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,,Emlékezni gyûltünk ma össze a 
69 évvel ezelõtt történt, a magyarok
számára tragikus kimenetelû doni
ütközetre, s feltenni újra a kérdést:
„mi keresnivalója volt a magyar kato-
náknak távol a hazától orosz földön
a Don folyónál?”. E szavakkal indí-
totta az emlékezõ gondolatokat az
1943. januári doni áttörés évforduló-

ján, január 12-én megtartott emlék-
mûsor alkalmával Csillagné Szánthó
Polixéna, a szekszárdi városi köz-
gyûlés humánbizottságának elnöke.
Az eseményen a tizenöttõl a kilenc-
venéves korosztályig szépszámban
képviseltették magukat az áldozatok
emléke elõtt tisztelgõk. A díszõrség
bevonulásával, majd harsonán a Ma-

gyar Honvédség felhívó jelével in-
dult emlékmûsor során a humánbi-
zottság elnöke beszédében felidéz-
te a becsült számadatokat (közel 
200 ezren kerültek távol a hazától,
orosz földön 55 ezren elestek, 75 ez-
ren megsebesültek, illetve fogság-
ban rekedtek. 

(Folytatás a 3. oldalon.)

Az összefogás erejérõl adott tanúbizonyságot a doni katasztrófa

Az áldozatokra emlékeztek

Az önkormányzat nevében Kõvári László, Csillagné Szánthó Polixéna és dr. Horváth Kálmán koszorúzott

„Oly távol, messze vagy, hazám...”

Szárnykürttel a Don-kanyarban
Betegsége miatt nem tudott
részt venni a doni áttörés évfor-
dulója alkalmából tartott meg-
emlékezésen, s mikor a túlélõk
jelentkezését szorgalmazó új-
sághirdetésünkre reagálva tele-
fonon felhívott, elõször szabad-
kozott is: Õ is ott volt ugyan a
Donnál, de nem tüzérként vagy
egyéb fegyveres harcosként, ha-
nem mint katonazenész. 
Talán meg is róják majd azért,
hogy épp õ beszél azokról a vér-
áztatta idõkrõl, mikor oly sokan
voltak, akiket az elsõ vonalba
küldtek, megjárták a lövészár-
kokat, tankokkal, ágyúkkal kel-

lett szembenézniük, súlyos sé-
rüléseket szenvedtek, elestek
vagy megfagytak az orosz
sztyeppén. Õ egy csodálatos vé-
letlen folytán életben maradt,
többhetes utazás után épp az át-
törést követõ napon szállt le itt-
hon a szabadságos vonatról. 
Ám mikor otthonában felkeres-
tem, s régi fényképalbumokat
is lapozgatva beszélgetni kezd-
tünk, visszaemlékezései nyo-
mán egy olyan megrázó, ugyan-
akkor megkapó történet fülta-
núja lehettem, amit feltétlenül
érdemes megosztani másokkal
is.  (Folytatás a 3. oldalon.)

A magyar katonazenészek oroszországi
szállásuk elõtt Ribalcsinóban
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Csalódások 
a termék-

bemutatók után
Edénykészlet 300 ezerért, víztisz-
tító 200 ezer forintért – csak né-
hány a termékbemutatók ajánla-
tai közül. Az esetek háromnegye-
dénél megtévesztõ a „vissza nem
térõ” ajánlat – derült ki a fogyasz-
tóvédelmi hatóság legutóbbi el-
lenõrzésébõl. A nemrég zárult
vizsgálat megállapította: leggyak-
rabban megtévesztik a vevõket.
De sokszor olyan termékrõl állít-
ják, hogy alkalmas betegségek
gyógyítására, aminek egyébként
semmilyen gyógyhatása nincs.
Havonta többször is érkeznek szó-
rólapok a lakossághoz. Mindegyi-
ken olcsó, belföldi kirándulásokat
ajánlanak, van, hogy mindössze
1300 forintért. Emellé még in-
gyenajándékokat is ígérnek a cé-
gek – az ilyen kirándulások köte-
lezõ része egy termékbemutató.   

A kereskedõk akár több millió
forintra is szert tehetnek egy-egy
ilyen kiránduláson, pedig ezek a
termékek valójában sohasem ke-
rülnek ennyibe. Egy a televízió
Híradójának nyilatkozó asszony
szerint a termékeket sokszor
dupla áron kínálják, mint ameny-
nyibe kerül. Az internet is hem-
zseg a hasonló beszámolóktól. A
Fogyasztóvédelmi Felügyelõsé-
gekhez is csak tavaly csaknem
400 fogyasztói panasz érkezett az
árubemutatókkal kapcsolatban.
Ezért a Nemzeti Fogyasztóvé-
delmi Hatóság szeptembertõl 
kiemelten ellenõrizte ezeket a 
kereskedõket.

A leggyakoribb trükk, hogy a
valós érték többszörösébõl szá-
mítják ki az akciósnak mondott
árajánlatokat, de gyakran olyan
terméket – például élelmiszert –
adtak ajándékba, amit jogszabály
tilt. Egyes kereskedõk valótlanul
állították az áruról, hogy gyógy-
hatása van, és többször a vevõ
nem tudta visszamondani a vásár-
lást. „Sok esetben tapasztaltuk azt,
hogy ezt az elállási jogot külön-
bözõ jogellenes feltételekhez kö-
tötte a kereskedõ, például, hogy
amennyiben ezzel a jogával él a
fogyasztó, úgy a vételár 25 száza-
lékának megfelelõ bánatpénzt
kell fizetnie” – nyilatkozta Fülöp
Zsuzsanna, a Nemzeti Fogyasztó-
védelmi Hatóság szóvivõje.

A hatóság a vizsgált bemutatók
háromnegyedénél talált szabályta-
lanságot. A kereskedõk nagy részét
egyelõre csak figyelmeztették. Két
esetben azonban összesen 250 ezer
forintos pénzbírságot szabtak ki, 
5 kereskedõ ellen pedig szabálysér-
tési eljárás indult. 

forrás: www.hirado.hu

ÁSZ: jeles bizonyítvány Szekszárdnak
Az Állami Számvevőszék nemrég
nyilvánosságra hozott, a megye-
székhely gazdálkodására vonatko-
zó, országos összehasonlítást tar-
talmazó jelentését ismertette hét-
főn sajtótájékoztatóján Horváth
István.

A városházán tartott rendezvényen a
polgármester szavaiból kiderült: a
2007–2010 közötti idõszakot vizsgáló
jelentés felér egy jó bizonyítvánnyal.
Mint a független szervezet által készí-
tett dokumentumból kiolvasható,
Szekszárd város önkormányzata a hi-
vatkozott idõszakban jól gazdálkodott,
és nagyon sokat tett a mûködés haté-
konyságának javítása érdekében. Az
„önkormányzati bevételt csökkentõ
központi intézkedések hatását ellensú-
lyozta az önkormányzat kiadáscsök-
kentõ és bevételnövelõ intézkedései-
nek eredménye” – tartalmazza többek
között a jelentés. 

A vizsgált években a mûködési bevé-
telek végig meghaladták a mûködési
kiadásokat. Történt mindez úgy, hogy
az állam négy év alatt 1,1 milliárd fo-
rinttal csökkentette a város normatív
finanszírozását. Horváth István ki-
emelte: a város 660 millió forinttal nö-
velte bevételeit, miközben 960 millió
forinttal csökkentette kiadásait 2007
és 2010 között. 

A jelentés azt is megállapítja, hogy a
vizsgált idõszakban az önkormányzat
által megvalósított, illetve elindított be-
ruházások összértéke elérte a 9,3 mil-
liárd forintot, amelybõl 5 milliárd kifi-
zetésre is került. 

A polgármester egy kérdésre vála-
szolva elmondta, likviditás szempont-
jából voltak nehéz idõszakok, de a vá-
ros végig fizetõképes volt, a mûködés
és feladatellátás tekintetében a forrá-
sok rendelkezésre álltak.

Az Állami Számvevõszék jelentése az
önkormányzat figyelmébe ajánlja a he-
lyi adók rendszerének felülvizsgálatát.

Ács Rezsõ alpolgármester a forrá-
sok felhasználásával kapcsolatban hoz-
zátette: a szóban forgó idõszakban 3 mil-
liárd forinttal nõtt a város eszközállo-
mánya, és egy erõs önkormányzati
cégcsoport jött létre, amelynek piaci
értéke meghaladja a város adósságállo-
mányát. Amúgy az adósságállomány
aktuális törlesztõrészlete, vagyis az
adósságszolgálat nem haladja meg a
300 millió forintot évente. Jelentõs
fegyvertény továbbá, hogy ez az ösz-
szeg benne van a város költségveté-
sében, méghozzá tervezhetõ módon –
tette hozzá Ács Rezsõ.

Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzõ, Horváth István 
polgármester, Ács Rezsõ alpolgármester és Pál József gazdasági

igazgatóságvezetõ a sajtótájékoztatón

„A felelõsségérzetünk nõtt”

A nem dohányzók védelmében
A népegészségügy aktuális kérdései-
rõl – a dohányzással kapcsolatos új jog-
szabályokról, az influenzáról és az
ÁNTSZ-nek a kormányhivatalba tör-
tént integrálása óta eltelt idõszak ta-
pasztalatairól – tartott sajtótájékozta-
tót kedden Szekszárdon a Tolna Me-
gyei Kormányhivatal Népegészség-
ügyi Szakigazgatási Szerve (NSZSZ)
székházában dr. Paller Judit országos
tiszti fõorvos, Tóth Ferenc kormány-
megbízott és dr. Németh Lídia megyei
tiszti fõorvos.

Dr. Németh Lídia bevezetõjében el-
mondta, hogy a nem dohányzók védel-
mében tett szigorú lépések okán „raj-
tunk a világ szeme”, érdeklõdéssel fi-
gyelik, miként sikerül betartani és be-
tartatni az új rendelkezéseket. Az influ-
enzával kapcsolatosan közölte, hogy a
járvány még nem érte el az országot,
így természetesen megyénket sem.
Tolnában eddig mindössze nyolc influ-
enzaszerû megbetegedést jelentettek.

Dr. Paller Judit úgy fogalmazott: fel-
adatának tekinti, hogy végiglátogassa a
megyei NSZSZ-intézeteket a jó kapcso-
lat kialakítása céljából, s hogy megis-
merje, hol és milyen nehézségekkel
küzdenek, milyen akut problémák van-
nak, hiszen a szakma az ismeretek ré-

vén tud megoldást találni az adott gon-
dokra.

A nem dohányzók védelmével
kapcsolatosan az országos tiszti fõ-
orvos kifejtette, hogy az elsõ ne-
gyedévben munkatársai szinte folya-
matosan jelen lesznek a különbözõ
helyszíneken, hogy segítsenek a do-
hányzóhelyek kijelölésében, a tör-
vény értelmezésében és elfogadta-
tásában, s az egységes mûködés be-
tartásában. Hozzátette, hogy az em-
lített elfogadtatás a nehezebb, a tör-
vény betartása már könnyebb lesz.
Tapasztalataik alapján azonban a
vendéglátóhelyek, egészségügyi
vagy oktatási intézmények számíta-
nak rájuk, várják a segítségüket, sok-
helyütt partneri viszonyt ápolnak a
hatósággal. Megjegyezte, hogy már-
cius végéig nem szankcionálják a ti-
los helyen dohányzókat, csupán fi-
gyelmeztetik õket. Áprilistól viszont
már egészségvédelmi bírságot szab-
nak ki, aminek az összege 20-50 ezer
forint között mozog.   

Dr. Paller Judit azt tapasztalja, hogy
a törvény fogadtatása jó, a többség be-
látja, hogy jó úton haladunk, emellett
azt is érzékeli, hogy nõtt az emberek fe-
lelõsségérzete. A „nagy dohányos” tö-

rökök igen szigorú törvényét kiemel-
ve leszögezte, hogy ott is sikereket ér-
nek el, s ez nálunk sem lesz máskép-
pen. Bár mi nem vagyunk fegyelme-
zett nép, mindig a „kiskapukat” keres-
sük – eközben többen a dohányzás sza-
badságára hivatkoznak. A fõorvos véle-
ménye szerint azonban, aki szívja, an-
nak szabadság, de közben a nem do-
hányzókat korlátozza.

Egy évvel ezelõtt integrálódott a kor-
mányhivatalba – korábbi nevén – az
ÁNTSZ. Errõl szólva dr. Paller kifejtet-
te, hogy az egészségügyi rendszer át-
alakítása szükségszerûen azt is célozta,
hogy egy kézbe kerüljön az irányítás,
például, ha egészségügyi vészhelyzet
adódna. Az irányító immár az adott kor-
mányhivatal vezetõje.   

Végül az influenzáról kérdeztük az
országos tiszti fõorvost, hiszen mint
ismeretes, már Ausztriában „dúl” a
járvány. Tájékoztatása szerint már
eddig jóval többen oltatták be ma-
gukat a komplex oltóanyaggal, mint
a korábbi évek azonos idõszakában,
így itt is aláhúzta felelõsségérzetünk
növekedését. Hiszen mint mondta,
az influenza megelõzésére az oltás a
leghatékonyabb.

