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GYURKÓ LÁSZLÓ
HAMAROSAN ÁTKEL
A NAGYVÍZEN

GYEREKSZEMMEL
A KARÁCSONYI ÜNNEP
„DOLGAIRÓL”
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Juhász Gyula:
Karácsony felé

Szép Tündérország támad föl
szívemben 

Ilyenkor decemberben. 
A szeretetnek csillagára nézek, 

Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, 
Ilyenkor decemberben. 

…Bizalmas szívvel járom a világot, 
S amit az élet vágott, 

Beheggesztem a sebet a szívemben, 
És hiszek újra égi szeretetben, 

Ilyenkor decemberben. 

…És valahol csak kétkedő beszédet 
Hallok, szomorún nézek, 

A kis Jézuska itt van a közelben, 
Legyünk hát jobbak, s higgyünk

rendületlen, 
S ne csak így decemberben.

Áldott, békés karácsonyt
és boldog új évet kívánunk!

Áldott, békés karácsonyt
és boldog új évet kívánunk!
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Megújult a városi uszoda
Húsz év lemaradását pótolták tíz nap alatt

Befejeződött a szekszárdi uszoda
rekonstrukciója, a látogatók tíz
napi zárva tartás után december
16-án újra birtokba vehették 
a medencéket, szaunákat. 

F. Kováts Éva

A kívül-belül megújult épületkomp-
lexumot tegnap sajtótájékoztató kere-
tében Rózsa János, a fürdõ üzemveze-
tõje mutatta be, hangsúlyozva, hogy
20 éve nem történt ilyen jellegû felújí-
tás. A munkákat a Szekszárdi Vízmû
Kft. október közepén saját erõbõl

kezdte el, ebbe kapcsolódott be de-
cember l-jétõl egy kivitelezõ cég. A
több milliós beruházás során a külsõ
homlokzatot, csatornákat lefestették,
a bejárati üvegportált jól szigetelt fa
nyílászáróra cserélték. Az épületben
valamennyi helyiséget, ablakokat, aj-
tókat, radiátorokat újrafestettek, a
csaptelepeket kicserélték, a kulcsos
öltözõk vizesblokkjait felújították. Az
uszodában a sérült járólapokat, a
nagymedence burkolathibáit kijaví-
tották, takarítottak, fertõtlenítettek,
újratöltötték a medencéket, a tanme-
dence csúszdát kapott. Kijavították,

festették a padokat, új függönyöket
szereltek fel.

A szaunarészleg is megújult, a
nagykabin szigetelését, faburkolatát
kicserélték, speciális mûszereket sze-
reltek fel. A pihenõbe kényelmes bú-
torokat tettek, amivel a vendégek régi
óhaja teljesült. Az, hogy meddig ma-
rad ilyen tiszta, szép a fürdõ, nagy-
részt a vendégeken múlik. Szomorú
tény, hogy már a nyitás elsõ napján
egy diák összefirkálta az öltözõ falát.
Jó lenne, ha a szülõk és pedagógusok
jobban odafigyelnének az ifjakra –
mondta az üzemvezetõ.

A gyerekek december 16-án vehették ismét birtokba az uszoda tanmedencéjét

A Szekszárdi Vasárnap decem-
ber 14-ei számában játékot hir-
dettünk. Hat Munkácsy Mihály-
lyal és a szekszárdi kiállítással
kapcsolatos kérdésre kellett he-
lyes választ adni. A jó megfejtést
(1c, 2b, 3a, 4c, 5c, 6b) beküldõk
között 20 belépõt sorsoltunk ki
a Mûvészetek Házában március
8-ig látható tárlatra.

