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SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA

Már a Mûvészetek Háza megnyitása
után, 1984/85 fordulóján is a Budapest
Ragtime Band koncertjével ünnepel-
hette Szekszárd az újévet, azóta pedig
szinte minden esztendõben, így a pak-
si atomerõmû támogatásának köszön-
hetõen 2012-ben is az újévi koncert

örömünnep lehetett. Baky Péternek, a
Mûvészetek Háza igazgatójának, a vi-
dám, ráhangoló zenét követõ, kevéssé
derûlátó újévköszöntõ szavai után a ze-
nekar konferansziéja, Széki József egy
igazán szórakoztató muzsikát, a The En-
tertainert követõen az újévi szokások

között felidézte azt a hagyományt, 
amely szerint olyan lesz az új eszten-
dõnk, ahogy telik annak az elsõ napja.
Márpedig, ha ez igaz, akik a Budapest
Ragtime Band újévi koncertjét hallgat-
ták, igen derûs 2012-es évre számít-
hatnak. (Folytatás az 5. oldalon.)

Az idei esztendõ legifjabb szek-
szárdi állampolgára, Weisz Lam-
bert 2012. január 1-jén, 13 óra 3
perckor, 4240 grammal és 59
centiméterrel érkezett közénk,
szülei Weisz Gábor és Balogh
Adrien várva várt elsõ gyerme-
keként.  

Az édesanya, Balogh Adrien ra-
gyog a boldogságtól, s nyoma
sem látszik annak, hogy beszél-
getésünk elõtt egy nappal egy
nagy babának, egy igazi stramm
fiúnak adott életet. 

A kisfiút már nagyon várták.
Két éve tervezik születését,
amely várakozást a kicsi úgy
„hálálta” meg, hogy édesanyja
áldott állapota alatt nagyon jó

baba volt. Az anyuka mindösz-
sze négy kilót hízott a kilenc
hónap alatt, s hivatását gyako-
rolva november közepén még
kosárlabdaedzéseket tartott. Az
igazi terhességet csak az utolsó
egy hét jelentette számára, ad-
dig a mindennapi természetes
életét élhette.

– Apukája zenész, én sporttal
is foglalkozom, nem csoda, hogy
sokat mozgott és nagyra nõtt –
meséli az édesanya a kis Lam-
bertrõl, aki dr. Kovács Gábor
szülész-nõgyógyász-genetikus
segítségével látta meg a napvilá-
got, éppen egy nappal a születé-
sére kiírt dátum elõtt. 

(Folytatás a 4. oldalon.)
Az év elsõ szekszárdi újszülöttje, 

Weisz Lambert és édesanyja

Vidám újévnyitó örömünnep a Budapest
Ragtime Banddel
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Bárányfelhõs 
gyermekszoba várja

Széki József
(balról) és

Gayer Ferenc
mókázása 

egyedi
„hangszereken”
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Most köszönöm meg
Hétrõl hétre levelek, képeslapok, le-
velezõlapok tucatjait kapja szerkesz-
tõségünk. Van, aki ötletet ad, témát
javasol, más a véleményét mondja
el, akad, aki kri-
tikát fogalmaz
meg, mások el-
ismerésüknek
adnak hangot.
Megírják, hogy
egy-egy cik-
künk témája,
fõszereplõje
vagy a szerzõ munkája miért tet-
szett, érdeklõdnek egy-egy érdekes
fotónk felõl, dicsérnek, bátorítanak,
biztatnak bennünket. Még a ke-
resztrejtvény megfejtõi között is
szép számmal vannak, akik nem
csak a helyes választ küldik be, ha-
nem kedves sorokat, jókívánságo-
kat is mellékelnek ahhoz, kifejezve
szeretetüket az újság, egyúttal ked-
ves városuk, Szekszárd iránt.   

Sokszor meglepõen nagy távol-
ságról érkeznek visszajelzések egy-
kori szekszárdiaktól, akikhez lám,
több száz, sõt, külföldre, akár több
ezer kilométerre is eljut az újság ro-
konok, barátok vagy ismerõsök jó-
voltából. Ezt jelezte például a 72
éves Milotai Julianna – vagy mint
mondta, szekszárdi kortársainak
csak „Julkó” – telefonhívása, aki a
Liszt Ferencrõl szóló sorozatunk-
nak örült nagyon. Boldogan mesél-
te, hogy amikor meglátogatta Ame-
rikában lakó lányát, aki Manhat-
tanben tanít, egy étteremben ép-
pen Bartók Béla képe alatt ebédel-
hettek, s nagyon büszke volt ma-
gyarságára. Julkó néni  29 éves ko-
ráig élt Szekszárdon, örömmel em-
lékszik régi iskolájára, s osztályfõ-
nökére, Létay Menyhértre, aki cso-
dálatos tanár volt. Nála „a lyukasóra
sosem volt lyukas”, s megszerettet-
te diákjaival a zenét, még a matek
és fizika röpdolgozatírás alatt is ko-
molyzene szólt a lemezjátszón. 

Julkó néni örült a hírnek a meg-
szépült csurgóról, amihez pénzzel
is hozzájárult, ahogy a vasútállomás
freskóinak helyreállításához is.
Amikor Szekszárdra jön meglátogat-
ni édesanyja húgát, mindig megké-
ri, hogy gyûjtse össze neki a Szek-
szárdi Vasárnapokat. „Rég Budapes-
ten élek, de vidéki vagyok, és min-
dig az is maradok.” – mondta el-
csukló hangon a telefonba.

Kedves Julkó néni és minden
kedves olvasónk! Munkatársaim ne-
vében ezúton köszönöm meg meg-
tisztelõ figyelmüket, visszajelzései-
ket, hasznos információikat, s kívá-
nom, hogy 2012-ben is változatlan
érdeklõdéssel forgassák lapunkat.
Igyekszünk rászolgálni.

Cser Ildikó
fõszerkesztõ

Közszolgáltatási díjak: infláció körüli áremelés 

A városi közgyûlés döntéseibõl
Az önkormányzat, mint a helyi köz-
szolgáltatás díjait meghatározó
árhatóság, december 15-én, a
2011-es év utolsó közgyűlésén
döntött az új díjakról, többek kö-
zött meghatározta, a szippan-
tottszennyvíz-szolgáltatás és a szi-
lárdhulladék-kezelés tarifáit.

Valamennyi esetben a prognosztizált
infláció körüli áremelést fogadott el,
ennek ellenére például a lakossági hul-
ladékszállítás havi díja körülbelül any-
nyi lesz 2012-ben, mint amennyi az elõ-
zõ év elején volt. Mint ismeretes, év-
közben a szelektív hulladékgyûjtés le-
hetõségeinek bõvülésével, a heti egy-
szeri szállítás bevezetésével a lakosság
terhei is csökkentek: a 140 literes mi-
nimális szerzõdésmennyiséget 110-re
mérsékelte rendeletében az önkor-
mányzat.

– Az év folyamán több költségelem
is drágult – mondta el Ács Rezsõ alpol-
gármester –, jelentõs mértékben emel-
kedtek például az üzemanyagköltsé-
gek. Átadásra kerültek a dél-balatoni és
Sió völgye hulladékgazdálkodási pro-
jektben elkészült mûtárgyak elemei,
mint például a szekszárdi  hulladékud-
var, aminek a költségei ugyanúgy meg-
jelennek az árban, mint az újabb sze-
lektív hulladékgyûjtõ szigeteké. Mind-
ezek ellenére a városunkban alkalma-
zott hulladékkezelési díjak dél-dunán-
túli, de országos viszonylatban is átla-
gon aluliak, más településeken, váro-
sokban ennél magasabb áron vehetik

igénybe a szolgáltatást – jegyezte meg
Ács Rezsõ. Az alpolgármester hozzátet-
te: a folyamatos hatékonyságjavító in-
tézkedésekkel féken tartjuk a díjat.

A piaci, illetve vásári díjakkal kap-
csolatban eddig jelentõs eltérések mu-
tatkoztak az egyes szolgáltatások terén,
amit az önkormányzat sem tart helyén
valónak a továbbiakban, éppen ezért
az egységesítési törekvés már a követ-
kezõ évben megtörténik. Átlagosan
mintegy négyszázalékos áremelés lesz,
ami az elviselhetõ kategória. 

Közmeghallgatás: 
higgadt párbeszéd a város-

vezetés és a lakók között
Megtelt a városháza konferenciaterme
a csütörtök kora esti közmeghallgatás-
ra. Régen jöttek el erre a fórumra eny-
nyien, amely higgadt hangnemben,
kulturált körülmények között zajlott,
valóban egymás érveit elfogadó konst-
ruktív párbeszéd alakult ki a városveze-
tés és a lakosság képviselõi között.

A központi témát, a szekszárdi örök-
zöldnek számító vízelvezetés, csator-
názottság hiányosságaiból adódó,
egyes utcákban lecsapódó anomáliák
jelentették. A polgármester válaszában
kijelentette: „A következõ idõszakban
egy átfogó csatornahálózati rekonst-
rukciós programba kezdünk. Ennek
keretében vásárolunk egy korszerû
csatornatisztító gépet, amivel az összes
eldugult vízelvezetõ árkot meg tudjuk
nyitni. A Magura záportározótól kiin-
dulva minden kisebb-nagyobb vízelve-
zetõ csatornához el fogunk jutni.”

Nincs közmeghallgatás belvárosi
parkolási gondok felemlegetése nélkül,
bár eme téma ezúttal nem telepedett
rá úgy a fórumra, mint korábban.
Rochi László arra hívta fel az illetékesek
figyelmét, hogy a fizetni nem akarók
ezúttal a Csokonai és az Ady utca kör-
nyékét szállták meg, nem éppen euró-
pai állapotokat elõidézve. Mindezt
megszüntetendõ, javasolta az említett
utcák beemelését a fizetõ zónába. A vá-
rosüzemeltetés illetékesei már a jövõ
héttõl odafigyelnek erre a felvetésre.

Formadi Anna a témával kapcsolato-
san elmondta: a parkokat, köztereket
megrongáló, környezeti ártalmakkal járó
parkolás meglátása szerint szinte divattá
vált, kérte, hogy a közterület-felügyelõk
jobban figyeljenek oda erre a jelenségre. 

Nem lesz gond 
a hiteltörlesztéssel 

Az Agóra-program, nevezetesen a Ba-
bits Mihály Mûvelõdési Ház beruházá-
sának leállása is szóba került. Horváth
István elmondta, hogy már legkésõbb
február elején kiírják az új közbeszerzé-
si pályázatot, és tavasszal folytatódnak
a munkálatok, így a 2012 végére terve-
zett átadás nincs veszélyben. Arra a kér-
désre, hogy nem roppan-e össze a város
ennyi párhuzamosan futó nagyberu-
házás (élményfürdõ, új uszoda, Babits,
megyeháza) terhe alatt, a polgármester
határozott nemmel válaszolt: „A beru-
házások tervezésénél, megvalósításánál
mindig szem elõtt tartottuk és tartjuk
a város teherbíró képességét” – mond-
ta Horváth István.  B. Gy.

Közgyûlés után
Sajtótájékoztatót tartott a szocialista frakció

Az MSZP frakció egyetért azokkal
a közüzemidíj-emelésekkel, ame-
lyek nem haladják meg a közpon-
tilag prognosztizált 4,2 százalékos
inflációt, de az efölöttit nem tart-
ják elfogadhatónak. 

A hulladékszállítási díjjal kapcsolat-
ban Halmai Gáborné a közgyûlés
után tartott sajtótájékoztatón úgy fo-
galmazott, hogy az inflációmértékû
áremelkedést nem január elsejétõl,
hanem áprilistól kellene bevezetni,
hiszen a korrekció 2011 áprilisában
történt. Az ellenzék képviselõi elfo-
gadják, hogy a hulladékudvar belé-
pése, a szelektív szigetek számának
növekedése árfelhajtó tényezõ, de
Halmainé úgy fogalmazott: ennek ér-
vényesítése akkor korrekt, ha e kör-
nyezetvédelmi szempontból fontos
fejlesztések minden városlakó számá-
ra kényelmesen elérhetõek lesznek.

A vásári és piaci díjtételek 16-28
százalék közötti emelésével sem ért
egyet az MSZP, és kifogásolják, hogy
a díjemelést egyik területen sem kí-
séri fejlesztés. Elismerik ugyanak-
kor, hogy egyes vásári bérleti díjak
valóban alacsonyak, az emelés ott in-
dokolt.

A szocialisták sürgetik a távfûtést
szolgáltató Alfa Nova Kft.-vel az éven-
kénti szerzõdés megkötését. Hogy a
2019-ben lejáró bérleti szerzõdés
megszûnése után korrekt legyen az
elszámolás, tisztában legyen az akko-
ri képviselõ-testület, hogy milyen va-
gyonérték-növelõ fejlesztéseket haj-
tott végre az üzemeltetõ a város tulaj-
donán, amiért a városnak majd fizet-
nie kell a visszavételkor. 

A sajtótájékoztatón elhangzottak-
ra reagálva Ács Rezsõ alpolgármes-
ter elmondta: A szocialisták által ki-
fogásolt hulladékszállítási díj kap-
csán már a közgyûlésen is hangsú-

lyoztuk, hogy a rendeletben megha-
tározott díj a lakók számára nem je-
lent többletköltséget havi szinten a
2011. év eleji költségekhez képest.
A hulladékgazdálkodási program ke-
retében egy lakossági hulladékudvar
átadása tavaly már megtörtént, a kö-
vetkezõ megnyitása februárban vár-
ható. Új szolgáltatásként 2012. év
elejétõl áttértünk a házhoz menõ
szelektív hulladékgyûjtési rendszer-
re, ami sokkal kényelmesebb a vá-
roslakók számára, és tovább csök-
kenti a környezeti terhelést.

A további díjakkal (például piaci-
vásári tarifák) kapcsolatban az alpol-
gármester megjegyezte, nem díjeme-
lés, hanem a díjrendszer átalakítása
történt meg. Ez azt jelenti, hogy a kü-
lönbözõ díjtételeknél eltérõ mérté-
kû módosítást fogadott el a közgyû-
lés. Ezek nagy része azonban nomi-
nál értéken viszonylag kis összegû
változást jelent. B. Gy.
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Az önkormányzati tulajdonú Alisca
Terra Kft. az elmúlt évekhez hasonló-
an elszállítja a kidobott karácsonyfá-
kat. A hulladékgazdálkodási cég azon-
ban idén egy új akciót indított, mely-
nek részleteirõl szerdán Horváth Ist-
ván polgármester tájékoztatta a sajtót.

A megyeszékhely elsõ embere el-
mondta: az új kezdeményezés az ün-
nep után feleslegessé vált fenyõknek a
korábbinál hatékonyabb begyûjtésé-
rõl, illetve rászorulók számára történõ
felajánlásáról szól. A városban 30 he-

lyen jelöltek ki úgynevezett „kará-
csonyfagyûjtõ pontot”, ahol a lakosság
elhelyezheti a kiszolgált tûlevelûeket. 
A gyûjtõhelyekrõl a hónap végéig az
Alisca Terra Kft. folyamatosan szállítja
el a fákat, amiket azután rászorulók-
nak ajánlanak fel, akik ezzel csökkent-
hetik fûtési költségeiket.

– Az akció célja kettõs – hangsúlyoz-
ta Horváth István polgármester. – Tisz-
tább, rendezettebb marad a város, a ki-
dobott fenyõk meleget adnak a rászo-
rulók otthonaiban.

„Szekszárd Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala
a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 10. § (1)
bekezdése alapján pályázatot
hirdet a Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési és -fejlesztési
Igazgatóság Városigazgatási és 
-rendészeti Osztályán

KÖZTERÜLET-FELÜGYELÕ 

MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.

A részletes pályázati felhívás a
www.szekszard.hu honlapon, a
Közügyek/Állás menüpontban
tekinthetõ meg.”

Meleget adnak a kidobott fenyõk

Horváth István
polgármester

az Alkotmány és
a Kecskés Fe-

renc utca sarkán
kialakított gyûj-

tõpontnál

Hatályba lépett 
Magyarország 

új Alaptörvénye
A január 1-jén
hatályba lépett
új alkotmány
Nemzeti hitval-
lás elnevezéssel
tartalmaz pre-
ambulumot ,
amely a Him-
nusz „Isten,
áldd meg a ma-
gyart!” sorával
kezdõdik.

„Büszkék vagyunk az országunk
megmaradásáért, szabadságáért és füg-
getlenségéért küzdõ õseinkre. Büsz-
kék vagyunk a magyar emberek nagy-
szerû szellemi alkotásaira. Büszkék va-
gyunk arra, hogy népünk évszázado-
kon át harcokban védte Európát, s te-
hetségével, szorgalmával gyarapította
közös értékeit” – olvasható a hitvallás-
ban, amelyben az áll: „nem ismerjük el
az 1949. évi kommunista alkotmányt,
mert egy zsarnoki uralom alapja volt,
ezért kinyilvánítjuk érvénytelenségét”. 

Az új Alaptörvényben önálló fejezet
tartalmazza az alapvetõ jogokat és kö-
telességeket. Újdonság, hogy az Alap-
törvény a magzat életét a fogantatástól
kezdve védi, és tiltja az emberi egyed-
másolást. Rögzíti azt is: házasság csak
férfi és nõ között jöhet létre. Alaptör-
vényi rangra emelkedett a – csak szán-
dékos, erõszakos bûncselekmény mi-
att kiszabható – tényleges életfogytig
tartó szabadságvesztés, és mostantól
mindenkinek joga van – törvényben
meghatározottak szerint – a személye,
illetve a tulajdona elleni vagy ezeket
közvetlenül fenyegetõ jogtalan táma-
dás elhárításához. 

Míg a korábbi alkotmány a határon
túli magyarok iránti felelõsségérzésrõl
szólt, az új alaptörvény azt tartalmazza:
Magyarország felelõsséget visel sorsu-
kért, elõsegíti közösségeik fennmara-
dását, fejlõdését, támogatja magyarsá-
guk megõrzésére irányuló törekvései-
ket, jogaik érvényesítését, közösségi
önkormányzataik létrehozását és a szü-
lõföldön való boldogulásukat.

Az Alaptörvény teljes szövege elol-
vasható az országgyûlés honlapján:
www.mkogy.hu.