V. H. M.
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Az összefogás erejérõl adott tanúbizonyságot a doni katasztrófa

Az áldozatokra emlékeztek
(Folytatás az 1. oldalról,)

Emlékezni azt is jelenti: „nem felejte-
ni” – hívta fel a figyelmet a tragédia
eseményeinek folyamatos ébren tartá-
sára. Az el nem feledés ugyanakkor erõ-
teljesebb jelentéssel bír – figyelmezte-
tett az elnöknõ –, hiszen benne van az
ígéret a jelen és a jövõ számára, hogy
nem feledjük a történelmi, politikai,
hadi tévedéseket, nem feledjük a bûnö-
söket, s a hazáért értelmetlenül halt ál-
dozatokat! Nem feledhetjük a hazatér-
teket sem – hangsúlyozta –, õk is áldo-
zatok, mert egész életüket végig kísér-
tették, s a még élõknek kísértik a hábo-
rú borzalmai. 

Megmaradt bennük haldokló bajtár-
saik utolsó tekintete, az éhezés gyötrel-
me, vagy a fagyhaláltól, tífusztól való ret-
tegés emléke, de az aggodalom is, hogy
otthon hagyott szeretteiket látják-e még
valaha… Õk tudták értékelni a fûtött
szoba melegét, az asztalra tálalt étel illa-
tát és ízét, õk a valós vagy álproblémák
miatt kesergõknek csak annyit mond-
tak: „Mindegy, mi van, csak ne lõjenek.
Mindegy, mi van, csak háború ne le-
gyen”. A humánbizottság elnöke kitért
jelenünkre is, amikor arról szólt: ma is
folynak háborúk, egyes helyeken fegy-
verrel, áldozatokat szedve, másutt –
mint nálunk is – szóval és tollal szítanak
békétlenséget, vitát, széthúzást. 

A megoldás – fogalmazott Csillagné
– az összefogásban, az akaratban és a
hitben rejlene a jobb jövõ, a felemelke-
dés érdekében. Az összefogás erejérõl
adott tanúbizonyságot a doni kataszt-
rófa idején 24 éves Müller Márton is,
aki a II. Magyar Hadsereg Kaposvári
Alakulatának egészségügyi oszlopában
szolgált mûtõssegédként. Hangszalag-
ra rögzített megrázó visszaemlékezé-
sében – amelyet a mûsor alatt hallhat-

tunk – arról beszélt az idõs ember,
hogy az együtt hazaindulókkal fogadal-
mat tettek: nem hagyják el egymást
semmilyen körülmények között, s erõs
akarattal, Istenben bízva elhatározták,
hogy mindenáron hazatérnek. 

Tehát az összefogás, az akarat és az
Istenbe vetett hit vezette õket viszon-
tagságos útjukon – figyelmeztetett
Csillagné Szánthó Polixéna –, majd be-
fejezésül hangsúlyozta: okuljunk a
múlt hibáiból, hogy soha többé ne le-
gyen háború, se fegyverrel, se szóval, se
tollal vívott, s ne szülessenek új hõsök
értelmetlen küzdelmek áldozataiként! 

A folytatásban Tóth Árpád: Katonasír
címû költeménye hangzott el, majd az
„A Don kanyar felõl halál szele söpör” cí-
mû verset hallhattuk felvételrõl a
Makam együttes elõadásában. „A szél
hordja széjjel, álmunk az éjjel: megfa-

gyott. // A hóban süppedünk el, Miért
jöttünk el? – már nem tudom. De mesz-
sze még a nyár, a fagyhalál kaszál. //A szí-
vemben csak jégcsapok, talán ma meg-
halok…” – merenghettünk el a sorokon,
s beleélhette magát az ember, mi min-
denen kellett keresztülmenniük a ma-
gyar katonáknak 1943 januárjának bor-
zalmas körülményei között a Donnál. 

„Aki nem becsüli meg múltját, nem
érdemli meg jövõjét!” – mottóval kezd-
te mindezek után megemlékezõ gon-
dolatait Balázsi Zoltán református lel-
kész. Mint arra kitért, olyan fegyverze-
teket kell magunkra vennünk, amelyek
áldásokat hordoznak, és nem hullik
vér. „Istennek minden fegyverét vegyé-
tek fel, a hit pajzsát, amellyel kiolthat-
játok a gonosz minden nyilát. De fel
kell venni az üdvösség sisakját is és a
Lélek kardját, amely Isten beszéde” –

emlékeztetett a Bibliai sorokra (Efézus
6: 14-17). 

Majd a Szózat elhangzása után Szek-
szárd Megyei Jogú Város Önkormány-
zata részérõl Csillagné Szánthó Polixéna,
Horváth Kálmán, valamint Kõvári Lász-
ló Fidesz–KDNP-s képviselõk, ezt köve-
tõen a Magyar Nemzetõrség Országos
Szövetségének Katonai Hagyományõr-
zõ Tagozata, a Honvéd Hagyományõrzõ
Egyesület Szekszárd Város Szervezete,
az Illyés Gyula Megyei Könyvtár képvi-
seletében Németh Judit igazgató, vala-
mint a Garay János Gimnázium, a Szent
László Szakképzõ Iskola Vendéglátó Szak-
képzõ Tagintézményének diákjai, s a Ba-
bits Mihály Mûvelõdési Ház munkatár-
sai helyezték el az emlékezés koszorúit
a II. világháborús áldozatoknak a múze-
um mellett álló emlékmûvénél.

Gyimóthy Levente

„Oly távol, messze vagy, hazám...”

Szárnykürttel a Don-kanyarban
(Folytatás az 1. oldalról.)

A történet hosszú és szerteágazó, hi-
szen Jaszenovics Géza immár 91. esz-
tendejében jár. Megélt egy világhábo-
rút, megjárta Oroszországot, angol ha-
difogságba esett. Szinte gyerek volt
még, mikor rátalált egy csodálatos sze-
relem, majd hetvenévnyi boldog házas-
ság után néhány éve elvesztette „an-
gyalkáját”, akinek hiányát nem is tud-
ja feldolgozni. Mondhatnánk úgy is, ne-
ki köszönheti, hogy a tragikus ütközet
idején õ nem volt ott a Donnál, ugyan-
is épp várandós kis feleségét jött haza
meglátogatni. 

Jaszenovics Gézát 1942. június 11-én,
21 éves fiatalemberként vagonírozták
be, hogy a 2. magyar hadsereg 18. hon-
véd gyalogezrede mintegy hetventagú

katonazenekarának szárnykürtös tag-
jaként egy marhavagonban õ is útnak
induljon Oroszországba. Azzal a fel-
adattal, hogy a frontvonalhoz közel, a
harcoló alakulatok mögött három-négy
kilométernyire letáborozzanak, s elszó-
rakoztassák azokat a honvédeket, aki-
ket sérülésük miatt vagy pihenni hátra-
vezényeltek az arcvonalból. 

Az útnak csak egy részét tehették
meg vonaton. Egy ukrán városban le-
szállították õket, és onnan nehéz mál-
hájukat cipelve, hetekig gyalogoltak a
Donig. Azokkal a társaikkal együtt,
akik harcolni mentek.

– Egy napon pihenõt rendeltek el, és
befeküdtünk az árokba – emlékszik
vissza. – Egyszer csak jött a parancs a
németektõl, hogy azonnal indulás be-

vetésre. Ezek a szegények alig tudtak
felállni a kimerültségtõl, s egybõl in-
díts elõre. Késõbb hallottuk, hogy a há-
romnegyed része odalett… 

Minket, a zenekart Ribalcsinóban
megállítottak, két öreg épületben el-
szállásoltak, még színpadot is csináltak,
hogy ha jönnek hátra a katonák a harc-
mezõrõl, játsszunk nekik indulókat, lel-
kesítõ zenéket. De nem érdekelte ám
szegényeket, csak hangosan zokogtak
– csuklik el a hangja –, mikor azt éne-
kelte nekik Karády Katalin, aki szintén
ott járt egyszer, hogy „Oly távol messze
van hazám / Csak még egyszer láthat-
nám… “

(A teljes beszélgetést egy késõbbi
számunkban olvashatják.)

Cser Ildikó
Jaszenovics Géza 

1939 decemberében

Balázsi Zoltán református lelkész beszédében a hit erejét hangsúlyozta a gonosz nyilai ellen
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Bodri Orsolya az év fiatal borásza 
Nagypapámmal együtt metszünk 

Egy országos internetes
szavazáson 2011-ben az Év
Fiatal Borásza címet sza-
vazták meg Bodri Orsolyá-
nak, megosztva a balaton-
füredi ifj. Figula Mihállyal. 

– Mi volt a szavazás mene-
te? 

– A fogyasztók jelölték a fi-
atal borászokat, és a fogyasz-
tók is szavazták meg a gyõz-
test. 84 fiatal borász közül vá-
lasztottak a fogyasztók. Már a
jelölésnek is nagyon örültem,
egy nálunk járt vendég jelölt. A
Bodri Pincészet és boraink is-
mertségének, valamint szemé-
lyi szimpátiának tudom be,
hogy ilyen sokan szavaztak
rám, aminek nagyon örültem.
Jó érzés, hogy egy igazi, már
gyakorló borásszal közösen
nyertük el ezt a címet. Ez ne-
kem, a családi pincészetnek,
sõt az egész városnak a dicsõ-
sége, hiszen Szekszárd városa
megint fókuszba került. 

– Milyen díjat kaptatok?
– Egy boroskancsót, a „Vak

Diákok Sportegyesülete” ké-
szítette, ezért számomra külö-
nösen nagy érték. A díjkiosztó
rendezvényen gyûjtés is volt
az õ részükre, amelyet egy na-

gyon humánus kezdeménye-
zésnek tartok. 

– Mikor gondoltad úgy,
hogy a családi vállalkozás-
ban szeretnél te is részt ven-
ni?

– A Garay-gimnáziumi
érettségim után a Pécsi Test-
nevelési Egyetemen testneve-
lõ–edzõ diplomát szereztem.
Már az egyetemi évek utolsó
éveiben éreztem, hogy jó len-
ne a családi pincészetben dol-
gozni. Elõször az adminiszt-
rációs területet tanultam
meg, könyvelést és egyéb iro-
dai munkákat. Akkor még kis
pincészet voltunk, s ahogy
fejlõdött a pincészetünk, úgy
tudtam követni a fejlõdését a
munkámon keresztül. Elkezd-
tem foglalkozni a marketing-
gel, 2007-ben jelent meg az
elsõ BODRI Magazinunk,
amely szintén folyamatosan
alakul, tartalmában és külsõ-
ségeiben is. 

– Jelenleg mi a munkaterü-
leted a családi birtokon?

– Az irodát vezetem, de már
végzem Gyöngyösön a Károly
Róbert Fõiskolán a szõlész–
borász szakot. A diploma után
angol borászati szaknyelvet

szeretnék tanulni. Nagy ter-
vem, hogy a magyar és a kül-
földi borvidékeket bejárjam,

megismerjem, s tapasztalato-
kat szerezzek, ezzel is egyre
aktívabb tagja legyek a családi

pincészetnek. Nagyon nagy és
felelõsségteljes feladatnak te-
kintem, hogy a Bodri Pincé-
szet 6 generáción keresztül
készítette a finom borokat, én
vagyok a hatodik ebben a ge-
nerációban, a 25 hektáros bir-
tokon. Már részt veszek kósto-
lókon, fesztiválokon, pincei
munkálatoknál, házasítások-
nál, most a borászati rész az,
ami már fontosabb számom-
ra. Az elõzõek arra voltak jók,
hogy átlássam az egész pincé-
szet mûködését. 

– A szõlõben is tevékeny-
kedsz?

– Nagypapámmal, aki ha-
marosan 80 éves lesz, közösen
metszünk. Figyelek, tanulok.
Minden munkafolyamatot sze-
retnék megtanulni, eltanulni
édesapámtól is.

– Amikor éppen nem ta-
nulsz a fõiskolán és a csalá-
di pincészetben, akkor mi-
vel töltöd a szabadidõdet? 

– Szívesen sportolok, hi-
szen egy idõben ez volt az élet-
célom, de egyre jobban „bele-
szeretek” a borászatba. A spor-
tolás mellett szívesen sétálga-
tok a szõlõben a kutyáimmal.   

Sas Erzsébet

2012-ben változnak a gázolaj jö-
vedéki adójának mezőgazdasági
felhasználók által lehetővé tett
visszaigénylésének szabályai.
Ezek apróbb módosítások, de pél-
dául az igényléshez szükséges do-
kumentumok és programok meg-
újultak. Nem változott viszont a ha-
táridő: a 2011-re vonatkozó adó-
visszatérítés január 15. után nyújt-
ható be az adóhatósághoz – olvas-
ható a Magyar Agrárkamara leg-
frissebb közleményében, amelyből
részleteket teszünk közzé.

A mezõgazdaságban egyéni vállalkozó-
ként tevékenykedõ gazdálkodó csak
elektronikus bevallást készíthet,
egyébként is javasolt az elektronikus
kitöltõprogram használata, mivel az ad-
minisztratív hibákat pontosítani tud-
juk, ezzel is megkönnyítve a késõbbi
feldolgozást és a kifizetés ütemezését –
hívja fel a figyelmet a Magyar Agrárka-
mara szakértõje, Mészáros Norbert ta-
nácsadó. 

Fontos tudni azt is, hogy új progra-
mokat és dokumentumokat kell hasz-
nálni mind az elektronikus és papír
alapon történõ igénylés során. Az elekt-
ronikus kitöltést használók esetében a
J04 nyomtatványt felváltja a BEV_J04

nyomtatvány. A kitöltéshez szüksé-
günk lesz a legfrissebb 2.39.0 verzió
számú ÁNYK programra. Mind a prog-
ram, mind a kitöltendõ nyomtatvány
elérhetõ a www.nav.gov.hu oldalon.

