis ha-
zajöhettem. A klinika kézmûves-foglal-
kozásain készítettem ajándékot minden-
kinek. Mamámék ma is használják azt a
gyertyatartót… De képzelje el, hogy egy
szekszárdi fiú a klinikán töltötte az ünne-
peket. Édesapja az udvaron mini-tûzijá-
tékkal köszöntötte – emlékezett a fiú,
majd beszélt arról is, hogy osztálytársai
és a tanulásban is sokat segítõ osztályfõ-
nöke, Köpenczeiné Tövisháti Lilla gyak-
ran látogatták meg idehaza, de két barát-
ja, Ati és Bazsi Pécsre, a Heim Pál Gyer-
mekklinikára is elmentek hozzá.  

– Az orvosok mindig azt mondták,
hogy pozitív gondolkodásomnak is kö-
szönhetem a gyógyulásomat. Én meg
azt is mondom, sokat segített, hogy
senki nem felejtkezett el rólam.

– Most miért húztad meg az orrodat?
– Az MR miatt. Azok a vizsgálatok elég ne-

hezek voltak. Mozdulatlanul kellett feküd-
nöm abban a csõben, olykor fél órán át.

Olvasom a nyertes pályázatban,
hogy „akármilyen hihetetlen, nagyon
sok mindent köszönhetek ennek a csú-
nya betegségnek. Rengeteg barátot
szereztem, mivel nem jártam iskolába,
korán megtanultam önállóan tanulni
és rengeteg táborba is eljutottam.”

– Az alapítványok támogatásával. Vol-
tam Párizsban Disneylandben, 2010-
ben Moszkvában, a Daganatos Gyerme-
kek Olimpiáján korcsoportomban a
gyorsúszás kategóriában aranyérmet
nyertem, jártam Lappföldön, kétszer
voltam bátortáborban… Most meg?
Gõzerõvel tanulok, hogy majd sikerül-
jön bejutnom a Paksi Energetikai Szak-
középiskolába. V. Horváth Mária 

Két kitartó fiú a szeretet biztonságában
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„Arany Séd! 
Tudsz-e róla?”

Hatalmas érdeklõdés kísérte
november 26-án este a Nem-
zeti Borozóban a Szekszárdi
Gitárkvartett fellépését, akik
lassanként hagyományt te-
remtenek, hiszen már több-
ször találkozhatunk velük
Babits Mihály születésnapja
alkalmából a költõ emléke
elõtt tisztelegve. 

Az idei, 128. évfordulón a
Csele Lajos, Dudás András,
Komjáthy Péter és Decsi
Kiss András alkotta Kvartett
Wessely Ágnessel kiegészül-
ve változatos mûsort adott:
énekek, zenék, és Rubányi
Anita elõadómûvész által
megszólaltatott Babits-ver-
sek váltották egymást.

A spanyolos, gyors lendü-
letû zene és a költõ gondola-
tai meglepõen izgalmas össz-
hatást értek el.

Az asztaloknál vörösbort
kortyolgató közönség a gon-
dolatok szárnyalása közben
betekintést nyerhetett, mi-
lyen is lehetett Szekszárd
1915 nyarán (1917): „A vá-
ros, mint egy álmos eb, he-
ver domb alatt, sík felett //
kis város: nagy falu. Korán
fekvõ, korán kelõ: fehér fal
és piros tetõ zöld fák és zöld
zsalu...” Átélhettük azt is, a
költõ miként mélázik el ér-
zéseiben: „ ...Fáj minden úgy,
mint hajdanán, s három ke-

reszt a Bartinán a régi szilu-
ett // Alkonyba boldogult vi-
dék: s kint sorsokat a szelíd
ég nyugton magába vett. De
elképzelhettük, milyen volt
a „Télutó a Sédpataknál”
1925-ben, amint ,,muzsikál
a napsugár ma s ragyogva
tükröz a Séd: olyan simán
gyûri lejjebb vizei halk
hüsét”. Babits a versben fi-
gyelmeztet a közelgõ esemé-
nyekre, mely sorai tán ma is
érvényesek: „Patak! Tudod-
e: nemsokára itt lesz a tava-
szi ár! Jajgatni fogsz, ha ben-
ned medredet tépve leszáll s
csapkod, mint ostoros hó-
hér: bömbölni, zokogni
fogsz! Arany Séd! Tudsz-e ró-
la? Oly nyugodtan ra-
gyogsz…”, majd késõbb így
fogalmaz: „Csupa remegés
vagyok, mert a vad Nyomor
ostorosan jön már, s nyugal-
mam medrét megtépve
rámzuhan: ne remegj, ma-
radj sima lelkem! Tükrözzön
benned az ég: óh nem lehet
az rossz világ, amelyben ez a
nap ég”. Az est folyamán
több más költemény mellett
az Aliscum éjhajú lánya, az
Õsz és tavasz között, az Esti
kérdés, a Jónás imája és az
Új Leoninusok soraiból is
hallhattunk gondolatébresz-
tõ részleteket.

Gyimóthy Levente

Múlt szombaton ahhoz támadt ked-
vük, hogy a Szekszárdi Est Caféban
vonuljanak nyilvánosan inkognitó-
ba. A hattagú Szabó Balázs Band nem
játszott óriási közönség elõtt, de ez
sem zavarta a színvonalas koncertet.
Az a közel nyolcvan ember, aki hall-
gatta a népzenét értõ módon jazzel
ötvözõ, olykor Pilinszkyvel fûszere-
zõ zenekart, háromszor tapsolta visz-
sza õket. A koncert után Szabó Ba-
lázs frontemberrel beszélgettem, aki
33 éves, „nem tanító, bár tanulta, or-
gonista, de mégsem, bábszínész,
mert szereti, de a lelke mélyén foly-
ton tanuló zenész”.
– Ez a felállás két éve létezik, hiszen
a Suhancos zenekarból váltál ki,
annak miért lett vége?

– A Suhancos zenekart, Fankadeli
Ferenccel ketten alapítottuk és nagyon
jó öt évet húztunk le együtt. Feri elin-
dult egy rappes, teljesen más szemléle-
ti síkon, én viszont maradtam ennél a
színházi-zenei vonalnál. Úgy gondo-
lom, hogy a színpad egy szent hely és
nem szeretnék befolyásolni embere-

ket, miközben persze nagyon is – csak
nem ilyen irányba. Ezt megbeszéltük,
eleinte nehéz volt, de sikerült és most
megint jóban vagyunk.
– Nem egy megszokott slágerzene
a tiétek, mégis a legtöbben veletek
énekelték a dalokat. Mi a receptje?

– Egy kis folk, funk, jazz, nagybõgõ-
vel, gitárral, zongorával, dobbal, furu-
lyával… olyan zene ez, ami csak úgy ki-
folyik és olyan könnyû, mint lélegez-
ni. No és persze a tagok: Szabó János,
Rostás Ottó, Inoka Gyõzõ, Szegedi At-
tila, Fekete Dezsõ és jómagam, Szabó
Balázs.
– A zenei mûveltségetek lenyûgözõ,
a koncert közepén, valahol a Zaj
és az Utazásaim címû dal között
elveszítettem a fonalat, hogy hány
hangszeren is játszotok… 

– Sok hangszer van a színpadon, de
még nem elég. Mindig sok hangszeren
játszom, de igazán egyiken sem. Mind-
egyiken tanulok és igyekszem fejlõdni.
Gyerekkorom óta közöm van a zené-
léshez, ez a fajta betegség igazán ti-
zenhétéves koromban fertõzött meg,

akkor kezdtem el dalokat írni, gitároz-
ni, zongoráztam. Gyerekkoromban
azonkívül, hogy kórusba jártam, mert
mutálás elõtt jó hangom volt, most már
egészen más – mondja és nevetve hoz-
záteszi: elkezdtem verseket írni, így ju-
tottam el odáig, hogy én írjam a saját
dalaimat, akárcsak a zenét. Zenélni pe-
dig azért szeretek, mert nem tart eb-
ben a világban, miközben nagyon is
ide tartozik.
– Ide s tova két éve létezik ez a fel-
állás, mit sikerült eddig elérnetek?

– Amit eddig elértünk, az egyfelõl
meglepetés, másrészrõl meg nem.
Büszkék vagyunk a Pilinszky-lemezre,
a Megcsalogató címû albumra is. So-
kan megismertek, sokan nem, de ez
nem baj, mert mi egy elég különleges
síkon mozgunk, és nem akarunk olyan
zenei irányba elmenni, amitõl többen
hallgatnának minket. És amikor évek
múlva visszaolvasom ezt az interjút, re-
mélem, hogy akkor sem hazudtolom
majd meg magam. Sokszor telt ház fo-
gad minket, szerencsére tele vagyunk
fellépésekkel. De például sose zavart,

ha kevesen vannak a koncerten, mert
ugyanúgy játszok három embernek és
egynek is. Nekem a visszacsatolás a leg-
fontosabb, hogy jól érzik magukat,
mert ezért érdemes zenélni.
– Most hol tartotok, mi vár még rá-
tok szerinted?