Kávézó, új kiállítótermek, fedett színpad

Újjászületett a régi Vármegyeháza
Befejeződött a Béla király téri ré-
gi Vármegyeháza korszerűsítése.
Az épület nemcsak kívül, hanem
belül is megújult, és új tartalmat
is kapott: új kiállítóterek nyíltak,
amelyek – többek között – Tolna
megye életét mutatják be. A fel-
újított épület ünnepélyes megnyi-
tóját december 22-én, csütörtö-
kön tartották.

Szekszárd belvárosában 1828 és 1833
között Pollack Mihály tervei alapján ké-
szült el a klasszicista stílusú épület,
amelyre már nagyon ráfért a felújítás.
A projekt teljes költségvetése megha-
ladja a 830 millió forintot, amelyhez
pályázati forrásból 615 millió forintot
használhatott fel a szekszárdi és a Tol-
na Megyei Önkormányzat. A fejleszté-
si program a „Szekszárd Megyei Jogú
Város Kulturális életének javítása a Vár-

megyeháza és környéke felújításával”
címû projekt keretében valósult meg,
az Európai Unió támogatásával, alig
több mint egy év alatt. Felújították a
teljes tetõszerkezetet és a homlokzatot
is. A nyílászárók cseréjével, a komplett

gépészeti korszerûsítés-
sel a 21. századnak meg-
felelõ infrastruktúrát ka-
pott a régi épület, amely
nemcsak külsõleg nyer-
te vissza eredeti szépsé-
gét, hanem új funkciók-
kal is gazdagodott. Új
múzeumi tereket hoz-
tak létre, így az ódon fa-
lak között a Wosinsky
Mór Megyei Múzeum
több kiállítása is helyet
kapott. A projekt kereté-

ben elkészült a mû-
emléki vármegyehá-
za belsõ udvarának
rekonstrukciója, fe-
dett színpadot alakí-
tottak ki, ahol kon-
certek, szabadtéri
rendezvények tart-
hatók a jövõben.  

Az építészeti mun-
kákon kívül info-
kommunikációs aka-
dálymentesítésre, és
nagy értékû eszköz-
beszerzésre is sor ke-
rült, továbbá egy, az

épület stílusában kialakított kávéház-
zal is bõvült a szolgáltatatások köre. A
pályázatnak köszönhetõen a jövõben
megszépül a Béla király tér, a belváro-
si római katolikus templom környeze-
te is, a jövõ év elején környezetbe illesz-
kedõ kényelmes, esztétikus utcabúto-
rok kerülnek a térre – mondta el az
épület avatóünnepségén Horváth Ist-
ván, Szekszárd polgármestere.

Az ünnepélyes átadáson dr. Puskás
Imre, a Tolna Megyei Önkormányzat
Közgyûlésének elnöke hangsúlyozta:
habár az épület állami tulajdonba kerül,
a Tolna Megyei Önkormányzat hasz-
nálati joga a jövõben is megmarad. Az
épületben berendezett új kiállítótere-
ket L. Simon László, az Országgyûlés
kulturális és sajtóbizottságának elnöke
nyitotta meg.  wj

A pincétõl a padlásig megújult a szép középület

19. századi tudástár és történelmi játszóház
mutatja be Tolna megyét
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(Folytatás az 1. oldalról.) 
Az apuka fiút várt, az anyuka lányt, így
aztán egy fiú és egy lány nevet válasz-
tottak. Az édesapa „gyõzött”, nagy bol-
dogságára fia született, aki egy zenész
társa után kapta a különleges és na-
gyon ritka Lambert nevet. Az anyuká-
nak is tetszett ez a név, hiszen már a je-
lentése is nagyon szép: „országszerte
híres”. A név elsõ szótagja: bárányt je-
lent, amely a szelídséget és kedvessé-
get juttatja eszünkbe. Híres „elõdei”
vannak az újszülöttnek: Szent Lam-
bert, Lambert magyar herceg – I. Béla
király fia –, Lambert Wilson angol szí-

nész és ne feledkezzünk meg – fõleg az
édesapa hivatására gondolva –, hogy
van egy Lambert nevû híres angol ze-
nekar is.  

Mire ezek a sorok megjelennek, a
2012-es esztendõ elsõ szekszárdi állam-
polgára, Weisz Lambert már bárány-
felhõs kis szobájában – melyet édesap-
ja festett ki –, szüleitõl körülvéve, nap-
ról napra növekedve élvezi a szerete-
tet, amellyel várták, s amellyel a tágabb
család is körbeveszi.

Hosszú, boldog, sikeres, egészséges
életet kívánunk, kis ember.  

Sas Erzsébet   

Bárányfelhõs 
gyermekszoba várja

Fiatalok köszöntötték az idõseket
A karácsonyt megelõzõ hétvégén egy
kis meglepetéssel kedveskedtek a
nemrég megválasztott Szekszárdi Ifjú-
sági Önkormányzat (Szifön) és a Szek-
szárdi Önkéntesek Klubja tagjai a
Mérey utcai Idõsek Otthona szépko-
rú lakóinak. Ínycsiklandó süteménye-
ket készítettek, amelyeket énekkel, gi-
tárjátékkal színesített ünnepi mûsor
keretében adtak át ajándékul decem-
ber 17-én. 

Az esemény láthatóan jó hangulat-
ban zajlott, a helyszínen az ünnepi
rendezvény egyik koordinátora,
Péger Erika lapunk kérdésére el-
mondta: a nagy szeretettel összeállí-
tott finomságokat már elõzõ délután
elkészítették a fiatalok a Baka István
Általános Iskolában, amelyeket kisebb
gyerekek segítségével díszítettek. 

A mûsorban három karácsonyi dalt
és egy karácsonyi verset is elõadtak,
így például a Pásztorok, keljünk fel,
vagy a Karácsonynak éjszakáján, Jé-
zus születése napján címû ének is fel-
csendült gitárkísérettel, de egy angol
nyelvû karácsonyi dal is elhangzott. 

A siker nem maradt el: a mosolygós,
sokat látott szemekben õszinte öröm-
mel teli csillogás tükrözõdött a mûsor
és a sütemények kínálása közben. Az
eseményt számos civil szervezet és cég
is támogatta, így a Polip Ifjúsági Iroda,
a Fiatalok Tolnában Tolnáért Egyesü-
let, a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.,
az Idesüss Pékség, valamint a Baka Ist-
ván Általános Iskola. Az asztalokra töb-
bek között teasütemények, mézeska-
lács, de muffinok is kerültek. 

Gyimóthy Levente

Köszönet az adományokért
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat szek-
szárdi csoportja hálás köszönetét fejezi
ki annak a sok támogatónak, akik kará-
csony elõtt a SPAR üzletben élelmiszert
adományoztak szegény embertársaink
részére, ezzel is segítve mindennapjaikat
az ünnep elõtt. Az önök nagylelkûsé-
gének köszönhetõen igazán szép meny-
nyiségû adomány gyûlt össze, így: 250 kiló
liszt, 170 kiló cukor, 50 liter étolaj, 30 kiló
rizs, 104 csomag tészta (52 kiló), 5 cso-
mag szaloncukor (50 deka/darab), egye-
bek: lencse, bab, narancs, konzerv, kakaó-

por, csokoládé, nápolyi, margarin. Szek-
szárd Megyei Jogú Város Önkormányza-
ta 320 ezer forinttal járult hozzá a 250 ka-
rácsonyi csomag elkészítéséhez, valamint
az Eckert család nagyobb mennyiségû al-
mát adományozott. Segíteni tudtunk 250
családon, illetve egyedülálló, nehéz hely-
zetben élõ embertársunkon, valamint a
hajléktalanszállón és a börtönben élõk
számára is egy kis örömöt szerezhettünk.
Boldog, örömteli, egészségben megélt új
évet kívánunk: a Máltai Szeretetszolgálat
minden munkatársa.

Az 1980-ban, fõiskolát és Zeneakadé-
miát végzett fiatalokból megalakult Bu-
dapest Ragtime Band immár sokadik
éve hagyományosan a szekszárdi újévi
koncert fellépõje, így volt ez idén is.
Mit jelentett ön szerint a fennállásuk
óta eltelt három évtized a zenekar tag-
jai számára, és milyen színt hozott a
BRB a magyar zenei életbe? – kérdez-
tük Gayer Ferencet, az együttes veze-
tõjét a hangverseny elõtti percekben.

– Annak idején barátságból nõtt ki ez
a közös zenélés. A Nagy balhé címû film-
ben aztán hallottuk az elsõ ragtime-okat,
ahol eredeti Scott Joplin-rageket hasz-
náltak, ezek nagyon megtetszettek, el-
kezdtük áthangszerelni õket, s így ala-
kult ki tulajdonképpen a zenekar. Mit
adott ez nekünk? Természetesen barát-
ságot, mivel mindenki profi zenész, a ze-
ne iránti örömet, megélhetést, utazást,
rengeteg élményt, legyen az kulturális,
gasztronómiai vagy egyéb érdekesség.
A magyar zenei palettán pedig, mond-
hatnám, az egyik legfontosabb tradicio-
nális dzsesszt játszó zenekar a Budapest
Ragtime Band, mert az elsõ eredeti,
klasszikus ragtime-okat mi játszottuk
Magyarországon, tudomásom szerint. 
– Mit jelent a szó: ragtime?

– A „ragged time” szaggatott idõ kife-
jezésre utal, annak az elõadásmódnak
egyfajta aposztrofálása ez, ami erre a ze-

nére jellemzõ. A ragtime a dzsessz egyik
gyökere, az 1880-es évek táján alakult
ki, és ötvözte magában az európai klasz-
szikus zenei stílust, harmóniát, formát,
valamint az afroamerikai játékmódot. A
kezdetekkor zongorán játszották, de ké-
sõbb számos kiváló nagyzenekar is ûz-
te. S bár a dzsessz alapja, önálló mûfaj-
ként is él, sokfajta zenei kultúrát ötvöz
és játsszák klasszikus vonósnégyesek,
rézfúvószenekarok is. A Budapest Rag-
time Band egyébként sokféle más ze-
nét is játszik, például vidám operafeldolgo-
zásokat, de mindegyik errõl a tõrõl fakad.
– Milyen hangszereken játszanak
az együttes tagjai?

– Wessely János: dob, jómagam bõ-
gõzöm, Stein Ferenc: zongora, Széki
József: xilofon, ének, konferanszié, mó-
kamester, és van három fiatalunk: Kiss
Bálint: harsona, Bukovinszky Balázs:
trombita, Novák Péter: klarinét. Jelen-
leg heten vagyunk, de voltunk már tíz-
nél többen is.
– Itt kell meg kérdeznem, hogy bár
sokan várták õt ma, úgy tudom,
nem látjuk már az együttesben a
szekszárdi születésû Farkas Gá-
bor klarinétost, aki alapító tagja
volt a zenekarnak?

– Gábor két éve úgy döntött, hogy
másképp képzeli el a jövõjét, tanít és
más dolgokkal foglalkozik. Engem sze-
mély szerint harmincéves barátság fûz
hozzá, meghatározó egyénisége volt a
Budapest Ragtime Bandnek, és sajnál-
juk, hogy elment. 
– Milyen terveik vannak 2012-re,
hol hallhatja önöket a közönség? 

– A legtávolabbival kezdeném. Nagy
örömünkre egy tavalyi sikerünk után
visszahívtak bennünket idén is Svédor-
szágba. Tehát augusztusban odautazunk,
és eköré szervezõdik egy európai turné,
amelynek Kolozsvár lesz a végállomása.
De addig is az Óbudai Társaskörben foly-
tatjuk a klubunkat, és olyan koncertje-
ink is lesznek, ahol más elõadómûvészek-
kel együtt lépünk fel. Cser Ildikó

Tell Vilmos ragtime ritmusbanSzülessen 
meg szívünkben 

a szeretet
EGYEDÜLÁLLÓAK KÖZÖS ADVENTJE

Advent vége felé hagyományaiknak
megfelelõen idén is közösségben
történõ ünneplésre várták az egye-
dülálló, nyugdíjas szekszárdiakat a
Szent Erzsébet Katolikus Karitasz
munkatársai. A hó, a síkos utak elle-
nére telt ház volt a plébánia Wosins-
ky közösségi házában, ahol Bacsmai
László atya köszöntõjében az advent
jelentõségérõl beszélt. Amilyen az
adventünk, olyan a karácsonyunk –
mondta. 

Aki csak a karácsonyt akarja ünne-
pelni, az valószínûleg csalódni fog.
Fontos, hogy megszülessen szívünk-
ben a szeretet, ami kitart a következõ
karácsonyig. Szavai után a katolikus
óvoda és iskola diákjai adtak ünnepi
mûsort. A saját készítésû sütemények
elfogyasztása, a kötetlen beszélgetés
elõtt Csík Attiláné önkéntes elmond-
ta, hogy a Karitász eredményes évet
zárt, mert sokaknak, sokféleképpen
tudtak segíteni, ami az összefogásnak
volt köszönhetõ. A hagyományos ada-
kozókhoz idén Szekszárd önkormány-
zata is csatlakozott, hatékonyan segít-
ve ezzel a rászorulókat. R. I.

Gayer Ferenc
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(Folytatás az 1.oldalról.) 
Nem csak a ragtime-ba mártott, dixie-

landdel és dzsesszel fûszerezett mûfa-
jok változatossága, de a jókedvû, tánc-
cal, játékos, tréfás mozgással kísért
elõadásmód is hozzájárulhat az új esz-
tendõ derûjéhez, még egy olyan, csu-
pa vidám zeneszámot követõ, komoly
zenemû esetében is, mint Gioacchino
Rossini Tell Vilmos nyitánya, ami ter-
mészetesen a Budapest Ragtime Band
elõadásában minden komolyságát
elveszítette, az eredeti mû kifigurázása
volt. Szilveszter-újév idején gyakran
Összecsendül két pohár. Az örökzöld
slágert Gayer Ferenc, a zenekar vezetõ-
je alkalmazta a Ragtime Bandre és Szé-
ki József énekhangjára. A lírai dal után
a Macskafogó dallama sejlett fel, de im-
provizatív átvezetéssel egy rapre ha-
jazó zeneszám következett, annak
megfelelõ külsõségekkel: a Sweet
Georgia Brown újrafogalmazása, majd
egy elsöprõ xilofonszóló, és jöhetett
Kiss Bálint elõadásában a 12. utcai rag
harsonán. Az egyik különleges szóló-
szám után jött a másik: Széki József
elõadásában a Nola, xilofonon. Aztán
vérbeli örömzene egy dobszólóval
Weszely Jánostól, és a kevésbé valódi
után egy igazi ragtime következett, a
Black And White rag, majd újabb visz-
szatérés az operához: Bizet Carmen
egy dallamfolyammal szenvedélyes
spanyol ritmusban. Aztán a „Jó estét
kívánok, megjöttek a fehérvári
huszárok…” stilizált magyaros paraszti
öltözetben, és utazzunk tovább:
„Meine Damen und Herren…” Majd
Stein Ferenc fergeteges zongoraszóló-

ja következett, és már bátran elmond-
hattuk, hogy ez egy csodálatos világ:
The Wonderful World, adta elõ a Rag-
time Band a közönség közre-
mûködésével Louis Armstrong
klasszikusát. Ezután Széki József az
újév hajnalán egy igazán odaillõ verset
szavalt Mézga Aladártól a jövõhöz. A
ráadás természetesen Ragtime volt,

aztán egy közismert, jókedvû orosz dal,
a Kalinka.

Csupa jókedv és vidámság vár ránk
a 2013-as évben is, ha teljesülnek Szé-
ki József búcsúzó szavai, vagyis, hogy
egy év múlva újra találkozunk, és a
következõ évet ismét örömzenével
kezdhetjük. 

Kovács Etelka

Vidám újévnyitó örömünnep a Budapest 
Ragtime Banddel

Tűzzománcok 
STEKLY ZSUZSA

zománcmíves
FOHÁSZAIM

címû kiállítása nyílt meg január 
5-én (csütörtökön)

Az I.Béla Gimnázium, Informatikai
Szakközépiskola, Kollégiumának

galériájában 
(Szekszárd, Kadarka u. 25–27.). 

A kiállítást Kubanek Miklós tanár, új-
ságíró nyitotta meg, közremûködött:
Rizner József (szintetizátor) és Tóth
István gitáros elõadó. A program há-
zigazdája: dr.Buri Antalné kollégiumve-
zetõ volt. Az alkotások február 1-jéig
tekinthetõk meg.

„Tell Vilmos” a xilofonnál

Hátul: Stein Ferenc (zongora), Gayer Ferenc (bõgõ), 
Wessely János (dob). Elöl: Novák Péter (klarinét), 

Bukovinszky Balázs (trombita), Kiss Bálint (harsona) 
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„Aki elhagyta magát, az elpusztult, megfagyott és eltemette a nagy orosz föld”

Doni áttörés – 1943. január 12.

Ez a részlet 1943 januárját
és az utána következõ 
menekülést idézi fel:

Elkezdõdött az 1943-as év, és nem tud-
tuk, mit hoz számunkra ebben a ször-
nyû országban, hazánktól távol. Az oro-
szok támadásokat kezdtek, mindig
több volt a sebesült. A hatosokat meg-
kezdték váltani, közben kiérkeztek a
hajmáskéri nehéztüzérek. Az oroszok
nagy támadásokba kezdtek, de január
13-án az új ezred is támadást indított,
és sikerült az oroszokat visszaszorítani.
Rengeteg volt a sebesült, a kórház meg-
telt. A déli oldalon az oroszok áttörtek
az olasz fronton, így a magyarok sem
tudták tovább tartani magukat, a nagy
túlerõ és a tankok támadását nem lehe-
tett megállítani. Mi is parancsot kap-
tunk a kiürítésre: minden sebesültet
elszállítottunk és 16-án délelõtt eljöt-
tünk Krinyicáról a sebesültszállító au-
tóra rakott kórházfelszereléssel. Ami-
kor a falut elhagytuk, az oroszok ak-
nákkal lõttek utánunk. Elfoglalták
Krinyicát, nekünk meg megkezdõdött

a hosszú szenvedés. Nem volt utána
megállásunk, mert az orosz hadsereg
valóban üldözött minket. 