A nyertesek névsora:
Barabásné Illés Irén (Szek-

szárd, Mikes u. 24. 2/15.), Berke
Krisztina ( Szekszárd, Holub u.
1.), Horváth Ivett (Decs, Vízszél
u. 32.), Horváth József (Szek-
szárd, Kölcsey ltp.6.), Illyés Fe-
renc (Kakasd, Kölcsey u. 305.),
Kozma Zsófia (Szekszárd,
Holub. u. 2., III/14.), Kozmáné
Károly Mariann (Szekszárd,
Holub u. 2., III/14.), Lovász Je-
nõ (Szekszárd, Mészáros L. u.
5.), Mállinger Józsefné (Szek-

szárd, Remete u. 74.), Mészáros
István (Szekszárd, Bocskai u.
20.), ifj. Mészáros István (Szek-
szárd, Bocskai u. 20.), Mészáros
Zsolt (Szekszárd, Rákóczi u.
86.), Müller Jánosné (Szek-
szárd, Béri B. Á. u. 24., I/4.),
Nagy János (Szekszárd, Bartina
u. 58.), Nagy János Ernõ (Szek-
szárd, Bartina u. 58.), Nagyné
Götz Gyöngyi (Szekszárd, Bar-
tina u. 10.), Nagy Tamás (Szek-
szárd, Bartina u. 10.), Rubint
Mária (Szekszárd, Béri B. Á. u.
62.), Ruip László (Szekszárd, Al-
kotmány u. 36.), Wágner
Ádámné (Szekszárd, Berzsenyi
D. u. 7/6.).

A nyereményeket a Szekszár-
di Turisztikai Kft. Tourinform
irodájában (Szekszárd, Béla ki-
rály tér 7.) vehetik át a nyerte-
sek személyi igazolvány és lak-
címkártya bemutatásával.

Belépõjegyet nyertek

Gazdára találtak
a nyeremények

Az Alfa-Nova Kft – a szekszárdi távhõ-
szolgáltató – a Szekszárdi Vasárnap ha-
sábjain a távhõszolgáltatással kapcso-
latos játékot indított, ezzel párhuzamo-
san rajzpályázatot hirdetett általános
Iskolák részére „Környezetbarát fûtés”
címmel. A helyes megfejtõket és a leg-
jobb rajzokat beküldõket kiválasztot-
ták, majd közülük sorsolással válasz-
tották ki a nyerteseket.

A totó-játék nyertesei: Egyhetes
családi nyaralás: Máté Zoltán (Alisca
u.19.). Videokamera: özv. Magyar
Jánosné (Bencze F. u. 64.). Vásárlási
utalvány: Körösztös Józsefné (Béri B.
Á. u. 93.). Egyhavi távhõszámla-
kedvezmény: Tamás Andrásné (Wes-
selényi u. 13.). Távhõ-kedvezmény, 
20 000 Ft: Mácsik Henrietta: (Alisca
u. 40.). 10 000 Ft: Szabolcs Zoltán (Al-
kotmány u. 41.), Pukli László (Kecs-
kés F. u. 4/b), Jaszenovics Balázs (Bé-
ri B. Á. u. 55.), Fábián Gyula (Luther
tér 3.), Németh Szilvia (Kölcsey ltp.
2.), Lovász Jenõ (Mészáros L. u. 5.). 

Az iskolák versenyében a PTE Gya-
korló Általános Iskola nyerte el a fel-
ajánlott 100 000 Ft-os támogatást. A
bizottság minden iskola egy-egy diák-
ját digitális fényképezõgéppel jutal-
mazta: Fehér Kristóf (5. sz. Ált. Isk., 2.
b), Ádám Patrick (Dienes iskola, 5. a),
Bodnár Tibor (Gyakorló iskola, 3. b).
Ajándékcsomagot nyert: Balogh Vi-
rág (5. sz. Ált. Isk., 2. b).