– Ez egy olyan pont, ahol még na-
gyon sok minden vár ránk, hogy még
szebb és jobb dalok legyenek, és minél
messzebb jussak ezen a vonalon. Nem
ebbõl élek, hanem bábszínész vagyok
Pécsen és Kecskeméten, s ez eddig is
belefonódott a zenekar életébe, ami ez-
után is így lesz. Van egy videóklip-
ötletem, amibõl egy mini perfomanszt
szeretnék kreálni, egy kis mikrovilág-
ban, ez januárban valósulhat meg.
Most zajlik egy izgalmas mûhelymun-
ka, minden városban szeretnénk csi-
nálni egy ülõs koncertet, plusz két em-
berrel, még több hangszerrel. Már szü-
lettek új dalok, tavasszal tervezünk egy
négyszámos kislemezt, ami ha álom
marad, akkor év végén nagylemez lesz.
És szeretnénk még többet, szebbet és
jobbat.

Az Estben: „Át a szavakon, egy bérlet nélküli fapadon”

Kitanics Márk 
az ünnepvárásról
December 7-én a Szekszárdi
Zeneiskolában Pszicho-Kará-
csony címmel hallhatott a
nagyszámú hallgatóság egy
színvonalas elõadást. Kitanics
Márk klinikai szakpszicholó-
gus az ünnepvárás feszültségei

és azok feloldása mellett beszélt
a téli idõszakban elõtörõ dep-
resszív hangulatokról és arról,
hogyan vehetjük észre a kör-
nyezetünkben élõ embertársa-
inkról, hogy bajban vannak és
segítségre szorulnak. Kérte,
hogy szánjunk idõt az ajándé-
kok vásárlása mellett arra is,
hogy a család, barátok, ismerõ-

sök együtt legyenek, beszélges-
senek, játsszanak, hogy a fe-
nyõfa felállítása, a közös sütés-
fõzés emlékezetes, boldog él-
mény maradjon.

Az elõadás a Kristály Lélek-
védõ Egyesület szervezésében,
a Paksi Atomerõmû Zrt. és a
Garay János Általános Iskola tá-
mogatásával jöhetett létre. bb

Azon a karácsonyon, az 1956-
oson is készülõdtek az ünnep-
re a családok. De talán nem ép-
pen úgy, mint korábban, bár-
mikor. A többség ünnepvárá-
sát szomorúság is borította.
Ám a gyerekeknek megvásárol-
ták a néhány és fõképp kapha-
tó ajándékot a falusi ruhabolt-
ban, a vegyeskereskedésben,
vagy a nagyvárosi Állami Áru-
házban. Karácsonyfáról is gon-
doskodtak, finom ételek kerül-
tek az asztalokra – az udvarban
nevelkedõ baromfik jóvoltából.
De a saját dió- és mandulafa ter-
mésébõl, az otthon köpült és
piacon vásárolt vajból, no és az
üzletben vett cukorból az
ügyes háziasszony illatos süte-
ményeket varázsolt.

A kétgyermekes „fõszerep-
lõ” családhoz vonaton bumliz-
tak a nagyszülõk és az édesanya
egyik testvére a feleségével. S
meghívták az egyedülálló pati-
kus Szidi nénit is, a jó barátot.
Ismerõsöm itt tartva a vissza-
emlékezésben, elnevette ma-
gát. Olyan érdekesen. Mint

mondta, az elmúlt két hónap-
ban gyakran töltötte náluk az
estét Szidi néni. Halkan, már-
már suttogva beszélgetett szü-
leivel, s amikor úgy látta, hogy
a két gyerek hallótávolságon
belülre került, németre váltott,
s úgy folyt tovább a diskurzus.
A nyolcéves lány meg is haragu-
dott az egyébként kedves idõs
hölgyre. Így, amikor jött, duz-
zogva köszönt neki, s tüntetõ-
leg a szobájába vonult. Nem bo-
csátotta meg neki a titkolózás
magyarázat nélküli indítványo-
zását. Szüleinek ezt egy alka-
lommal föl is vetette, de kitérõ
választ kapott. (De milyen ma-
gyarázatot kaphatott volna egy
nyolcéves?)  

Na, de karácsonykor elnyer-
te Szidi néni a kislány megbo-
csátását. Mielõtt elfoglalta volna
helyét az ünnepi asztal mellett,
elõvette a „Jézuska küldte” há-
rom üveget. Az egyikbe piros, a
másikba fehér, a harmadikba

pedig zöld italt töltött. A csillogó
palackokat az imént jelzett sor-
rendben – meggy-, majd Triple
sec likõr, illetve Chartreuse
(satrõz) – rakták a zongora tete-
jére. A társaság minden egyes
tagja meghatottan nézte az
üvegsorakozót, és egyikbõl sem
kért senki aperitif gyanánt. A
fölcsendülõ Mennybõl az an-
gyal alatt a tekintetek az italok és
a karácsonyfa között pásztáz-
tak. A jókívánságokat követõen
a nagypapa valami olyasmirõl
beszélt, hogy „azért a nemzeti
szín… elfacsarja a szívet.” A gye-
rekek – fõként a kisebb – ebbõl
nem sokat értettek. De a nyolc-
éves már tudott, vagy inkább ér-
zett valamit. Úgyhogy barátnõ-
jének, majd szünet után iskola-
társainak büszkén újságolta,
hogy nekik „nemzeti italt is ho-
zott a Jézuska”. Valószínû senki
sem tudta, hogy ez mit is takar,
de feltehetõen emiatt pár napig
még a hajcibálós fiúk is tisztelet-
tel néztek hosszú hajú osztály-
társukra.

V. Horváth Mária

A nemzeti ital
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Vendégem a Belvárosi Kávéházban egy férfi és egy nő. Vida Péter bo-

rász és felesége, Vidáné Mészáros Ágnes. Randevúnk apropója a min-

den szekszárdit büszkévé tevő hír, hogy az idei esztendőben a Magyar

Bor Akadémia Vida Péternek ítélte oda az „Év Bortermelője” díjat. „A

családunk legszebb karácsonyi ajándéka ez a kitüntetés” – mondta

lapunknak Vida Péter.  

Egy férfi:
Vida Péter

Egy nõ: Vidáné
Mészáros Ágnes

– Villány, Eger, Tokaj és még sorol-
hatnánk a nagy és híres borvidé-
keket. S akkor jön a hír: szekszár-
di borász lett az Év bortermelõje.
Szívbõl gratulálunk, Péter! 

– Az idei esztendõben elnyerni ezt
a kitüntetést még nagyobb eredmény
volt, mint eddig. Ugyanis a MBA, a díj
alapítója 20 éven keresztül szakembe-
rek közremûködésével ítélte oda a leg-
több jelölést kapott öt borász közül vá-
lasztással az elsõt. Az idén szinte min-
denki jelölhetett, s az összes jelölt kö-
zül a legtöbb jelölést kapott öt borász
közül választotta ki a MBA az elsõ he-
lyezettet. 
– Hol és mikor hirdették ki az ered-
ményt?

– A Vörösmarty téren a média jelen-
létében hirdették ki, hogy ki lett a gyõz-
tes. Az öt jelölt között egyébként három
szekszárdi borász is szerepelt, Dúzsi Ta-
más és Heimann Zoltán, valamint jóma-
gam. Semmihez sem hasonlítható ér-
zés, amikor kimondták a nevemet. Bár
megszámlálhatatlan hazai és külföldi si-
ker van mögöttem, abban a pillanatban
azt éreztem, ez a legszebb és legna-
gyobb dolog, amit borászként megél-
hettem. Ez a borászok Kossuth-díja. 
– Hogyan jellemezte a Bor Akadé-
mia a Szekszárdi borvidék utóbbi
évekbeli nagy sikerét?

– Jómagam és borásztársaim is ér-
zik, hogy Szekszárd a bor világában di-
vatba jött. A MBA szerint annyi jó bo-
rászunk, borunk van, hogy nagyon
nagy dilemma volt a MBA tagjainak, de
a jelölésben részt vevõ több ezer em-
bernek is eldönteni, hogy ki legyen egy
évig a borkirály. Szekszárd az utóbbi
idõben a legkedveltebb borvidék,
hangzott el az MBA részérõl. A díj nem
egy bor kiváló minõségének elismeré-
sét jelenti, hanem a bortermelõ több
éven át tartó, kiemelkedõ teljesítmé-
nyéért, borainak állandó kiváló minõ-
ségéért, azok hazai és külföldi sikerei-
ért adományozható.    
– Annyiszor leírtuk már, hogy
1995-ben a semmibõl indulva épí-

tetted fel a Vida Családi Birtokot,
írtunk hazai és külföldi sikereid-
rõl, hogy mennyi munkád, erõd,
idõd, energiádba került mindez.
Mi sarkall egyre és egyre tovább?