Mi, amikor Krinyicáról eljöttünk,
parancsba kaptuk, hogy hol kell ismét
települnünk, a németek azonban Oszt-
rogos elõtt lezárták elõttünk az utat,
és nem engedtek tovább. Hiába mu-
tattuk a parancsot, csak vissza akartak
fordítani. Nagy tumultus támadt és
kezdtek széledni a magyarok, mert
közben este lett. Mi is azt vettük észre,
hogy a tisztek eltûntek, így mi is, a né-
meteket kikerülve, bementünk Oszt-
rogosba. A város tele volt menekültek-
kel, menekült katonákkal. Megkeres-
tük a városparancsnokságot, jelentkez-
tünk, megmutatván a parancsot, hogy
hová vagyunk irányítva. A parancsnok-
ságon egy százados azt mondta, le-
gyünk nyugodtan, oda már nem tu-
dunk menni, be vagyunk kerítve, hol-
nap reggel majd megpróbáljuk, és ki-
vágjuk magunkat. Bementük egy rak-
tárba, kértük a raktárparancsnokot,
hogy cserélje ki a bakancsainkat szõr-
csizmára. Tele volt a raktár, de elkül-
dött bennünket, nem cserélte ki. Oszt-

rogosban volt raktá-
rozva a magyar had-
sereg téli ruházata, a
tartalék élelmiszer,
amit sajnos nem ad-
tak ki. A városban ta-
láltunk élelmiszert,
így két nap után tud-
tunk egy keveset en-
ni, és úgy döntöt-
tünk, hogy megpró-
bálunk a városból ki-
menni.

Elindultunk Ve-
rettye irányába és
mindig figyeltük,
nincsenek-e elõt-
tünk oroszok, ne-
hogy elfogjanak ben-
nünket. Hatan vol-
tunk együtt nagyon
jó barátok. Varga De-
zsõ õrmester, Pap Jó-
zsef õrvezetõ, Láz La-
jos õrvezetõ, Her Fe-
renc õrvezetõ, Ma-
ronics Vendel õrve-
zetõ és Müller Már-
ton õrvezetõ. Megfo-
gadtuk, hogy egy-

mást nem hagyjuk el. Így vágtunk ne-
ki a rettenetes hidegben, az 1-2 méte-
res hóban a nagy orosz mezõnek, tel-
jes bizonytalanságban, elszakadva az
alakulatunktól. Azt sem tudtuk, hogy jó
úton megyünk-e, de ez volt a letapo-
sott, járható út, és úgy gondoltuk, a ma-
gyarok ezen az úton mentek. Vissza-
néztünk, és Osztrogos lángokban állt.
A sok felhalmozott készlet mind a tûz
martaléka lett. Szembe jött velünk egy
jármû nagy csörömpöléssel, azt gon-
doltuk, hogy tank. Elbújtunk a hóba, és
mikor odaért, láttuk, hogy a mi autóbu-
szunk. Megállítottuk, kérdeztük, hová
akar menni, mire õ azt mondta, Osztro-
gosba irányították. Mutattuk, hogy az

lángokban áll, így megfordult, mi is be-
ültünk, és így mentünk tovább. Talál-
tunk egy szánkó kenyeret, ami olyan
fagyott volt, hogy nem lehetett enni.
Tüzet raktunk, körbe melegítettük, és
ami felolvadt, körberágtuk. Ismét to-
vább indultunk, és elértük Horváth
hadnagyunkat, aki szintén felült és visz-
sza is irányított bennünket, hogy a mi
embereinket próbáljuk összegyûjteni.
Sikerült is tíz fõt összeszedni. Így ér-
tünk Verettyére, ahol a buszt elvették
tõlünk.

Ismét gyalog mentünk, de most már
egész karavánokban. Éhesen, fáradtan
mentünk egész éjjel. Egy faluban be-
mentünk egy házba megpihenni, de
tovább mentünk, mert a házban na-
gyon ellenségesen bántak velünk, és
úgy gondoltuk, jobb lesz minél elõbb
tovább menni. Közben már jöttek a
magyar katonák is. 

Így mentünk tovább, míg egy na-
gyobb helységbe értünk, ahol már
minden tele volt menekülõ magyar ka-
tonákkal. A felsõbb parancsnokok kö-
zül itt már voltak néhányan, õk össze-
gyûjtötték azokat a tiszteket, akik a csa-
patukat elhagyták, és kiküldték õket
felderíteni, hogy az oroszok hol van-
nak. Reggel rendezni akarták a csapa-

tokat, hogy együtt legyenek, ezért a té-
ren kezdték összegyûjteni az alakulato-
kat. Rengeteg ember gyûlt össze, ami-
kor jött egy repülõ, és elkezdett gép-
puskázni. Egybõl felbomlott minden
rend, mindenki menekült, semmiféle
nehézfegyver nem volt. Sok ember
még a puskáját is elhagyta, csak az éle-
tét próbálta menteni. 

Közben ismét megközelítettek az
oroszok, akik sítalpon sokkal gyorsab-
bak voltak nálunk: azt hiszem, teljesen
nem is akartak bennünket elérni. Itt
már német menekülõ is sok volt, de õk
nagy részben teherautókkal menekül-
tek. Közben a német csapatok felvo-
nultak, így nekünk sikerült az oroszok-
tól elszakadni, és idõnként volt lehetõ-
ség egy-két napi pihenõre, amit tisztál-
kodással és élelemkereséssel igyekez-
tünk eltölteni. Volt olyan, hogy az út
mentén megfagyott lóból vágtunk egy
darabot, és legtöbbször nyersen is
megettük. Nagy úr az éhség, és mi bi-
zony éhesek, fáradtak, fagyosak vol-
tunk. Nagyon szánalmas látvány volt
ez a lerongyolódott, rendkívüli hideg-
tõl, éhségtõl testileg-lelkileg meggyö-
tört hadsereg. Volt, aki a lábát rongyok-
ba burkolta és úgy vánszorgott annak
a reményével, hogy õ haza akar men-
ni. Haza. De még milyen messze volt az
álmodott haza! Itt, aki elhagyta magát,
akiben elveszett a haza utáni vágy, leült
pihenni a hóra, az többé nem jött ha-
za. A lerongyolódott ruhát az út men-
tén megfagyottakról lehetett pótolni. A
felszereléshez tartozó haskötõvel véd-
tük a füleinket a lefagyástól. Nagyon
sok ember összes felszerelése a kenyér-
zsák és a csajka volt. Nagyon sok kato-
nát nem a harc pusztított el, hanem az
éhség, a fagy és a kimerültség.

Konotovba érve rendezték a csapa-
tokat, itt már mindenkinek meg kel-
lett az alakulatát keresnie. Mi együtt
voltunk, közülünk csak pár ember hi-
ányzott, a tisztjeink is megvoltak, de
sajnos nagyon sok alakulat volt, ahol
alig maradt ember. Konotovból már
rendezetten mentünk tovább gépko-
csikkal, a Dnyeperen a jégen jöttünk át
Kijev mellett. Az idõjárás is kicsit jobb
lett, hiszen már március volt, nem volt
már olyan hideg, és már élelmezést is
kaptunk. Azt gondoltuk, hogy most
már hazáig meg sem állunk, hisz Kije-
vet is elhagytuk már. Sajnos ez alatt a
hosszú idõ alatt teljesen elszakadtunk
a hazától és a családtól, mert a posta
nem mûködött. Idehaza azt sem tud-
ták, hogy egyáltalán életben vagyunk-
e még vagy már elnyelt bennünket a
kegyetlen orosz tél. Bizton merem állí-
tani, hogy a visszavonulás kegyetlensé-
geit csak azok tudták túlélni, akikben
megvolt a hit és az akarat, hogy haza
akarnak menni. Aki elhagyta magát, az
elpusztult, megfagyott és eltemette a
nagy orosz föld.

Nagypapám, Müller Márton 1919. január 13-án Gyulajon született,
és nyolcvanévesen mondta kazettára sokat mesélt emlékeit a II. vi-
lágháborúból, ahol a II. Magyar Hadsereg 10. Könnyű Hadosztály Ka-
posvári Alakulatának egészségügyi oszlopában szolgált műtősse-
gédként. Olyan történetek ezek, amelyek már történelmünk részei.
Olyan történetek, amelyeket olvasva, hallgatva a borzalmakon is át-
hat a remény és a hit, hiszen ahogy ő is mondta: aki elvesztette a
haza utáni vágyat, a hitet, az nem jött haza. Benne nagyon erős volt
a vágy… Patkó Ágnes

A fiatal honvéd egyik tábori levelezõlapja a frontról

Müller Márton egy 1938-ban
Kassán készült fotón
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Emlékezzünk
együtt a doni

áttörés
áldozataira!

Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata, a Magyar Nemzet-
õrség Országos Szövetségének
Katonai Hagyományõrzõ Tagoza-
ta, a Honvéd Hagyományõrzõ
Egyesület Szekszárd Városi Szerve-
zete, a Babits Mihály Mûvelõdési
Ház és Mûvészetek Háza közremû-
ködésével.

A „Doni áttörés” 69. évfordulója
alkalmából koszorúzással 

egybekötött 

KEGYELETI 
MEGEMLÉKEZÉST

tart. 

IDEJE:2012. január 12. (csütörtök)
10.30 óra. 
HELYE: Szekszárd, Szent István tér,
II. világháborús emlékmû.

PROGRAM

10.15 Gyülekezés az emlékmûnél  
10.28 A Díszõrség bevonulása
10.30 A Magyar Honvédség Felhí-

vó jele harsonán
Himnusz 

10.33 Megemlékezõ beszédet
mond: Horváth István, Szek-
szárd MJV polgármestere

10.38 Vers 
10.42 Zenei betét – Erkel Ferenc:

Bánk Bán, részlet
10.45 Egyházi áldás
10.55 Koszorúk, virágok elhelye-

zése az emlékmûnél
11.05 Szózat
11.08 A Magyar Honvédség Taka-

rodó jele harsonán
11.10 A Díszõrség elvonulása

Várjuk mindazok jelentkezését,
akik ott voltak a Don-kanyarban
és szerencsésen visszatértek. 
Telefonszám: 30/461-2949

Idõutazás a múzeum pincéjében
Időutazásra hív a Wosinsky Mór
Megyei Múzeum. A nagyközönség-
nek december 15-én adták át ün-
nepélyes keretek között az átala-
kításban közreműködők és a ké-
sőbbi használókat képviselő szá-
mos pedagógus jelenlétében, a
legmodernebb eszközökkel felsze-
relt, új pincemúzeumot és múze-
umpedagógiai foglalkoztató teret
– nem csak gyermekek számára.

Ódor János Gábor múzeumigazgató kö-
szöntõje után dr. Gaál Zsuzsanna, igaz-
gatóhelyettes, projektmenedzser ismer-
tette „A tervektõl a megvalósulásig”, mi-
ként újult meg esztétikailag és funkcio-
nálisan is a 2009-ben elnyert „Múzeumi
tudásterek” címû pályázat révén össze-
sen 46,8 millió forintból a 160 m2-es,
egyszerre 60 fõ befogadására alkalmas
tér, amely jól illeszkedik Kaczián Tibor
belsõépítészeti tervei alapján az erede-
ti, Gaál Zsuzsanna édesapja által kialakí-
tott pincemúzeum téglás boltozatához..
A rendelkezésre álló összegbõl 23 mil-
lió forintot az építési beruházásra, 12
milliót a szolgáltatásra, azaz egy jelen-
tõs informatikai fejlesztésre, kézbe ve-
hetõ mûtárgymásolatokra és 12 korhû,
a látogatók által felpróbálható ruhare-
konstrukció elkészíttetésére fordítot-
tak. A munkálatok 2010 júliusában in-
dulhattak el, és az építési beruházás
2011 novemberében fejezõdött be. Az
átalakítás során figyelmet fordítottak a
kiállítás akadálymentesítésére: a moz-
gáskorlátozottak számára hernyótalpas
széket vásároltak, a vakokat és gyengén-
látókat pedig hangosbeszélõ, illetve
Braille-feliratok segítik.

Dr. Gaál Zsuzsanna fontosnak tartja,
hogy együttmûködési megállapodást
kötöttek hat közoktatási intézmény-
nyel, de természetesen az összes többit
is várják a megújult pincemúzeumba.

Elõadása végén az igazgatóhelyettes,
név szerint köszönetet mondott min-
den közremûködõnek, többek között a
szekszárdi tûzoltóknak, hiszen az épí-
tés bontással kezdõdött, amiben õk
nagy segítséget jelentettek, mivel képe-
sek voltak megmozdítani még a száz ki-
lónál jóval súlyosabb tolnai sírkövet is.

Andrásné Marton Zsuzsanna múze-
umpedagógus Új terek, új lehetõségek
címû elõadásában vázolta, hogy milyen
módon újulnak meg, gazdagodnak új
tevékenységi formákkal az eddig is jól
megszokott múzeumpedagógiai soro-
zatok. Amint hangsúlyozta: minden
célközönségnek kínálnak programo-
kat óvodástól a nyugdíjasig, hiszen
napjainkban egyre inkább elõtérbe ke-
rül a múzeumandragógia, vagyis a fel-
nõttképzés is a múzeumokban.

A múzeum pincéjébe lépve egy elõ-
adótérbe érkezünk, majd a már sokak
által várt kézmûves foglalkoztató kö-
vetkezik. Ezek használatát az újonnan
megépített kézmosó és mellékhelyi-
ség teszi komfortosabbá. A falak mellet-

ti tárlókban látható az inkább az idõ-
sebb diákokat érdeklõ, látványos fegy-
vertörténeti kiállítás Pánczél Tamás fõ-
orvos rendezésében, utána a kisebbek-
hez közel álló népi gyermekjátékokat
bemutató tárlat, amely a korábbihoz
képest megújult, színvonalasabbá vált.
Paravánok is állnak rendelkezésre,
ahol az itt készült munkák kiállíthatók.
Jelenleg Nemessányi Gyöngyi tanítvá-
nyainak a pincemúzeum inspirálta ma-
gas színvonalú rajzai láthatók itt. Ez-
után jön az idõutazás a három idõkapu
segítségével az õskorba, a római korba
és végül a honfoglalás korába. A múze-
um restaurátorai, Künsztler Gábor Ta-
más és Tövisháti András által megalko-
tott korhû berendezésnek, a Frank Pé-

ter gyûjteménykezelõ készítette mû-
tárgymásolatoknak, és a jelmezeknek
köszönhetõen egészen otthon érezhe-
tik magukat a látogatók ezekben a ko-
rokban. Az óvodások és a kisiskolások
Mamut Marcival barangolhatnak a rég-
múlt idõkben, hiszen õ a múzeum leg-
régebbi lelete, egy harmincezer éves
mamutborjú, akit Csaláné Bohli Cecí-
lia bábkészítõ keltett életre egy kesz-
tyûbáb formájában. A nagyobbak az
idõutazás mellett mesterségek: a régé-
szet, vagy a restaurálás mûhelytitkai-
val is ismerkedhetnek, felfedezhetik a
fegyvertörténeti kiállítást, vagy a kísér-
leti régészet során megtapasztalhatják,
miként mûködtek a régi idõk haszná-
lati tárgyai. Középiskolások, felsõ tago-

zatosok akár MûvészKEDDhetnek is:
készíthetnek iniciálét vagy éppen pe-
csétviaszt. Mindemellett számos él-
ményteli, játékos ismeretszerzési lehe-
tõséget is kínál a múzeum.

Andrásné Marton Zsuzsanna kihir-
dette, hogy a jövõ évtõl egy iskolának,
vagy óvodának odaítélik a Múzeumba-
rát iskola címet a Múzeumi Világna-
pon. A díj évente egy szabadon válasz-
tott múzeumi óra ingyenes látogatása.

Balogh András informatikus, a
Pazirik Kft. ügyvezetõje „Az oktatás
szolgálatában: új multimédiás informa-
tikai rendszer a Wosinsky Mór Megyei
Múzeumban” címû elõadásában be-
mutatta a pályázat során létrejött in-
formatikai fejlesztéseket, amelyek
hardver- és szoftverfejlesztésbõl álltak.
Elõbbi révén már elérhetõ wifi-n ke-
resztül az internet a múzeumban, elhe-
lyeztek egy interaktív táblát és egy in-
teraktív térképet. Fontos volt azonban,
hogy ne legyenek túlsúlyban az infor-
matikai eszközök, maradjon meg a mú-
zeum kiállítóhelynek. Kifejlesztették
az érintés nélkül vezérelhetõ számító-
gépet, és jelentõs szoftverfejlesztés volt
az információs pult létrehozása. Ezen
elérhetõ a kiállítások szöveges ismerte-
tése, és az összes megtekinthetõ gömb-
panorámában, tárgypanorámában,
még könyveket is lapozhatunk. A ter-
minálon játékok: kirakó és kvíz vala-
mint képeslapküldõ is található. 

Kovács Etelka

II. Idõkapu: Gyermekek a római korban

III. Idõkapu: Gyermekek a honfoglalás korában
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Az elmúlt években sokan és sokfé-
leképpen nyúltak hozzá a hetve-
nes-nyolcvanas évekhez. Ennek az
időszaknak egy hiteles tanúja
Kindl Gábor, aki, mint az egyik el-
ső magyar „lemezlovas” hosszú
éveken keresztül sok ezer fiatalt
szórakoztatott programjain. A „ze-
ne ünnepe”, a Kindl-diszkó idén is
megrendezésre kerül, immár ötö-
dik alkalommal, február 18-án.

1978-ban vált hivatalossá Magyarorszá-
gon a „diszkózás”, elsõk között tettem hi-
vatalos kategóriás lemezbemutatói vizs-
gát – meséli Kindl Gábor – a rendszeres
fellépéseket abbahagytam 1993-ban, át-
tértem a televíziózásra, de a diszkózás
azóta is az egyik szerelmem. 2008-ban
megrendeztük az elsõ Kindl-diszkót. Ti-
tokban bíztam a sikerben, de nem gon-
doltam, hogy ennyien leszünk. Akkor
már tudtam, hogy évente egy alkalom-
mal „összehozzuk a generációkat”.
– Miben lesz más az idei program? 

– Aki ismer, az tudja, hogy mindig
változtatok valamin, szeretem az új dol-
gokat és erre igény is van. Nem szabad
engedni, hogy egy program csak a
megszokott elemekre épüljön. Én an-
nak idején együttesekben gitároztam
– nosztalgiázik a monumentális ese-
mény házigazdája – talán innen ered az
élõ zene imádata. Idén úgy gondoltam
ennek hódolunk, ezért két edzõterem-
ben lesz majd hallható élõzene. 