A nyeremény átvételérõl minden-
kit levélben  értesítenek, az iskolák di-
ákjainak a díjakat  személyesen adják
át. Az Alfa-Nova Kft. Szekszárdi Terü-
leti Igazgatósága minden kedves fo-
gyasztójának és a város minden lakó-
jának kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kíván!
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Czakó-könyvbemutató

A Decsen élõ Czakó Sándor – a
Népújság egykori munkatársa,
majd a Dátum fõszerkesztõje – két
új könyvével ismerkedhettek a na-
pokban az érdeklõdök a megyei
könyvtárban. A szerzõvel Gacsályi
József beszélgetett a „Babits uta-
zása Szekszárdon” és az „Íme az
ember” címû kötetekrõl, illetve
azok kapcsán a hitrõl, a szellemi
életrõl. A karácsonyi ajándéknak is
kiváló köteteket Czakó saját felvé-
teleivel illusztrálta. Megkapó az
1981-ben készült fotósor, amit a
szerzõ egy teherautó platóján
együtt utazva Farkas Pál „fotelos”
Babits szobrával készített. - h -

Segítség kérelmekhez
A Mentálhigiénés Mûhely Önkén-
tes Központ Nyugdíjas Tagozata
segítséget kíván nyújtani Szek-
szárd és környéke nyugdíjasainak
a 2008-2009. évi gáz és távhõ-
támogatási kérelmek kitöltésében
és továbbításában. Fogadónapok:
kedden és pénteken 8-11 óra kö-
zött a Babits Mihály Mûvelõdési
Ház (mozi melletti irodában).

Madrigálkórus-koncert
December 22-én, hétfõn, 19.30
órakor a megyeháza dísztermében
tartja karácsonyi koncertjét a
Szekszárdi Madrigálkórus. A prog-
ramban Thomas Tomkins Öt angli-
kán anthem-je és Dietrich Bux-
tehude Két lutheránus kantátája
szerepel. Közremûködik: Fran-
csics Ildikó (szoprán), Jekl László
(basszus) és a Szekszárdi Kamara-
együttes. Karnagy: Jobbágy Valér.

HÍRSÁV

December 19-én tartotta idei
utolsó ülését Szekszárd város
képviselő-testülete.

F. L.

A nyilvános ülés megkezdése elõtt ked-
ves kötelességének tett eleget a köz-
gyûlés: Szekszárd gazdasági és társadal-
mi életében meghatározó szerepet ját-
szó (játszott), értékteremtõ polgárokat
köszöntöttek, akik idén kerek évfordu-
lót (60 év és e felett) ünnepeltek.

Horváth István polgármestertõl vi-
rágot, dr. Haag Éva alpolgármestertõl
a Munkácsy-kiállításra szóló belépõje-
gyet vehetett át: a 90 esztendõs dr.
Mártonfai Adorjánné tanító, karitatív
tevékenységéért a 85 éves Fekete
Irén, illetve a 80 esztendõs Márkvárt
János borász. A 75 éves szekszárdiak
közül ezúttal Boda Ferenc újságíró,
szerkesztõ, Hradek Károly órásmes-
ter, Márton Ferenc jogász, képzõmû-
vész és dr. Nedók Pál egykori városve-
zetõ vehetett át ajándékot.

A város 1938-ban született polgárai
közül ez alkalommal köszöntötték
Kaczián János levéltárost, Póla Károly
iskolaigazgatót és dr. Sólyom Bódog
fõügyészt. Az idén 60. születésnapju-
kat ünneplõk közül a város ajándékát
kapta: Csík Antal Attiláné technoló-

gus-üzemmérnök, Elekes Eduárdné
könyvtárigazgató, Krasznainé Skoda
Klára közegészségügyi felügyelõ, Pék
Jánosné népmûvelõ, igazgatóhelyet-
tes, Balogh Jenõ festõmûvész, dr.
Hadházy Árpád szakállatorvos, Ko-
csis Imre Antal korábbi polgármes-
ter, Laczkó László vegyészmérnök,
Mészáros Pál borász, Módos Ernõ bo-
rász, Teszler Vendel labdarúgó-edzõ,
sportvezetõ és Vesztergombi Ferenc
borász.