– Ami ösztönöz az, hogy jól csinál-
jam a dolgom, minél jobb bort készíte-
ni, értéket létrehozni, munkával. A bor
semmihez nem hasonlítható isteni
csoda, ami az élõvilág és az egész em-
beriség diadala. Az a nagyszerû dolog,
hogy mi egy csodálatos helyen élünk,
egy történelmi borvidéken. Tanáraim
jó utat „jelöltek” ki, és soha nem fele-
dem õket: Imre László, Jantner József,
Bús Imre, õk meghatározták az élete-
met, belém kódolták a munka szerete-
tét, amelybõl minden indul. Persze
ezek az eredmények nem születhettek
volna meg, ha nincs a feleségem, Ági,
a biztos bástya, aki mindig ott volt mel-
lettem, mögöttem, elõttem, ahogy a
helyzet kívánta, s ezt köszönöm neki.  
– Csodálatra méltó az irodalom-
ban való jártasságod, s ahogy eze-
ket a gyönyörû idézeteket mind a
bor és a munka dicséretére han-
goztatod…Mit mondanál nekünk
így, karácsony elõtt?

– „Ember vedd észre, semmi kü-
lönbség azok között, akik meg sem
születtek, és azok között, akik semmi
említésre méltó dolgot nem mívelvén
ebbõl a világból kimúltak.” (Apáczai
Csere János) 

SAS ERZSÉBET ROVATA

A Vida család legszebb karácsonyi ajándéka 

– A család legszebb karácsonyi
ajándéka az a magas kitüntetés –
mondta a férjed, s egyben azt is,
hogy ezt csak a Te segítségeddel ér-
hette el…

– Az elsõ pillanattól kezdve igyekez-
tem a feltételeket biztosítani ahhoz,
hogy õ végezhesse azt a munkát, amit
szeret, ami az élete lett. Az elsõ idõben
még dolgoztam, neveltem a három
gyermekünket, aztán otthagytam a
munkahelyemet, s miután mindket-
tõnknek közgazdász végzettsége van
– szerelmünk a fõiskoláról indult –, én
is a családi birtokon kezdtem el dol-
gozni. 
– Miközben felnõtt a három gye-
rek. Róluk mit tudhatunk?

– Péter fiunk közgazdász lett, s õ is
velünk dolgozik, õ a vállalkozásban a
marketinges. Kata lányunk jogász-
nak készül, államvizsga elõtt áll. Zsu-
zsi lányunk a közgazdaság-tudomá-
nyi egyetem angol szakán tanul. Mi
a férjemmel már „álmodunk” arról,
hogy egyszer mindhárman szerepet
vállalnak a borászatban, amelynek
alapjait mi leraktuk, de nem kénysze-
rítjük õket. Soha nem irányítottuk
õket semmilyen pálya felé, bármit vá-
lasztottak, maximálisan támogattuk
õket.  
– Advent idõszakát éljük, ami-
kor hozzátok már megérkezett
a legszebb karácsonyi ajándék…

– Nagyon szeretem ezt az idõsza-
kot. Teljes izgalomban vagyok egész
advent alatt. Lelki feltöltõdés, izgal-
mas várakozás számomra. Feldíszí-
tem az otthonunkat, még a teraszt
is, a pincérõl nem beszélve, s ezalatt
az idõ alatt teljesen ráhangolódom
az ünnepre. Amikor elõveszem a ka-
rácsonyi díszeket, lázban vagyok, az
emlékek elõjönnek, a gyermekeim
kiskorát idézi egy-egy dísz. Régi szo-
kás, hogy minden évben Péter vá-
lasztja ki a plafonig érõ fenyõfát,
amely még feldíszítetlenül is gyönyö-
rû. Amíg kicsik voltak a gyerekek,
meglepetés volt a Jézuska jövetele,
amióta nagyok, közösen díszítjük a
fát. A régi-régi díszekbõl úgy érzem,
a közösen megélt karácsonyi szent
esték szeretete sugárzik, és az össze-
tartozásé, amelyet mi minden aján-
déknál fontosabbnak tartunk. 
– Jó háziasszonyként – amelyet a
vendégek is megtapasztalhatnak,
akik a „nyitott pincék” alkalmával,
vagy bármikor nálatok ismerked-
nek a jó szekszárdi borral – bizo-
nyára otthon is finom ételeket
varázsolsz az ünnepi asztalra….

– A hagyományos karácsonyi étele-
ket készítjük el, ma már a lányokkal kö-
zösen. A bejgli nem hiányozhat, ahogy
a halászlé, a pulyka sem. Hal minden
formában, s mindenki megtalálja a
kedvenc ételét. 
– Az ajándékozás mennyire szo-
kás a családban?

– Nálunk ez nem központi kérdés.
Van olyan év, amikor semmilyen
ajándékot nem veszünk. Az élet nagy
ajándékai nem tárgyi dolgok. Az
együttlét, a családi békesség, szere-
tet, a legnagyobb ajándék. Ahogy Pé-
ter, is én is vallom, hogy majdnem
mindegy, hogy mit csinál az ember
az életben, az a lényeg, hogy azt jól te-
gye. Szorgalommal, kitartással, aka-
raterõvel. Mindez kellett ahhoz, hogy
Péter 2011-ben az Év borásza díjat
elnyerje, s ez valóban a legszebb ka-
rácsonyi ajándék. FO
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Boldog Karácsonyi Ünnepeket kívánunk minden kedves interjúalanynak, akit a „Kávé dupla habbal” címû sorozatban vendégül láthattunk!
Belvárosi Kávéház, Keszthelyi Szabolcs tulajdonos és munkatársai.
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Közgyûjtemény és hivatal: a Tolna Megyei Önkormányzat Levéltára
A vármegyei iratok tömeges megjelenése a kuruc kor után vált jellemzõvé

A vármegyei közigazgatási tevé-

kenység megkövetelte a „leveles-

tár” működtetését is, így a megfe-

lelő elhelyezés iránti igény egybe-

kapcsolódott a vármegyeháza ki-

alakításának fent említett követel-

ményével. 

A levéltárügy fejlesztését 1729 után
több törvénycikk szorgalmazta, a tiszt-
ségviselõk kötelesek voltak az iratokat
a levéltárban elhelyezni, a jegyzõköny-
veket letisztázni, használatukhoz inde-
xet készíteni. Lengyel János lajstromo-
zó már 1814-tõl megkezdte a teljesen
rendezetlen levéltári anyag 12 csoport-
ba rendezését. 1833-tól alkalmazta az
iktatókönyvet. 

Az 1836-ban átadott Vármegyeháza
épületében „nyert végleges, tûzbiztos
elhelyezést a vármegye levéltára”.   

A megyék közül utolsóként csak
1845-ben nevezte ki a fõispán a me-
gye elsõ levéltárnokát Angyal János sze-
mélyében. A megyei levéltárnok alap-
vetõ feladata volt a megyei közigazga-
tás során keletkezett, a napi használat-
ból kivont iratanyag megõrzése, de
szükség esetén azokat a vármegyei
ügyintézõk rendelkezésére kellett bo-
csátania. A levéltárügy számára az ab-
szolutizmus kora az egységes ügyirat-
kezelés, irattározás, iktatás kívánalmát
jelentette, fõként az 1850-ben kiadott
rendelkezés után. Ennek alapján ala-
kult ki elõször az iktatás számsorrend-
je szerinti rend, majd 1854-tõl az iratok
21 csoportba sorolása. 

Az iratanyag állandó növekedése a le-
véltár számára állandó raktárgondot is
jelentett. Elõször a vármegyeháza föld-
szinti börtönhelyiségei, majd az 1901-
ben felépült múzeumban kialakított
raktárak jelentettek megoldást. Ami-
kor ezek is megteltek, a vármegye meg-
vásárolta és a levéltár rendelkezésére
bocsátotta a megyeháza melletti épüle-
tet is.

1926-tól dr. Hadnagy Albert lett a
fõlevéltárnok, aki 1950-tõl 1967-ig
levéltárigazgatóként vezette az intéz-
ményt. 

A II. világháború idején az iratanyag
megmentése érdekében a fõlevéltár-
nok a börtönhelyiségekben elfalaztat-
ta azokat. Ezeket idõközben kibontot-
ták, szétdúlták, az iratanyagban mint-
egy 5%- os veszteség keletkezett.

1945 után a Magyar Országos Levél-
tár kezdeményezésére a belügyminisz-
térium rendeletet adott ki a levéltári
iratanyag védelmérõl. Ebben a neme-
si családok anyaga nem szerepelt, de dr.
Hadnagy Albert dr. Novák József múze-
umigazgató támogatásával mintegy 80
folyóméter anyagot mentett meg gyûj-
tõútjai során. A történeti családok ira-
tai kiváló háttéranyagot biztosítanak a
megyetörténet különbözõ korszakai-
nak reális feldolgozásához.  

1950-tõl a Levéltá-
rak Országos Köz-
pontja megszervezé-
sével megtörtént a le-
véltárak centralizáci-
ója, megszûntek a
megyei, városi, köz-
ségi levéltárak.

1953 és 1968 kö-
zött az intézmény
Szekszárdi Állami Le-
véltár néven mûkö-
dött. A megyei intéz-
mények feladata a be-
gyûjtés, rendezés, se-
gédletkészítés lett,
míg a tudományos
feldolgozást a köz-
pontilag létesített tu-
dományos intézetek
végezték. Így a regio-
nális vagy megyei
szintû iratfeltárás hát-
térbe szorult.