Változás a gázolaj 
jövedéki adó esetében:

„A 2012. évi vámszakmai nyomtatvá-
nyok egységesítésénél a fõlap fõbb
változásai között említendõ, hogy az
országkód helyett a székhely, illetve le-
velezési cím megadásánál az ország
nevének megadását kérjük. A bevallás
típusának, a bevallás idõszakának ki-
választására és az önellenõrzés jelölé-
sére szolgáló adatmezõk helyett „be-
vallás jellege” és „bevallás gyakorisá-
ga” elnevezéssel új adatmezõk kerül-
tek kialakításra, megteremtve a NAV
részére benyújtandó bevallások egy-
séges logikai rendszerét. Módosult a
pénzforgalmi jelzõszám kezelése, ma-
gyar pénzintézet esetén nem kell rög-
zíteni az IBAN-t, külföldi esetén kitöl-
tendõ az IBAN és pénzforgalmi jelzõ-
szám vagy IBAN nélküli esetén a kül-
földi pénzforgalmi jelzõszám. A

nyomtatványok kitöltési útmutatója
részletesen tartalmazza a megválto-
zott fõlap kitöltési szabályait.” Forrás:
www.nav.gov.hu.

A gazdálkodóknak 2012-ben is szük-
ségük lesz a 341/2007. (XII. 15.) Korm.
rendelet 1. sz. mellékletére, melyet a fa-
lugazdászoknál és kamarai tanácsadók-
nál is beszerezhetnek, azonban e nyom-
tatványt hivatalos pecséttel csak a Mezõ-
gazdasági Szakigazgatási Hivatal dolgo-
zói tudnak majd ellátni. A visszaigénylés
ütemezése nem változott: az éves beval-
lást a tárgyévet követõ év január 15-tõl,
gyakorított visszaigénylés esetében pe-
dig a féléves bevallást tárgyév július 15-tõl,
a harmadik negyedéves bevallást a
tárgyév október 15-tõl, a negyedik ne-
gyedéves bevallást a tárgyévet követõ
január 15-tõl lehet benyújtani.

A jövedéki adótörvény felhatalma-
zása alapján a gázolaj után a vásárlás
idõpontja szerint visszatéríthetõ adó-
mérték:

2009. 01. 01. után vásárolt gázolaj
után visszatéríthetõ: 68,00 Ft/liter

2009. 07. 01. után vásárolt gázolaj
után visszatéríthetõ: 72,40 Ft/liter

2010. 01. 01. után vásárolt gázolaj

után visszatéríthetõ: 77,88 Ft/liter
2011. 01. 01. után vásárolt gázolaj

után visszatéríthetõ: 77,88 Ft/liter
2011. 11. 01. után vásárolt gázolaj

után visszatéríthetõ: 90,487 Ft/liter 
(Változás! A Ft/l elszámolásban a három

tizedes jegyig történõ alkalmazás!)
A visszaigényelhetõ mennyiség: 

97 liter/hektár. 
A nyomtatott vagy formanyomtat-

vány alapon kitöltött adatlapokat to-
vábbra is a MEGYEI JÖVEDÉKI OSZ-
TÁLYOK CÍMÉRE KELL POSTÁZNI,
nem pedig a regionális igazgatóságok-
ra. A pontos címek megtalálhatóak az
alábbi linken: http://vam.gov.hu.

Forrás: MA

Gazdálkodók figyelmébe

A Takler Pince 
és Panzió

borszaküzleti eladó 
és recepciós 

munkakör együttes betöltésére
keres minimum középfokú 

végzettséggel és angolnyelv-
tudással rendelkezõ munkatársat.

Fényképes önéletrajzokat a
taklerpanzio@gmail.com 

e-mail címre várunk 2012. 01. 20-ig.



Az utolsó éves fodrásztanulók egy ré-
sze már túl van a félévi szintfelmérõ
vizsgán, a többiek még délutánig izgul-
hattak, mikor ott jártunk. Duplán is
volt ok az izgalomra: a mostani bemu-
tató sikere sem közömbös, fél év múl-
tán pedig kilépnek az iskola védõszár-
nyai alól, s munkába állnak. Persze, ha
sikerül elhelyezkedniük. Sokan kül-
földben gondolkodnak.

– Jelenleg 1320 diák tanul nálunk,
valamivel kevesebb a szokásosnál. De
elõfordult, hogy 2200 tanulónk volt –
tudom meg Juhász Gábortól, a Szent
László Szakképzõ Iskola székhelyin-
tézménye igazgatójától. Miközben a
szomszéd épület emeletére kalauzol
bennünket az igazgató, meglepõ-
dünk, hiszen az órák közti szünetben
nincs különösebb zsibongás, a diákok
csoportokba verõdve halkan beszél-
getnek.

– Valóban most folynak a fodrászta-
nulók utolsó félévi szintfelmérõ vizs-
gái. Ezzel tulajdonképpen ráhango-
lódnak, mondhatni, edzenek az év vé-
gi záróvizsgákra – folytatja Juhász Gá-
bor, s hozzáteszi, hogy Szekszárdon
mintegy tizenöt gyakorlati helyen fõ-
ként mesterfodrászoktól tanulnak. 

Belépünk Talabos Gáborné szakmai
igazgatóhelyettes irodájába. A kedves
fogadtatás mellett számos informáci-
ót kapunk. A jövendõ fodrászok az is-
kolában is folyamatosan tartanak szak-
mai gyakorlatot, de a laborgyakorlat is
elmaradhatatlan.  

– Az elsõsök megtanulnak hajat
mosni, elsajátítják a helyes eszközfo-
gást. A végzõsök, a most vizsgázók ha-

jat festenek, dauerolnak, begyakorol-
ták a nõi divatvágást és nagyon szép –
akár alkalmi – kontyokat fésülnek. A
férfiaknál általában jól alkalmazzák az
angol borotva hajvágást, ahogyan a lép-
csõs vágást is – magyarázza a szakmai
igazgatóhelyettes, s kitér arra is, hogy
manapság sem vesztett népszerûségé-
bõl a fodrászszakma. Két és három
éves képzésük van, függõen a diákok
megelõzõ iskolai végzettségétõl. 

Mielõtt elköszönnénk Jakab igazga-
tó úrtól, elmondja még, hogy a fodrá-
szat mellett még számos közkedvelt
szakmát oktatnak náluk: többféle gé-
pészszakmát, a közlekedési és építész-
terület képviselõi is szép számmal ke-

rülnek ki az intézetbõl, de az érettségi
utáni képzés több fronton is „csúcsra
jár”. S nemcsak a megyébõl, hanem
még a Duna túloldalról is szép szám-
mal vannak diákjaik.

Talabos Gáborné megmutatja a fod-
rászok gyakorlótermét. Körben simá-
nak látszó asztalok sorakoznak, ám te-
tejük felnyitható, mire jókora tükörré
válnak. A lenti rész rekeszeibe szortí-
rozzák (saját) eszközeiket a tanulók.  

Varga Virág Karolina, Rácz Dóra
valamint Tumpek Alexa felszabadul-
tan lép a terembe, hiszen õk már elõ-
zõ nap letették a gyakorlati vizsgát, s
nem is akármilyen eredménnyel.
Élénken számolnak be a szintfelmé-
rõrõl, majd terveiket ecsetelik. Egyi-
kük édesapja Ausztriában dolgozik,
ezért a bájos lány azt tervezi, a vég-
zést követõen szintén külföldre megy
dolgozni, majd „egy nagy szalonban
vesz magának egy asztalt”. 

– Apu már nézegeti a helyeket –
mondja bizakodva.

A másik lány elõször érettségizni
akar, de utána õ is más országban akar
boldogulni.

– Sajnos idehaza nincs jövõnk, nem
biztosított a megélhetés. Ha egy plázát
választunk, az sem nyerõ, hiszen a ke-
vés kereset nem elég a lakbérre és a
megélhetésre.

Alexa most úgy gondolja, minden-
képpen itthon és a szakmában marad.
Szerinte akár egy kistelepülésen is ér-
demes üzletet nyitni, vagy elszegõdni
alkalmazottnak. 

Ehhez a megállapításhoz csatlakoz-
nak a többiek is. Közlik, hogy itt az is-
kolában, illetve a gyakorlati helyen min-
den korosztály frizurájához megkap-
ják a megfelelõ alapokat, amit majd az
életben „jól begyakorolnak”, s minden
simán megy. Aztán következik szakok-
tatóik dicsérete.

– Bachman Krisztina olyan szakmai
titkokat is elárult nekünk, ami nem len-
ne kötelessége, ám szakmai pályafutá-
sunk alatt végig hasznosíthatunk – ál-
lapítják meg egyhangúan, de a titok az
titok marad. Az viszont nem, hogy a si-
keres vizsga után „ugrándozva” indul-
tak haza a lányok, akik nemcsak helye-
sek, hanem tájékozottak és okosak. Vé-
leményüket nem rejtik véka alá, ami
szerintük is így van jól.

A szintén szakoktató Schneider Nó-
ra – alig látszik idõsebbnek tanítvá-
nyainál – elmondja, hogy ebben a tan-
évben negyven második osztályos ta-
nuló végez. (A most vizsgázók harma-
dikosok.) Vannak, akik üzletet nyit-
nak, mások alkalmazottként helyez-
kednek el, de többen még bizonytala-
nok. Amúgy szerinte a szakvizsga után
két-három év komoly és napi gyakor-
lat szükséges ahhoz, hogy abszolút
önállóan, rutinosan és magabiztosan
dolgozhassanak.

– Hiába gyakoroltak eddig is, ki kell
tapasztalniuk például, hogy számukra
melyik a megfelelõ festékmárka, hogy
az adott vendégnél melyik a leghatéko-
nyabb. Hiszen akkor már nem babafe-
jeken gyakorolnak, s nem itt, vagy az üz-
letben szigorú szakmai felügyelet alatt…
Többen az önálló utat választják –
mondja Nóra, majd arról is beszámol,
hogy elégedett a tanítványaival, rende-
sen bizonyítottak a szintfelmérõn.

Elcsendesedik a terem. Kissé feszül-
ten érkeznek az „új” vizsgázók, Bódis
Diána, Czékmány Valentina, Berényi
Diána, Hesz Ákos. Ahogy bemeleged-
nek a munkába, egyre nyugodtabbak
az arcok és a kezek. Látszólag élvezik az
alkotást, örülnek a remekül alakuló fri-
zuráknak, amibõl ezután még sok-sok
ezret készítenek sok-sok ezer vendég
örömére. V. Horváth Mária 
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Félévi szintfelmérõ kontyban „elbeszélve”
„Nem mindegy, hogy plázában vagy falusi kisüzletben dolgozunk” 

Bódai Diána, a háttérben Berényi Diána

Czékmány Valentina és modellje
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A SOROZAT TOVÁBBI VENDÉGEI:
február 29. szerda 18.00 óra
FÖLDESI LAJOS hegedûmûvész
március 21. szerda 18.00 óra

BÉRESNÉ KOLLÁR ÉVA
pedagógus, könyvtáros

április 11. szerda 18.00 óra
KIS PÁL ISTVÁN szépíró, versmûves

május 30. szerda 18.00 óra
VIDA PÉTER borász

június 20. szerda 18.00 óra
TÓTH SÁNDOR barista

szeptember 26. szerda 18.00 óra
SCHUBERT PÉTER grafikusmûvész

október 28. szerda 18.00 óra
LENGYEL JÁNOS újságíró

november 28. szerda 18.00 óra
BAKY PÉTER festõmûvész

december 19. szerda 18.00 óra
NASZLADI JUDIT pedagógus, karvezetõ

Városi krimi

Vigyázat, jönnek
az álpapírgyûjtõk!

Találékony gazfickók most azt
eszelték ki, hogy papírgyûjtõs „ál-
ruhában” járják a várost, s fõként
idõs polgárokhoz kopogtatnak be
– ajánlkozva, hogy elviszik az össze-
gyûlt öreg újságokat, prospektuso-
kat. Ugye, már kitalálták, hogy a zsi-
ványok mindig ketten járnak, s míg
az egyikük „dolgozik” a papírral és
tárgyal a házigazdával, addig a má-
sik kikapja a pénzt a lepedõk alól.
Szóval rendesen trükköznek…

Dr. Buda Bernadett õrnagy, a vá-
rosi rendõrkapitányság bûnmeg-
elõzési és kommunikációs referen-
se arról számolt be, hogy a trükkö-
sökkel szemben felvéve a kesztyût,
összeállítást készített, amiben fel-
sorolja, mi mindent tegyünk, és mi
mindent ne tegyünk az imént leírt
és hasonló esetekben. 

Elsõsorban ne nyissunk ajtót ide-
geneknek, s még akkor se bízzunk
meg benne, ha kedvesnek és jó mo-
dorúnak tûnik. Szintén ne enged-
jük be a házalókat, vagy az önkor-
mányzat, a vöröskereszt, vagy vala-
melyik szolgáltató munkatársának
álcázott embereket. A házat, lakást
mindig tartsuk zárva, ám a kulcsot
ne a lábtörlõ alatt vagy a virágcse-
répben tároljuk. Senki szeme láttá-
ra ne vegyük elõ a pénzünket, s ne
tartsunk odahaza nagyobb össze-
get. És még számos megszívlelendõ
tanácsot kaphatunk a szórólapról,
amihez például a Várközben lehet
hozzájutni.