– A Szinkron Klubban megeleve-
nednek a 70-es évek saját szerzemé-
nyei – ezt már Ábrahám Zsolt meséli,
aki Szegeden él, így telefonon értük el
– Szekszárdot említve torokszorító ér-
zéseim vannak, öröm és fájdalom egy-
ben… legszebb éveim emlékhelye, a fi-
atalságomat töltöttem ott.

A másik élõ zenés program – mond-
ja Kindl Gábor – az Azúr Partyzene-

karhoz kötõdik, õk már tavaly velünk
voltak, sokak örömére. 

– Megtiszteltetés számunkra, hogy
visszahívtak bennünket – állítja Hor-
gász Dezsõ énekes – nem véletlen,
hogy az elsõ buli után a plakátjainkra
felírtuk: a „Kindl-diszkó Sátorzeneka-
ra” – büszkék vagyunk rá.
– Élõ zene ezerrel… sztárfellépõk
lesznek?

– Természetesen, talán el is várja a
közönség. A nagysikerû születésnapi
koncertje után hívtuk meg Balázs
Fecót, kinek dalait generációk éneklik,
és aki élõ produkciójával bizonyára so-
kaknak idézi fel a fiatalságát. A
Neotonból Ádám-Éva hozza el az igazi
bulis hangulatot. Velünk lesz Dévényi
Tibor, aki nem véletlenül kapott életdí-
jat. Akik még közremûködnek az esti
programban: Pereszlényi Zoltán, Tuti,
Marosi Lala, Gáti László.
– Változtak a diszkózási szokások
az elmúlt években?

– Úgy vettük észre, egyre többen ke-
resik az igényes, kulturált szórakozási le-
hetõséget. Ehhez az igényhez igazodva
alakítottuk ki azt a VIP rendszert, mely-
ben a belépõ tartalmazza az asztalfogla-
lást, a vacsorát, az éjfél utáni étkezést, a
különleges kávé- és pálinkakóstolást is.
VIP vendégeinket ezen felül megajándé-
kozzuk egy üveg szekszárdi borral. 

Még egy info: kapunyitás 19 órakor,
de érdemes idõben jönni, mert 20 óra-
kor már megkezdjük a programokat.
– Mirõl szól számodra a Kindl-diszkó?

– Az idei számomra is különleges. Ez
lesz az 5. diszkó, én pedig január 1-jén be-
töltöttem az 55. életévemet. Annak ide-
jén 1957-ben én voltam Szekszárd elsõ
újszülöttje, a diszkóban talán megint egy
kicsit különlegesnek érezhetem ma-
gam… Leírhatatlan az az érzés, amikor
rám néznek, és tudom, hogy a fiatalságuk
egy darabját látják bennem. (X)
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„Sokan a fiatalságukat látják bennem…”

Kindl-diszkó február 18-án

Kindl Gábor 

a 70-es évek óta

diszkózik
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„A pénz benne van a rendszerünkben”
Horváth István összességében kedvezõnek tartja az ÁSZ-jelentést 

Szekszárd pénzügyi egyensúlya rö-
vid távon biztosított. Ezzel a meg-
állapítással zárul az Állami Szám-
vevőszék nemrég nyilvánosságra
hozott országos összegzése. 

A jelentésben az is olvasható, hogy
emelkedtek a megyeszékhely önkor-
mányzatának hosszú távú pénzintéze-
ti kötelezettségei: a finanszírozására a
következõ három évben a polgármes-
teri hivatal szabad folyószámlahitel-ke-
rete, a mérlegben kimutatott követe-
lésállomány, továbbá a forgalomképes
ingatlanvagyon, eszközállomány és az
önkormányzati cégcsoport piaci érté-
ke fedezetet nyújt. 

Az ÁSZ a 2007–2010 közötti éveket
tekintette át vizsgálatában. Erre az idõ-
szakra elmondható, hogy az adósságál-
lomány 0,8 milliárd forintról 4,8 milli-
árd forintra emelkedett. A szóban for-
gó esztendõkben az önkormányzat 
9,3 milliárd forint értékû beruházást
folytatott és indított el, ebbõl a tavalyi
esztendõ végéig 5,0 milliárd forint ki-
fizetés teljesült. A felhalmozási költség-
vetésének egyenlege folyamatosan ne-
gatív volt: ez 2007 és 2010 között össze-
sen 3,6 milliárd forint felhalmozási for-
ráshiányt okozott. 

Ennyit közölnek a számok, ami
azonban mögöttük van, arra Horváth
István világított rá. Szekszárd polgár-
mestere mindenekelõtt arra hívta fel a
figyelmet, hogy néhány fontos ténye-

zõ nem szerepel a nyilvánosságra ho-
zott kivonatban, a teljes változatban vi-
szont igen. 

– Mindent összevetve nincs miért
szégyenkeznünk, a mai gazdasági kör-
nyezetet tekintve összességében ked-
vezõnek tartom az ÁSZ-jelentést – foly-
tatta a polgármester. – Még akkor is, ha
az adósságállomány növekedése önma-
gában igaz. Viszont az egyensúly ked-
véért nézzük meg a mérleg másik ser-
penyõjét is. A tárgyalt idõszakban hite-
leinket alapvetõen a városi vagyon nö-
velésére fordítottuk. Visszavásároltuk a
korábban eladott közmûvállalatainkat,
melyek így 100 százalékban önkor-
mányzati tulajdonba kerültek, új cége-
ket alapítottunk, melynek révén egy
erõs önkormányzati cégcsoportot hoz-
tunk létre. Olyan beruházásokat haj-
tottunk végre – kezdve az ipari parktól
a sportcentrum fejlesztésén át a Diák-

étkeztetési Kft.-ig –, melyek gyarapí-
tották, és gyarapítják a jövõben is, a vá-
ros vagyonát. A hitel révén létrehozott,
megerõsített cégcsoportunk, gazdasá-
gi társaságaink bevételei közép és
hosszú távon is képesek finanszírozni
kötvénykibocsátásunkat. 

Az ÁSZ-jelentés azt is tartalmazza,
hogy az önkormányzat állami költség-
vetési támogatásból, átengedett bevé-
telekbõl és illetékbevételekbõl szárma-
zó bevételei a 2007 évhez képest az
idõszak egészét tekintve összességé-
ben 1095 millió forinttal csökkentek.
Ennek ellensúlyozása érdekében az ön-
kormányzat kiadási megtakarítást és
bevételnövelést eredményezõ intézke-
déseket hajtott végre.

A 2007–2010 években tett intézke-
dések hatására 658,8 millió forint be-
vételi többletet, továbbá 960 millió fo-
rint költségmegtakarítást mutattak ki,

ezáltal az önkormányzat pénzügyi
helyzetét javították. Az ÁSZ-jelentés
utal arra is, hogy a hatékonyság javítá-
sa érdekében a 2007-tõl meghozott ál-
láshelyeket csökkentõ intézkedések
(intézményi, hivatali racionalizálás)
szükségesek voltak. 

– A kiadási megtakarítások 91,2 szá-
zaléka az elrendelt álláshelycsökken-
tések eredménye – idézett a polgármes-
ter a jelentésbõl egy olyan szakaszt,
mely a kivonatban nem olvasható. 
Majd a még jobb megértés végett nyo-
matékkal megismételte: egyrészt 
2007-hez képest egymilliárd forinttal
csökkent a központi normatíva, ám a
város ilyen jelentõs elvonás mellett is
gyarapította vagyonát. – Ha az az egy-
milliárd is rendelkezésünkre állt volna,
akkor most nyugodtan hátradõlhet-
nénk a székünkben – tette hozzá. – De
így sincs okunk a különösebb panaszra.
S még valamit érdemes tisztán látni: kü-
lönbséget kell tenni az adósságállo-
mány, illetve az adósságszolgálat között. 

Az adósságállományt 20 év alatt kell
visszafizetnünk, így annak mértéke az
adott évben csak virtuális. Az adósság-
szolgálat az, mely érinti az aktuális költ-
ségvetést, hiszen az az adósságállomány
aktuális törlesztõrészlete. Ez az összeg
jelenleg nem haladja meg a háromszáz-
millió forintot évente. Ez az összeg pe-
dig benne van a költségvetési rendsze-
rünkben, így annak megfizetése tervez-
hetõ módon történik. Sz. Á.

Szekszárd a dobogó második fokára léphet 

A városok többsége eladósodott, de akadnak olyan települések is, melyek
az adott helyzethez és lehetõségekhez képest viszonylag jó mutatókkal ren-
delkeznek. Az Mfor.hu listája szerint Zalaegerszegnek például 2011 és
2013 között mindössze 900 millió forintot kell törlesztenie. Ennél csak kicsi-
vel kell többet fizetnie Szekszárdnak, az összeg átszámítva ugyanis össze-
sen 1,02 milliárdra jön ki, melynek döntõ részét a 2,4 milliós frankkötelezett-
ség teszi ki – forintban csak 400 milliót kell fizetnie. A legjobbak rangsorá-
nak harmadik helyét Békéscsaba tudhatja magáénak, a városnak ugyanis
1,9 milliárdot kell törlesztenie 2013 végéig. 

Egységes katasztrófavédelmi rendszer 
Mint ismeretes, az év legelején
egységes állami katasztrófavé-
delmi szervezet alakult. A szak-
emberek meggyőződése, hogy a
megelőzési feladatok fókuszba
helyezésével súlyos – mint a vö-
rösiszap-katasztrófa – és kevés-
bé súlyos szerencsétlenségnek
elejét tudják venni.

Az országos szervezet megalakulását
követõen a megyékben is megtartot-
ták a megalakulást hivatalossá és ün-
nepivé tevõ állománygyûléseket, me-
lyekre az érintett települések polgár-
mesterei is hivatalosak voltak. A Tol-
na megyei ünnepségsorozat elsõ ál-
lomása Szekszárd volt, amelyen váro-
sunk polgármestere is részt vett.
Horváth István felszólalásában kitért
arra is, hogy 2006 – polgármestersé-
gének kezdete – óta a megyei önkor-
mányzat pályázati források segítsé-
gével folyamatosan támogatta a tûz-
oltóságot, így valósulhatott meg,
hogy a szerek átlagéletkora 12 évrõl
6,5 évre csökkent, illetve több új esz-
köz beszerzésére is sor kerülhetett.

A polgármester végezetül megkö-
szönte az állomány áldozatos mun-
káját, és sikereket kívánt további te-
vékenységükhöz.

Délután Szekszárdon sajtótájékoz-
tatót tartottak. Mácsai Antal tûzoltó
ezredes, megyei katasztrófavédelmi
igazgató kifejtette, hogy január else-
jétõl a katasztrófavédelem egységes
állami irányítás alatt mûködik, magá-
ba foglalva a tûzoltóságot is. Az eddi-
gi rendszer megváltoztatását az el-
múlt esztendõkben történt tragédi-
ák indokolták. A védekezésrõl és a
helyreállításról immár a megelõzésre
helyezõdik át a hangsúly, ami az új
szabályozás szerint történik. Ennek
fényében a védelmi igazgatásban is
változás történt: januártól – a koráb-
biakkal szemben – vészhelyzet ese-
tén már nem a megyei közgyûlés el-
nöke és a megyei védelmi bizottság
vezetõje tartja kézben az irányítást,
hanem a kormányhivatal vezetõje. 

Az önkormányzatoknak december
végéig kellett elkészíteniük a telepü-
lések kockázatelemzését, ami a helyi
megelõzés, illetve a védekezés haté-
konyságát javíthatja. Ennek függvé-

nyében bizonyos településeken az ön-
kormányzatnak egy fõállású közbiz-
tonsági referenst kell foglalkoztatnia,
s a szabályzat szerinti feladatkörrel fel-
ruháznia.

Januártól a polgári védelem eddigi
rendszere is megváltozik, a szervezet
az önkéntes és az úgynevezett köteles
polgári védelmi szolgálatból áll majd.
Az elõbbihez a speciális tudással ren-
delkezõ önkéntes szervezetek, a ku-
tyás-, a barlangi, a vízi, a búvár- és a he-
gyi mentõk tartoznak, akik vészhely-
zetben mozgósíthatóak.  

A szervezeten belül létrejött az
iparbiztonsági hatóság. Feladata: a ve-
szélyes üzemek, a veszélyes anyagok
szállítása, valamint a kritikus infrast-
ruktúrák területén a biztonsági sza-
bályok betartásának felügyelete és el-
lenõrzése.

Jelentõs változás, hogy a hivatásos
önkormányzati tûzoltóságok a ka-
tasztrófavédelem részévé válnak.
Megváltoztak a mûködési területhatá-
rok, illetve új tûzoltóõrsöket alakíta-
nak ki, így az átlagos vonulási idõ 
25 percrõl 15 percre csökken a megye
területén.   - h -

Tizennegyedszer 
is Rotary-bál

Idén 14. alkalommal szervez jóté-
konysági bált a Rotary Club Szek-
szárd. A rendezvény január 14-én, az
Illyés Gyula Kar aulájában lesz.
Letenyei László, a Club soros elnöke
sajtótájékoztatón elmondta: a belépõ-
jegyekbõl befolyó összeget teljes egé-
szében a Hõgyészi és a Faddi Gyer-
mekotthon támogatására, általános és
középiskolás gyerekek tehetséggon-
dozására, valamint városszépítésre
fordítják majd. Akik a bálra nem tud-
nak elmenni, de mégis szívesen segí-
tenék a Club céljainak megvalósítá-
sát, támogatójegyeket vásárolhatnak.
Mivel a Rotary-év július elsejétõl a kö-
vetkezõ év július elsejéig tart, sok ter-
ve van még a tagoknak az idei év elsõ
felére – mondta az elnök. A gyalogos
és kerékpáros kirándulások mellett
disznóvágásra készülnek, amivel – ön-
maguk szórakoztatása mellett – a se-
gítõ szándékukat is ki akarják fejezni,
ugyanis az elkészült ételeket a rendez-
vény színhelyéül szolgáló Medina rá-
szorulóinak adományozzák majd. Ad-
dig is várják az adakozókat a januári
bálra. BP



Egy ötszáz évvel ezelőtti zarándok-
ének hangjaival vonultak be az ün-
nepi díszbe öltöztetett terembe a
Gagliarda Kamarakórus tagjai de-
cember 16-án a PTE Illyés Gyula
Kar E épületében megtartott ad-
venti koncertjük alkalmából. 

A csillogó karácsonyfa, az asztalokon
pislákoló mécsesek hangulatfestõ dísz-
lete közepette mosolyogva sorakoztak
fel a szép dallamokra, meghitt gondo-
latokra láthatóan nagyon fogadókész
publikum elõtt, s egy gazdag ajándék-
kosarat nyújtottak át énekekbõl, kórus-
mûvekbõl. 

A zenei darabok gyöngyfüzérét a ro-
konszenves dr. Szabó Szabolcs karnagy
kötötte össze rövid ismertetõkkel, kis
történetekkel, ünnepi gondolatokkal,
melyekbõl nem hiányzott az áhítat, a
hit és némi humor sem. 

Köszönetét fejezte ki Anducska Ad-
riennek, a kórus elõzõ karnagyának,
aki az immár 12 éves Gagliarda elsõ tíz
évében a kórus élén állva dolgozott
azért, hogy minél magasabb színvonal-
ra juttassa el az immár spirituálékat is
ragyogóan elõadó együttest. Ezután ál-
dást kért mindenkire, hogy ki-ki maga
is áldás lehessen valahol, akár családjá-
ban vagy a munkahelyén.

Az est folyamán ízelítõt kaphattunk
a kórus széles repertoárjából, felcsen-
dült egyebek mellett az Adoramus te,
Christe (Néked énekelünk és áldunk
Téged, Krisztus) címû kórusmû, majd
egy olasz ének, illetve Liszt Ferenc szü-
letésnapjára emlékezve részletet hall-
hattunk a Krisztus címû oratóriumból
(közremûködött Lozsányi Tamás zon-
gora- és orgonamûvész); Kodály Zol-
tán születésnapja alkalmából elõadtak
egy tanító költeményt, amelynek szö-
vegét Verseghy Ferenc költõ írta, s
mely arra tanít, hogy az alázatot, igaz-
ságot, szépséget, minden bölcsességet
csak a természetbõl szabad ellesnünk. 

Elhangzott a Menyasszony-búcsúzó
a finn Kalevalából (fordította: Vikár Bé-
la); tapsolhattunk egy, a sonka és a bor
fogyasztását dicsõítõ ötszáz éves, fran-
ciául felcsendült reneszánsz sanzon-
nak; John Dowland, ír származású an-
gol zeneszerzõ és lantjátékos Búcsú cí-
mû mûvének és a Good news címû len-

dületes gospelnek, va-
lamint Karai József–
Weöres Sándor Ugró-
táncának is. 

A mûsor – amely-
nek fényes dísze volt
a Gracza Virág által
gyönyörû átéléssel és
kristálytiszta magyar-
sággal elõadott Lázár
Ervin-mese, A tolvaj is
– Bárdos Lajos Kará-
csonyi bölcsõdalával
zárult – volna. A vas-
taps azonban nem en-
gedte el a kórust, így

gitárkísérettel elénekelték még az
Aranyszárnyú angyal címû karácso-
nyi dalt, végül a Mennyei seregek...
kezdetû népéneket, s amikor már
csak a fénykép kedvéért álltak a szín-
padon, többen is megjegyezték: El-
hallgattuk volna még egy ideig õket. 