A helytörténeti ku-
tatások iránti igény,
az egyéb regionális
és lokális elvárások a tudományos
munka levéltári feladattá válását köve-
telték meg. 

A problémát 1968-tól a levéltárak
megyei fenntartásba való visszakerülé-
se oldotta meg. Ez Tolna megyében is
megtörtént, új igazgatóvá dr. Puskás
Attilát nevezték ki, aki 1971-ig állt az
intézmény élén. Az iratképzõ szervek
iratkezelésének, irattárolásának figye-
lemmel kísérése, a selejtezések engedé-
lyezésének joga megnövelte a történe-
ti értékû iratok megmaradásának esé-
lyét. Szervezetté és folyamatossá vált a
történeti értékû iratok átvétele. 

Az iratok kutatását, a kutatási lehe-
tõség fokozását jelentette a Tolna Me-

gyei Levéltár önálló kutatótermének
kialakítása.

1968-tól évkönyv jelleggel jelenhet-
tek meg a Tanulmányok Tolna Megye
Történetébõl sorozat kötetei. Az 5. kö-
tetet már az új igazgató, K. Balog János
szerkesztette. Az õ idõszakában, az
1970-es évekre kialakult, majd egyre je-
lentõsebb lett levéltár közmûvelõdése,
amelynek leglátványosabb formáját a
kiállítások jelentették.

1975-ben került sor az egykori fõis-
páni fogadóterembõl átalakított kiállí-
tási terem avatására.

Ettõl az idõszaktól vált rendszeressé
a Levéltár által koordinált megyei hely-
történeti pályázat, amelyen megyei té-

mával azóta is bárki
részt vehet,
amennyiben teljesí-
ti a történész szak-
munka formai és
tartalmi követelmé-
nyeit.

A kutatóterem és
felügyelõi szoba ki-
alakítása mellett a
nyilvános szak-
könyvtár számára az
olvasóterem és fel-
dolgozó helyiség, az
értékes és veszélyez-
tetett iratállomány
védelme érdekében
pedig a mikrofilmes
labor berendezésére
is sor került.

Országosan az el-
sõk között 1984-ben
elkészült a levéltár
második, módosí-
tott fondjegyzéke.
1990-tõl a levéltár

irányítását dr. Dobos Gyula vette át, aki
négy ciklust töltött az intézmény élén
egészen 2010-ig. 

A rendszerváltás után, 1991-tõl az in-
tézmény Tolna Megyei Önkormányzat
Levéltára néven folytatta mûködését.

Az utóbbi két évtizedben a levéltár
a vármegyeházán a különbözõ hivata-
lok távozásával alakíthatott ki új raktá-
rakat, ezen felül a levéltár még két kül-
sõ raktárral is bõvült. A fejlesztéseket
az idõközben mintegy 12 000 folyó-
méterre növekedett iratanyag indo-
kolta.

Az évente megújított, s már inter-
neten is hozzáférhetõ fond- és állag-
jegyzék alapján tájékozódhatnak a 18
éves korhatárt elért kutatók a levéltár
kutatható iratanyagáról. A 25 000 kö-
tetes szakkönyvtár számos darabja 18.
századi értékes kiadvány. A kataszteri
térképek, az Egyed-féle összeírás és a
tanulmánykötetek ma már digitalizált
formában is hozzáférhetõk.  

A Tolna Megyei Levéltári Füzetek so-
rozata 1991-tõl váltotta fel a korábbi
Tanulmányok Tolna Megye Történeté-
bõl köteteit. 

A fent említett, s 24 kötetre terjedõ
sorozatokon kívül még 16 egyéb kiad-
vány: forráskiadványok, regesztaköte-
tek, repertóriumok, konferenciaköte-
tek jelzik a levéltár széles körû és ki-
emelkedõ tudományos tevékenységét.    

1994-tõl kerül évente megrendezés-
re a levéltári napi tudományos konfe-
rencia. 

1996-tól volt megtekinthetõ volt a
Perczel családot bemutató állandó kiál-
lítás, de számos idõszaki kiállítás rende-
zésével is bõvítette az intézmény a köz-
mûvelõdési palettát.

2010-ben TÁMOP-pályázat kereté-
ben nagy sikerû „Nyílt Levéltári Nap”
rendezésére került sor, amely kiegészült
a középiskolák tanulói és a fõiskolai kar
hallgatói számára felkínált „Levéltár és
könyvtára a jövõ nemzedékért” címû
közmûvelõdési programmal, az értéke-
sebb dokumentumokkal színesített
rendkívüli történelemórákkal.

2011 januárjától dr. Várady Zoltánt
választotta a Tolna Megyei Önkor-
mányzat Közgyûlése a levéltár igazga-
tójává. Az elmúlt esztendõ nemcsak a
Vármegyeháza felújítási munkálatai
miatt volt rendkívül nehéz a Levéltár
munkatársai számára, hanem megvi-
selt mindenkit az intézményi fenntar-
tó változásával járó adminisztratív teen-
dõk sokasága is.

Ám a kötelezõ szervellenõrzési, ügy-
fél- és kutatószolgálati feladatok mel-
lett a levéltár tudományos és közmûve-
lõdési tevékenységének erõsítése to-
vábbra is kiemelt stratégiai célunk,
amelynek az elmúlt 12 hét cikksoroza-
ta is fontos részét képezi.

Dr. Várady Zoltán 
levéltárigazgatóFoglalkozásra készülve a könyvtárteremben

Levéltári raktárrészlet



„Az Úr Lelke van énrajtam, mivel
felkent engem, hogy evangéliumot
hirdessek a szegényeknek; azért
küldött el, hogy a szabadulást hir-
dessem a foglyoknak, és a vakok-
nak szemük megnyílását; hogy
szabadon bocsássam a megkín-
zottakat, és hirdessem az Úr ked-
ves esztendejét.”

(Lk 4, 18-19)

Az „Úr kedves esztendeje” – így is
szokták emlegetni az adventtel kez-
dõdõ új egyházi évet. Ez az idõszak
nemcsak az ünnepvárás ideje, ha-
nem az újrakezdés lehetõsége felet-
ti örömé. Jézus fenti igehirdetés-
ében maga jelenti ki, hogy általa el-
kezdõdik valami új: az Úr kedves
esztendeje!
A kifejezés eredetileg egy ünnepet
jelentett, az úgynevezett Jóbél-
évet, a „nagy engesztelés évét”,
melyet Mózes rendelt el (3Móz 25,
10–): Minden 50. évben az ország
valamennyi adósrabszolga-sorba
süllyedt lakosát föl kell szabadítani,

hogy visszatérhessen nemzetségé-
hez, vissza kell adni minden el-
adott, elzálogosított földet az ere-
deti tulajdonosnak. Bár nem tartot-

ták meg ezeket az éveket, de köny-
nyen elképzelhetjük, hogy a régi iz-
raeli családokban sok helyen
mennyire várták volna. Sok szolgá-

vá lett, eladósodott család remélte:
hátha eljön a nap, amikor megkap-
ják az újrakezdés esélyét, amikor
minden helyreáll, amikor a szabad-
ság, a jövõ és remény visszatér
hozzájuk! 
Jézus ezt hirdeti meg! Adósságren-
dezést – de nem valami bank, vagy
nagyhatalmú emberrel, hanem a
Mindenható Istennel szembeni
adósságunkat akarja rendezni. Terü-
leteket akar visszaadni – de nem a
határ menti néhány holdat, hanem
az elveszített Paradicsomot, s a
Mennyország tájait. Hirdeti a jóhírt
azoknak, akiket a maguk és mások
bûne megkínzott, akik szabadság,
igazi látás, öröm után vágyódnak:
Énvelem eljött hozzátok „az Úr ked-
ves esztendeje”! Én vagyok Isten
nagy rehabilitációs tervének megva-
lósítója! Advent – karácsony azóta
mindig az Úr kedves esztendejének
kezdete – a remény, az újrakezdés
lehetõsége Krisztusban.

Sefcsik Zoltán 
evangélikus lelkész
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E heti rejtvényünk megfejtését december 27-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Polgár-
mesteri Hivatal, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. A december 4-i rejtvény helyes megfejtése: Karácsony hava,
Télelõ, Álom hava. A helyes választ beküldõk közül ajándékot nyert: Ferger Ferenc, Szekszárd, Kerámia u. 17.
Gratulálunk! Ünnepi nyereménye a Keszthelyi és Tsa. Bt. „Szász Sörözõ” (Szekszárd, Garay tér 18.) által felajánlott,
2 személyre szóló vacsorameghívás 5000 Ft értékben, amely az étteremben  bármikor elfogyasztható.

Evangélium
Az Úr kedves esztendeje

Ne engedjenek 
be idegeneket!