Sõt, ami külön kiemelendõ, a
nyomtatvány mindenféle olyan in-
gyenesen hívható telefonszámot
sorol fel, ahol segítséget kaphatnak
a becsapottak, a jóhiszemû áldoza-
tok. Érdemes alaposan átolvasni a
tanácsokat, hogy azokat az adott
helyzetben alkalmazni tudják –
mint már írtuk – elsõsorban az idõ-
sebbek, de az egyedülállók is.- hm -

Origamipályázat
A kínai holdnaptár szerint az idei év a
Sárkány éve, ezért a Szekszárdi
Origamikör pályázatot hirdet Papír a
sárkány – Sárkányos mesék, mesés sár-
kányok címmel óvodás, kisiskolás, fel-
sõ tagozatos és felnõtt kategóriában.

A beküldött modelleken (nem lát-
ható helyen) kérjük feltüntetni: a ké-
szítõ nevét, címét, életkorát és azt,
hogy kinek a modelljét hajtogatta meg.
Nevezési díj: 500 Ft/modell. A beérke-
zett modelleket szakértõkbõl álló zsû-
ri bírálja el. A bírálat szempontjai: a
hajtogatás minõsége, ötletesség, krea-
tivitás, szín és forma harmóniája. Be-
küldési határidõ: 2012. február 20.

Cím: Bezerédj Pál Szabadidõköz-
pont és Könyvtár, 7130 Tolna, Bajcsy-
Zs. u. 73/A. A legjobb munkákból
2012. február 23. és március 9. között
kiállítást rendeznek, melynek megnyi-
tóján kerül sor a pályázati díjak átadá-
sára is. A megnyitó idõpontja: 2012.
február 23-án 17 óra, helyszíne: Új Ga-
léria Tolna, Bajcsy-Zs. u. 11.

Fotókiállítás
A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár
tisztelettel meghívja önt és barátait
január 28-án (szerdán) 16 órára:

Molnár Zoltán
„Múltunk a jövõnk”

címû szépiafotó-kiállításának
megnyitójára

Bevezetõt mond: Elblinger Ferenc, a
Garay János Gimnázium tanára.

Új ügyfélfogadási
rend

A Tolna Megyei Kormányhivatal
Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága érte-
síti tisztelt ügyfeleit, hogy 2012. janu-
ár 16-tól az ügyfélfogadás rendje meg-
változik. 
Az új nyitvatartási rend a következõ: 
HÉTFÕ: 8.00–17.00
KEDD–CSÜTÖRTÖK: 8.00–16.00
PÉNTEK: 8.00–12.00 
TELEFON: 74/555-000

Jubilál a Szekszárd Junior Stars

Szekszárd Junior Stars Big Band
2012. január 27-én 19.00 órai kezdet-
tel 10+1 jubileumi koncertet ad,
melyre szeretettel várunk minden-
kit. A koncert helye: Garay János

Gimnázium díszterme. Belépõ 1000
forint/fõ. 
A jubileumi koncerten fellépnek a
zenekar volt tagjai és Molnár Ákos
volt karnagy is.

Egy régi kép az együttesrõl. Ravenna, Olaszország, 2009

Jelentõsen csökkent az érdeklõdés 
az „eva” iránt

A dél-dunántúli régióban több mint 
20 százalékkal csökkent az evások szá-
ma a 2011. évhez viszonyítva. A csök-
kenés legfõbb oka az adómérték 
37 százalékra növekedése.

2011. december 1-je és december
20-a között választhatták az újonnan
bejelentkezõ adózók a 2012. évre az
egyszerûsített vállalkozói adó (eva)
szerinti adózást. 

Azoknak, akik 2011-ben az eva sze-
rint teljesítették adókötelezettségüket,
és 2012-ben is fenn akarták tartani ezt
az adózási módot, nem kellett újabb
bejelentkezést tenniük. 

Az evakörbõl ugyancsak 2011. de-
cember 20-áig, és szintén a 11T103, il-
letve a 11T203 számú adatbejelentõ la-
pon lehetett kijelentkezni. Az adózó
köteles volt az eva hatálya alól kijelent-
kezni, ha 2011. december 20-án nem
felelt meg az eva választására jogosító
feltételeknek, például ha ebben az idõ-

pontban adótartozása volt. Az egysze-
rûsített adózási módot 2012. évre
mindössze 87 új adózó választotta, ki-
lépés mellett viszont  1353-an döntöt-
tek a régióban. Így csökkent az elõzõ
évi háromnegyedére az evások száma
a Dél-Dunántúlon.

A bevételi összeghatár növekedése
talán vonzóvá tehette volna ezt az adó-
zási módot, de az adómérték jelentõs
változása ezt a hatást kioltotta és mér-
legelés tárgyává tette az elszámolási
mód választását.

Az elmúlt öt évben folyamatosan
csökkent az eva szerint adózók száma,
köszönhetõen a jogszabályváltozások-
nak, elsõsorban az adóterhek növeke-
désének.

Régiós szinten – az elmúlt négy év
adatait vizsgálva – 2012. évre 70 száza-
lékra csökkent az evát választók ará-
nya, amely csökkenés kétharmada
2011-rõl 2012-re realizálódott.
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MEGHÍVÓ KIÁLLÍTÁSRA

Tísztelettel meghívjuk önt és barátait, a magyar kultúra
napja alkalmából egy festménykiállításra, ahol a szek-
szárdi Alisca Amatõr Art Mûvészeti Baráti Kör két tagja,
Balogh László és Domonkos Erzsébet alkotásaiból lát-
hatnak ízelítõt. A kiállítást helye: Mágocs Város Mûvelõ-
dési Háza. 2012. január 17., kedd 17 óra. A kiállítást meg-
nyitja: Szakács Laura. Közremûködik: Szakács Xavér, Do-
monkos Erzsébet, Erlich János, Balogh Nóra. A megnyi-
tón a látogatók között kisorsolunk egy festményt.

KÖSZÖNET A BORÁSZOKNAK

A Tolnai Háló Közalapítvány az adventi hétvégén 2011.
december 3-án és 4-én forralt borral és forró teával vár-
ta Tolnán a megújult Hõsök terén azokat az embereket,
akik szívesen támogatják az alapítvány céljait. A jóté-
konysági forraltbor-osztás során szerzett bevételt az
alapítvány az európai uniós élelmiszersegély szállítási
költségére és gyermekek prevenciós programjainak
megvalósítására fordítja. Köszönjük a tolnai és szek-
szárdi borászok nagylelkû támogatását, amely sikeres-
sé tette a programunkat.

Erdélyi képek – erdélyi történetek
Szemet gyönyörködtetõ, igényes köte-
tet tarthatott a kezében, aki ellátoga-
tott a január 12-én, csütörtök este meg-
rendezésre került, V. Gänszler Beáta
újságíró által írt, Kirchné Máté Réka
fotóival gazdagított Képes mesék –
mesés képek címû kötet bemutatójá-
ra az Illyés Gyula Megyei Könyvtárba. 

Az eseményen Németh Judit igaz-
gató is részt vett. Az író-olvasó találko-
zó moderátora, Sas Erzsébet elmondta,
miközben olvasta a kötetet, úgy érez-
te, a mû befogadása közben senkinek
nem nyitott volna ajtót. S valóban. Va-
rázslatos a kötet, hiszen fotósa Kirch-
né Máté Réka – akinek õsei Bukoviná-
ból, Hadikfalvából származnak – nem
csak érzelmeket, hangulatokat raga-
dott meg a meseszép erdélyi tájakról,
a székely emberekrõl, hanem bemu-
tatja a székelyek hétköznapjainak vise-
leteit, a képek és az írások viszonya pe-
dig – ahogy Sas Erzsébet fogalmazott –,
olyan, mintha összebeszéltek volna.
Sas Erzsébet szerint Gänszler Bea tör-
ténetei igazán szerethetõek, mivel a
könnyedség, a gördülékenység jellem-
zõ írásmódjára. Történeteiben az is jó,
hogy, míg egyik könnyfakasztóan meg-

ható, addig egy másik íráson hango-
san nevet az ember. 

Sas Erzsébet kifejtette: ezek a törté-
netek attól is érdekesek, hogy az írónõ
úgy alkotja meg mindegyiket, mintha
kellemes, kedves kis olvasmányok vol-
nának, de a sorok mögé elbújtatja min-
dig a nagy üzenetet! V. Ganszler Beáta
is rendelkezik erdélyi gyökerekkel, s –
mint elmondta – Erdély értékeinek fel-
fedezéséhez, felismeréséhez Máté Ré-
ka képei is hozzájárultak. A szerzõ el-
árulta, egy hónapja adták ki a kötetet,
s rengeteg visszajelzést kapott: úgy ér-
zi, sokan elgondolkodnak azon, milyen
történeteket tehetnének hozzá a leír-
takhoz. A kötet révén megismerhe-
tünk egy „havasi csingacsgukot”, egy ti-
tokban igazi mûvészi szobrokat gyár-
tó, szerény sírkövest, az ezeréves határ
vasúti indóházához is ellátogathatunk,
de megtudhatjuk azt is, mi a vélemé-
nye Anna néninek a szabadtéri infor-
mációs központon, azaz a pletykapa-
don a falu iskolázottságáról, a háztartá-
sok helyzetérõl, s arra is találunk pél-
dát, hogy van, aki a szerelmet élete vé-
géig megtartja, s van, aki csábításnak
van kitéve… Gyimóthy Levente

Esküt tettek a református gyülekezet 
új presbiterei

– A presbitereknek olyan-
nak kell lenniük, mint a só,
ízt kell adniuk a gyülekezet-
nek. Példaképei a közösség-
nek, a tagok tudják, hogy
számítani lehet rájuk, hiszen
állhatatosak, erõsek. Felada-
tuk, hogy gondot viseljenek
a nyájra, amely rájuk bíza-
tott, nem kényszerûségbõl,
hanem örömest, s így vi-
gyék Isten ügyét elõre –
mondta Balázsi Zoltán refor-
mátus lelkész a január 8-ai is-
tentiszteleten, ahol letették esküjüket
a szekszárdi református gyülekezet
nemrég megválasztott presbiterei. – A
megbízatás most hat évre szól, de ilyen-
nek kell lennünk életünk utolsó napjá-
ig – tette hozzá.

Az újonnan megválasztott testület tag-
jai: Gondnokok: Mészáros István, Böcz
László. Presbiterek: Balogh Sándor, Böcz
László, dr. Csibor István, Csillagné Szán-
thó Polixéna, Csuprik László, Farkas Fe-

renc, Fekete Ilona, dr. Fekete Tamás, Ko-
szorú Györgyi, Kõvári László, Mester La-
josné, Mészáros István, Mészáros Pál,
Mészáros Zoltán, Nagy Gábor, dr. Ne-
mes Árpád, Nemes György, Parrag Fe-
renc, Szabó Gézáné, dr. Tóth Gyula, 
dr. Tóth Rózsa, ifj. Töttõs Gábor, Ulak-
csai Anna, Zalakovicsné Kovács Klára.
Pótpresbiterek: Vaszari György, Né-
meth László, Bustya Dénes, Patai József,
Szabolcska Károly, Horváth Dénes.

A vendégeket Németh Judit köszöntötte. Az asztalnál (balról) Máté
Réka, Sas Erzsébet és V. Gänszler Beáta



8 2012. január 15.

„A család Isten elsõ számú
helyettese”

Interjú Dinnyés József „daltulajdonossal”

Víg kedélyû, ámde minden szavában
megfontolt, õszinte, egyenes zenész em-
bert ismerhettem meg Dinnyés József-
ben, a szekszárdi Szent István Házban,
január 10-én este tartott koncertje elõt-
ti beszélgetésünk során. 

Korábban sokat hallottam egyszemé-
lyes mûvészetérõl, hazája iránti szerete-
térõl, vallásosságáról, s a világ történése-
ihez való egyedi hozzáállásáról, s errõl
most csak még jobban meggyõzõdhet-
tem. Elõadómûvészi utánozhatatlansá-
ga, egyedisége, témái 64 éves korára sem
vesztették aktualitásukat. Sõt – ha lehet
így mondani – sok tragédiát átélt nem-
zetünkben folyamatosan igény van és
igény kell hogy mutatkozzon olyan érté-
ket hordozó emberekre, mint a magát
daltulajdonosként említõ, 1966 óta ze-
nélõ, a Magyar Kultúra Lovagja címmel
rendelkezõ, Radnóti-, Béres József-dí-
jas, valamint Balassi-emlékérmes Din-
nyés József zeneszerzõ, gitárosra, aki ez-
úttal egyszerre több dalestet is adott vá-
rosunkban. 

– Milyen apropóból látogatott el
Szekszárdra? 

– Két oka van, vagy talán több is… Va-
lójában annyi oka van, ahány állampol-
gár él Szekszárdon. Jómagam úgy vé-
lem: egy elõadómûvésznek szét kell osz-
tania sorsát, a földnek… Úgy, mint a
„Guantanamera”-ban is írja Jose Marti
közép-amerikai szerzõ. A városlakók-
nak és a megyei börtönbe is jöttem éne-
kelni. A börtön itt befogadó intézmény,
rendszeresen visszatérek és megpróbá-

lom a nevelõtisztek munkáját „kiegészí-
teni” egy-két gondolattal. Hogy a bûn és
a bûnös nem azonos: a bûnt kell meg-
szüntetni, a bûnöst pedig óvni kell… Ré-
gi kapcsolatom van Szekszárddal, s
igyekszem mindig valamilyen gyüleke-
zetbe eljutni: könyvheteken, gimnáziu-
mokban, a fõiskolán, de mûvészeti alko-
tótáborokban is jártam már itt, s mindig
nagy érdeklõdéssel fogadtak. 