Cser Ildikó
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„Tégy, Uram, engem áldássá”

Advent a Gagliarda Kamarakórussal

„Felelõsséggel tartozol”
Az önkéntesek, állatbarátok idén is a menhelyen élõ kutyákkal, e szeretetre mél-
tó, elárvult házi kedvencekkel töltötték a karácsonyt – tájékoztatta lapunkat újév-
kor Fiáth Szilvia, a Szekszárdi Kutyamenhely vezetõje. Karácsonyfát is állítottak,
amelyet virslivel és egyéb finomságokkal díszítettek. Az állatok ünnepi menüjéhez
számos magánszemély járult hozzá: kutyaszalámival, táppal, virslivel vagy régen
lefagyasztott hússal, karácsonyi sütikkel segítették az ebek ellátásának biztosítá-
sát. A látogatók az ünnepek alatt kényeztethették, sétáltathatták a menhely lakó-
it. Az ünnepek során 17 kutyát sikerült jó helyre örökbe adni. Tavaly 325 kutyát
fogadtak be a menhelyre, 254 kutyát pedig sikeresen örökbe adhattak - emelte
ki Fiáth Szilvia, s hozzátette: szívesen fogadják a tárgyi felajánlásokat: kutyaeledelt
(száraztáp, konzerv, tészta, kenyér, péksütemény, hús), de fémlábasokat, tároló-
edényeket, plédeket, szõnyeget is átvesznek a kutyusok számára. Szombaton-
ként 10 és 16 óra között nyílt napot tartanak, amikor lehet nézelõdni, kutyát sé-
táltatni, és örökbe fogadni is. A menhely honlapja: www.kutyamenhely.info. 



Nagyon emelkedetté tette az Újvárosi Ka-
tolikus Társaskör ajándékosztással egy-
bekötött karácsonyi ünnepségét a Szent
Rita Katolikus Óvoda verses, zenés, pró-
zás – egészen kiváló – betlehemes mûso-
ra. Ilyen életkorban nem szokványos pro-
dukciót láthattunk, nem kis munka lehe-
tett ennek az összeállítása, betanítása, és
szinte hiba nélküli elõadása – jött a gra-
tuláció azoktól a témában jártas meghí-
vottaktól, akik úgy általában a hétközna-
pok során is látnak-hallanak gyermek fel-
lépõket szólóban, és csoportosan is.

A meglepetésnek szánt kis elõadás
bizony „megfogta”, ezáltal érzelmileg
ráhangolta a karácsonyra a teremben
helyet foglaló, mintegy száz társasköri
tagot, akik évközben találkoznak is ver-
set mondó, különbözõ elbeszéléseket
szépen fölolvasó csöppségekkel, de ez
a produkció föltette az eddigiekre a ko-
ronát. Volt, aki személyesen fejezte ki a
háláját a két óvónõnek, Borbásné Péter
Tímeának, Valiguráné Varga Máriának,
és nekik segédkezõ Halmainé Föglein
Andreának, többen pedig a társaskör

világi elnökét, Gyurkovics Jánost és a ci-
vil szervezet vezetõjét, Horváthné Edi-
tet kérték meg arra, hogy nyilvánítsa-
nak köszönetet a fentebb említettek-
nek ezért a produkcióért. 

Ilyen elõzmények után még jobban
esett a társaskörben most is elmarad-
hatatlan ajándékosztás. Horváth István
polgármester és dr. Haag Éva alpolgár-
mester most is gazdag csomagokkal ér-
keztek, hogy a társaskör hetven évet az
idén betöltõ, illetve afölötti tagjainak
örömet szerezzenek. 

– Válság van, de ez a csomagokon egy-
általán nem látszik. Harmincezer forinttal
többet juttatott a város, így a szaloncukor,
a többféle déli gyümölcs, a tea mellett ká-
vé és még egyéb finomság is van a csoma-
gokban, ami azok számára biztosan nagy

öröm, akiknek a lehetõségei nem enge-
dik meg, hogy ezekbõl szabadon vásárol-
janak – mondta Gyurkovics János, miköz-
ben már elkezdte megszervezni a „társas-
köri futárszolgálatot”. Hogy azok is gyor-
san megkapják a csomagjukat, akik nem
tudtak eljönni az ünnepségre. 

– Jó érzés adni is, az újvárosiak évek
óta a város legaktívabb civil szerveze-
te, minden városi nagy rendezvényhez
kapcsolódnak. Azt a gazdag progra-
mot, amit minden évben megvalósíta-
nak, ahogy mûködik ez az idõs, de te-
vékeny embereket összegyûjtõ szerve-
zet, ahogy gyarapodnak évrõl évre, az
elõtt tényleg le a kalappal! – jegyezte
meg lapunk érdeklõdésére a csomago-
kat egyébként személyesen átadó pol-
gármester. B. Gy.
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Dupla öröm az újvárosi társaskör karácsonyi ünnepségén 

A katolikus óvoda ovisai gyönyörû betlehemes mûsort adtak elõ

Horváth István polgármester adta át a csomagokat a megjelenteknek
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Családmodell alapján mûködteti az önkormányzatot
Bethlen Farkas elõadása a Léleképítõn

A Léleképítő című rendezvényso-
rozat legutóbbi, december 12-i
vendége Verőce polgármestere,
Bethlen Farkas volt. Az előadó a
nagy múltú Bethlen család sarja: a
felmenők közül Bethlen Gábor er-
délyi fejedelem, de Bethlen István
magyar miniszterelnök is említés-
re méltó. 

Bethlen Farkas a hallgatóságnak el-
mondta, 1945 után szüleit elüldözték
Kolozsvárról, szolgálatkészségérõl hí-
res, mélyen vallásos nagyapját, Beth-
len Bélát pedig – aki 1940-tõl 44-ig Er-
dély utolsó kormánybiztosa volt – ala-
posan meghurcolták: „jutalma” az Er-
délyt ismételten megszálló román ha-
tóságok részérõl kilenc év börtön volt,
mivel alaptalanul ráfogták egy cigány
ember meggyilkolását. A kilenc évbõl
négyet csak azért kapott, mert öt év le-
töltött börtön után Erdélyben akart
maradni! – tudhattuk meg. 

Bethlen Farkas már Nagymaroson szü-
letett. Származása miatt a kommunista
rendszer mindent elkövetett, hogy ne
nyerjen felvételt a mûszaki egyetemre:
elõbb autóvillamossággal, majd a rend-
szerváltás környékén autókereskedés-
sel foglalkozott, de egy textilipari külkeres-
kedelmi gyár igazgatója is volt. 1998-ban
választották Verõce polgármesterévé: az
akkortájt 25 milliós forráshiányt a pazar-
lások elvágásával 1999-re nulla forintra
sikerült felhoznia. A kezdeteknél töb-
bek közt úgy tette nyereségessé a falut,
hogy az óvodai-iskolai konyha gazdasá-
gi vezetésének pazarlásában tett rendet,
így 1999 végére 2 milliós nyereséggel
zárt az önkormányzat. 

Úgy látja, egy település helyes mû-
ködtetése olyan egyszerûen épül fel,
mint egy családmodell. Meglátása sze-
rint túlkomplikált volt eddig orszá-
gunk mûködése is. Települése ma 
90 millió forintos tartalékkal rendelke-
zik évente, saját erõbõl pedig 60 millió

forint körül fejlesztettek. Verõce pol-
gármestere már 1999-ben olyan hon-
foglalásnak emléket állító szobrokat he-
lyeztetett ki, mint a hét vezérre emlé-
keztetõ hét harangláb, nemrég pedig
közadakozásból a Kárpát-haza Templo-
mát építtetette fel. 12 éve mûködteti a
Julianus Barát Alapítványt, amely hát-
rányos helyzetû gyermekek támogatá-
sát tûzte ki céljául. 2004-ben bezárták
az állami iskolát Verõcén, mert sikerült
rávennie a képviselõ-testületet, hogy
az intézményt a református egyház
mûködtesse tovább. Utóbbi „tettéért”
a szocialista oktatásügy – Hiller István
vezetésével – 140 millióra büntette a
községet, de a hét év alatt megtakarí-
tott 640 millióból „játszva kifizették a
büntetést”: az iskola mûködtetése a re-
formátus egyház fenntartásában gaz-
daságossá vált az önkormányzat számá-
ra, hiszen gyermekenként 80 forinttal
kedvezõbb az egyházi támogatás az ál-
laminál. 

Verõce vezetõje úgy gondolja, az álta-
lános iskolákban a legfontosabb a gyer-
mekek vallási nevelése. Verõcén 2011-ben
3500 lakosból 240 (!) fõ volt az óvodá-
sok, bölcsõdések aránya, ami országo-
san kedvezõ adatnak mondható. Véle-
ménye szerint a gyermekvállalás soha-
sem pénz, hanem lélek kérdése! Tudat-
ta: Verõcén nincs hajléktalan, a munka-
nélkülieket pedig közmunkára kötele-
zik. Bethlen  szerint képmutatóak a szo-
cialisták megnyilvánulásai, amikor arról
szónokolnak, mit hogyan kellene csinál-
ni. „Csak bajt okoztak, s felelõtlenül gaz-
dálkodtak” – tette hozzá. Azt is megtud-
hattuk, Verõcére „nem teheti be a lábát”
multicég. Bethlen úgy látja, a multinaci-
onális vállalatokat kötelezni kellene arra,
hogy három év alatt árujuk 80 százaléka
magyar legyen, felváltva a vegyszerezett
külföldi termékeket. Bethlen Farkas úgy
véli: aki teheti, önellátásra rendezkedjen
be, s kertjében termesszen tiszta zöldsé-
get, gyümölcsöt. Gyimóthy Levente

A Tücskök és a Jazz Quartet közös
karácsonyi koncertje

Verset kaptak az 
ajándékokért

A Palánki úti Ifjúsági Ház lakóiról – ahogy már több
éve – idén sem feledkezett meg karácsony elõtt a kör-
zet önkormányzati képviselõje, dr. Horváth Kálmán,
akihez csatlakozott a Máltai Szeretetszolgálat Szekszár-
di Csoportjának elnöke, Lemle Béláné és Martin Már-
ta tanárnõ, önkéntes segítõ is. December 20-án este
alapvetõ élelmiszereket, valamint mosó- és tisztál-
kodószereket tartalmazó csomagokkal lepték meg a
nehéz anyagi körülmények között élõ egyedülálló la-
kókat, illetve családokat, hogy kicsit szebbé tegyék
számukra a közelgõ ünnepeket. Az épület elõcsarno-
kában ekkor már feldíszítve állt a Szekszárdi Vagyon-
kezelõ Kft. által biztosított fenyõfa, amit a lakók egy
része öltöztetett ünneplõbe. Az ajándékozók üdvözlõ
szavai után három, a Garay János Általános Iskolába já-
ró diáklány – Bordán Laura (10), Bordán Alekszandra
(6) és Horváth Elizabeth (13) – versmondással kö-
szönték meg az ajándékokat, majd a lakók láthatóan
nagy örömmel vették át és bontogatták ki a csomago-
kat, amelyekbe a képviselõ jóvoltából még egy-egy
meleg takaró is került. A kis ünnepség utáni kötetlen
beszélgetés során a ház lakói megköszönték az adomá-
nyokat, és többen kérdéseiket, kéréseiket is elmond-
ták. Ezek között elsõ helyen az épület felújításának
igénye és a munkalehetõség szerepelt. csi

– Különleges esemény a mai, hi-
szen a komoly, nagy ívû, régi ze-
nekar, a Szekszárdi Jazz Quartet
tagjai olyan együttessel vállalták a
közös fellépést, mint a fiatalokból,
sõt, kisgyerekekbõl álló Tücsök
Zenés Színpad – mondta Béresné
Kollár Éva, a Tücskök mûvészeti
vezetõje december 17-én a katoli-
kus plébánia közösségi házában
megtartott karácsonyváró mûsor
bevezetõjéül. Ezután köszöntöt-
te a termet megtöltõ nagyszámú
közönséget és külön is Csillagné
Szánthó Polixénát, a városi köz-
gyûlés humánbizottságának elnö-
két, aki „mindenütt ott van, és tá-
mogatja a civil szervezeteket”, mi-
re a sorokból mindenfelõl egyet-
értõ helyeslés hallatszott.

Ezt követõen egy színes, egy-
szerre meghitt és vidám mûsor
részesei lehettünk, amelyben
magyar és külföldi karácsonyi
énekek, ismert slágerek is fel-
csendültek magyar és idegen
nyelveken is. A Tücskök között
egész aprókák is mikrofon elé
álltak, de olyan régi tagok is itt
voltak most, akik már vidéken ta-
nulnak tovább. Miután a fiatalok
a Jazz Quartet közremûködésé-
vel megcsillogtatták énektudásu-
kat, a Quartetté lett a terep, akik
a közönség számos kedvencét
megszólaltatták a tõlük megszo-
kott nagyszerû elõadásmóddal,
jókedvûen, igényesen. Dr. Hulin
István (zongora), Béres János
(basszusgitár), Soponyai József
(dob) mellett ezúttal nézõként
volt jelen dr. Kelemen Endre

(vibrafon), a színpadon az ütõs
hangszeren ezúttal Rizner József
játszott. Vendégként énekszá-
mokkal fellépett a Tücskök egy-
kori zongorakísérõje, Gáti Lász-
ló is, Németh Judit elõadómû-
vész, az est háziasszonya pedig
élményszámba menõ vers- és
prózamondással függesztett egy-
egy csillogó díszt a képzeletbeli
fenyõfára. Hallhattuk tõle példá-
ul A kis gyufaárus lány szívbe
markoló történetét, de az édes-
apja, H. Németh István néhai
evangélikus lelkész által írt Ka-
rácsonyi zsoltárt is.

Az est végén a szereplõk mind
együtt énekeltek, s bár a mûsor
véget ért, a dalokból sugárzó hit
és szeretet akkor is megmarad,
„Ha elmúlik karácsony”.

Cser Ildikó
A lakók meleg takarókat is kaptak Horváth

Kálmán képviselõtõl (jobbról)

A fiatalokhoz csatlakozott egykori zongorakísérõjük, az
öltönyben látható Gáti László is. Vezényel: Béresné Kollár Éva

„Hull a pelyhes fehér hó” –
dr. Hulin István zongora-

kíséretével
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A megpróbáltatások megedzik az embert
F. Kováts Éva: „A három legfontosabb dolog az életben: egészség, hivatás, szeretõ társ”

Ünnepi számunk előtti hétvégi be-
szélgetésünkkor dr. Horváthné Papp
Ibolya tanárnő, a PTE IGYK adjunk-
tusa úgy fogalmazott, hogy F. Kováts
Éva újságírót és férjét, Fodor Tibort
nagyon becsüli. A mozgásában kor-
látozott Ádám fiuk az I. Béla Gimná-
ziumba járt, amikor ő ott tanított. A
szülők hozták, kísérték, segítették,
s ők ezt a nehéz helyzetet a legna-
gyobb természetességgel kezelték,
ami a diákok számára is követendő
volt. Most Évát faggatom…

– Nyilván tegezõdve beszélgetünk, hi-
szen kollégák vagyunk, több éven át
együtt dolgoztunk a megyei lapnál.

– Az lenne csak furcsa, ha magázód-
nánk.
– Annak idején többen is „irigyel-
tük” magabiztosságodat. Tetszett,
ahogyan reagáltál a különbözõ
szituációkra, vagy amilyen termé-
szetességgel viselted csinos, külön-
leges ruháidat. Ilyennek születtél,
vagy alakítottad magad?

– Ezen eddig nem gondolkodtam, de
úgy gondolom, alapból vagyok ilyen,
nincs bennem modorosság vagy felvett
manír. Sõt, annyira nincs, hogy a vélemé-
nyem általában kiül az arcomra. Sajnos.
– Köszönöm, hogy vállaltad ezt a
nem hétköznapi, ám igen fontos be-
szélgetést, amin legtöbbünknek ér-
demes eltûnõdnie, s mondandódat
megszívlelnie. Mesélj a kezdetekrõl!

– Nagy boldogságot okozott mind-
kettõnknek, amikor hét év reményke-
dés után végre áldott állapotba kerül-
tem, majd megszületett kisfiunk, Ádám,
igaz, a vártnál valamivel korábban. Ko-
raszülött volt, de azt mondták, nincs
gond, minden reflexe épp. Azért mi a
szokásosnál többször mutattuk meg
orvosnak, aki mindent rendben talált.
Amikor észrevettem, hogy a lábizmai a
normálisnál kötöttebbek, újból szak-
emberekhez fordultunk. Végre beutal-
tak bennünket Budapestre, a gyermek-
neurológiára. Ekkor már hét hónapos
volt a fiunk, föl is vetették, hogy miért
ilyen késõn fordultunk hozzájuk, há-
rom hónapos kor alatt elkezdve ered-
ményesebbek lettek volna a kezelések...
– Ezzel elkezdõdött Ádámka és a
szülõk tortúrája. (Bocsi az Ádám-
ka miatt, de bennem még a régi
idõk kisfiúja él, holott mára igen
jóképû, szuper modorú fiatalem-
berré érett.)

– Naponta ötször kellett tornáztatni,
háromóránként, fél óra hosszat. Min-
den részletre nem térek ki, de gondol-
hatod, a lelkünket – különösen a férje-
mét, mert én könnyebben dolgoztam
fel ezt a helyzetet, mint õ –, mennyire
megviselték a megpróbáltatások, át-
érezve Ádám fájdalmait, küzdeni akará-
sát. Hatalmas erõ volt benne, mintha

érezte, tudta volna, hogy
a harc egy részét neki
kell vállalnia. Ez fõként a
Petõ-intézeti idõre vonat-
kozik, ahol megtanítot-
ták járni és úszni, amire
izmainak karbantartása
érdekében nagy szüksé-
ge van. Hétközben az in-
tézetben volt, de a hétvé-
gekre mindig hazahoz-
tuk. A munkánk mellett
ez komoly szervezést igé-
nyelt csakúgy, mint ké-
sõbb az iskolába, uszodá-
ba, gyógytornára fuvaro-
zása. Az ilyen helyzetet
csak családi összefogás-
sal lehet megoldani. A fér-
jem oroszlánrészt vállalt
ebben éppúgy, mint az
édesanyám vagy a ke-
resztszüleim. De segítet-
tek a barátok, sõt a szom-
szédok is.
– Megható ez a segítõ-
készség, én viszont azt
tapasztalom, hogy az
emberek legtöbbje alig
tud mit kezdeni a fo-
gyatékossággal élõk-
kel. Ha kerekes székes
embert látnak a járdaszegéllyel
küszködni, inkább elfordítják a fe-
jüket és tovasietnek…

– Ez sajnos a legtöbb esetben ponto-
san így történik. Úgy gondolom, nem
rossz szándékból tesznek így, egyszerûen
nem érzik, hogyan kellene viselkedniük.
– De miért van ez így? Lehetne ezen
fordítani?