Ünnepi számunkba nem terveztünk krimit
írni. Bizonyos mértékben mégis eltérünk
szándékunktól. Ugyanis a Tolna Megyei
Rendõr-fõkapitányság bûnügyesei a napok-
ban három országjáró álrendõrt kapcsoltak
le, akik mindenki megnyugvására már elõze-
tes letartóztatásban vannak: bûnszövetség-
ben, üzletszerûen nagyobb értékre elköve-
tett lopás bûntettének alapos gyanúja miatt.

A három – többszörösen büntetett elõ-
életû – gazember az eddigi ismeretek sze-
rint Gyõrben és környékén, Somogyban, s
nálunk Tolna megyében is garázdálkodott.
Rendõröknek adták ki magukat, s így ju-
tottak be idõs emberek lakásaiba. Elterelve
a tulajdonosok figyelmét, több tíz-, olykor
százezer forinttal gazdagabban mentek a
további helyszínekre…

Tudni kell, hogy ezek a „hármak” nem öl-
töztek egyenruhába, hanem civilben, úgy-
mond nyomozóként léptek fel a különbö-
zõ otthonokban. A rendõrség nyomaték-
kal kér mindenkit, különös tekintettel az
idõs emberekre és az egyedülállókra, hogy
senkit ne engedjenek be lakásaikba, még
akkor sem, ha valamilyen igazolványszerût
is mutogatnak nekik. Gyõzõdjenek meg a
dokumentum valódiságáról, jegyezzék meg
a rajta levõ rendõri azonosítószámot, de
leginkább kérjenek eligazító segítséget az
ingyenesen hívható 107-es telefonszámon.

Azt is kérik a rendõrök, hogy a családtagok
figyeljenek koros hozzátartozóikra, magya-
rázzák el nekik, milyen sérelmek érhetik
õket, amennyiben nem elõvigyázatosak. Így
megakadályozhatják, hogy szüleik, nagyszü-
leik az imént leírt bûncselekményhez hason-
ló esetek áldozataivá váljanak. Mert a bûnö-
zõk a karácsonyvárás hangulatát is megpró-
bálják kihasználni, s bejutni mindenhova,
ahol némi zsákmányt remélhetnek. - hm -
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Szilárd hátország, gólképes csatársor 
Ez az UFC már fölférhet a dobogóra

Az elmúlt évek középmezõnybeli vegetá-
ciója után felettébb respektálandó a Tolle-
UFC Szekszárd teljesítménye labdarúgá-
sunk harmadik vonalában. A hét gyõze-
lem mellett négy döntetlen és csak há-
rom vereség áll a csapat neve mellett, így
a negyedik helyen telel a nyár óta Kvan-
duk János irányította együttes az NBIII
Dráva-csoportjában. Ha az utolsó forduló-
ban nem botlanak a fiúk, mert ilyen õsz
után a kiesés ellen menekülõ Bátaszékkel
szembeni 1–0-ás vereség a záró forduló-
ban egyfajta blamával ér fel. De egy ilyen
vereség minden csapat számára benne
van a pakliban. Peches dolog volt, mert a
szomszédvár együttese kétségbeesetten
védekezett. Ha mérték volna a labdabir-
toklást, akkor igen csak valószínûnek szá-
mítana 80–20, de a futball nem pontozá-
sos sportág, gólra játsszák, és erre ezúttal
az UFC térfelén nem sûrûn tartózkodó
bátaszékiek voltak képesek.

Kár érte, mert egy papírforma gyõze-
lem a dobogóért folytatott harcban na-
gyon kellett volna. Így a Komló úgy is ma-
radhatott a 3. helyen, hogy nem bírt ott-
hon  a Dombóvárral, és megmaradt a há-
rom pontos elõnye a szekszárdiakkal
szemben. S az UFC sem tudott meglép-
ni az õt üldözõ, a középmezõny elején le-
võ Szentlõrinc-Nagyatád-Bölcske triótól.
Mindez jelzi: nagy harc lesz az 1–7. helyek
egyikéért a tavaszi folytatásban. S muta-
tott játéka, fiatal játékosai fokozatos fejlõ-
dése alapján tényezõvé vált a megyeszék-
hely gárdája.  A Hencz-Fejes-Horváth P.
csatárhármas komoly fejtörés a védel-
meknek, a hátsó stabilitásra ékes bizo-
nyíték: a 14 meccsen mindössze csak 
nyolc (!!) gólt kapott a csapat, vagyis a
legkevesebbet a mezõnyben.

– Akik megelõznek bennünket –  a lis-
tavezetõ Kaposvári Rákóczi és Pécsi
MFC  második számú együttese –, ott a
játékosok többsége már profi státuszú,
fõállásban futballoznak, ennek függvé-
nyében kell értékelni az õszi teljesítmé-
nyünket – jegyezte meg Kvanduk János,
a nyáron kinevezett edzõ. – Nálunk pe-
dig a jelenlegi amatõrnek nevezhetõ vi-
szonyok közepette elõfordul, hogy vala-
ki kenyérkeresõ foglalkozása miatt egy
bizonyos héten csak két edzésen tud
részt venni. De játéktudásban tõlük sem
állunk távol, a Kaposvárral úgy ikszel-
tünk, hogy õk örülhettek a döntetlen-
nek a nálunk lezajlott a meccsen. A PM-
FC-t pedig vendégként tudtuk legyõzni,
de az a meccs nem nekünk állt, szeren-
csénk is volt. A Pécs egyébként anyag-
erejével, tudatos játékával, meglátásom
szerint kiemelkedik a mezõnybõl, a baj-
noki cím elsõszámú várományosa. Az-
zal a kombinatív játékkal, amit mi ezen
az õszön bemutattunk, a legtöbb mecs-
csen fölényben játszottunk, alkalmazko-
dásra késztettük az ellenfeleinket, s ez si-
kerekhez vezetett. Ennek tavaszi átmen-
téséhez meg kell tanulnunk még gyor-
sabban, a kapu elõtt még pontosabban
játszani, és az ellenünk 8 emberrel véde-
kezõ csapatok ellen is eredményesnek
lenni, hogy ne fordulhasson elõ olyan
kellemetlen meglepetés, mint az utolsó
fordulóban. Az erõviszonyok, az õsszel
látottak alapján lehetnek dobogós remé-
nyeink, s ennek jegyében készülünk.

JÓ LENNE A KÉT AKADÉMIÁST 

MEGTARTANI

Tekintettel arra, hogy az UFC-nél az
NB III-as átlagnál már régóta szeré-

nyebbek a juttatások, fennáll a veszé-
lye annak, hogy valaki már télen távo-
zik. Errõl azonban egyelõre szó sincs,
ami jelzi: valóban idekötõdnek a játéko-
sok, bíznak a dolgok jobbra fordulásá-
ban. Persze kardinális kérdés: mi lesz a
sorsa az MTK-tól és Bp. Honvédtól egy
évre visszatérõ, Szekszárdról induló
Horváth Péterrel és Fejes Péterrel, akik
a mostani elõrelépés kulcsfigurái, s
akiknek még csak ezután indul a maga-
sabb osztályokat célzó futballista kar-
rierjük.

– Nagyon jól érzik magukat a klub-
nál, s ha látnak perspektívát, biztosan
maradnának – mondja a tréner. –
Hogy a többieknek mekkora a kötõdé-
se a klubhoz, és egymáshoz, arra egy
példa: Pulcz Istvánnak a nyáron egy
osztálybeli Tolna megyei csapat há-
romszorosát ígérte annak, amit nálunk
kaphat, de mégis itt maradt.

Persze nyáron voltak olyan távozók
is, akiket az anyagiak elcsábítottak, de
a klubvezetés okkal reménykedik,
hogy ennek veszélye is hamarosan el-
hárul. Részint azzal, hogy dobogóra fel-
kapaszkodó perspektivikus élcsapat
lesz az UFC, másrészt a társasági adó-
ból befolyhat akkora összeg (??), ami-
bõl finanszírozható a teljes utánpótlás-
nevelés. S az így felszabadult összegek,
szponzori támogatások a profi futball-
fejlesztés forrásául szolgálhatnának…

Sajnos, ebben a témában még felet-
tébb sok a kérdõjel, feltételes módban
elhangzott mondat. Mint ahogy mo-
mentán az sem tudni: hány csoportos
NB II-vel, illetve NB III-mal számol az
MLSZ az alsóbb osztályú bajnokságok
küszöbön álló átszervezésével...?B. Gy.

A Városi Sport- és
Szabadidõközpont
jövõ heti programja

December 17. 800–1300

Top 12 asztaliteniszverseny

December 17. 1000–1400

VIII. Adidas – Horfer Serleg (XIX.)

Téli kispályás Teremlabdarúgó Kupa

December 17. 1530

Atomerőmű KSC Szekszárd – SMAFC

– NyME amatőr női NB Nyugati cso-

port női kosárlabda-mérkőzés

December 17. 1800

Atomerőmű KSC Szekszárd – Pécs

NB I/A női kosárlabda-mérkőzés

December 18. 800–1600

Intergrált Sportnap Fáklya SE

December 18. 900–1700

VIII. Adidas – Horfer Serleg (XIX.)

Téli kispályás Teremlabdarúgó Kupa

December 22. 1630

Atomerőmű KSC Szekszárd – Győr

Kiemelt Nyugat női kosárlabda-

mérkőzés

December 31. 1900 Szilveszteri bál

Gimi vagy
szakközép?