Az esztendõ utolsó közgyûlése – a
szokásoknak megfelelõen – döntött
az újév lakosságot érintõ (közüzemi)
díjak változásáról. A képviselõk lap-
zártánk után határoztak többek kö-
zött a helyi közlekedés viteldíjairól, az
ivóvíz- és csatornaszolgáltatás, a tele-
pülési szilárd és folyékony hulladék
szállításának, a kéményseprõ ipari és
kegyeleti szolgáltatás tarifáiról. A táv-
fûtés õsszel emelt díjai 2009. január
elsejével nem változnak. A tarifák vál-
tozásáról januári elsõ számunkban
részletesen beszámolunk.

Az önkormányzat által két éve elin-
dított racionalizálási folyamat – a vá-
rosi cégek és intézmények után – a
polgármesteri hivatalt is elérte. A szer-
vezeti átalakítás során karcsúsodik az
apparátus: 163 munkatárs helyett a
jövõben 149-en látják el a feladatokat.

Jubilálókat köszöntöttek
Szervezeti átalakítás, apparátus-karcsúsítás a városházán

Dr. Haag Éva alpolgármester Balogh Jenõnek ad át ajándékot
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Értékes karácsonyi ajándékkal
kedveskedett Szekszárd város
önkormányzata a Polgári Véde-
lem Szekszárdi Kirendeltségé-
nek: Borda Károly pv alezredes, 
a kirendeltség vezetője egy új
munkaautó kulcsát vehette át
Horváth István polgármestertől.

Az alezredes elmondta: a korábbi te-
repjáró tíz éven át szolgált becsülettel
árvíznél, baleseti mentéseknél, se-
gélyszállítmányok továbbításánál. A
sokat futott autó szervizköltségei
olyan magasra emelkedtek, hogy
fenntartása gazdaságtalanná vált. Az
önkormányzat segítségével jutottak
hozzá az ötszemélyes, platós Nissan-
hoz, amely nemcsak a polgári véde-
lem munkatársait, de felszereléseket

is képes szállítani, akár terepen is,
csörlõje pedig mentések esetén tehet
jó szolgálatot. A régi autó beszámítá-
sa mellett hatéves futamidõvel lízin-
geli a város az új munkaautót, amely-
nek részleteit, biztosítását, fenntartá-
si költségeit az önkormányzat állja, ez-
zel segítve a Szekszárdon és a kistér-
ség teleülésein szolgálatot teljesítõ
polgári védelmet.
Borda Károly szerint ideje felkészül-
nünk a téli közlekedés kihívásaira,
hogy a havazás ne érjen váratlanul sen-
kit. Felhívta a figyelmet: hosszabb uta-
zás elõtt mindig tájékozódjunk az útvi-
szonyokról, s ha már indulunk, legyen
nálunk takaró, élelem és folyadék, hó-
lánc és hólapát, plusz üzemanyag, ami
egy elakadás, vesztegelés esetén bi-
zony jól jöhet. (fl)

Munkaautót kaptak karácsonyi ajándékba
A kistérség 26 településén teljesít szolgálatot a polgári védelem új büszkesége

Borda Károly pv alezredes, szekszárdi kirendeltségvezetõ Horváth
István polgármestertõl vehette át az új Nissan kulcsait

Békés karácsonyt, sikeres új évet!

Szekszárd Megyei Jogú Város közgyûlése – Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzõ és a képviselõk – lapunk hasábjain keresz-
tül kívánnak minden szekszárdi polgárnak áldott, békés karácsonyi ünnepe-
ket és sikerekben gazdag, boldog új évet!
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Szenteste is szolgálatban: akik
A Karácsonyi készülődés utolsó napjaihoz ér-
keztünk. Már megvannak a fenyőfák, lassan
előszedjük a díszeket, megbeszéltük a csa-
láddal, ki kihez megy, mikor jön a Jézuska,
mit teszünk az ünnepi asztalra. A lelkünket
belengi a várakozás hangulata, s fahéjas mé-
zes sütemények, szegfűszeggel tűzdelt na-
rancsok illata tölti be a lakásokat.