– Valamennyit bizonyosan lehetne
változtatni ezen, ebben komoly felada-
ta lenne a médiának. (Ez a tény is sar-
kallt, amikor vállaltam az interjút.)
Gyakrabban kellene foglalkoznia az
írott és az elektronikus sajtónak a fo-
gyatékkal élõkkel, meg kellene szólal-
tatni õket, például az elért eredménye-
ik okán. Mert a kerekes székben ülõk,
a fehér bottal közlekedõk is élhetnek
teljes életet, lehetnek sikeresek. A má-
sik: hogy kisgyermekkorukban integ-
rálni kellene õket a normál intézmé-
nyekbe, hogy a többi hasonló korúval
töltsék a napjaikat, megismerjék egy-
mást, elfogadják, megtanulják, hogy a
világ sokszínû, az egyik ember ilyen, a
másik olyan.
– Ezzel kapcsolatban neked mik a
tapasztalataid?

– Az általános iskolai beíratáskor elõ-
ször azt javasolták, inkább legyen ma-
gántanuló Ádám. Mi ezzel nem értet-
tünk egyet, szerencsére nekünk lett iga-
zunk. Bár nyilvánvalóan több odafigye-
lést igényelt a pedagógusoktól, és az
osztálytársaktól is, fõleg az elején, de
végül elfogadták olyannak, amilyen. So-
kat segítettek a négyes iskolában és a

„Bélában” is a fiamnak a tanárai és az ak-
kori igazgatók. Mégis, amikor megkér-
deztem tõle, hogy melyik oktatási in-
tézményben érezte magát a legjobban,
azt válaszolta, hogy a fõiskolán. Azért,
mert ott egyenrangúnak érezte magát
a többiekkel, õ segített társainak a téte-
lek kidolgozásában, nem neki kellett se-
gíteni, részt vett a bulikon is.
– Másutt is ilyen pozitív tapaszta-
lataid voltak?

– Korántsem. Az ügyintézõk gyak-
ran nem állnak a helyzet magaslatán,
számos dolgot, amire pedig lehetõsé-
get nyújtanak a rendeletek, nem bizto-
sítanak, illetve nem ismerik a lehetõsé-
geket, vagy egyszerûen meg sem emlí-
tik. A felemelt családi pótlékot például
csak évek múlva kaptuk meg. Szinte
mindent nekünk, szülõknek kellett ki-
bogarásznunk a jogszabályok rengete-
gében. Az Ádámhoz hasonló fogyaté-
kossággal élõ gyerekek a többiekhez
képest lassabban írnak, ezért írásbeli
dolgozatnál nem tudják idõben befe-
jezni a munkát. Pedig „hivatalosan” van
arra lehetõség, hogy nekik hosszabb
idõt biztosítsanak. Erre is csak a közép-
iskolában jöttünk rá. A megpróbáltatá-
sok megedzettek bennünket.
– A fiatok azóta a Gábor Dénes Mû-
szaki Informatikai Fõiskolán dip-
lomázott, informatikusként dolgo-
zik. Önállóan közlekedik, bottal
jár, gépkocsit vezet.

– Pontosan, az autója kézzel irányít-
ható, tehát bárhova elmegy egymaga.
Azóta magabiztosabb, felszabadultabb.

– Ádám nem az egyetlen gyer-
meketek, van egy húga is.

– Igen, Enikõ, aki két és fél év-
vel fiatalabb. Boldogok voltunk,
amikor megbizonyosodtunk ér-
kezésérõl, egy pillanatra sem bi-
zonytalanodtunk el, örültünk,
hogy Ádám nem lesz egyedül.
Megnyugtató, hogy jó testvérek,
odafigyelnek egymásra.
– Beszélgessünk Enikõrõl is
kicsit!

– Aranyos, ügyes, jó tanuló,
talpraesett kislány volt, sok örö-
met szerzett nekünk, korán önál-
ló lett. Jogi diplomát szerzett,
mellette nyelveket tanult. Angol-
ból és németbõl felsõfokú, fran-
ciából középfokú nyelvvizsgája
van. Közben szakosodott: euró-
pai és nemzetközi jogot hallga-
tott Göttingenben, majd a lég-
ügyi vonalra specializálódott.
Dolgozott Budapesten, majd
Brüsszelben, aztán ismét ideha-
za, a Nemzetierõforrás-miniszté-
riumban.
– Soha nem érezted, éreztétek
úgy, hogy a gyereketekkel va-
ló fokozott törõdés miatt va-
lami kimaradt az életekbõl?

– Nem. Amikor gyesen voltam,
akkor szereztem a másoddiplomámat
magyar–népmûvelés szakon az egyete-
men, éjjel, kikapcsolódásként tanultam.
A férjem szintén, a villamosmérnöki
végzettsége mellé közgazdász képzett-
séget szerzett. Fiatalok voltunk, tele
energiával, hajtottunk, dolgoztunk,
mindketten sikereket értünk el a mun-
kánkban. Dolgoztam a Mai Napnak, ír-
tam a Readers Digestbe, szerkesztettem
az iparkamara lapját, kommunikációt,
újságírást tanítottam a fõiskolán, tagja
voltam a Magyar Újságíró-szövetség vá-
lasztmányának, elnöke vagyok a magyar
Sajtószakszervezetnek. De ha nem így
lett volna, akkor is úgy gondolom, hogy
a gyerekek a legfontosabbak a világon,
értük mindent meg kell tenniük a szü-
lõknek.
– Éva, egyszer megfogalmaztad,
hogy mi az a legfontosabb három
dolog, ami kiegyensúlyozottá teszi
az embert. Elmondanád most is?

– Elsõ helyre az egészséget sorolom,
a második, hogy olyan hivatást találj,
amit akkor is örömmel végeznél, ha
nem fizetnének érte. A harmadik,
olyan társra lelni, akivel egy egész éle-
tet le tudsz élni.
– A szokásos utolsó kérdés: Ki le-
gyen a következõ riportalany?

– Kovácsné Lengyel Klárira gondol-
tam, aki hihetetlen energiával, idejét,
erejét nem kímélve alapította meg és
szervezi a szekszárdi alsóvárosiakat tö-
mörítõ egyesületet, és gyûjti a pénzt a
kórházi kápolna felújítására.

V. Horváth Mária
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Együtt a hétköznapokban, együtt az ünnepvárásban 

„Ha elmúlik karácsony…”
A Mentálhigiénés Mûhely Önkéntes
Központ Nyugdíjas-tagozatának tag-
jai Zádor Béláné titkár meghívására
2011. december 20-án délután össze-
jöttek, ahogy tették ezt egész évben,
ha valamilyen jótékonysági cseleke-
detben szükség volt rájuk. Ez alka-
lommal a karácsonyi ünnepet várták
– többségükben egyedülállóak –,
akik a közösséghez tartozás jó érzé-
sét egy igényes mûsor keretében,
akár egy karácsonyi „szeretetcsok-
rot” vehették át. 

A szépen megterített ünnepi asztal
mellett elõször a köszöntõket hallgat-
hattuk meg. Elsõként Zádorné Zsu-
zsa, az ünnepség fõrendezõje, majd
Pócs Margit, az egyesület elnöke szólt

a közösség jelentõségérõl, munkájá-
ról és az ünneprõl, valamint a klubról,
mely úgy mûködik, mint egy egymást
és másokat támogató nagy család. Az
évösszegzõ köszöntõ után Pék János-
né mûsorvezetõ konferálta be Hau-
szer Beáta énekmûvészt, aki évek óta
rendszeres vendége a klubnak, s aki
gyönyörû dalokkal örvendeztette
meg a jelenlévõket. Majd a Gemenc
Tánccsoport Egyesület standard tán-
cokat adott elõ, ruhájukban, mozgá-
sukban, komolyságukban már a fel-
nõtt táncosokat megidézve. Csötönyi
László Herczeg Ferenc: Karácsonyi
levelek címû humoros írását olvasta
fel, amely a közelgõ ünnepet idézte.
Õt az Ifjú Szív Német Nemzetiségi

Táncegyesület követte, akik autenti-
kus ruhájukban, a kicsik és a nagyok
fegyelmezett táncával nagy sikert
arattak. 

Az ünnepi mûsorra a Tücsök Zenés
Színpad három szólóénekese tette fel
a koronát, akik karácsonyi énekeikkel
könnyet csaltak a hallgatóság szemé-
be. „Ha elmúlik karácsony, a szeretet
lángja halványabban ég, de ha vigyá-
zunk rá, nem alszik ki még” – énekelte
velük együtt a közösség, akik nem csak
a hétköznapokban, de most az ünnep-
várásban is együtt voltak. Az ünnep-
ség végén a városi önkormányzat tá-
mogatásának köszönhetõen 50 nyug-
díjas részesült ajándék élelmiszercso-
magban. Sas Erzsébet

Meghívó
A Szekszárd-újvárosi Római Kato-
likus Társaskör vezetõsége 2012.
január 10-én, kedden este 5 órára
a Szent István Házban (Szekszárd,
Rákóczi u. 69–71.) vár minden ér-
deklõdõt

DINNYÉS JÓZSEF
„daltulajdonos”, költõ, 

zeneszerzõ, elõadómûvész 

DALEST
címû kötetlen elõadására.

A belépés ingyenes, de önkén-
tes adományokat köszönettel fo-
gadunk a Szent István Ház tetõ-
szerkezetének felújítására.

Érdeklõdni lehet: Horváth Edit
Batthyány u. 14.

313-175, 20/52-46-820

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata és a Mészöly Miklós Egyesü-
let tisztelettel meghívja önt és hozzátar-
tozóit január 19-én a Mészöly Miklós-
emléknap rendezvényeire. 

PROGRAM
9.00 REGISZTRÁCIÓ
Helyszín: Garay János Gimnázium dísz-
terme (Szekszárd, Szent István tér 7–9.
Parkolás a Csokonai utca felõl, az ud-
varban) 
10.00 KÖSZÖNTÕK:
• HORVÁTH ISTVÁN polgármester
• HEILMANN JÓZSEFNÉ, a Garay Já-

nos Gimnázium igazgatója 
• PROF. DR. HORVÁTH BÉLA egyete-

mi tanár, a PTE IGYK dékánja 
10.15 BARANYAI LÁSZLÓ ÍRÓ-ÚJSÁG-
ÍRÓ BEVEZETÕ GONDOLATAI A „PRIVÁT

MÉSZÖLY” CÍMÛ FILM ELÉ 
10.20 A „PRIVÁT MÉSZÖLY” CÍMÛ
FILM VETÍTÉSE közben zenei betét 
11.45 SZÜNET 
12.00 A MÉSZÖLY MIKLÓS-EMLÉKPLA-
KETT ÁTADÁSA. A plakettet átadja:
HORVÁTH ISTVÁN polgármester 
A MÉSZÖLY MIKLÓS-DÍJ ÁTADÁSA
A díjat átadja: SZÖRÉNYI LÁSZLÓ iro-
dalomtörténész, a Mészöly Miklós
Egyesület elnöke, az MTA Irodalomtu-
dományi Intézetének igazgatója 

Az ünnepségen közremûködnek: a
Mészöly Miklós vers- és prózamondó
verseny díjazottjai; Köpenczei Csenge
(zongora) és a Babits Mihály Általános
Iskola Német Nemzetiségi Kamarakó-
rusa. Karnagy: Naszladi Judit 
Moderátor: PÓCS MARGIT 
13.45 MÉSZÖLY MIKLÓS EMLÉKTÁB-
LÁJÁNAK MEGKOSZORÚZÁSA. Közre-
mûködik: GACSÁLYI JÓZSEF költõ. 
Helyszín: az író szülõháza (Bezerédj u. 2.) 
15.30 BESZÉLGETÕ, EMLÉKEZÕ DÉL-
UTÁN (az Irodalom Háza Mészöly Mik-
lós Múzeumban, Babits u. 15.) 
Beszélgetés DÉR ASIA és GERÕCS

PÉTER filmrendezõkkel.
Vezeti: BARANYAI LÁSZLÓ író-újság-
író (Mészöly Miklós Egyesület) 

BESZÉLGETÉS A DÍJAZOTTAKKAL
Vezetik: JANKOVICS JÓZSEF, az MTA
Irodalomtudományi Intézetének igazga-
tóhelyettese, a Mészöly Miklós Egyesü-
let alelnöke; SZÖRÉNYI LÁSZLÓ, a
Mészöly Miklós Egyesület elnöke 

MÁTHÉ ANDREA BEMUTATJA VANCSÓ
ZOLTÁN Szándéktalan fény címû, Mé-
szöly Miklós szövegeivel komponált
fényképalbumát

ALAINE TOMBOLÁJA

A MÉSZÖLY MIKLÓS-EMLÉKNAP
ELÕRENDEZVÉNYEI 
2012. JANUÁR 18-ÁN (szerdán) 10.00
ÓRÁTÓL a PTE Illyés Gyula Karán
(Szekszárd, Rákóczi u. 1.) Mészöly Mik-
lós író, drámaíró születésének 91. évfor-
dulójára vers- és prózamondó verseny
14 éves korhatártól a fiatalok és felnõt-
tek számára 
17.00 a Német Színházban (Szekszárd,

Garay tér 4.) 
VERSSZÍNHÁZI EST MÉSZÖLY MIKLÓS
EMLÉKÉRE A XXI. MÛVÉSZETI MÛ-
HELY elõadása

PILINSZKY WEÖRESBEN TANGÓHAR-
MONIKÁVAL 
Koreográfus: Szarvas Szilvia m. v. 

MÉSZÖLY MIKLÓS: KÖKÉNY KIS-
ASSZONY AZ ART CONTACT ÉS A XXI.
MÛVÉSZETI MÛHELY közös produk-
ciója. Koreográfus: Brumecz Brigitta
m. v. Társrendezõk: Sárvári János és
Franyó Róbert, Dramaturg: Franyó Ró-
bert m. v., Fõbb szerepekben: Kató
Hajnalka, Kaleidoszkóp-díjas, Szabó
Zoltán, a 2011. évi Mészöly-verseny 
I. helyezettje és Táibl Eszter, a 2011. évi
Mészöly-verseny II. helyezettje 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 
Szekszárd: PÓCS MARGIT 
74/504-119, 30/632-3266 
Budapest: ABLONCZY ANNA
30/429-9996
A Mészöly Miklós-emléknap rendezvé-
nyei ingyenesek.

Mészöly Miklós-emléknap: január 19.

Tóth Ferenc kormánymegbízott sajtó-
tájékoztató keretében mutatta be a
2012. január elsejével megalakult Tol-
na Megyei Intézményfenntartó Köz-
pontot. A sajtótájékoztatón részt vett
az új intézményfenntartó szervezet ve-
zetõje és helyettese is.  

A kormánymegbízott elmondta,
hogy a Tolna Megyei Önkormányzat
által eddig fenntartott intézmények ja-
nuár elsejével az irányítása alatt álló
Tolna Megyei Intézményfenntartó
Központhoz kerültek át. Az egészség-
ügyi intézmények kapcsán megje-
gyezte, mivel ezek speciális irányítást
igényelnek, ezért õket a Nemzetierõ-
forrás-minisztérium által fenntartott

GYEMSZI mûködteti majd. A további-
akban leszögezte: azzal, hogy az állam
veszi át a megyei önkormányzatok által
fenntartott intézmények mûködtetését,
meg kell jelenjen az állam szeme a me-
gyei intézményfenntartó központokon
keresztül. Az átalakítás biztonságot és
garanciát jelent a megyei intézmények-
ben dolgozók számára, hiszen nem kell
aggódjanak, hogy milyen anyagi hely-
zetben van a megyei önkormányzat. Az
állam általi átvétel azt jelenti, hogy az al-
kalmazottak biztosak lehetnek abban,

hogy az illetményüket megkapják, az el-
látottak pedig minden szolgáltatáshoz
hozzájutnak, sõt az állam arra törekszik,
hogy országosan egységes színvonalat
biztosítson. Azzal kapcsolatos felveté-
sekre: miszerint ez az átalakítás veszé-
lyezteti a dolgozók munkahelyeit, meg-
jegyezte, hogy a kormány nem tervez
radikális lépéseket ezen a téren, hiszen
a cél az, hogy egy biztonságos, átlátha-
tó állam által irányított rendszer kerül-
jön kialakításra. A kormánymegbízott,
László-Varga Zsuzsanna fõigazgató je-

lenlétében végezetül bemutatta az in-
tézményfenntartó központ vezetõit:
Pósta Zoltán TMIK vezetõt és helyette-
sét, Daradics Pétert.

Tolna megyében az átvett intézmé-
nyek a következõk: Tolna Megyei Álta-
lános Mûvelõdési Központ, Tolna Me-
gyei Levéltár, Tolna Megyei Sztárai Mi-
hály Gimnázium, Tolna Megyei Illyés
Gyula Könyvtár, Wosinsky Mór Megyei
Múzeum, Tolna Megyei Integrált Szoci-
ális Intézmény, Tolna Megyei Egységes
Gyógypedagógiai és Módszertani In-
tézmény, Tolna Megyei Szent László
Szakképzõ Iskola és Kollégium.

Forrás: 
Kormánymegbízotti Kabinet

Megalakult a Tolna Megyei 
Intézményfenntartó Központ



„Annak okáért amint a Szentlé-
lek mondja: Ma, ha az ő szavát
halljátok, meg ne keményítsétek
a ti szíveteket” (Zsid.3.7,8)

Isten kegyelmébõl köszönthettük
egymást az újesztendõ elsõ napján
ezzel a jókívánsággal: B.ú.é.k. Bízd
Újra Életedet Krisztusra. Az Istenben
bízó embernek nincs kétsége afe-
lõl, hogy az idõ Ura megtartó szere-
tetében hordozza életét. Egy eszten-
dõ végén – ami néhány évtizedre
szabott életünk fontos része –,
szembesülünk az idõ múlásával.
Nem az egykönnyen megválaszolha-
tó fogalmak egyike az idõ. Megköze-
lítõ válaszként: talán a történelmi
események egymásutániságát érzé-
kelteti. A Biblia értelmezése szerint:
Isten teremtési ajándéka. Legérzék-
letesebben a Prédikátor könyvében
olvashatjuk, hogy mindennek Isten-
tõl rendelt ideje van. Az ott felsorolt
2x7 ellentétpár, az emberi élet egé-
szére kivetítve sorolja fel azokat a
történéseket, amelyek sajnálatos

módon életünk részét képezik (Pré-
dikátor 3). Az idõvel való élés a mai
kor emberének egyik legkritikusabb

problémája. Egy régi kis történet
szemléletesen mondja ezt el: az af-
rikai õserdõ titkait felfedezni kívánó
kutatócsoport dzsungellakókat foga-
dott fel az idegenvezetésre és a ku-
tatási eszközöket tartalmazó málhák
cipelésére. Erõltetett menetben kel-
lett haladniuk, hogy az esõs idõszak
elõtt célba érjenek. Három nap el-
múltával a felfogadott kis csapat
megállt és nem volt hajlandó tovább
menni, még akkor sem, ha dupla fi-
zetséget ígértek nekik, vagy fegyver-
rel fenyegetõztek. Megkérdezték a
kutatók, mi ennek az oka? Az általuk
primitívnek ítélt bennszülöttek így vá-
laszoltak: Az erõltetett menetben el-
hagytuk a lelkünket, és az amíg utol
nem ér, nem megyünk tovább. 