December 21-én 17 órára szeretettel
várjuk a továbbtanulás elõtt álló
diákokat és szülõket, hogy segítséget
nyújtsunk a pályaválasztással kapcso-
latban. A tájékoztatót tartja: Szabóné
Kis Ágnes pályaválasztási tanácsadó.
Helyszín: Babits Mihály Mûvelõdési
Ház (Szekszárd, Szent István tér 15–17.
PTE Illyés Gyula Kar „E” épület.

Polip Ifúsági Iroda
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Alsóvárosi bál
Kedves Alsóvárosiak és Barátaik! Az Al-
sóvárosi Római Katolikus Közhasznú
Egyesület szervezõi meghívják Önt és
kedves családját, barátait A XIII. ALSÓ-
VÁROSI BÁLRA, 2012. január 21-én
szombaton a volt Ady Endre Középis-
kola Éttermébe (megközelíthetõ a
Kölcsey ltp. felõl).

Jegyek  2012. január 15-ig a szerve-
zõknél vásárolhatók. Részvételi díj:
5000 Ft/fõ, melybõl a bál költségein fe-
lüli összeget a kórházi kápolna javára
fordítjuk. 

Vacsora: „A” menü: Marhapörkölt
galuskával, savanyúság, kávé, „B” me-
nü: Sültes tál, vegyes köret, savanyú-
ság, kávé. Saját bor, sütemény hozható,
a büfében üdítõt, csapolt sört, rövid-
italt árusítanak.
PROGRAM:

17.00–17.30 Gyülekezõ, beszélge-
tés, asztalok elfoglalása (a helyet elõre
névre szólóan a szervezõk biztosítják.
Kérjük, a késõbb érkezõk ne zavarják
az elõadást)

17.30–18.30 Bíró László püspök úr
elõadása

19.00 Pohárköszöntõ, vacsora, alsó-
városi fiatalok nyitótánca, tánc, tom-
bola, ének, zene hajnalig. A zenét a
G&B zenekar biztosítja.

Tombola: a kápolna felújításáért, fel-
ajánlásokat szívesen fogadunk. Belé-
pés csak elõre megvásárolt jeggyel ren-
delkezõk számára! A szervezõk nagy
szeretettel várják a bálozókat. Idézzük
fel a régi szép emlékeket, beszélges-
sünk, ünnepeljünk együtt!

János-napi 
borszentelõ

A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus
Társaskör vezetõsége tisztelettel meg-
hívja a Társaskör tagjait és mindenkit,
aki a jó bort szereti, 2011. december
27-én, kedden Szent János apostol ün-
nepén este 6 órára a Szent István Ház-
ban tartandó borszentelésre és az azt
követõ bálra.

A szentelés után vacsora közben
meg is kóstoljuk a bort. 

Mindezt 1000 Ft-ért kínáljuk min-
denkinek a belépõvel együtt.

Akinek házastársa van, szíveskedjék
vele együtt jönni.

Kérem, hogy akik szeretnének részt
venni a vacsorán, szíveskedjenek mie-
lõbb jelezni, de legkésõbb december
23-ig a Társaskör fogadóóráján (de-
cember 20.) vagy telefonon

Horváth Editnél: 313-175, 06/20-
524-6820

„Az Úr Jézus Krisztust megvalló 
bizonyságtétel egy jelentéktelen

szikra benyomását kelti, de a belõle
származó tûz lángba borítja 

az egész világot.” 

Charles Haddon Spurgeon, a 19. szá-
zad második felében alkotott angol
baptista prédikátor gondolataival
ajánlja dr. Szenczi László nyugalmazott
tanár, matematikus, a Garay János
Gimnázium egykori igazgatója máso-
dik vallási témájú kötetét az olvasók-
nak. A szerzõ saját bevallása szerint
azért döntött a Hulló szikrák cím mel-
lett, mert úgy érzi, a magyar családok-
nak, egyházaknak, s magyar nemze-
tünknek jelenlegi válságos helyzeté-
ben nagy szüksége van lángoló, tüzes
lelkekre, akik bizonyságot tesznek Jé-
zus Krisztusról, Megváltó Urunk jelen-
létérõl. A könyv a szekszárdi Babits Ki-
adó gondozásában jelent meg. 

Az idõs kora ellenére életvidám, lel-
kileg erõs szerzõ úgy érzi, sokan van-
nak ma, akik reménytelennek látják az
egyházi élet jelenét, jövõjét, s Isten or-
szágának ügyét. Ennek ellenére úgy vé-
li, a reménytelenséget a Szentlélek által

keltett tüzek el tudják oszlatni. A könyv
valóban lángra lobbanthat alvó lelke-
ket és világító fáklyaként mutathat utat
hitetlen világunkban. Dr. Szenczi Lász-
ló felteszi a kérdést: „Ki tudja, hol bo-
lyonganak ma fáradt, eltévedt lelki ván-
dorok ebben a sötét, bûnös éjszaká-
ban?”. S rögtön válaszol is : „Talán e bi-
zonyságtételek szikrái õket is megta-
lálják, és lelki megújulást hoznak éle-
tükben.” A szép, igényes kiadást for-

gatva betekintést nyerhetünk a felvi-
déki Béthel árvaházi mozgalom lelki
életébe. Olvashatunk a komáromi
Timóteus árvaházban folyt ifjúsági
munkáról, s a Biblia elengedhetetlen
szerepének a cserkészek nevelésében.
A szerzõ lelki ébredésének tanulságai-
ról, a családi körben töltött elsõ kará-
csonyról is találunk értékes gondola-
tokat, mint ahogy arról, miként véleke-
dik Szenczi László a házaséletrõl, ha
benne Isten igéje az összekötõ kapocs.
Kedves, rövid, ám igen tanulságos tör-
ténetek, világhírû tudósok vallomásai
a megtérésrõl, sõt Spurgeon betûren-
des igehirdetése is fontos elemei eme
a kötetnek. A mû Cseri Kálmán pasa-
réti nyugalmazott református lelki-
pásztor ajánlásával készült el, megjele-
néséhez többek között a Tolnai Refor-
mátus Egyházmegyei Tanács, a Szek-
szárdi Református Egyházközség,
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata, a Tolna Megyei Önkor-
mányzat, de számos magánszemély,
volt tanítvány is hozzájárult. Értékes
ajándék, amely sokkal többet érhet,
mint egy ékszer vagy drága mûszaki
cikk a fa alatt. Gyimóthy Levente

Hazánk lelki megújulásáért ragadott tollat az idõs szerzõ

2011. DECEMBER 17., SZOMBAT
KARÁCSONYI KINCSESHÁZ

Ajándékkészítõ kézmûves-foglalko-
zás és játszóház december 17-én, szom-
baton 9.00–13.00 óráig a Mûvelõdési
Ház dísztermében (Szekszárd, Szt. Ist-
ván tér 15–17.sz.)

• origami karácsonyfadíszek, aján-
dékkártyák készítése

• textilképek, tasak készítése, papír-
manó-készítés, csipeszállatkák, kisvo-
nat parafa dugóból, mézeskalácssütés,
gyertyakészítés

• 10 órától Karácsonyi dalok és nép-
szokások a Tücsök Zenés Színpad elõ-
adásában

• 10.30-tól népi gyermekjátékok ta-
nítása gyerekeknek, felnõtteknek

• 11 órakor Kerekítõ – ölbeli játé-
kok, mondókák és torna babáknak

• 12.00 Tombola. Fõdíj egy torta
• Zárás: 13 órakor

A délelõtt folyamán ingyenes házi-
büfé mûködik teával és süteménnyel.
Felnõttjegy: 500 Ft. Gyerekjegy 3 éves
kortól: 300 Ft, 3 éves kor alatt 200 Ft.
Szeretettel várjuk a gyerekeket, csalá-
dokat, a kreatív felnõtteket!

A Szekszárd Jazz Quartet s a Tücsök
Zenés Színpad közös karácsonyi aján-
dékmûsora. Közremûködik: Németh
Judit elõadómûvész és Gáti László
ének.

Idõpont: 16.00
Helyszín: Wosinsky Mór Közösségi

Ház (Plébánia, Béla király tér 9.)

2011. DECEMBER 18., VASÁRNAP
19.00 A Liszt Ferenc Pedagógus Kó-

rus karácsonyi koncertje a belvárosi
templomban

2011. DECEMBER 19., HÉTFÕ
17.30 Garay János Általános Iskola

és AMI karácsonyi mûsora a Babits Mi-
hály Mûvelõdési Ház dísztermében

2011. DECEMBER 21., SZERDA
8.00 A Baka István Általános Iskola

karácsonyi mûsora az iskolában
11.30 A Baka István Általános Isko-

la Gyógypedagógia Tagozatának ka-
rácsonyi mûsora az iskola Bezerédj
utcai Tagintézményében

16.00 A Szent József Iskolaközpont
tanulóinak karácsonyi mûsora, betle-
hemes játéka a Babits Mihály Mûvelõ-
dési Ház dísztermében

2011. DECEMBER 22., CSÜTÖRTÖK
18.00 A Szekszárdi Madrigál Kórus

karácsonyi koncertje.