Sas Erzsébet 

A következõ összeállításban azokkal beszélgettem,
akik szentestén, amikor az otthonokban csengõk csi-
lingelnek, a felnõttek meggyújtják a csillagszórókat,
a gyerekek lázasan bontogatni kezdik az ajándékokat,
az asztalon gõzölög a finom halászlé, vagy a sült puly-
ka, akkor õk a munkahelyükön arra vigyáznak, hogy
mi mindezt nyugodtan, gondtanul, biztonságban te-
hessük. Köszönet érte, még akkor is, ha a kérdéseim-
re az elsõ válaszként egybehangzóan mondták: „Szá-
momra ez természetes. Amikor ezt a hivatást válasz-
tottam, tudtam, hogy sokszor dolgozom majd, ami-
kor mások ünnepelnek.” 

BALASSA JÁNOS KÓRHÁZ, SZÜLÉSZET:
Dr. Kun Attila szülész-nõgyógyász fõorvos:
– Hivatásomnál fogva hétvégeken és ünnepna-

pokon is távol kell lennem a családomtól. Többször
elõfordult már, hogy amikor felgyúlnak a karácso-
nyi fények, és megszólalnak az ünnepi dalok, ne-
kem a munkahelyemen kell helytállni. Ilyenkor a
családomtól való távollétet pótolja az újdonsült
anyuka fáradt öröme, amikor magához szorítja vár-
va várt, egészséges újszülött gyermekét. A terhessé-
get felfoghatjuk egy 9 hónapos „adventi idõszak-
nak”. A leendõ szülõk reményteli várakozása ez az
idõ ugyanúgy, ahogyan advent a kereszténység vilá-
gában Krisztus eljövetelére, a karácsonyra való fel-
készülés. Ennek illusztrálására szeretném Várnai
Zsenit idézni: „Csodás titok, mit hord a nõ magá-
ban, / s kilenc hónapig rejtelem marad, / birtokba
veszi testének erõit / egy megszálló, hatalmas aka-
rat. / Mély titkot rejt az anyaméh homálya, / titkot
ringat az õsi lét tava, / hol a létezés minden
változatját / végigjátssza az ember magzata.”

Soponyainé Végh Sára szülésznõ:
– Több, mint három évtizede dolgozom három

mûszakban, így legalább háromévente ügyelek
szentestén. A családommal, férjemmel, fiammal és
menyemmel ilyenkor elõrehozzuk az ünnepet. Az
ünnepi vacsora helyett ebédet eszünk, s délben jön
a Jézuska is. Év végén, így karácsonykor is sok gyer-
mek születik – a tavaszi szerelem gyümölcsei õk –, s
az különösen megható az édesanyának, de nekünk,
szülésznõknek, orvosoknak is, amikor szenteste, Jé-
zus születésének ünnepén segíthetünk világra egy
új emberkét. Az idén Kocsis Józsefné szülésznõ kol-
léganõmmel – aki nyugdíj mellett is dolgozik –, vár-
juk a kis jövevényeket. A szülõszobát és a vajúdó he-

lyiségeket is feldíszítettük. Igyekszünk karácsonyi
hangulatot teremteni, hogy minél otthonosabb
környezetben érezhessék magukat a kismamák. 

IV. SZ. BELGYÓGYÁSZAT,
HEMATOLÓGIAI-ONKOLÓGIAI OSZTÁLY:
Dr. Sziládi Erzsébet fõorvos:
– Osztályunkon a nagy betegek maradnak bent

karácsonykor, illetve olyanok, akiknek kórházi fel-
vétele szükségessé válik. Ilyenkor a III. sz. belgyó-
gyászaton is ügyeletet tartunk. Az egész ünnepet,
de kiemelten a szentestét megpróbáljuk meghitté
tenni a betegek számára. Minden éjjeliszekrényre
kis apró meglepetéseket teszünk, az osztályon szép
karácsonyfa áll, lemezrõl karácsonyi dalokat ját-
szunk. Amint csak tehetjük, beszélgetünk a bete-
gekkel, hogy ne érezzék egyedül magukat a szeretet
ünnepén. Lehetõvé tesszük, hogy akinek a családja
szeretne ott lenni hozzátartozója mellett, az megte-
hesse. Miután ezeken a napokon nincs ütemezett
tennivaló, több idõt tudunk a betegek lelkével tö-
rõdni. Megpróbáljuk feledtetni velük, hogy az ün-
nepet nem tölthetik otthon. 