E kis történetbõl okulva, nagyon so-
kat kellene várakozni szinte mindnyá-

junknak arra, hogy a valahol, valamikor
elhagyott lelkünk újból utolérjen. 

Az idõvel kapcsolatos szótársítás
a magyar értelmezõ szótárban ol-
dalakat tesz ki. Ezekbõl csaknem
kivétel nélkül mi is érintettek va-
gyunk. Úgy érezzük, hogy a hoz-
zánk legközelebb álló terminus a
MA. A mottóként jelzett Igénk erre
az egyszeri jelenre hívja fel a figyel-
münket. „Ma, ha az õ szavát halljá-
tok”, az életre hívó Igét, nyitott szív-
vel és örömmel fogadjátok, mert az
hordozza a jövõ ígéretét épp úgy,
mint a Ma számos áldását. A Ma hir-
detett Ige a jelenlegi nemzedéket
összekapcsolja a jövõ nemzedék-
kel, melynek szintén ugyanaz az Ige
szól. Így lesz az idõk Ura szájából el-
hangzott Ige Örök, mely nem tér
vissza hozzá üresen, hanem elvég-
zi azt, amiért küldetett. 

Elõttünk áll az egyetemes imahét,
legyünk fogékonyak a „Ma” hozzánk
szóló isteni üzenetekre.

Balázsi Zoltán
református lelkész
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E heti rejtvényünk megfejtését január 15-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Polgármesteri Hi-
vatal, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. A december 11-i rejtvény helyes megfejtése: „Zord karácsony rossz, fehér
húsvétot hoz.” A helyes választ beküldõk közül Rotkay Zsuzsanna üvegfestõ által felajánlott tárgyjutalmat nyert 
Kovács Kitti, Szekszárd, Csalogány u. 12. Gratulálunk! A jutalom átvehetõ a polgármesteri hivatal portáján.

Evangélium

Bízd Újra Életedet Krisztusra

MEGHÍVÓ 
Új esély – információnyújtással, tanácsadá-
sokkal, kompetenciafejlesztéssel, szabad-
idõs programokkal a Tolna megyei fiatalo-
kért! TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0322 

NYITÓKONFERENCIA 

A Polip Ifjúsági Egyesület szeretettel meg-
hívja Önt 2012. január 20-án 13 órától az Új
esély címû projektnyitó konferenciájára.
Helyszín: Babits Mihály Mûvelõdési Ház
Díszterme, Szekszárd, Szent István tér 15–17. 

PROGRAM: 

12.00 • Sajtótájékoztató
• Regisztráció

13.00 • Megnyitó 
Köszöntõt mond Horváth István,
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármes-
tere 
• Fiatalok színpadi mûsora 
13.15 Új esély címû projekt bemutatása 
• Letenyeiné Mráz Márta – szakmai vezetõ 
• Nagy Eszter – projektvezetõ 
14.00 Szünet 
14.15 Mûhelyfoglalkozások 
• Az önkéntesség hazai és nemzetközi pél-

dái (moderátor: Varga István – PTE IGYK,
beszélgetõpartnerek: Katona Krisztina,
Murál Morál Mezõ, Barta Szabolcs EVS
önkéntes) 

• Demokráciára nevelés – módszertani be-
mutató (mûhelyvezetõ: Mészáros Veroni-
ka, a Polip Ifjúsági Egyesület önkéntese) 

• Helyi ifjúsági munka jó gyakorlata (mo-
derátor: Letenyeiné Mráz Márta, Polip If-
júsági Egyesület – szakmai vezetõ, beszél-
getõpartnerek: Ifjúsági Unió Szekszárd
és Asztalos Adrienn ifjúsági referens) 

15.45 Szünet 
16.00 Mûhelyfoglalkozások összegzõ be-
mutatása 
16.15 Állófogadás 
17.30 A program zárása 
Szeretettel várjuk rendezvényünkön! 

Kékesi Emma egyesületi elnök



December 2-án a csillagképpon-
tokról és jelentéseikről is szólt
előadásában Aradi Lajos Pilis-ku-
tató, aki sorozatában számos ér-
dekességet feltárt már a magyar
történelemből. 

Ha rátekintünk a Pilisben lévõ égi Nim-
ród csillagkép hét földi pontjára, azo-
kat a keletrõl származó hétpontos
csakrarendszernek megfelelõen is le-
het értelmezni – vetette fel elméletét
Aradi Lajos. A Pilisben, ahol királykoro-
názások történtek, e pontok már a Tu-
rul nemzetség királyainak korában
(Árpád-ház) is kijelöltek voltak. Mind-
egyiknél azonosítani lehet, hogy már
korábban is szakrális királyi építmény
volt a helyükön, amelyeket a pálos rend
kapott meg a királyoktól. E pontokon
a leendõ Árpád-házi királyoknak be-
avatásukként végig kellett menniük –
mutatott rá Aradi a terület titkaira. Az
elsõ pont, a pilisszentléleki – ahol ere-
detileg IV. Béla vadász-királyi szenté-
lye, majd pálos kolostor volt – a csakra-
rendszer szerint a megvilágosodás he-
lye, mivel az energia itt érkezik az ég-
bõl – az értelmezés szerint – „fejtetõ”
részre. 

A Pilis szó már maga fejtetõt (ko-
ronacsakra) jelent a régi magyar nyelv-
ben, ahol az energiák a testbe érkez-
nek az égbõl, a szentlélek szó pedig
egyértelmû utalás arra: szent helyrõl
van szó, ahol a szentlélek jelen van. Má-
sik fontos pontja a harmadik, a torok-
csakrának megfelelõ Árpádvár, a há-
rom piramis alakú hegy (Árpádvár,
Rám-hegy, Magas-hegy) legfontosabb
pontja. Itt lépnek be a harmadik szem-

nek (révülés, meditáció) megfelelõ
csakraterületrõl (Klastrompuszta) ér-
kezõ energiák. A torokcsakrában dõl el
energetikailag, milyen lesz az ember,
itt történik meg a „terv leosztása” a test
többi részére. E pont a csakrarend-
szerben a fizikai anyag egyben tartását
szabályozza. 

A hely neve (Árpádvár) a vezetõ
funkciót is tükrözi. E pont égi megfe-
lelõjén halad keresztül egyébként az
égi egyenlítõ, ahol az égbolt két egyen-
lõ részre válik. A következõ hely, a

Rám-hegy, amely a szívcsakrának felel
meg, s a Pilis energetikai közepe. A ha-
todik pont ismét érdekes, a Visegrád-
Lepencefürdõi, amely a keresztcsonti,
nemi szervek csakrájának felel meg, de
a vesével is kapcsolatban áll. Aradi el-
mondta, a Visegrád elnevezés nem
szláv eredetû szó, hiszen 1500 körül
még Vizzegrádnak hívták, a „grád” pe-
dig a régies grádics, azaz lépcsõ elne-
vezést rejti, így a városnév szó szerint
vízlépcsõt jelent. Mint azt elárulta, a ve-
se szavunk is vizet jelent az õsi magyar
nyelvben. 

E helyen a Duna folyamatosan le-föl
lépked, e tény rejlik a Vizzegrád elne-
vezésben. Lepencefürdõn található az
a kút, ahonnan a híres visegrádi ás-
ványvizet nyerik ki, s amely pont szo-
ros közelségben van az említett nim-
ródi ponttal. Aradi szerint nimródi
energiával töltjük fel magunkat, ha ezt
a vizet fogyasztjuk. A csillagkép égi
megfelelõjén az Eridamus folyó ömlik
ki e pontnál, amely a földön Duna e
résztõl tekintett, három töréses folyá-
sának felel meg, az ásványvíz kútjától
vezetve a folyás értelmezett vonalát,
becsatlakoztatva a Duna medrének vo-
nalába. Az utolsó, a pilisszentlászlói
pont, amely a gyökércsakrát szimbo-
lizálja. E helyütt, ahol a leszálló energi-
ák jelennek meg, a pálosok Szent Lász-
lónak szentelt kolostora áll. A gyökérc-
sakra feladata, hogy a fizikai test ré-
szecskéit egyben tartsa – mondta a
kutató. Szent László a magyarság meg-
tartó királya, aki egyben újrateremtet-
te és megerõsítette a Szent István által
adott hitet, azaz Jézus tiszta hitének
vallását. Az, hogy az egyben tartást
szimbolizáló gyökércsakra pont Pilis-

szentlászlóra esik, nem véletlen – tet-
te hozzá Aradi, akinek véleménye sze-
rint a tisztán Jézusi hit volt népünk õs-
vallása, s nem a római katolikus. 

Szent Lászlót a régiek fényességes
csillagként emlegették, aki mindenki-
nek utat mutat az égen, egyben Jézus-
ként megfestve ábrázolták a különbö-
zõ erdélyi és felvidéki templomok fres-
kóin. Hogy Jézusként tekintettek rá, ab-
ból is kiviláglik: „legkegyelmesebb ki-
rály”-ként emlegette a néphagyomány. 

Aradi arról is beszélt, táltosok, sámá-
nok fedezhették fel a természetes tisz-
tások gyógyító erejét, amely pontokat
sziklával, kõvel jelöltek meg, s kultikus
helyekként kezdtek tisztelni. E szakrá-
lis helyeken késõbb szertartásokat mu-
tattak be, s körbeépítették kövekkel,
amelyre Stonehenge jó példa. Mint azt
Aradi elmondta, a tisztán jézusi vallást
követõ magyar körtemplomok is így
alakultak ki, amelyek – éppen kör alak-
juk miatt – eltértek a római katolikus
templomoktól. Somogyban, Vas me-
gyében a 6-7-8. századi „avar”-nak neve-
zett, valójában itt élõ, rovásírást haszná-
ló hunok, szkíták által épített templo-
mok maradványai találhatóak itt: e kör-
templomokat Szent István korában épí-
tették, bennük négy oltár található a 
négy égtájnak megfelelõen, ahol egy-
szerre négy pap misézett, s közepén, a
csomópontban helyezték el az oltárt. A
hívek a templomon kívül helyezkedtek
el a szertartás alatt, így – a kör alakban
– mindenki részesült a szertartás ener-
giáiból. Mint mondta, minden kör-
templom oltára, amely eredeti elvek
alapján, kultikus helyre épült, s föld-
energiát sugárzó csomóponton van. A
Vatikánban álló Santo Stephano Ro-
tondo körtemplom Szent István tisztán
jézusi vallású egyházának római alapítá-
sára utal – emlékeztetett. E templomot
V. Miklós pápa 1454-ben a pálosoknak
adományozta. 

Jeruzsálemben is található Szent Ist-
ván-alapítású kör alakú templom, 
amely szintén eltérõ alakzatot mutat a
római katolikustól. Véleménye szerint
Szent István nem templomokat, hanem
egyházat (tisztán jézusi) alapított, s a
korabeli szövegeket rosszul értelmezik.
Aradi Lajos egy Stonehenge-hez mérhe-
tõ, Sukoró melletti, õsi kultikus helyrõl,
a Pogánykõ magaslaton található Nagy-
kocka nevû, kocka alakú kõrõl is be-
szélt, amely véleménye szerint 20 ton-
nás kockaformájával nem természetes
képzõdményként ékelõdik be élére ál-
lítva két kisebb kiemelkedés közé. A
képzõdmény körül három kör vehetõ
ki jól felismerhetõen. 

E körökön hatalmas monolit töm-
bök fekszenek, amelyek méretükben
nagyobbak az angliai Stonehenge szá-
zad elején helyreállított monolitjainál!

(Folytatjuk.) 
Gyimóthy Levente
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Eltitkolt õsi magyar történelmünk… 9.

A Nimród csillagkép pontjai és hatásai a Pilisben

Az Árpád-kori fazsindelyes kupolájú kerek templom,
Magyarország egyetlen ilyen formátumú mûemléke Öskün
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Pofonokkal búcsúztatták az óévet
Tizenkilencedik alkalommal szervezték meg a Szilveszteri Ippon Karate Kupát

A jelenlévõk legnagyobb örömére jó
néhány ütés és rúgás ért pontot a XIX.
Szilveszteri Ippon Karate Kupán. A de-
cember 28-án megtartott versenynek
idén a Csapó Dániel Középiskola
sportcsarnoka adott otthont, ahol –
Magyarország mellett – Horvátország
és Szerbia karatésai is jelen voltak. Ösz-
szesen 11 klubból mintegy 110 ver-
senyzõ érkezett, hogy négy verseny-
számban mérjék össze a tudásukat. Ka-
ta és kumite kategóriákban egyénileg
és csapatban nevezhettek az indulók.
A neves sportesemény szervezõje ez-
úttal is a Tolna Megyei Harcmûvészeti
Szövetség volt. Balogh László, a szövet-
ség elnöke elmondta, hogy a mostani
verseny célja elsõsorban a sportbaráti
kapcsolatok kialakítása, és a már meg-
lévõ külkapcsolataik erõsítése volt. Azt,
hogy a szervezõk elérték a céljukat, mi
sem bizonyítja jobban, mint hogy az
Erdélybõl érkezõ csapat egy különdíj-
jal is kitüntette Balogh László elnököt,
az európai sportkapcsolatok megerõ-
sítéséért végzett áldozatos és elhivatott
munkásságáért. A Szilveszter Kupa
egyébként komoly hagyományokkal
rendelkezik: az elsõ megmérettetést
1995-ben szervezték. Akkoriban ko-
moly és jelentõs tettnek számított,

hogy sikerült a hajdani Jugoszlávia tag-
államait egy asztalhoz leültetni. A mos-
tani kitüntetéshez valószínûleg ez a je-
lentõs sportdiplomáciai esemény
nagyban hozzájárult. Az indulók és a
szervezõk szerint a mostani verseny –
a korábbi években már megszokott –
jó hangulatban telt, a legeredménye-
sebb versenyzõ három aranyéremmel

térhetett haza. A legtalálóbban talán
Vukovics Slavkó, tiszteletbeli fõbíró
nyilatkozott, aki szerint az itteni verse-
nyeknek lelkük van. Balogh Lászlótól
megtudtuk még, hogy a Tolna Megyei
Harcmûvészeti Szövetség tervez egy
nemzetközi nagyversenyt idén május-
ban, valamint egy nemzetközi edzõtá-
bort is a nyáron.  Bencze Péter

A bemutatott számokat nemzetközi és magyar bírók pontozták

A Városi Sport- és
Szabadidõközpont jövõ

heti programja

JANUÁR 7. 8.00–16.00

VIII. Adidas-Horfer Serleg (XIX.) téli
kispályás teremlabdarúgó-kupa 
JANUÁR 7. 18.00

Atomerõmû KSC Szekszárd–Bajai
NKK NB I/A nõi kosárlabda-mérkõzés
JANUÁR 7. 20.00 

Marley FKSE–Pécsbánya SE NB II.
férfi-kosárlabdamérkõzés
JANUÁR 8. 10.00-18.00

VIII. Adidas-Horfer Serleg (XIX.) téli
kispályás teremlabdarúgó-kupa
JANUÁR 11.

UKSE Szekszárd–Dunaújváros NB
I/A nõi kézilabda-mérkõzés
(14.00 ifi, 16.00 junior, 18.00 fel-
nõtt)
JANUÁR 14. 11.00

Szekszárd AC I.–Egri ÁFÉSZ SC I.
nõi asztalitenisz extraliga csb. mér-
kõzés
JANUÁR 14. 14.30

Szekszárd AC II.–Gyõri Elektromos
VSK NB I/A nõi asztalitenisz csb.
mérkõzés
JANUÁR 14. 08.00–19.00 VÁZ
-BAU teremlabdarúgó-kupa
JANUÁR 15. 09.00–17.00

VIII. Adidas-Horfer Serleg (XIX.) téli
kispályás teremlabdarúgó-kupa

Válogatott kapus az UKSE-ben
Szombaton már pályára is léphet

Negyvenszeres válogatott
hálóõrt igazolt az UKSE
Szekszárd NB I.-es nõi kézi-
labdacsapata. A 24 éves
Triffa Ágnes korábban a Bé-
késcsabában, a Debrecen-
ben és a szlovén Krim Ljub-
ljana együttesében is szere-
pelt, utóbbival bajnoki 
címet és kupát is nyert 

2009-ben. Az idehaza a
Debrecennel bajnoki és ku-
paezüstig jutó kapuvédõ jú-
nius 30-ig írt alá az NB I.-ben
10. helyezett szekszárdi
kék-sárgákhoz. Triffa jó
esetben már szombaton
pályára léphet az UKSE
együttesében – éppen ko-
rábbi csapata, a DVSC ellen.

Kovács Jenõ vezetõedzõ és Horváth István polgármester sajtótájékoztatón mutatta be
az UKSE új játékosát, Triffa Ágnest 

AZ ÉV LEGNAGYOBB SPORTSIKERE

NEM OLIMPIAI SPORTÁGBAN: Hu-
danik Antal, a Szekszárdi Rádióamatõr
Klub gyorstávírászversenyzõje négy
bronzérmet szerzett a sportág tavalyi,
németországi világbajnokságán.

AZ ÉV LEGNAGYOBB FELNÕTT SPORTSI-

KERE OLIMPIAI SPORTÁGBAN: Gyurkó
László, a Szekszárdi Vízmû SE Ameriká-
ban tanuló versenyzõje ötödik lett a fel-
nõtt magyar úszóbajnokságon az 50
méteres gyorsúszás döntõjében, 100
méteren pedig a hatodik helyen zárt.