HELYSZÍNVÁLTOZÁS! A kiadott prog-
ramtól eltérõen a koncert a Garay-gim-
názium dísztermében lesz.

A Szekszárdi Karácsonyváró prog-
ramjai nyilvánosak és minden érdek-
lõdõt szeretettel várnak a rendezõk.
A programajánlót összeállította: Ba-
bits Mihály Mûvelõdési Ház és Mûvé-
szetek Háza (Szekszárd, Szent István
tér 15–17.) Tel.: 06-74-529-610

Szekszárdi Karácsonyváró
2011. december 1–22-ig

Dudás Andrea
új könyve

Tudunk-e mi emberek bocsánatot kérni és
tudunk-e megbocsátani? Ezt a kérdést tag-
lalja most megjelent, harmadik könyvében
a szerzõ, Dudás Andrea. A könyv három
fõszereplõje egymást segíti hozzá a megbo-
csátáshoz és a bocsánatkéréshez. A dialógu-
sok mellett ki kell emelni Dudás Andreának
azt a képességét, ahogy a helyszíneket meg-
eleveníti, életre kelti. A téli táj, a lakás beren-
dezései, az utcák leírása számára mind-
mind elengedhetetlen leírások a könyv
mondanivalójához.

Sorai között ott vannak a kérdések:
Mennyire tesz tönkre bennünket a sértett-
ségünkhöz való ragaszkodás, illetve meny-
nyire szabadít fel bennünket a megbocsá-
tás? Három fontos üzenete van a könyv-
nek: megbocsátok, vagy tovább harag-
szom, s ezzel magamat büntetem; a múl-
tat nem lehet megváltoztatni, a jelenben
kell élni; a döntés az én kezemben van. (A
könyvet Keresztesné Marika Könyvpavi-
lonjában lehet megvásárolni.)   -sasi-
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Lizák, Pataki, Hujbert, Binder, Káposz-
tás – íme ízelítõként néhány név az el-
múlt hétvégi Szekszárd Kupa rapid
sakkverseny mezõnyébõl. A hét év
megszakítással 42 éve létezõ viadalra
rendre országosan is ismert sakkozók
jönnek el évrõl-évre. Így volt ez most
is, amikor mintegy harminc sakkozó
ült asztalhoz, hogy ebben a mûfajban,
a rapidban is próbára tegye tudását. A
különbözõ él-, illetve középmezõnybe-
li helyezésekért nagy harc folyt az
egyes versenyzõk között – olykor fõvá-
ros-vidék külön csaták alakultak ki, s
tényleg az utolsó forduló döntött nem
egy esetben. Persze az ASE NB I-es csa-
patának sakkozója, Lizák Péter nem-
zetközi mester rangjához képest azért
uralta a versenyt, igazándiból alig for-
gott veszélyben a gyõzelme.

Tolna megye második számú sakk-
fellegvára, Decs, az ismertebb verseny-
zõi mellett most is asztalhoz ültette a
már komoly bajnokságban és különbö-
zõ rangsorversenyeken elinduló fiatal-
jait, akik helytálltak a hazai viszonylat-
ban is erõsnek mondható mezõnyben.

A csapatversenyben a Vasast és a Fabu-
lont megelõzve a decsiek nyertek.. A
Hungaropharma-Decs együttesébõl a
meghatározó versenyzõi közül Pataki
Gyõzõ a 4., Straubinger Dániel pedig
az ötödik helyen  végzett. A Szekszárd
Kupán az idén is elindult a szekszárdi
sakkélet nagy doyenje Prantner János,
aki az 1970-ben megrendezett elsõ ver-
senysorozatot megnyerte, s azóta is
szinte mindegyik viadalon asztalhoz ült
– felvéve az új generációkkal a versenyt.

A verseny szervezõje, a városi sakk-
élet emblematikus figurája, Szuhai Ba-
lázs is a kezdetek óta részt vesz a verse-
nyen, amely több néven, több szekszár-
di helyszínen zajlott már az elmúlt négy
évtizedben. S úgy tûnik, nem csak múlt-
ja, jelene, hanem jövõje is van ennek a
viadalnak. A maga kategóriájában az or-
szág legerõsebb tíz versenye közé so-
rolható a Szekszárd Kupa, amelyen az
idén harminc sakkozó vett részt. 

Az egyéni verseny végeredménye:
1. Lizák Péter (Atomerõmû SE), 2. Huj-
bert Flórián (Vasas), 3. Binder Tamás
(Fabulon) B. Gy.

Szekszárd Kupa, rapid sakkverseny

Egy dobás döntött az UTE-Gemenc Judo serdülõ derbin 
Szepesi József: „Az ifiknél is folytatódhat a sikersztori”

A várakozásnak megfelelően nagy

csatát hozott az idei serdülő csel-

gáncs-csapatbajnokság döntője a

korosztály egyéni versenyeken is

meghatározó két klubja, az Újpes-

ti TE és a Gemenc Judo SE között. 

Mindkét klub nagyon készült a fõvá-
rosban sorra került finálébeli ütközet-
re, merthogy oda sima gyõzelmekkel
vezetett mind a két klub útja. Mind a
két csapat igyekezett is élni a szabá-
lyok adta, csak erre a meccsre szóló,
más kluboktól történõ igazolás lehetõ-
ségével. A gemenceseknél Gunics, Bo-
ros, Windischmann  jelentette a légiós-
kontingenst, de így is maradt egy fog-
híj: a 36 kg-ban ezúttal nem volt ver-
senyzõ, míg a fõvárosiaknál a 81 kg-
ban nem tudtak versenyzõt kiállítani.
Így egyik csapat sem volt helyzeti
elõnyben – ebbõl a szempontból néz-
ve a fejleményeket.

Az alsóbb súlycsoportokban nem túl
jól indult szekszárdi szempontból a ver-
seny. A vendégmunkás Gunics, és a biz-
tos nyerõembernek számító Mátics ve-
reségével 3–1-re vezettek a vendégek,
Ács Balázs hozta a fontos gyõzelmet
nagy riválisa legyõzésével. Aztán Boros
látványosan, Windischman pedig ma-
gabiztosan hozta a meccsét, miután új-
ra nyílttá vált a küzdelem. A felsõbb súly-
csoportokban aztán – látványos, ki-
egyensúlyozott nagy csatákat követõ-
en – megint újpesti dominancia jelle-
mezte a küzdelmet: Sárecz és Márcz is
elbukta a meccsét a 66, illetve a 
73 kg-ban: - 5-3 oda. Mivel a következõ

súlycsoportban nem tudott az Újpest
ellenfelet kiállítani, így 5–4-re módosult
az állás. De... Nem volt reménytelen a
szekszárdiak helyzete ahhoz, hogy dön-
tetlent harcoljanak ki, ami után három,
ott a helyszínen kisorsolt súlycsoport-
ban folytatódjon a küzdelem. 

Molnár András, a nehézsúlyban a
mérkõzés esélyesének számított, de
nem volt elég csak simán pontozással
gyõznie az újpesti fiú ellen. Kellett vol-
na a yuko mellett legalább egy vazari ér-
tékû dobás, ami ezúttal nem jött össze
neki, de így is gyõzött. Az 5–5-ös vég-
eredmény a szabályok értelmében
nem jelent még automatikus hosszab-
bítást a küzdelem folytatására: elõbb

kiszámolják, ki volt a ponterõsebb az
egyes mérkõzéseken belül, s ebben –
a már említett vazari hiányában – a há-
zigazda, fõvárosi mamutklub volt a
jobb. Vagyis csak egy nagy dobáson
múlott a serdülõ csapatarany sorsa. Ki
tudja, mi lett volna a végeredmény, ha
folytatódik a küzdelem?

A szekszárdi dzsúdó, kilencvenes
évek végétõl induló, Szepesi József ve-
zetõ edzõ nevével fémjelezhetõ új kor-
szakának elsõ igen sikeres generációja,
a serdülõ korosztály letette névjegyét.
Korcsoportot váltanak a lapunkból is
megismert nevek, országos bajnokok,
dobogós helyezettek. A klubvezetés bí-
zik abban, hogy a  tehetséges srácok

egészen a junior korig itt maradnak a
Gemenc Judonál, s képesek lesznek a
középiskolai tanulást összeegyeztetni a
versenysporttal: tehetségükhöz, jelen-
legi tudásukhoz méltó edzésmunkát vé-
geznek majd a késõbbiek során is.