A családommal kicsit átprogramoztuk az ünnep-
napokat, várjuk haza a gyerekeinket. A férjemmel
már meg is kaptuk a legszebb karácsonyi ajándékot:
májusban megszületik az elsõ unokánk. Jövõ kará-
csonykor már az õ örömének is tudunk örülni.

Pálfi Ildikó ápolónõ:
– Már többször voltam ügyeletben szenteste a 8

éves ápolónõi hivatásom alatt. Az idén a karácsony
mindhárom napján ügyeletben leszek. Ezt követõ-
en viszont több idõt tölthetek otthon a családom-
mal. A párommal és három gyermekünkkel, akik
már nagyobbacskák, 24-én délben tartjuk a szentes-
tét. Jön a Jézuska, és az asztalra kerülnek azok az er-
délyi ételek, amelyeket a párom és a gyerekek annyi-
ra megszerettek, s aminek a receptjét még otthon-
ról hoztam. Osztályunkon a súlyos betegekhez
gyakrabban és hosszabb ideig jönnek a hozzátarto-
zók, de sajnos akad olyan beteg is, akihez senki sem
jön. Van, aki nem óhajt látogatót, és néha velünk
sem kíván beszélgetni – ezt is megértjük. Mi, akik
ügyeletben vagyunk, mindent megteszünk, hogy az
ünnepi hangulatot megteremtsük betegeink szá-
mára. A reményt kell leginkább éltetni bennük,
mert erre van a legnagyobb szükségük.

ORSZÁGOS MENTÕSZOLGÁLAT
SZEKSZÁRDI MENTÕÁLLOMÁSA:
Jaszenovics Balázs mentésirányító:
– A mentõállomáson 12 éve dolgozom, több mint

egy éve mentésirányítóként. A feladatom, hogy fo-
gadom a hívásokat, s a bejelentések alapján eldön-
töm, hogy a hívás helyére milyen kocsit és személy-
zetet küldök. Máskor is voltam már szolgálatban

szenteste. Aki ezt a hivatást választja, annak számol-
nia kell ezzel. Szerencsére ezen az estén általában
kevés a riasztás, több a lakosság részérõl érkezõ kö-
szönetet és a jókívánságok. Ha mégis menni kell, az
emberek örülnek a gyors érkezésünknek, süte-
ménnyel kínálnak, és boldog ünnepeket kívánnak.
Családos vagyok, így ezen az estén kicsit elõrehoz-
zuk a Jézuskát és az ünnepi vacsorát is, amit mindig
a szüleimnél fogyasztunk el.

VÁROSI TÛZOLTÓ PARANCSNOKSÁG: 
Gyõri Lajos szolgálat parancsnok:
– Lassan 20 éve vagyok tûzoltó, így nem elõször

fordul elõ, hogy a karácsonyt vagy a szilvesztert
szolgálatban töltöm. Nálunk a szenteste egy nappal
korábban lesz. A gyermekeim 9, 12, 13 évesek, ami-
kor kicsik voltak örültek, hogy elõbb jött a Jézuska,
ma pedig már megértik, hogy nekem ez a hivatá-
som. Igyekszünk karácsonyi hangulatot teremteni a
szolgálati helyünkön is, s abban reménykedünk,
hogy szenteste nem szólal meg a telefon... Az a ta-
pasztalatom, hogy az utóbbi években már jobban fi-
gyelnek az emberek egymásra, az otthonukra, ha
autóznak, a biztonságukra. Nagyon jó érzés, hogy
ezen az estén ismerõsök, ismeretlenek boldog ün-
nepeket kívánnak. Ezekbõl is érezzük, hogy szeret-
nek bennünket az emberek. 