– Ha jól tudom, negyvenállomásos
börtönturnét indított 2012-ben…

– Valóban. Eddigi börtöntapasztalata-
im bõ 30 évre nyúlnak vissza. Az idei
turné vízkereszt napján Kaposváron in-
dult, majd Pécs következett, Dunaújvá-
ros s Kecskemét a következõ helyszí-
nek. Szekszárdon a „hosszú lejáratú”
fogvatartottak már találkoztak velem, de
a börtönben szolgáló emberek is „szur-
kolnak” nekünk. Hazánkban alapító tag-
ja vagyok a Testvéri Börtöntársaságnak,
amely egy nemzetközi szervezet. Cé-
lunk: hitvalló, egyre több megtért fog-
vatartottból álljon a börtönök sokasága,
hiszen vallom, hiszem: Jézus és Isten se-
gítségével nem biztos, hogy visszaes-
nek. Vácott saját gyülekezetünk létezik
megtért foglyokból: kórusunk, kánto-
runk van, jó beszélgetések zajlanak, hi-
szen a hitben nincs határ. Nagy ünnep,
ha egy-egy embernek letelik a bünteté-
se. A család Isten elsõ számú helyettese.
Úgy látom, egy brazíliai börtönpéldán
keresztül is, hogy a fogvatartott krisztu-
si útra térése a lelkész, a család és az õ
hármasságának jelenlétében érhetõ el:

ha a család hiányzik, már nem születik
meg a „csoda”. 

– Legutóbb egyszerre három lemeze
jelent meg egy idõben. Tudatos volt
a koncepció?

– Három testvérlemezt adtam ki 2011
õszén: az elsõ 500 év magyar történel-
mének küzdelmes történetét, a máso-
dik pedig olyan zsoltárokat tartalmaz, s
a küzdelemrõl szólnak, amelyeket az
ember vív naponta Isten segítségével. A
harmadik lemez saját szövegû dalok
gyûjteménye: küzdelmem a megmara-
dásért, fennmaradásért…

– Mi a véleménye a jelenlegi külpoli-
tikai helyzetrõl? 

– Vannak alkalmak, amikor az elõzõ
hetek magyar és külföldi (német, an-
gol) híreit összeolvasom, s azt tapaszta-
lom, hogy hazánkban még mielõtt bár-
mit is csinálna a kormányzat, külföldön
hamarabb jelenik meg annak kritikája,
jóval az intézkedés kihirdetése elõtt.
Döbbenetes, hogy egy törvényterveze-
tet csütörtökön kihirdetnek, kedden-
szerdán pedig már kritikát kap… Van,
amit még ki se hirdettek, még doboz-
ban van, s máris érkezik rá valahonnan
reakció. Véleményem szerint ez szín-
tiszta manipuláció a külföldi sajtó részé-
rõl. Németországból számtalan levelet
kapok, hogy „mi történik nálatok?” meg
„ezt és ezt hallottuk, olvastuk”. Persze,
visszaírom, hogy nem értem, mirõl be-
szélnek, mert nem ismerem, amit õk
már kritikaként elolvastak… Ezer ilyen
eset létezik, s nem tudom, hogy ezt hány
ember csinálhatja…

– Mit üzen a szekszárdiaknak? 
– Amennyire én hûséges tudok len-

ni a városhoz, legyenek õk is hûségesek
a költészethez, irodalomhoz és az õszin-
teséghez. 

Dinnyés József elõadói estjén el-
mondta: vállaltan politizál dalain keresz-
tül is, s – mint vallja –, nem hagyja soha
a népet elveszni. Az érdeklõdõk átélhet-
ték a megjelenített gondolatokon és a
zenén keresztül, milyen látni, hogy „az
ország városaiban kevés az igaz, mint
kétezer éve, lator meg akad minden ka-
landra…” S, hogy a világban „nincs már
törvény, nincs már eszmény, széles lett
az út. Fújhat a szél, renghet a föld”, de,
ahogy az elõadó folytatta: „vigyáz rám az
Úr töretlen hittel…”. Láthattuk, ahogy
vízben sodródnak emlékek, s „az egész
a részben elmerül”. Egy harmincéves
álarcot viselõ fiatalról is szólt egy kitûnõ
dal, aki palotát keres, s szeretõ is lenne,
de álmai elvesztek. Ugyanakkor a jelszót
is kiadta Dinnyés: „tiszta forrás szép szó”
formájában, már egy másik éneken át.
Megpillanthattunk sárguló könyveket
és szarkalábas tükröket, ahogy vakon
ránk ömlenek, de Pál apostol korinthu-
siakhoz írt levelébõl is adott számunkra
útravalót az elõadómûvész: „A láthatók-
ra nem nézünk, csak a láthatatlanokra.
Hittem és szóltam, hittél és szóltál. Hi-
szünk, ezért szólunk…”. „Semmi, de
semmi nem számít, csak az Úr legyen
Veled…” – hallhattuk az újabb fontos
gondolatokat, s az éberség dalán keresz-
tül arra is figyelmeztetett minket Diny-
nyés József: „Estig még van idõ, hogy va-
lami jót tegyünk…”.

Gyimóthy Levente

HIT ÉS HAZA

„Estig még
van idõ, hogy 

valami jót 
tegyünk.”
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Vendégeim a Szekszárd kiemelt művészeti egyesületeit bemutató
sorozatban a Szekszárdi Madrigálkórus. Az 1965-ben létrejött, sikert
sikerre halmozó együttes elnökével, Palkóné Tucsni Katalinnal és a
kórus karnagyával, Jobbágy Valérral emlékezünk – ami ekkora ter-
jedelemben lehetetlen vállalkozás – az elmúlt 47 évre. 

Egy férfi:
Dr. Jobbágy Valér 

Egy nõ: 
Dr. Palkóné Tucsni

Katalin
– Kizárt dolog, hogy van olyan
ember, aki ne ismerné ebben a vá-
rosban a madrigálkórust. Egy rö-
vid kronológiára kérlek.

– A Szekszárdi Madrigálkórus 1965-
ben alakult tizenkét amatõr énekes és
dr. Partos János karnagy vezetésével.
Az együttes kezdetekben fõ feladatá-
nak a reneszánsz madrigálok megszó-
laltatását tartotta. Nevében máig õrzi
az alapítók szándékát. A sikeres fellé-
pések mind több közremûködõt von-
zottak, ennek eredményeképpen öt
év elteltével már harminc tag énekelt
a kórusban. Az alapító karnagy korai
halála után Ligeti Andor középiskolai
énektanár vezette az együttest 1974–
1981 között. Ezt követõen a kórus ve-
zetését dr. Jobbágy Valér, a Zenemûvé-
szeti Fõiskola docense, korábban a
PTE mûvészeti vezetõje vette át. Sze-
mélyében olyan szakember került az
együttes élére, akinek tudását nem-
zetközileg is elismerik: az elsõ európai
karnagyverseny gyõztese, Japánba is
hívták kurzust tartani. 

– A kórus több minõsítõ versenyen
is részt vett, és számos nemzetkö-
zi és hazai eredményt tudhat ma-
gáénak, sorolni is hosszú lenne.

– 1968 és 1984 között ezüstkoszorú,
aranykoszorú, hangversenykórus
cím után, 1984-ben elérte a legmaga-
sabb fokozatot: kiemelt hangverseny-
kórussá vált. Repertoárja a gregorián
zenétõl a kortárs szerzõk mûvéig ter-
jed. Az eredmények felsorolására saj-
nos ez az oldal nem elég, ahol részt
vettünk mindig I., II., III. helyezéssel
tértünk haza. Talán egyet-kettõt ki-
emelnék. 1985-ben volt az elsõ nagy
sikerünk Llangollenben (Wales), on-
nan a vegyes kar az I., a nõi kar az I.,
folklórban a II. díjat hozta el. Jártunk
Írországban, Görögországban, Spa-
nyolországban, Olaszországban, Hol-
landiában, Belgiumban, Franciaor-
szágban, Ausztriában. 2000-ben a
Szekszárdi Madrigálkórus Pro Urbe
kitüntetést kapott, karnagyunk: Job-
bágy Valér Közjóért kitüntetésben
részesült, valamint Liszt-díjjal ismer-
ték el. 

– Idén lesz 30 éve, hogy itt éne-
kelsz. Mit jelent ez a kórus neked
és kórustársaidnak? 

– A madrigálkórus tagjának lenni
megtiszteltetés, egy életérzés. Egy re-
mek csapatban, emberileg, zeneileg
kiváló, egymást és a zenét tisztelõ és
értõ emberek között énekelni, utaz-
ni, sikereket elérni egy életre szóló él-
mény. Karnagyunknak személyes va-
rázsa van, amely a közösség erejét és
a zene iránti alázatát növeli. Vannak
természetesen gondjaink: próbahe-
lyiség, egyre kevesebb támogatás, en-
nek ellenére azt hiszem, aki köztünk
van, az szívvel lélekkel és teljes ének-
tudásával a kórus egységéért, sikeré-
ért küzd. Szeretném megemlíteni Fet-
zer Mónikát, aki a szervezési, és Sudár
Boglárkát, aki a kórus pénzügyei terü-
letén maximálisan segítõtársam. 

– Többször szerepeltetek a Ma-
gyar Rádióban, itthon az átalakított
Mûvészetek Házában az 1980-as
évek közepétõl rendszeres telt há-
zas koncerteket adtatok…

– Országszerte híres szólistáinkkal,
számtalan helyen lévõ fellépéseink-
kel a zenei kultúra terjesztését, a ze-
nei hagyományok ápolását tekintjük
fõ feladatunknak. Rendszeres részt-
vevõi vagyunk a város, a megye, a ré-
gió kulturális eseményeinek. Két ka-
zettánk és egy CD-felvételünk jelent
meg. 

SAS ERZSÉBET ROVATA

A MADRIGÁL

– Az 1981-es év változást hozott a
madrigálkórus életében, ön vette át
a karnagyi posztot…

– Amikor elvállaltam, tudtam, hogy em-
berileg és zeneileg egyaránt egy jó tár-
saság. Hallottam õket többször énekelni,
s az volt a célom, hogy ne „rontsak” raj-
tuk. A karnagyváltás általában reper-
toárváltozással is jár, mindenkinek meg-
van a saját elképzelése. Nekem az volt a
célom, hogy a kórust olyanná formál-
jam, hogy az ideális célt elérjük. A csapat-
nak rohamlépteket diktáltam, de jól
bírták. Egy idõ után egymáshoz csiszo-
lódtunk, egymásra hangolódtunk. 

– Milyen módszerrel dolgozik egy
nemzetközileg elismert karnagy?

– A módszertani részt a repertoár adja.
Célom volt, hogy egyedi legyen, akár ré-
gi, akár kortárs, akár a kettõ közötti
mûvekbõl repertoár. Olyan darabok,
melyek ritkán szólalnak meg itthon és
egész Európában.

– Néhány gondolat a kórusról kar-
nagy szemmel?

– A kórus képzettsége tagadhatatlan,
zeneértõ és szeretõ emberek, akik
készek a kihívásokra. A zenemûvek
kiválasztásában számomra az a zene,
amely semmi intellektuális többletet
nem ad, nem zene. Olyan nagy a merítés,
hogy kár az idõt olyanra fecsérelni. A 30
év alatt – mióta vezetem a kórust –

kialakult egy közös ízlés, kevésbé vál-
tozatos mûsort a kórus sem fogadna el,
ezek alatt az évtizedek alatt ráéreztek az
egyediség ízére. 

– Kata, mint elnök és 30 éves
kórustag azt mondta, életérzés
ebben a csapatban énekelni…

– Vannak, akik 20-30 éve hetente két es-
tét töltenek együtt és velem. S ez a 
szabadidõ-eltöltés annak nem sok, aki 
szeret énekelni és szereti ezt a közös-
séget. A kórusnak több mint a fele már a
kezdetek óta tag. Érezni lehet, ha bekerül
egy új tag, gyorsan rátalál a kórus hangzá-
sára, ugyanis az évtizedek alatt kialakított
hangzásba éppen a közösség erejének
segítségével sikerül beilleszkednie. 

– Milyen „eszközei” vannak önnek,
mint karnagynak, hogy a legjobbat
hozza ki a kórusból?

– A rendkívül változatos és sokféle reper-
toárt azért tartom fontosnak, mert egy
karnagynak legyen egy határozott
elképzelése, hogy a kottafejek mögött
mi a fontos a mûbõl. Ehhez ösztönösen
ki kellett alakítani egy hangzásképet. Az
ideális hangzás persze nem elérhetõ, de
törekedni kell rá. Technikai trükkök
vannak, de azok csak a kórustagokra tar-
toznak. A célunk közös: minél több mû-
vel megismerkedni, évente 10-15 dara-
bot is meg tud tanulni ez a csapat. Van-
nak kórusvezetõk, akik 40-50 évig
ugyanazokat a mûveket csiszolgatják,
tökéletesítik, engem ez nem elégítene
ki, s ezt a kórus értékeli. Híres európai
karnagyok mesélték, hogy ezt vagy azt a
mûvet tõlünk hallották elõször.

– A sikerekrõl, az összetartozásról,
az egyediségrõl beszélgettünk… Igazi
atyja a kórusnak, így bizonyára a
gondok önt is nyomasztják?

– Ez a kiváló, nagy, hazai és külföldi ered-
ményeket elérõ kórus, aki annyi elis-
merést és dicsõséget szerzett már a
városnak, arra kényszerül – a fõiskola
korai bezárása miatt –, hogy mindig más
próbahelyet kellett keresnie. Jelenleg a
zeneiskola adott otthon a próbákra a
kórusnak.Az együttes legutóbbi karácsonyi koncertje Szekszárdon



Hazudott szárnyak és más szimbólu-
mok – ezzel a kevéssé ünnepélyes, de
annál figyelemfelkeltõbb címmel tar-
totta meg karácsony elõtt ifj. Töttõs
Gábor népszerû egyháztörténeti soro-
zatának – egyelõre – utolsó elõadását
a megyei könyvtárban a Szekszárdi
Gitárkvartett muzsikája mellett a kínált
forralt bornak, teának meg az aprósü-
teményeknek köszönhetõen igazán
ünnepváró hangulatban.