– Van már egy junior B kategóriás
versenyzõnk, Hunyadi Bence szemé-
lyében, aki még úgy is tényezõ lehet
ebben a korosztályban, hogy két évet
gyakorlatilag kihagyott, s úgy tért visz-
sza – jegyezte meg Szepesi. – Már há-
rom versenyzõnk bekerült a figyelem-
re méltó tehetségeket támogató Herak-
lész programba. Ács Balázsról, Mátics
Andrásról, Berlinger Gáborról van szó,
de már tartalékként szerepel ebben a
programban Sárecz Márton is. Nagy
öröm számomra, hogy a nagyatádiak
igen tehetséges versenyzõje, Boros
Bence hozzánk igazol, a középiskolát is
Szekszárdon kezdi el. Õ is részese lesz
ennek a programnak, ami évente 40
napos ingyenes edzõtáborozást foglal
magában. Merem remélni, hogy az ifik-
nél is lesz keresnivalónk. E tekintetben
jelzésértékû volt, hogy a most zajlott
csapatbajnokságon részt vevõ szakem-
berektõl, a válogatottnál dolgozó edzõk-
tõl jött az õszinte elismerés azért, hogy
a „gyerekeink technikailag milyen ma-
gas szinten versenyeznek”. Nem kis
örömmel tölt el, hogy mi, kis klubként
jelentõsen hozzájárultunk ahhoz – ezt
állítják az országos rálátással bíró szak-
emberek – , hogy az utóbbi évtized
legreményteljesebb serdülõ generáci-
ója nõtt fel a sportágban.

B. Gy.

A Gemenc Judo serdülõ és junior csapata együtt: 
serdülõ csapat II. hely, junior csapat V. hely
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2011. DECEMBERI FOGADÓÓRÁJA

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
December 20. (kedd) 16–18 óráig
Polgármesteri Hivatal, polgármesteri tár-
gyaló

AMREINNÉ DR. GÁL KLAUDIA jegyzõ
Minden szerdán 10–12 óráig
Polgármesteri Hivatal, I. em. 40. sz. iroda

DR. HAAG ÉVA

II. sz. választókerület
December 13. (kedd) 16–17 óráig
Garay J. Általános Iskola és AMI (Zrínyi u.)

ÁCS REZSÕ alpolgármester
A hónap harmadik hétfõjén 14–15 óráig
Polgármesteri Hivatal I. em. 36. sz. iroda
III. sz. választókerület
A hónap elsõ csütörtökén 17–18 óráig
I. Béla Gimnázium és Informatikai 
Szakközépiskola
Szekszárd, Kadarka u. 25–27.

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselõ  
I. sz. választókerület
A hónap második hétfõjén 17–18 óráig
Kadarka utcai óvoda

DR. TÓTH GYULA képviselõ
IV. sz. választókerület
A hónap harmadik hétfõjén 16–17 óráig
Babits Mihály Általános Iskola

KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselõ
V. sz. választókerület
A hónap elsõ hétfõjén, 18–19 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA

képviselõ
VI. sz. választókerület
A hónap második keddjén 16–17 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

LEMLE BÉLÁNÉ képviselõ
VII. sz. választókerület
A hónap elsõ szerdáján 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

MÁTÉ PÉTER képviselõ
VIII. sz. választókerület   
A hónap második hétfõjén 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fszt. 4.

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselõ
IX. sz. választókerület
A képviselõ úr decemberben nem tart fo-
gadóórát.

FAJSZI LAJOS képviselõ
X. sz. választókerület
A hónap második hétfõjén 17–18 óráig
Szõlõhegyi Óvoda, Könyvtárépület

HALMAI GÁBORNÉ képviselõ
A hónap elsõ és harmadik csütörtökén
16.30–18.00 óráig
Bejelentkezés: 74/510-663 telefonon
Szekszárd, Mikes u. 24.

ILOSFAI GÁBOR képviselõ
A hónap második szerdáján 17–18 óráig
Mikes u. 24.

DR. TÓTH CSABA ATTILA képviselõ
A hónap harmadik hétfõjén 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fszt. 4.

ZAJÁK RITA képviselõ
A hónap harmadik hétfõjén 18–19 óráig
Polgármesteri Hivatal fszt. 4.

Kiadja Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala • Fõszerkesztõ: Cser Ildikó • Szerkesztõség címe: Polgármesteri Hivatal, jegyzõi titkárság,
Szekszárd, Béla király tér 8. • E-mail: szekvas@gmail.com • Hirdetésfelvétel: Szántó Ildikó 30/9726-663 • HUISSN 1215-4679 • Nyomtatás: 
AS-NYOMDA Kft. Déli Üzem, 7630 Pécs, Engel J. u. 8. Telefon: 72/243-700. Telefax: 72/243-704. Felelõs vezetõ: Futó Imre • Tördelés: Fazekas András

Tolnatáj Televízió
A Tolnatáj Televízió híradója

minden hétköznap 19.00, 20.00,
21.00 és 23.00 órakor jelentkezik

Szekszárd város és a megye
legfrissebb híreivel.

Az utolsó metró
A brüsszeli gép késik, majdnem fél ti-
zenegy éjjel, mire megszorongatha-
tom a lányomat. Dõl belõle a szó, a há-
rom hónap francia lét, a társak, a csa-
lád, a buszos bácsi, aki mindennap vit-
te, és aki utolsó nap külön ajándékot
adott „az õ legkedvesebb, magyar uta-
sának”, a sajtok, a zenék: vége-hossza
nincs. Csak húsz percet szorongatha-
tom, a Ferenciek terénél el kell vál-
nunk – utazik tovább.

Az aluljáróba térve melengetem
gyermekem élményeit: vajon mit ad
neki majd az õ tizenhét éves világában
ez a három hónap, tudja-e felolvaszta-
ni, befõttesekben gondosan eltenni
ezt a sok élményt? Tud-e belõle egy
egész életet ötvözni? Talán. Biztosan.

Az aluljáróban ténferegve aztán sok-
kal hétköznapibb lesz a gondolatom
járása: elmúlt már 11 óra, nem vagyok
pesti, vajon meddig jár a metró? A pe-
ronon egy furcsa fazon kedvesen vála-
szol: ha átérek a Deákra, talán még el-
érem az utolsót, az is nagyjából most
indul a végállomásról. Egy kis szoron-
gás után aztán a Deák téren tényleg fel-
ugrom az utolsó járatra – megmene-
kültem az éjszakai bolyongástól.

Megérkezvén, szokatlan hang fogad:
folyamatosan mondják, hogy a metró
ma estére már leállt, semmi sem megy
sehová, mindent köszönnek, minden-
kitõl búcsúznak, jó éjszakát, miegy-
más. A mozgólépcsõn mindenkit elõ-

reengedek, félúton megbizserget a
gondolat: a naponta több millió em-
bert szállító metrónak ma én voltam az
utolsó utasa. Kaján irónia fut át rajtam:
lám, lám, ez is teljesítmény...

A mozgólépcsõ tetején tétovázó,
szemlátomást külföldi fiatalok, úgy hú-
szon innen vagy túl, habozva nézik a le-
felé vivõ lépcsõt, melyen már senki
sem jár. A hangosbemondó elköszöné-
sét persze nem értik, segítségre vár a
csapat.

Az érkezik is. Szerszámos ládával fel-
vértezett alak áll meg mellettük, az éj-
szakai javítómûszak tagja, õk veszik át
a hatalmat a föld alatt leállás után. Szé-
les mosollyal, még szélesebb taglejtés-
sel int a fiataloknak: menjenek csak,
nyugodtan menjenek. Aztán amikor
elnyeli azokat a föld mélye, teátrálisan
utánuk integet – ez már a feljövõknek
szóló produkció, jó poén, hiszen le bír-
ta küldeni õket a sehova se vivõ sem-
mibe... Megnézem õt: az egész figura
valahol az orángután és az ember kö-
zött – de semmiképp sem közel egyik-
hez sem.

Utánuk nézek a fiataloknak. Talán
svédek. Talán venezuelaiak. Talán ola-
szok vagy libanoniak. Burmaiak? Nem
tudom. És nem tudom, mit mondanak
kis idõ múlva arról az országról, ahol
jártak, amelyben ilyen meg olyan váro-
sok vannak, ilyen meg olyan utcák,
ilyen meg olyan emberek, és amely-
nek a fõvárosa, ha jól emlékeznek, Bu-
karest. Vagy valami ilyesmi.

Orbán György

Zeneiskolás sikerek
Immár ötödik alkalommal rendezték meg
Budapesten a Ferenczy György Országos
Zeneiskolai Zongoraversenyt, melyre 253
növendék nevezett 5 korcsoportban az
ország szinte minden szegletébõl. A szek-
szárdi Garay János Ált. Isk. és AMI Liszt Fe-
renc Zeneiskolájából 3 tanuló vett részt
ezen a nívós versenyen: Köpenczei Csen-
ge a 2. korcsoportban, Dránovits Anna a
3. korcsoportban, Sándor Dániel Máté a 4.
korcsoportban indult.

A versenyt sok munka, gyakorlás,
szereplés elõzte meg. A felkészülés cél-
ja, záróakkordja maga a verseny volt,
ahol a gyerekek nagyon szépen bemu-
tatkoztak, színvonalas mûsorral képvi-
selték iskolánkat. A neves zsûri dönté-
se alapján Köpenczei Csenge dicsére-
tet kapott. A gyerekek felkészítõ taná-
ra Erõsné Máté Éva tanárnõ volt. Gra-
tulálunk az országos eredményhez!
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