AZ ÉV LEGNAGYOBB MOZGÁSSÉRÜLT

SPORTSIKERE: a Szekszárdi Fáklya
SE asztaliteniszezõ kitûnõsége, Se-
bestyén András a kerekes székes ka-
tegóriában megnyerte a Mozgássérül-

tek Állami Intéztében megtartott orszá-
gos meghívásos viadalt, amelyen 12
versenyzõ vett részt. 

AZ ÉV GYERMEK SPORTOLÓJA: a hét-
éves Gellér Axel az összesített futam-
eredmények alapján a harmadik he-
lyen végzett a gyermek számára kiírt
országos gokartbajnokságon.

AZ ÉV LEGNAGYOBB UTÁNPÓTLÁSKO-

RÚ SPORTSIKERE: Nagyernyei Ben-
ce, a Szekszárdi Szabadidõs Kerékpá-
ros SE, junior korú versenyzõje kor-
osztálya két magyar bajnokságán, 

a hosszútávú országúti versenyen és
a hegyi versenyen is legjobbnak bizo-
nyult.

AZ ÉV TÖMEGVERSENYE: A II. Szekszár-
di Borvidéki Félmaratoni Futóverseny,
amelyre az ország minden részébõl ér-
keztek indulók, s amelyen közel ezren áll-
tak rajthoz, s több ezren követték nézõ-
ként a helyszínen az eseményeket.

AZ ÉV LEGRANGOSABB VERSENYEI:

az új szekszárdi atlétikai komplexum-
ban megtartott felnõtt országos atlétikai
magyar bajnokság és a Kerekes-tenisz-

centrumban februárban megrendezett
felnõtt férfi és nõi fedett pályás tenisz or-
szágos bajnokság, amelyen a hazai top
tízbõl is volt egy-egy induló.

AZ ÉV LEGRANGOSABB UTÁNPÓTLÁS-

VERSENYE: a Vízmû SE nagy hagyo-
mányú kétnapos, novemberi, Sípos
Márton nevét viselõ meghívásos verse-
nyén a dél-dunántúli klubok legjobb
úszói mellett még három országból
(Szlovákia, Szerbia, Horvátország) in-
dultak sportolók. (Folytatjuk.)

Összeállította: Bálint György

Sima, de olykor görbe tükörbe is nézve...

Az év szekszárdi sport legjei 2011/1.
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Akár Alberték mellett is játszhatott volna…
70 éves a hõskorszak elsõ számú szekszárdi labdarúgója 1.

A hatvanas években még mindig
világhírűnek számító magyar fut-
ballnak létezik egy köztünk élő,
szekszárdi nagy tanúja. Itt szüle-
tett, itt él, itt jár közöttünk – im-
máron hetven éve. Még mindig
kitűnő kondícióban. Fizimiskája
alig változott valamit ahhoz ké-
pest, ahogy a hatvanas, hetvenes
években nézett ki. Pedig... 

A Háry Étteremben a hetvenedik szü-
letésnapján köszöntötték az egykori
szekszárdi dózsás játékostársak (sajnos
az egykori nagy Pécsi Dózsából eléggé
kritikus egészségi állapotuk miatt
egyik ismert focista sem tudott részt
venni a „Kicsi” köszöntésén). Úgy sejt-
jük, az 1965 elõtt születettek ennyibõl
már tudják, képi illusztráció nélkül is:
Török Bálint (Peca) a téma. 

Az a szekszárdi futballista, aki a ma-
gyar labdarúgás második hõskorszaká-
ban (az aranycsapat utáni években, év-
tizedben) a legtöbbre vitte. Aki még a
pályája csúcsán örömmel tért vissza,
hogy a kibontakozófélben lévõ szek-
szárdi labdarúgást segítse. Hogy elfog-
lalhassa helyét a balszélen – minden
idõk legjobb szekszárdi csapatában,
amely az 1971–72-es bajnokságban föl-
jutott az akkoriban óriási ranggal és
respekttel járó NB I/B-be. Abból az öt-
ezer nézõbõl, akik rendszeresen kijár-
tak a Dózsa-stadionba, mennyien a szí-
vükbe zárták az ördöngõsen cselezõ,
az összjátékhoz is remekül értõ, kitû-
nõen beadó, a belsõ csatárokat önzet-
lenül, pazar megoldásokkal kiszolgáló
balszélsõt aki, cseppet sem mellesleg a
góllövéshez is értett! 

Kár, hogy akkoriban nem volt videó.
Kár, hogy amikor már volt legalább egy,
a meccsek rögzítésére alkalmas kame-
ra a városban (a hetvenes évek közepe
lehetett), Peca már legendás csapattár-
sai többségéhez hasonlóan szögre
akasztotta a csukákat. Az új generáci-
óknak üzenem: micsoda akciókról, mi-
csoda gólokról maradtak le! Mert e so-
rok írójának még megadatott, hogy a
Zielbauer, Kalász-Freppán-Török kop-
rodukcióknak nézõként részese lehe-
tett, és örülhetett az egész csapatnak,
benne Lipovszkyval, Szántóval, Csorá-
dással, Kornerrel, Simonnal, Hegedûs-
sel és a többiekkel.

De most kerüljön reflektorfénybe új-
ra az a balszélsõ, aki azért megcsinálta a
maga kis élvonalbeli karrierjét. Aki a ma-
ga posztján olyan kivételes tehetséget
árult el magáról már 17 évesen, hogy a
Szekszárdi Petõfi, helyi szinten nem
akárkikbõl álló csapatában helyet köve-
telt magának. Legalább félmillió, igazolt
játékos volt akkoriban Magyarországon,
ha nem több. Nagyon sokan a fociban
látták a nagy kitörési lehetõséget, szinte
hemzsegtek a pályákon, az akkor még el
nem tûnt grundokon a tehetségek. Ám

az olyan világklasszis
kvalitású játékosok al-
kotta csapatokba,
mint Albert, Göröcs,
Mészöly, Farkas, Ihász
– különösen vidékrõl
– csak nagyon keve-
sen jutottak. Török
Bálint ezek közé tar-
tozott. Az már más,
mondhatni kényes
kérdés is, hogy miért
nem tudott nagyobb
karriert csinálni ab-
ból, ami neki meg-
adatott. Bár magyar
B-válogatottnak lenni
a magyar futball bra-
zilverõ korszakában,
s rendszeresen húsz-
ezer nézõ elõtt játsza-
ni a nagy Pécsi Dózsá-
ban, amely többször
is a vidék legjobbja tu-
dott lenni idehaza,
„nem semmi”. Mint
ahogy az sem, hogy
1959-ben beválogat-
ták az UEFA-tornára
készülõ magyar ifjú-
sági válogatottba,
amelyben Káposzta,
Száger, Mészöly, Menczel, Tóth Mihály
kapott helyet. Mind-mind patinás fõvá-
rosi nagycsapat képviseletében, a mi
„Pecánkat” pedig még az NB III-as Petõ-
fibõl szúrták ki egyetlen vidékiként a ke-
retbe. 

De a nagy tornára utazó keretbe ép-
pen, hogy nem fért bele. S az ebbéli
balsors még utolérte karrierje során.

– Most lapozgattam az MLSZ száz év-
re visszatekintõ kiadványát. Ebben a
Vági Pistával együtt ott szereplünk,
mint a nagy tornán részt vevõ csapat-
tagok... De szép is lett volna, de sajnos
nem így történt – mi ketten marad-
tunk itthon… Nem bántam, hisz mind-
össze 18 éves voltam, fölfoghatatlan
öröm volt, hogy kik közé kerültem. Ter-
mészetesen érdeklõdtek a nagy csapa-
tok is irántam. Emlékszem, amikor az
egyik napon szinte váratlanul megje-
lent a szekszárdi házunkban az arany-
csapat kapitánya, Sebes Gusztáv, és a
szüleimmel arról beszélt, hogy tervezik
az Újpesti Dózsához való igazolásomat.
De nem lett belõle semmi. Nem tudni,
milyen érdekek dolgoztak a háttérben,
hol, melyik csapatnál volt az érdekérvé-
nyesítõ erõs ember. Akkoriban a játé-
kos véleménye kevésbé számított. Bár
megvallom: a magam kis földhözra-
gadt szekszárdiságával nem nagyon
akartam a fõvárosba költözni, így felet-
tébb örültem a pécsi felkérésnek. Tar-
tottam attól, hogy a fõvárosban nehe-
zebb lesz érvényesülni, kis közlegény-
ként nem is érzem majd jól magam –
emlékszik vissza Török Bálint. – Tessék

csak beszélni a pécsiekkel, esetleg elõ-
venni az ottani korabeli sajtót. Kérdez-
ni a mai MLSZ-alelnök, európai hírû
góllövõvé vált Dunai II Antalt, vagy a
hazai edzõlegendává vált Garami Józse-
fet, az akkori csapatról, a pécsi csatár-
sorról. Legalább nyolcan voltak a Pécsi
Dózsa keretében ezen a poszton. 

„Kicsi”-nek is volt két vetélytársa, bi-
zonyos Benács és Fülöp, de a 4-2-4-es
felállásban a szekszárdi származású és
nevelésû focista szinte kihagyhatatlan
volt a náluk töltött 9 év alatt. 200 mér-
kõzés 45 élvonalbeli gól. Ám érdemes
lenne azt is tudni, mennyi pécsi gól
születhetett az õ passzai, beadásai, vé-
delmet megbontó cselei után, hisz szél-
sõként a belsõk kiszolgálása volt az el-
sõdleges feladata. Hogy a korszak, a hat-
vanas évek egyik legjobb balszélsõje
volt, azt számomra Novák Dezsõ világ-
válogatott, a Ferencváros jobbhátvéd-
je hitelesítette, amikor kijelentette:

„Egyetlen balszélsõ volt a magyar me-
zõnyben, akitõl tartottam, abszolút ki-
számíthatatlan volt, ördöngõsen csele-
zett.”

– Én is szerettem ellene játszani,
mert Dezsõ egyáltalán nem volt durva,
ésszel futballozó bekk volt – jön a vá-
lasz a nagy ellenlábastól. Aztán így foly-
tatja a múltidézést:

– Amikor meghívtak a B-válogatott-
ba, felcsillant a remény, hogy esetleg
odaférhetek a nagyokhoz, Alberték-
hez, s újra találkozhatok azokkal, akik-
kel az ifiválogatottban, s esetleg egy vi-
lágbajnokságra is eljuthatok. Reálisan
nézve, a posztomon a hatvanas évek
közepén már volt egy nemzetközi szin-
ten mérve komoly focista, a Fradi bal-
szélsõje, Fenyvesi Máté. De úgy gon-
dolom, az õ cseréjeként számításba
vett fõvárosi Katonánál – aki, ha jól em-
lékszem, a Vasasban játszott –, semmi-
vel sem voltam rosszabb futballista,
Baróti Lajos kapitány mégsem engem
választott. Hogy a még világverõ ma-
gyar válogatott 18-as keretében is he-
lyem lett volna, ezt Mészölyék visszajel-
zéseibõl is éreztem. Kálmán biztatott
is mindig, amikor az A- és a B-válogatott
találkozott egymással: „Kicsi, hidd el, te
is ott leszel velünk.” Megint a vidékiek
– a korra nagyon is jellemzõ – hátrá-
nyos helyzetével vigasztaltam magam,
meg azzal, hogy mennyi mindent kap-
tam B-válogatottként, és pécsi ismert
játékosként a futballtól. Végigjártam
Európát, eljutottam Ázsiába, amikor
Észak-Korea ellen 90 ezer nézõ elõtt
játszhattam, felléptem a Népstadion-
ban egy Dózsa-Fradi elõtt, amikor hat-
vanezer nézõ volt jelen, játszottam telt
ház elõtt a világhírû akkori szovjet,
most már orosz Luzsnyiki-stadionban
– jönnek az újabb emlékek.

Megtudjuk, hogy harmincévesen is
vitte volna még az MTK, de egy bel-
ügyes csapatból nehezen lehetett vál-
tani – különösen egy más hátterû csa-
pathoz. Peca már nem feltétlenül ra-
gaszkodott az NB I-hez, repesve fogad-
ta a hírt: 1969-ben hazatérhet Szek-
szárdra. Mint tudjuk: nem csupán egy
vidéki viszonylatban nagy ívû pálya le-
vezetése lett belõle. (Folytatjuk.)

B. Gy.

Török Bálint (Peca) a 60-as években
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Könyvbemutató
Szekszárdi Német Nemzetiségi Klub
tisztelettel meghívja önt és kedves csa-
ládját 2012. január 13-án 17.30 órára a
cserkészházba (Szekszárd, Hrabovsz-
ky u. 10.) Heim Károly: A biciklis címû
könyvének bemutatójára. Narrátor:
Aradi Gábor.

A cserkészházat szeretnénk deko-
rálni néhány régi, autentikus fénykép-
pel (például esküvõi képek, népvise-
let...). Amennyiben ön is hozzá tudna
járulni egy fényképpel, amit le is tu-
dunk fénymásolni, és aztán vissza is
adni, kérjük, hozza magával. 

Scherer-Csabai Gyöngyi klubvezetõ
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2012. JANUÁRI FOGADÓÓRÁJA

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Polgármesteri Hivatal, tárgyaló.
A fogadóóra idõpontját késõbb közöljük.

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

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
Január 24. (kedd) 16–17 óráig
Polgármesteri Hivatal, I. em. 36. sz. iroda
II. sz. választókerület
Január 17. (kedd) 16–17 óráig
Garay J. Általános Iskola és AMI (Zrínyi u.)
Január 31. (kedd) 16–17 óráig
PTE Illyés Gyula Kar Gyakorlóiskola

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 (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 POLIXÉNAképviselõ
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 hónap utolsó péntekén 14–15 óráig
Baka István Általános Iskola

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.
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APRÓHIRDETÉS

SZEKSZÁRDON, a Mátyás király utcá-
ban felújított összkomfortos családi
ház eladó. Irányár: 15 millió forint. Tele-
fon: 06-30/650-3021.

- Na végre! - kiáltott fel nyolcvan éves
öregapám, miközben az éppen aktu-
ális híreket nézte a TV képernyõ-
jén… Nagyanyám és én éppen a
konyhában sürgölõdtünk, mert hát
a karácsonyi bejgli, az csak frissen jó
és holnap lesz a kereszténység leg-
szentebb ünnepe, ami ugye egy ma-
gyar családban bejgli nélkül…hát,
hadd ne mondjam. Nagyanyám a
tésztát gyúrta, én pedig a dió darálá-
sában serénykedtem.

A kiáltásra mindketten besiettünk
a szobába, ahol a kisöreg fotelébõl
felugorva, lázas gesztikulációk köze-
pette azt magyarázta, hogy látta a
TV-ben, amint Gyurcsány Ferencet
a parlament elõl bilincsbe verve el-
viszik a rend éber õrei.

Hogy mi is történt valójában, azt
már nem tudhattuk, mert a hírcsa-
torna addigra más témára váltott.

Megható volt a pillanat nagysága,
ahogyan ott állt a két idõs, sok min-
dent megélt ember. Nagyanyám a
mosolygó szemeibõl kibuggyanó
könnyeivel, ahogy megerõsítõen bó-
logat a kisöreg minden szavára, mi-
közben liszttõl fehérlõ apró kezeit
zavartan törölgeti pöttyös kötényké-
jébe. Nagyapám pedig, - ahogy a ma-

mára szegezve huncut tekintetét - ,
kézzel-lábbal magyarázza a képer-
nyõn látottakat.

Tudtam, hogy a mosoly és a
könnyek oka nem az a bohózatba
illõ politikai pamflet volt, amit a le-
vitézlett ripacs produkált az õt kö-
vetõ ifjú titánokkal együtt, s amit
öregapám oly színesen visszaadott
a látottakból. Sokkal inkább szólt
annak, hogy a napok óta gyengél-
kedõ és életunt emberke végre is-
mét olyannak láttatta magát, mint
amilyennek gyermekkoromban
még én is ismerhettem. 

Pedagógus volt, a ,,nemzet nap-
számosa". Egyike azon utolsó növen-
dékeknek, akik Kossuth-címeres
diplomájukat még a kalocsai érsek-
ség líceumában vehették kézhez
1949-ben. Aztán az élet elébe sodor-
ta nagyanyámat, és továbbra már
együtt lépegettek a nekik kijelölt ös-
vényeken. Nem volt könnyû az ötve-
nes években mindig az igaz úton ha-
ladni, de a kisöreg a vele született op-
timizmussal, munkaszeretettel és
lendületes életvitelével legyûrt min-
den útjukba kerülõ nehézséget.

Aztán jött az öregkor, a keserédes
megnyugvás, amely azonban soha-

sem párosult semmiféle belenyug-
vással, a dolgok megváltoztathatat-
lanságába vetett hittel. Hitte, -  mint
ahogyan neveltetésébõl fakadóan
hinnie is kellett - , hogy a bûnösök
elõbb-utóbb elnyerik méltó bünte-
tésüket.

Nem tagadom, öregapám kezében
utoljára akkor láttam pezsgõspoha-
rat, amikor,  - ahogyan õ mondta - : ,,a
Viktor gyerek" 2010-ben megnyerte
a választásokat.

Késõbb a politika õrlõmalmai el-
kezdték ledarálni optimizmusát.
Úgy érezte - talán jogosan -, hogy
egyedül maradtunk, és már nem
csak a ,,hazátlan bitangok", hanem
az egész világ van ellenünk, magya-
rok ellen. 

Várta, egyre csak várta az elégtétel
pillanatát. Várt! Nem a bosszú, ha-
nem az igazság pillanatára. Most,
hogy Gyurcsány kezén kattant a bi-
lincs, mintegy varázsütésre a kisöreg
újból életre kelt. 

- Hozz egy kupicával, abból a tava-
lyiból! - kacsintott felém, miután be-
fejezte a látottakról szóló elõadását, s
visszahuppant a fotel puha ölébe.

Nem sokkal késõbb, mikor a ki-
csiny pálinkáspohárral kezemben
benyitottam hozzá, már nem szólt a
TV. Csendesen rám nézett és legyint-
ve csak ennyit mondott:

- Nem kell! Kiengedték.
Gyimóthy Levente

Bilincs és mosoly
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