Egy Tinódi Lantos Sebestyén dallam-
mal indította az estet a Gitárkvartett.
Ez a dal a római katolikus és a protes-
táns liturgiában is szerepel ugyanazzal
a szöveggel: „Ó, Jézus, árva csendben
az ajtón kívül állsz,…”, a protestáns vál-
tozatot játszották.

Kezdjük Ádámnál és Évánál! Miköz-
ben ifj. Töttõs Gábor a Sixtus-kápolna
bûnbeesés jelenetét mutatta be, a til-
tott gyümölcsrõl beszélt, ami a közhi-
edelemmel ellentétben egyáltalán nem
biztos, hogy alma volt. A Biblia csak en-
nyit mond: „…, de annak a fának a gyü-
mölcsébõl, amely a kertnek közepette
van, azt mondta az Isten: abból ne
egyetek, …” (I.Móz. 3:1-3) Miért gon-
doljuk, hogy almáról van szó? Ennek
elõzményei a görög mitológiába nyúl-
nak vissza, Párisz az aranyalmát Aph-
roditének ítélõ döntéséhez, amellyel
elnyerte Helené szerelmét, és ezáltal
kirobbantotta a trójai háborút. Az alma
tehát a viszály, a konfliktusforrás ké-
pét hordozza magában a görögöknél,
ez lehetett az oka, hogy a Biblia görög

fordításába az alma szó került. Hogy ez
a negatív kép jelent meg a keresztény
mitológiában is, ahhoz valószínûleg Je-
romos Biblia-fordításának lehetett kö-
ze. A Vulgatában nyilván szerepel a
rossz szó, latinul: málu, az alma leírva
ugyanez, de kiejtve máálu. A magán-
hangzók hosszát írásban nem jelölték.
Így kapcsolódhatott a bûnbeesés, a ha-
lál jelentéstartalma az almához.
Amennyiben viszont Krisztushoz van
köze, akkor pont az ellenkezõje: az élet,
a megváltás, a bizonyosság kötõdik
hozzá, a késõbbi festészetben pedig a
termékenységet is szimbolizálja. Az al-

mában van a büntetés, de egyben a
bûnbeesés, a paradicsomi állapot is.

Ehhez a képhez kapcsolódik a kö-
vetkezõ jelkép is, a kígyó. A sátán,
Michelangelónál nõalakban jelenik
meg, valójában nincs neme, kígyó for-
májában csábítja a bûnre Évát, ez a Bib-
liában is így szerepel. A kígyó régi, sok
kultúra által használt szimbólum. Az
asszír-babiloni kultúrkörben Tiámat
õsi káoszsárkány, amely a világot el
akarja pusztítani, de az õ fõistenük,
Marduk legyõzi, és elvégzi a teremtés
munkáját. Babilonban a pusztítás, a ká-
osz, a halál, a bûn szimbóluma, ugyan-
akkor a tudásé is, mint több népnél,

így a zsidó-keresztény kultúrában is. A
Mózes botjára tett érckígyó a zsidók
megmenekülését jelentette a kígyók
támadásától a pusztai vándorlásuk so-
rán (4 Móz. 21,8-9). Az Ószövetség sze-
rint megszületik a fiú, aki a kígyó fejé-
re tapos, de Caravaggio festményén
Szûz Mária lép rá, valószínûleg a meg-
erõsödött protestantizmus számára
mutatja a náluk kevéssé tisztelt Mária
jelentõségét. Két szabadkõmûves
szimbólum: a farkába harapó kígyó, a
vég a kezdettõl függ, vagy a kezdetben
rejlik, az örökkévalóság szimbóluma.
A vanitas szót hiúságnak szokás fordí-

tani. Ez téves, hiábavalóság, hívság, az
élet mulandósága a jelentése. A kopo-
nya jelképként mindig magában hor-
dozza a halált, Jézus úr a halál felett. A
keresztre feszítéssel kapcsolatban
több mûvön is megjelenik a koponya,
a Golgotának már jelentése is koponya-
hegy. Ádám koponyájáról Jézus vére
lemossa az eredendõ bûnt. A koponya
egyben egy mélyebb szimbólum is: az
emberi természet megismerése, ami-
kor látjuk annak kereteit. A Legyetek
jók, ha tudtok címû filmdalának ma-
gyar szövege ostoba fordítás, a cím he-
lyesen: A hiábavalóságok hiábavalósá-
ga. Az elõadó lefordította a teljes szöve-

get, ami így zárul: „Éljetek
örömben és egyszerûség-
ben, legyetek jók, ha tudtok,
ami ezen kívül van, az mind
hiábavalóság, (…) dicsérjé-
tek az Urat egyszerûséggel,
tõle adatik minden szeretet,
és ezen kívül semmi sem
marad meg.”

A Gitárvartett ezután a
Jöjj, királyom, Jézusom! kez-
detû finn dallamra írt éne-
ket adta elõ a református
énekeskönyvbõl.

Jézus legkorábbi jelképe a
hal, nem elsõsorban azért,
mert a tanítványai között sok

halász volt, hanem mert az ógörög hal
szó: (fonetikusan: ikhthüsz) egyben a
Jészusz Khrisztosz Theu Hüiosz Szótér
(Jézus Krisztus, Isten Fia, Megváltó) sza-
vak kezdõbetûibõl adódó mozaikszó.

Bonyolultabb jelkép a labirintus,
ami nem útvesztõ, mivel csak egy
irányba lehet menni benne. A labirin-
tus a spirituális út, amíg eljut az ember
az isteni igazsághoz.

Michelangelo alkotásán, II. Gyula sír-
emlékén Mózesnek szarva van. Ez való-
jában valamiféle glória, ami fénycsóvák-
ból áll. Jeromos a héber qrn gyököt
qerennek olvasta, ami szarvat jelent,

míg az ugyanebbõl eredeztethetõ
qaran fénycsóvát. Mózessel kapcsola-
tos a frigyláda, amit a hat-hat szárnyukat
egymás felé nyújtó kerubok õriznek,
akik az angyalok hierarchikus rendjébe
tartoznak, Isten közeli szolgái, a kocsi-
ját, trónusát vigyázzák, nagyon fontos
szerep hárul rájuk. Ezékiel így ír a keru-
bokról: „És négy orczája vala mindenik-
nek, az elsõ orcza vala Kérub-orcza, és
a második orcza ember-orcza, a harma-
dik oroszlán-orcza és a negyedik sas-or-
cza.” Ezek a négy evangélistát jelenítik
meg, mert õk azok, akik segítik értel-
mezni a próféciákat.

Lelki próbáimban Jézus, légy velem-
szólt az õsi ír dallam a Gitárvartett elõ-
adásában. 

Mivel a keruboknak van szárnyuk,
adódik, hogy az angyalokat is szárnnyal
képzeljük el, így megszólalásig hason-
lítanak Ámorra vagy Cupidóra. A Bib-
liában azonban semmi nem utal erre,
többször elõfordul, hogy nem ismer-
nek meg egy angyalt. Ha lett volna szár-
nya, ez biztos nem fordul elõ. Mégis
szárnyakat festettek az angyalnak a
mûvészek, köztük Leonardo da Vinci
is, aki érdekes módon könyvvel ábrá-
zolja a Szûzanyát, aki biztosan nem tu-
dott olvasni, a zsidó nõket akkoriban
nem tanították erre. Mégis ezáltal a
tisztelt, csodált úrnõként jelenik meg.
Ugyanakkor kagylót is festett a képre,
ami nem illett volna, hiszen az a nõi
nemi szervre utal.

Zárásként karácsonyi dallamok szó-
laltak meg a Gitárvartett elõadásában,
elõször egy német, végül Mária bölcsõ-
dala. Kovács Etelka
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A kígyótól a szárnyakig
A keresztény szimbólumok igazi arca

Szent István szarkofágja, bal hosszanti oldal, Székesfehérvár, Romkert

Sixtus-kápolna: Kiûzetés a Paradicsomból – a bûnbeesés jelenete

Szent István szarkofágja, jobb
hosszanti oldal, kerub,
Székesfehérvár, Romkert

-



„Isten ugyanis, aki ezt mondta:
„sötétségbõl világosság ragyogjon
fel”, Õ gyújtott világosságot szí-
vünkben, hogy felragyogjon elõt-
tünk Isten dicsõségének ismerete
a Krisztus arcán. Ez a kincsünk pe-
dig cserépedényekben van, hogy
ezt a rendkívüli erõt Istennek tulaj-
donítsuk, és ne magunknak.”
(2Kor 4, 6-7)

Uram, szerettem volna olyan lenni,
mint egy aranyserleg – emberi di-
csõség jelképe. De legalább ezüst-
pohár vagy mívesen megfestett ritka
porcelán. De cserépedény vagyok –
a te akaratodból. Hétköznapi, töré-
keny és sérülékeny – de a te kezed-
ben mégis csodákhoz való eszköz.
Talán néha magamnak, másoknak
is keveset érõ – de számodra egye-
dülállóan értékes. Hisz sokat fizettél
értem, aztán drága kincset helyeztél
belém: teremtõ erõddel Világossá-
got gyújtottál bennem, hogy felra-
gyoghasson elõttem az az arc, mely-
ben erõd, igazságod, irgalmad és

mélységes emberszereteted tük-
rözõdik: Krisztus arca.  
Az Õ arca az, melyen felismerve di-
csõségedet Bartimeus ujjongásba
tört ki, mellyel szembesülve a tarsusi
Saul megrendülve adta oda magát a
megtérésnek. Az Õ arca az, melyen
felismerve vonásaidat, Máté elhagy-
ta hitvány vámszedõasztalát, melyet
megismerve a zelóta Simon gyilkos
indulatai nemes harci kedvvé szelí-
dült, melynek láttán elcsitult a tanítvá-
nyok szívének vihara...
Köszönöm, hogy õt hordozhatom,
az õ világosságát nekem is odaad-
tad! Örülök, hogyha lámpásként le-
hetek kezedben, mellyel Te segítesz
a homályban elakadt, törékeny em-
bernek. Ez cserépedény voltom di-
csõsége. Sefcsik Zoltán 

evangélikus lelkész
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E heti rejtvényünk megfejtését január 22-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Polgármesteri
Hivatal, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. A december 18-ai rejtvény helyes megfejtése: „Csillantsd elénk törékeny
játékunkat, a reményt.” A helyes választ beküldõk közül a Kerényi Nyomda Kft. által felajánlott könyvet nyert Szomo-
lai Erzsébet, Szekszárd, Patak u. 15. Gratulálunk! A jutalom hétfõn déltõl átvehetõ a Városháza portáján.

Evangélium
Egy cserépedény hálaimádsága

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei
Egyesületének közel 1500 látássérült tagja
ezúton is hálásan köszöni a közintézmé-
nyek, iskolák, cégek, vállalkozások, magán-
személyek karácsonyi adományait, önzet-
len segítségét, illetve karácsonyi ünnepsé-
geink szereplõinek fellépéseit! 
Felhívjuk sorstársaink figyelmét, hogy ru-
haadományainkból minden szerdán dél-
elõtt 9 órától 13 óráig INGYENES ruhaosz-
tást tartunk rászoruló tagtársainknak Szek-
szárdon, a Hunyadi u. 4. szám alatt. 

RUHAOSZTÁS
A Máltai Szeretetszolgálat Szekszárdi Cso-
portja január 24-én, február 7-én és február
21-én, keddenként délelõtt 8 és 10 óra között
használtruha-osztást szervez Szekszárdon, a
Hunyadi utca 4.-ben. 

CUKORBETEGEK 
FIGYELMÉBE

A Tolna Megyei Felnõtt Diabetesesek Egye-
sületének következõ betegoktatása 2012.
január 31-én Szekszárdon a Kórház „Lila”
épületében 13.30 órai kezdettel lesz.
Dr. Nyirati Csaba: Magas vérnyomás és tár-
sult betegségei címû elõadására minden ér-
deklõdõt szeretettel várunk.

A VÖRÖSKERESZT 
FELHÍVÁSA

A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szer-
vezete használtruha-adományozást tart ja-
nuár 16 -án, hétfõn 8.30-tól 9.30-ig (Szek-
szárd, Dózsa Gy. u. 1.) Tagjainknak a 2012.
évi tagdíj befizetésére is lehetõségük lesz.

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
A Mentálhigiénés Mûhely Önkéntes Köz-
pont Nyugdíjas-tagozata segítséget kíván
nyújtani Szekszárd és környéke nyugdí-
jasainak a 2012 „Feltöltõdés” pályázati 
kérelmek kitöltésében. Az igényléshez 
szükséges feltételek: 60 év feletti életkor,
85 000 forint alatti jövedelem, a Nyug-
díjfolyósító Igazgatóság által kiadott 2012.
évi jövedelemigazolás. Határidõ: 2012. feb-
ruár 29. Jelentkezni lehet a nyugdíjas-tago-
zat irodájában kedden és pénteken 8–10
óráig ( Szent István tér l5–l7., Babits Mi-
hály Mûvelõdési Ház).

