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Szekszárdi Népbank épületében. Telefonszám: 85
E l ő f i z e t é s i  d i j :

Egész évre _  12 pengő ' || Félévre---------6 pengő

Felelős szerkesztő:
BLÁZSIK FERENC

A lap m egjelenik minden szerdán  és  szom baton. 
Előfizetési dijak és hirdetések, valamint a lap szellemi részét illető 

közlemények a szerkesztőséghez küldendők.

H i r d e t é s e k  á r a i :
A legkisebb hirdetés dija 1'50 pengő. — A hirdetés egy íO milliméter 

széles hasábon millimétersoronként 10 fillér, 
Állástkeresőknek 10 százalék kedvezmény.

A hírrovatban elhelyezett reklám-, eljegyzési, családi hír, valamint a 
nyuttér soronként 60 fillérbe kerü I.

J l tálai 'Hunyadi emlékiem (eÍMetUetéte
Impozáns ünnepi keretek között, I 

Óriási ^érdeklődés mellett szentelte 
fel október l*én Virág Ferenc pécsi 
megyéspüspök az országos hírnévre ; 
emelkedett hátai Szentvér templomot 
melynek történetéröl már előző 
számunkban megemlékeztünk. Már 
napokkal előbb szokatlan készülő
dés, ünnepi izgalom jelei mutatkoz
tak az eddig oly csendes, magány
ban élő falucska életén. Mindenki 
részt kívánt magának abból a mun
kából, amely — Báta történelme 
már-már örökre elporosodni hitt 
évszázados múltjának patináját fel
színre hozva — aranybetüs uj lapo
kat van hivatva Írni a történelem 
nagy könyvébe a Hunyadiak eme 
kegyelettel látogatott szent helyéről. 
Az ország minden részéről oda- 
sereglő mintegy 6000 főnyi tömeg, 
közöttük országos, megyei és kör
nyékbeli előkelőségek megjelenése 
viszont azt bizonyították, hogy ez 
az ünnep a nemzeté is, mert e szent 
falak közül nemcsak a Szentvér 
békét és szeretetet termő kegyelmét 
akarják magukba szívni a processós 
hívek, hanem a Hunyadiak dicső
ségét hirdető falak tövében erőt 
akar meríteni az egész nemzet egy 
jobb kor eljöveteléhez.

Ezt látta Báta népe akkor is, 
midőn e szenthely felépithetésének 
érdekében kinyújtott kérő kezekbe 
olyan alázatosan hullottak bele a 
csonka haza nélkülöző népének 
segítő fillérjei, ezt az áldozatkész
séget köszönte meg vasárnap Báta 
népe azzal a fogadtatással, amely
ben a templomszentelésre érkező 
magyar testvéreket részesítette.

A falu határában a kettős kereszt 
és nemzeti lobogókkal díszített dia
dalkapun messze ragyogó „Isten 
hozott“ köszöntötte, vigyázzba me
revedő levente diszszakasz, kerék
páros különítmény, lobogó ingujjas 
lovasbandérium fogadta a belátha
tatlan sorokban érkező vendégeket. 
A kora reggeli órákban Krisztus
képes és Máriás-zászlók alatt ér
kező processziós csoportok kö
nyörgő imáját, szenténekét vitte a 
falu felé a borongós őszi szél: Zörgő 
kocsik, robogó lakkos autók, autó
buszok verték fel a csendes kis fa
lucska csendjét. Az egész falu ün
nepi díszben. A hófehér házak nem
zeti zászlókkal díszítve, kapujukban 
népviseletben ünneplő, mosolygó 
arcú, integető magyarok. A hosszú 
faluban előzékeny rendezőség ka
lauzolja a messziről jött vendége
ket. övék most a község minden 
szeretete: A templomhoz vezető ké
nyelmes szerpentin ut, a templom
tér az ünnepély első helye. A temp* 
lom előtt iskolás gyermekek sorfala 
és népviseletbe öltözött leányok közt 
jut el az érkező az uj templom mo
numentális árkádjaihoz.