Az ökumenikus 
imahét alkalmai: 

JANUÁR 16, hétfõ 17 óra 
Belvárosi rk. templom

JANUÁR 17., kedd 17 óra Evangélikus
templom (baptista házigazdákkal)

JANUÁR 18. szerda 17 óra 
Református templom

JANUÁR 19. csütörtök 17 óra 
Metodista imaház

JANUÁR 20. péntek 17 óra 
Újvárosi rk. templom

JANUÁR 21. szombat 17 óra 
Evangélikus templom

JANUÁR 22. vasárnap 16.30 a Pécsi
Gospelkórus koncertje az evangéli-

kus templomban



Nem tudni, mi történt, de valami nincs
rendben az UKSE felnõtt nõi kézilabda-
csapatánál. A szétesõben lévõ Debrecen
otthonában elszenvedett sima vereség
után – lényegében juniorcsapatát küld-
te pályára a hajdúsági egylet –, újabb, az
élvonalhoz méltatlan produkciót veze-
tett elõ a szekszárdi csapat január 11-én
este. Ráadásul a bentmaradás szempont-
jából nagyon fontos, ahogy mondani
szokás, 4 pontos meccsen, hazai pályán
a Dunaújváros ellen (2–31!!). 

Hosszú idõ elteltével újra telt ház volt
a sportcsarnokban, az emeleti karzatot
is körbeállták a szurkolók. Jelezvén,
hogy respektálják azt, ami történt ta-
valy óta kézilabdaügyben. A két eddigi
nagyszerû gyõzelmet (Dunaújváros
idegenben, Békéscsaba otthon) s az
egy bravúr döntetlent odahaza a Vác el-
len. A mezõny erõssége ismeretében a
többnyire szoros meccseken elszenve-
dett hazai és idegenbeli vereségeket is
a vállalható kategóriába sorolta a közvé-
lemény. De most, ezután az újabb, NB
I-es mércével nehezen minõsíthetõ,
Dunaújváros elleni hazai produkció
után bizony vakarja a fejét a szurkoló, s
közben fölteszi a kérdést: oda fogunk
visszaesni, ahol a  tavalyi bajnokságban
voltunk? Mert ez tényleg megint kiáb-
rándítóan gyenge dolog volt az acélos-
nak aligha nevezhetõ, szintén a kiesés
ellen küzdõ dunaújvárosiak ellen. Ha
az új minõségi igazolás, a válogatott
Triffa Ágnes nem véd kvalitásaihoz
méltóan, Szekerczés Luca nem viszi a
vállán a csapatot a második félidõben,
csúnya demoralizáló vereségbe futott
volna bele az UKSE. Félõ, hogy nem

csupán egy-két mérkõzésre szóló hul-
lámvölgyrõl beszélhetünk? – kopogtat-
tunk be ezzel az aggodalommal UKSE
vezetõedzõjéhez, nem sokkal a szerdai
meccs lefújása után.

–  Sajnos lassan, de biztosan, folya-
matosan esünk vissza onnét, ahová
gyorsan eljutottunk, már csak emlék a
nagyszerû  kezdés a bajnokságban. Jó-
magan és a vezetés is úgy látja, hogy a
Kiskunhalas elleni vereség óta több já-
tékos, de úgy általában az egész csapat
nem úgy teljesít, ahogy az elvárható len-
ne. A debreceni produkció pedig olyan
negatív csúcs volt, ami mellett már nem
mehettünk el szó nélkül – mondta a
vezetõ edzõ, Kovács Jenõ. – Nem bün-
tettük meg a játékosokat, de egy új
ösztönzõrendszert vezettünk be, ami
meglátásunk szerint a jelenleginél ko-
molyabb teljesítményre sarkall min-
denkit. Kiderül, ki tud megfelelni azok-
nak a követelményeknek, amelyek az
élsporttal ezen a szinten együttjárnak
– mondta szûkszavúan a tréner, aki töb-
bet a csapatértekezleten elhangzot-

takról nem akart
mondani a nyilvá-
nosság számára.

Mint megtud-
tuk, négymérkõ-
zéses értékelési
rendszert vezet-
tek be, az elsõ de-
kád ezzel a mecs-
csel indult. Nem
tudni, hogyan fo-
gadták ezt a játé-
kosok, mert a pá-
lyán meglehetõ-
sen zavarodott
csapat benyomá-
sát keltette az együttes. Ennek tudható
be az a szervezetlenség, ritmustalanság,
a játék minden elemében állandóan je-
lenlevõ hibahalmaz, a teljes csapatvé-
dekezés szétesése, ami abszolút esélyte-
lenné tette a szekszárdi csapatot, amely-
bõl ezúttal  hiányzott Burai Edina és
Weigel Zita. Az elõbbi sérülés miatt, az
utóbbi hiányát tudakoló kérdésre vi-
szont nem volt egzakt válasz az illetéke-

sektõl. Ezért is szolgált beszédtémául: az
UKSE saját nevelésû, Veszprémbõl
2010 nyarán hazatérõ játékosa, aki
nemrégen még a meghatározók közé
tartozott Szekszárdon, miért lett hirte-
lenjében kegyvesztett a dunaújvárosi-
ak ellen, s ezúttal csak a lelátóról figyel-
hette társai vergõdését?...

Rendet kell tenni a fejekben, ez az el-
sõ és a legfontosabb. Ehhez az is kell,

hogy a játékosok idõ-
ben megkapják a fix bé-
rüket, ami tavaly hóna-
pokat késett. Decem-
ber végéig azonban
mindenki megkapta a
havi bérét, és a korábbi
elmaradásokat is ren-
dezte a klub, így ilyen
problémák nem be-
folyásolhatják a teljesít-
ményt – tudtuk meg
Kovács Jenõ vezetõ-
edzõtõl. B. Gy.
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Bekeményített az UKSE vezetése
Összezuhant a csapat – kínos vereség a Dunaferr ellen is!

„A második
félidõben

Szekerczés Luca
vitte a vállán a

csapatot”

A városi sportcsarnok jövõ heti programja
Január 14. 8.00–19.00 VÁZ-BAU Teremlabdarúgó Kupa
Január 15. 9.00–17.00 VIII. Adidas – Horfer Serleg (XIX.) Téli Kispályás Teremlabdarúgó Kupa
Január 16. 19.00–21.00 Városi asztalitenisz-bajnokság
Január 18. 19.00–21.00 Városi asztalitenisz-bajnokság
Január 19. 19.00–21.00 Városi asztalitenisz-bajnokság
Január 20. UKSE Szekszárd – Gyõri Audi ETO NB I/A nõi kézilabda-mérkõzés (14:00 ifi, 16:00 junior, 18:00 felnõtt)

Január 21. 10.00–14.00 VIII. Adidas – Horfer Serleg (XIX.) Téli Kispályás Teremlabdarúgó Kupa
Január 21. 15.30 Atomerõmû KSC Szekszárd – Tatabánya NB I/B Amatõr Nyugat nõi kosárlabda-mérkõzés
Január 21. 18.00 Atomerõmû KSC Szekszárd – BSE - FCSM NB I/A nõi kosárlabda-mérkõzés
Január 22. 8.00–16.00 VIII. Adidas – Horfer Serleg (XIX.) Téli Kispályás Teremlabdarúgó Kupa
Január 22. 18.00 Marley FKSE – Oroszlányi SE NB II. férfi kosárlabda-mérkõzés
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Sikeres évet zárt a szekszárdi sportmenedzser
Rácz Félix irodája besegít a nyári atlétikai országos bajnokság szervezésébe

Sikeres évet zárt a Félix Promo-
tion sportmenedzser-iroda, hi-
szen a válság közepette is széle-
síteni tudta portfólióját, mi több,
még egy tehetségkutatót is siker-
re vitt. Aligha meglepő, hogy a
szekszárdi kötődésű tulajdonos-
ügyvezető, Rácz Félix elégedet-
ten értékelte az esztendőt.

– Amikor újraindítottad a Felix
Promotiont, gondoltad volna, hogy
a második teljes év végére tucatnyi
sportág képviselõivel kerülsz kap-
csolatba?

– Reméltem! Az ökölvívással ugyan
korábban nevet szereztünk magunk-
nak, de most más piaci szegmensekben
is megpróbálunk érvényesülni, mara-
dandót alkotni. Elõnyt kovácsoltunk a
bokszmúltból, hiszen nem kellett sokat
bajlódni a bemutatkozással, de hosszabb
távon kizárólag a múltból nem lehet
megélni.
– Miért, a sportmenedzserségbõl eg-
zisztenciát lehet teremteni?

– Nyugaton már igen, és úgy gondo-
lom, mi is jó úton haladunk, hogy ezt
megvalósítsuk. Befektetés nélkül per-
sze nincs profit, de ha az ember jól vá-
laszt, megalapozhatja irodája és a maga
jövõjét. Én is keresem a megfelelõ ala-
nyokat és kihívásokat, hiszek a sziszte-

matikus munkában, és szere-
tem azt, amit csinálok.
– Hol tart most az iroda?

– Az építkezés talán nehezeb-
bik részén túl vagyunk. Az ala-
pokat leraktuk, a falakat most
húzzuk fel. Olyan sportolókat
választottunk, akik reményeink
szerint még legalább egy-két
olimpiai cikluson át eredmé-
nyesek is lesznek.
– Meglehetõsen széles spekt-
rumot igyekeztek lefedni.

– Tizenegy sportág képvise-
lõjével állunk kapcsolatban. So-
kan keresnek meg minket, vi-
szont mindenkivel nem tudunk
és bármennyire is rosszul hang-
zik, de nem is érdemes foglal-
kozni...  
– Van kedvenc a kedvencek
között?

– Mindenkiben sikerült meg-
találnunk azt a kis pluszt, amiért
fantáziát láttunk benne, amiért
foglalkozunk vele.
– Védenceid 2011-es eredmé-
nyei közül mit emelnél ki?

– Egyet nem tudok. Babos Tímea éle-
tében elõször ötvenezer dolláros tenisz-
tornát nyert, és a világranglistán beke-
rült a legjobb 150-be. Az atléta Nguyen
Anasztázia a felnõttek és a juniorok kö-

zött is halmozta az országos bajnoki cí-
meket, Szabó Krisztián pedig Európa-
bajnoki futamokon a felnõttek között is
felállhatott a dobogóra az autókrosz-
szosok között. Kelemen Balázsnak még

mindig hibátlan a mérlege a bok-
szolók között, Körmendi Petra a
junior wakeboardosok között
harmadik a világranglistán. Az év
végén négy új sportolót igazol-
tunk: a bokszoló Nagy Sándor, az
alpesi sízõ Farkas Norbert, továb-
bá a tehetségkutatónk két gyõzte-
se, a triatlonos Horváth Zsanett
és a biciklis Pelikán János szemé-
lyében.
– Ha már tehetségkutató: lesz
folytatása a „Jövõ Bajnoká-
nak”?

– Igen. Ez a pályázat megmu-
tatta, hogy nagyon sok tehetsé-
ges fiatal sportoló van Magyaror-
szágon, és szükségük van a segít-
ségre. Finomítanunk kell a ver-
senykiíráson, de 2012-ben is biz-
tosan lesz „Jövõ Bajnoka”.
– Vannak már terveid az idei
évre?

– Nem is kevés. Az elsõ félév-
ben hét eseményen vagyunk ér-
dekeltek (társ)szervezõként. Töb-
bek között a budapesti Díjugrató
Grand Prix-n, a Sakk Nagydíjon és

a Magyar Sportkonferencián. Idén elõ-
ször bemutatkozunk Szekszárdon is,
ahol nagy örömömre a júniusi felnõtt
atlétikai országos bajnokságot közösen
szervezzük a helyiekkel. F. L.

Régen volt már ennyire izgalmas aszta-
litenisz-mérkõzés a szekszárdi városi
sportcsarnokban, mint az elmúlt héten.
Köszönhetõen a közép-európai, Szuper
Liga elnevezésû nemzetközi csapatbaj-
nokságnak, amelynek a Szekszárdi Nõi
Asztalitenisz Klub is évek óta résztve-
võje. Mi több, az idén már olyan csapa-
ta is van Sáth Sándornak, amely meg-
idézhetné a négy-öt évvel ezelõtti tör-
ténteket, amikor bejutott a legjobb
négybe a gárda, és Zágrábban a Dinamo
ellen megszerezte a klubtörténet legfé-
nyesebb eredményét: a KSZL-ben elért
bronzérmet.

Az ehhez vezetõ úton jó lett volna
elõny szerezni a visszavágóra a cseh él-
csapat, a CSAD Hodonin ellen a keddi
szekszárdi elsõ mérkõzésen, de 5–5-tel
zárult a gigászi küzdelem. 4–1-rõl jöttek
fel a nagy küzdõ, a kiélezett helyzetek-
ben kötélidegzetû, kevesebb ki nem
kényszerített hibát vétõ cseh ellenfelek.
A „miénk” lett a páros, amit a Tápai-Szvi-
tacs kettõs nyert meg rendkívül szoros
kiegyenlített csata után. Aztán az ezen
a meccsen elsõ számú szekszárdi játé-
kossá vált zentai születésû Tápai Tímea
technikailag magabiztos, higgadt, takti-

kus játékkal sorra múlta felül a szívósan
labdabiztos cseheket: mindegy volt ne-
ki, hogy Pekavova vagy Pelcmanova,
vagy éppen a legmasszívabbnak tûnõ
Vachovcova volt az ellenfél.