9 óra tájban már az egész teret 
betöltik a környékből érkező pro- 
cessziók. Ott van Baja, Bátaszék, 
Dunaszekcső, Decs, őcsény, Palota-

bozsok, Szebény, Szekszárd és még 
számos környékbeli község katoli
kus hivőserege plébánosai vezetésé
vel. A tömegből kitűnik a bajai 
Zárda Tanitónőkőpző növendékei
nek egyenruhás énekkara. Állan
dóan érkeznek az országos és vár
megyei előkelőségek is: vitézMadi 
Kovács Imre főispán, Szongott Ed- 
vin alispán, özv. gróf Jankovich Bé- 
sán Gézáné, őrffy Imre kincstári 
főtanácsos, felsőházi tag, Pongrácz 
Lajos országgyűlési képviselő, dr 
Hoór Károly min. tanácsos, fdszay 
Jenő kőzalapitványi igazgató, Lech-

Dieballa Károly ezredes, Polgár Ist
ván főszolgabíró, dr Halmos Andor 
tanügyi tanácsos, vitéz dr Kohdnyi 
Szabelly Károly közalapítványi fel
ügyelő, mint a kegyur képviselője, 
Sarló László építész, Lipták Béla, 
Lipták Gábor földbirtokosok, slb.

A papság soraiban ott láttuk dr 
Göncük Kálmán pápai prelátust, P. 
Besnyö Gyula pálos perjelt, Gaál 
János szekszárdi apátot, Horváth 
Károly szekszárdi, dr Héthelyi József 
dunaszekcsői espereseket és a kör
nyék plébánosai, káplánjait.

Pontban 10 órakor érkezett meg

az ünnepélyre Virág Ferenc püspök 
Kiss Lajos mesterkanonok kísére
tében. Fájth Jenő bátai apátplebá- 
nos fogadta a püspököt, akit üdvö
zöltek a hivatali előkelőségek, majd 
közönség sorfala közt a papság 
kíséretében a templom árkádjai elé 
vonult, ahol megkezdte a templom 
felszentelését. A papsággal együtt 
körülszentelte a templomot, majd 
a szentegyház kapui kitárolásakor 
a Kirie eleison könyörgéssel a pap
sággal bevonult az Istenházába.

Rövid szertartás után a hívek 
számára megnyitották a templom 
összes kapuit és a többezerre menő 
közönség fegyelmezett rendben — 
megilletődve, különös áhítattal ha
marosan megtöltötte a hatalmas 
építmény belsejét, illetőleg a kive
rekedtek a templom előtti teret. A 
felszentelés megtörténte után az első 
szentmise-áldozatot Virág Ferenc 
pécsi megyéspüspök mutatta be a 
Mindenhatónak, mise közben ma- 
gasszárnyalásu, gyönyörű, hazafias 
szentbeszédben világította meg a 
Szentvér templom jelentőségét. Ki
emelte, hogy minden templomot 
első sorban Isten dicsőségére: Deo 
Optimo Maximo szentel fel, de a 
külön titulusok között a Szentvér
nek tiszteletére emelt eme templom 
felszentelése rendkívüli örömmel 
tölti el. A világ teremtése óta —■ 
úgymond — sok vér áztatta már a 
főidet, de ezek minden cseppje,
— kezdve Káintól, a ma háborújáig
— bosszúért kiáltott az Égre. Csak 
egy ember volt, az Istenember, aki
nek vére nem bosszúért, hanem 
bocsánatért, irgalomért esdekelt a 
Teremtőhöz. Mi ennek a Szentvér
nek titulusára szenteltük e templo
mot. Szenteljék meg a hívek imá
val, könnyel és munkával e szent 
helyet, ha a harang megszólal, 
jöjjön mindenki, ne legyen soha 
üres a templom. Tegyétek ti erőssé,
— mondotta a főpásztor — ezt a 
templomot: Ha nem is történik 
csoda, de hadd lássák, hogy Báta 
népe megbecsüli a múltat.

Szentmise alatt a bajai Zárda 
Tanitónőképző és a bátai templomi 
vegyeskar énekelt ünnepélyes alkalmi 
énekeket, olyan áhítatot keltő gyö
nyörű előadásban, ami a templom
szentelés külső ünnepélyességének 
koronája volt.

Mise után a hatalmas tömeg lel
kében gazdag emlékekkel oszla
dozni kezdett, majd egyházi zászlóik 
alatt visszatért faluikba, azzal a szent 
elhatározással, hogy ezután gyakran 
fogja felkeresni e szent helyet, kérve 
a Szentvért, adjon a népeknek isten
félelmet, felebaráti szeretetet és bé
két, a sokat szenvedett hazánknak 
pedig boldogabb jövendőt.

E g y e s  s z á m  á r a  12 f i l l é r .

ner Lóránd építészmérnök, műegye- I 
térni tanár, a templom tervezője, 
vitéz Tihanyi Szilárd székkapitány,

, Schneider Gábor nyug. kúriai biró, [