Ám Szvitacs Alexa és a 17 éves Madac-
ki Mirella már nem boldogult velük. Az
az egy parti, amit a fõvárosból igazolt
Szvitacs meghozott, kevés volt az elõny
megtartásához. Ekkor fölvetõdött: ha
most Molnár Zita, a SZAC legfrissebb
igazolása, a nemzetközi rutinnal is bíró
élversenyzõ is bevethetõ lett volna, aki
egyébiránt a régi sikercsapatnak is tag-
ja volt anno, akkor bizony más lenne a
helyzet. De õ az idei Szuper Liga-bene-
vezés idején – fájdalom –, de nem volt
még  a szekszárdi keret tagja, így az idei
sorozatban nem állhat asztalhoz.

Nyerni kell idegenben!

Két és félóra elteltével még élt a 6–4-
es gyõzelem esélye. Madacki „Miri”, a
csehek talán leggyengébbnek mondha-
tó játékosával, Pelcmanovával nézett far-
kasszemet. „Talán most” – bizakodott az
a mintegy húsz-harminc nézõ, akikhez
a meccs végét váró, az esti edzésre ké-

szülõdõ kézilabdás lányok is csatlakoz-
tak. Olykor megvillant a szekszárdi fia-
tal tehetség tényleg kivételes csuklója,
de fejben – és lábon sem – nem tudott
úgy ott lenni, ahogy az kellett volna. Egy
szettet elcsípett, de könnyeivel küszköd-
ve vette tudomásul a 3–1-re elvesztett
meccset, ezáltal az 5–5-ös döntetlent.

Tápai Tímea amondó, semmi sincs
veszve, meg kell nyerni a január 30-i
visszavágót idegenben. „Nem  garantál-
hatok újra három partit, de erre törek-
szem. A páros hajszálon múlott a javunk-
ra ezúttal, és kint is kétesélyes lesz. Ám,
a csapattársaimban, az õ javulásukban
okkal bízhatok, ha tanulva az elvesztett
meccsekbõl jobbak, nyerõbbek lesznek
a visszavágón” – reménykedett a Szek-
szárd AC kulcsembere.

A tét nem kicsi, az európai kupa elõ-
döntõjébe jutás, ahol az osztrák SVS
Ströck vár a gyõztesre, s   a mostani pár-
harc vesztese az ötödik helyért folytat-
hatja a küzdelmet. A dolgok jelenlegi ál-
lása szerint a csapatbajnoksághoz az
idén csatlakozó svájci Neuhausen ellen.

Svájc ugyan nagyon szép, de több ok-
ból is örülne Sáth Sándor és csapata, ha
most meghiúsulna a helvét túra. B. Gy.

Molnár Zita nélkül nehezen megy
5–5 a Szuper Liga negyeddöntõjében a csehek ellen

Rácz Félix
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Hetvenéves a szekszárdi futball-legenda, Török Bálint (2.)
A születendõ nagy Dózsába tért haza

Nem volt annyira kézenfekvõ, s egy-
szerûen elintézhetõ Török Bálint
1969-es szekszárdi hazatérése a Pécsi
Dózsától, mint az gondolnánk. Ekkor
még hemzsegtek a bevetésre váró ép-
pen felnõttkorú nagy tehetségek a ma-
gyar futballban – Pécs és vonzáskörze-
tében is –, de egy olyan balszélsõrõl,
mint Török, nem akart lemondani a
pécsi vezetés. Naná!... Amikor alapo-
san szétnézett a baranyai klubvezetés
a saját portáján, illetve az egész ország-
részben, a Szekszárdon feltûnt nagy
tehetségnél, aki ekkor már közelített
a harmadik x-hez, még mindig nem
volt jobb. Hogy is lehetett volna, ami-
kor a magyar futball úgynevezett
ezüstkorszakában, nem sokkal az
1968-as mexikói olimpiára történõ ke-
retkijelölés elõtt, az NDK ellen 2-1-re
megnyert mérkõzésen így állt fel a Ma-
gyar Nemzeti B válogatott: Fatér-
Keglovits, Molnár, Novák, Nell –
Laczkó, Szõke, Kocsis L, Puskás L., Du-
nai II, TÖRÖK.

Solymosi haza tudta hozni

– Megszerettem Pécsett, de szeret-
tem volna, ha saját lakásom lesz a vá-
rosban, s ennek megoldásában is ka-
pok segítséget a klubtól, hiszen azok
közé a játékosok közé tartoztam, akik
letettek már annyit az asztalra, hogy elõ-
állhattak ilyen kéréssel is. De ebben
nem segítettek, s emiatt is váltani akar-
tam – pörgette vissza az idõ kerekét er-
re az ominózus idõszakra Török Bálint.

– Egyébként, ha szabad megkérdez-
nem, mennyi  volt akkoriban egy ma-
gyar B válogatott focista havi járandó-
sága?

– Megfizettek bennünket tisztessé-
gesen. Emlékszem, 19 évesen, amikor
a nagy pécsi csapatba bekerültem
8000 forintot vehettem fel, miközben
édesapámnak egy nullával kevesebb,
800 forint volt a fizetése.

– Hazatérésével ugyan a lakáskérdés
is megoldódott, de egy, az NB II.-be ép-
pen csak följutott csapatnál kevesebb
lett a pénze.

– Persze, de sosem így, csak a pénz-
re összepontosítva szerveztem, ter-
veztem az életemet. Tudtam, még le-
het négy-öt jó évem a futballban, s ezt
miért ne ott játsszam le, ahonnét elke-
rültem, ahová a pécsi évek alatt is min-
dig visszajártam, ahol megszerettek,
ahol a barátaim, a rokonaim élnek? –
vetõdött fel élesen bennem. S éreztem
azt is, hogy a legszebb korszaka követ-
kezhet a szekszárdi futballnak – kö-
szönhetõen Solymosi Mihály rendõr-
fõkapitánynak, aki mindent megtett,
hogy hazaigazolhassak. Rajtam kívül
abban az idõszakban még több NB I.-t
megjárt, abba belekóstolt focistát, így
például Csordás Matyit, Szántó Tibit,
Zielbauer Miksát, Freppán Miklóst si-

került a futballimádó, remek szekszár-
di csapatot akaró, ehhez minden hatal-
mát bevetõ fõkapitánynak Szekszárd-
ra igazoltatnia. A hazatérés bizsergetõ
érzése munkált bennem, s ez számí-
tott, nem a pénz...

Valóban az NB II. szintjén igazi spí-
lerek érkeztek Szekszárdra. A mi Dó-
zsánk, a szekszárdi két biztató év után
az NB II. Nyugati csoportjának 1971–
72-ben történõ megnyerésével – mi-
csoda futballal, milyen szerethetõ fut-
ballistákkal! – följutott a nagy respekt-
tel bíró második vonalba, az NB I. B-be.

Hej, de sokszor nosztalgiáztunk 1992
óta, s búfelejtõként eljutottunk a mi
aranycsapatunkhoz: Lipovszky, Szán-
tó, Simon, Korner, Csordás, Hegedûs,
Zielbauer, Kalász, Micskó, Freppán, Tö-
rök, Bús, Kálmán, Lizák, Túrós, Kocsis
– a korabeli szurkoló fejében kitörölhe-
tetlen a névsor.

Szerénységénél csak 
a tudása volt nagyobb

Mintegy varázsütésre megtriplázó-
dott a korábban, az NB III.-ban  jellem-
zõ 1500-as nézõszám. Társadalmi ese-
ménnyé vált egy futballmeccs a nagy-
csapat megszületése elõtt megépült,
akkoriban irigylésre méltó, kiváló
gyepszõnyeggel ellátott Dózsa-stadion-
ban. Amely csapatban Török Bálint
cselei, passzai, szabadrúgásai, beívelé-
sei élményszámba mentek. A csapat
népszerû gólfelelõse, a csatártárs, 
dr. Freppán Miklós abszolút hiteles hír-

forrás a tekintetben, hogy mit is jelen-
tett az, hogy ilyen veretes balszélsõ tért
haza a csapathoz.

– Elmondhatatlanul sokat – kezdte
a kiváló dózsás góllövõ. Ahogy kicsi-
ben vagy nagyban mérnöki precizitás-
sal megjátszott bennünket, a belsõket,
azt csak korszak legnagyobb balszélsõi
tudták. Játéka olyan alázatos, önzetlen
és szerény volt, mint az egész lénye és
személyisége. Soha egyetlen szóval,
gesztussal nem érzékeltette, hogy õ
honnét jött, mit ért el. Rá aztán igaz: a
tudásánál csak a szerénysége volt a na-
gyobb. Õ volt az, akit az egész keret-

ben, az egész csapatban mindenki egy-
formán szeretett, ami egészen ritkaság
egy csapaton, egy bõvebb kereten be-
lül. Volt szíve akkor is leadni a labdát,
amikor az önzés vádja nélkül õ is befe-
jezhette volna az akciót.

Török Bálint: Szekszárdon sem elsõ-
sorban a gólszerzés vonzott, hanem
annak az elõkészítése, a passzjátékban
való bekapcsolódás. Igazán kedveltem
a trénerünk, Nagy János, szerintem
roppant modern játékfelfogását, ami
abszolút a szélek megjátszására épült.

Nem a múltjából akart
megélni

– Mi volt az oka annak, hogy vissza-
vonulása nem vállalt edzõi vagy valami-
lyen  sportvezetõi szerepet, például a
szekszárdi futballban?

– Több dolog szerepet játszott eb-
ben. Föl akartam hagyni azzal a pörgõ,
állandó hétvégi elfoglaltsággal járó élet-

móddal, ami az élsporttal járt. Az a meg-
hasonulásra késztetõ kiszolgáltatottság,
a romboló elanyagiasodás, amivel az
edzõknek szembe kellett nézniük a
nyolcvanas évektõl, szintén nem von-
zott. Az az igazság, hogy nagyon vágy-
tam arra, hogy a csukák szögre akasztá-
sa után az 1956–59 között kitanult szak-
mámban, vízvezeték-szerelõként dol-
gozzak, amit egyáltalán nem felejtettem
el. Annyira nem, hogy húsz éven át kis-
iparosként dolgoztam benne. Azért két-
szer elragadott a vágy. Elvállaltam az NB
I.-es szekszárdi, nõi kispályás csapat irá-
nyítását, amire Varga Gyula kért fel. 

Aztán az NB III.-as szekszárdi csapatnál
is edzõsködtem egy fél évet, amit az ak-
kor jelentkezõ egészségügyi problémá-
im miatt visszamondtam. 

De a focit, mint játékot, a mai napig
sem hagyta abba. Rendszeresen láthat-
tuk õt évtizedeken át a kispályás baj-
nokságban az öregfiúkcsapatában, ott
volt minden jubileumi nagypályás
nosztalgiameccsen, aminek a fõszer-
vezõje volt. Immáron hetvenévesen, ta-
valy beszállt játszani a Tolna megyei
csapatba az MLSZ-nek a hatvan évet el-
ért, illetve afölöttieknek kiírt regioná-
lis tornáján.

Mostanság is heti rendszerességgel
lábteniszezik a Zrínyi utcai iskola tor-
nacsarnokában. Érdemes megnézni,
hogyan játssza meg a labdákat – fõleg
a legendás ballal – a párosok küzdel-
mében. Aligha véletlen szüleménye,
hogy a  lábtengóban, éppen az egyko-
ri csatártársnak, Freppán Miklósnak a
feladója… B. Gy.

Szekszárdi Dózsa–Fûzfõ 5:0. Török kapura lõ.
Az NB II.-es mérkõzés szép hazai sikert hozott annak idején



Adózási nyílt nap
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Tolna
Megyei Adóigazgatósága és Tolna
Megyei Vám- és Pénzügyõri Igaz-
gatósága nyílt nap keretében elõadást
és konzultációt tart január 25-én
9.00–11.00 óráig ügyfélszolgálati
irodájában (Arany J. u. 5–11.).
A NYÍLT NAP TÉMAKÖREI:
• Környezetvédelmi termékdíj,
• Szociális hozzájárulási adó és az
elvárt béremelés.

Közremûködnek: Lampert László
osztályvezetõ, fõhadnagy és Görgei
Zsolt István igazgatóhelyettes. 

Hívjuk, várjuk az érdeklõdõket!
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2012. JANUÁRI FOGADÓÓRÁJA

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Február 21-én, kedden 16–18 óráig.
Polgármesteri Hivatal, tárgyaló.

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.

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

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

Elsõ díjas
esküvõszervezõk

Elsõ helyezést szerzett a múlt hétvégén
lebonyolított pécsi Wedding Expón az
Esküvõ Tolna megye csapata – jelentet-
ték be a tolnai Hámori étteremben ren-
dezett január 10-ei sajtótájékoztatón. 
A pécsi Expo Center területén rende-
zett kiállításon a tíz Tolna megyei vál-
lalkozás közös standja bizonyult a leg-
szebbnek. A csapatot a Ditta Esküvõi-
ruha-stúdió, a Hámori étterem, a Hori-
zont tánczenekar, a Jantner-fotó, Laták
János võfély, a Lufi Sziget, Pomsár Ta-
más operatõr, Takács Virág, Varga-
Kovács Tímea esküvõszervezõ és a
Zichy Park Hotel alkották.

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
Miklós író, drámaíró születésének 91.
évfordulójára vers- és prózamondó ver-
seny 14 éves korhatártól a fiatalok és
felnõttek 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.



16 2012. január 15.HIRDETÉS


	20120116151316.pdf
	20120116151338.pdf
	20120116151345.pdf
	20120116151351.pdf
	20120116151359.pdf
	20120116151404.pdf
	20120116151413.pdf
	20120116151420.pdf
	20120116151428.pdf
	20120116151436.pdf
	20120116151443.pdf
	20120116151454.pdf
	20120116151459.pdf
	20120116151506.pdf
	20120116151513.pdf
	20120116151525.pdf