Göbl András szolgálatparancsnok-helyettes:
– Az én családomban 23-án jön a Jézuska. A két

kislányom örül is ennek, s az ünnep méltósága sem-
mit nem csorbul. Igyekszünk a feleségemmel feled-
hetetlenné tenni számukra azt az estét. Számomra
és kollégáim számára is természetes, hogy elsõ a
szolgálat, s ehhez igyekszünk igazítani a családi ün-
nepeinket. Többször voltam már szentestén szolgá-
latban a 17 év alatt. Itt bent is igyekszünk közös va-
csorával, karácsonyfával megteremteni az ünnepi
hangulatot. Számunkra ugyan ez olyan szolgálat,
mint a többi, reménykedünk abban, hogy sem ad-
venti koszorú, sem fenyõfa nem gyullad meg egy
otthonban sem, s az utazók is balesetmentesen cél-
ba érnek." 

TOLNA MEGYEI RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG:
Nagyné Papp Szilvia r. fõhadnagy, a köz-

ponti ügyeletvezetõ-helyettese:
– Hozzám érkezik be a megyébõl az összes se-

gélykérõ hívás a 107-es és a 112-es számokon. Elõ-
fordult már a 18 évi szolgálatom alatt, hogy ezen az
estén nemcsak gonddal, problémával, balesettel
kapcsolatban hívtak bennünket, hanem jókíván-
ságokkal is, ami mondanom sem kell mennyire jó-
lesett. Két gyermekemmel – a fiam 10, a lányom 8
éves – és a férjemmel 23-án tartjuk a szentestét, a
gyerekek örülnek, hogy egy nappal elõbb jön a Jé-
zuska.  Folytatás az 5. oldalon.
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karácsonykor vigyáznak ránk
Folytatás a 4. oldalról.

Nekik ez nem furcsa, ebbe születtek bele. Tud-
ják, hogy anya a legkülönfélébb idõpontokban,
hétvégén, ünnepnapok alatt is szolgálatba megy. Ez
az „ára”, hogy a szabadnapjaimon több idõt tölthe-
tek velük. Az ügyeletben is karácsonyi a hangulat, s
ha valaki számomra jó munkát kíván, annak azt
szoktam mondani, hogy eseménymentes szolgála-
tot kívánjanak. A tapasztalat viszont az, hogy ezen
az estén, éjszakán sok magányos ember hív ben-
nünket. Öngyilkossági kísérletet jelentenek be,
vagy éppen „csak” összegyûlik bennük a keserû-
ség, és nincs kinek elmondaniuk. Egyik ilyen szol-
gálatomban sikerült egy fiatalembert lebeszélni az
öngyilkosságról, s ettõl számomra felértékelõdött
ez a szolgálat, s maga az ünnep.

Varga Orbán törzszászlós járõr:
– A szüleimmel és az öcsémmel élek, nálunk a Jé-

zuska egy nappal késõbb jön. Úgy gondolná az em-
ber, hogy ez a nap csendesebb, hiszen minden csa-
ládban a szeretet és a békesség uralkodik, ami a leg-
többre valóban jellemzõ is. Sajnos elõfordul, hogy
éppen az ünnepeket megelõzõ stresszes napok
ilyenkor „robbannak”. Nem ritka a családi veszeke-
dés, számunkra is keserû élmény ilyenkor az intéz-
kedés. Sok esetben a közutakon is fokozottan kell fi-
gyelnünk (ittas vezetés, gyorshajtás) mások védel-
mében, hiszen még az idõjárás is ronthat a helyze-
ten. A szolgálat az szolgálat, mégis más ez az este.
Emberek bejönnek, boldog ünnepet kívánnak, s ha
az utcán találkozunk velük, akkor is örülnek ne-
künk. Ennél többet nem is kívánhatunk.

TOLNA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET:
Gulyás Zsolt törzsõrmester, felügyelõ õr:
– A parancsnok úr és a kollégák is nagy figyelmet

fordítanak arra, hogy lehetõleg ezen az estén ne csa-

ládos õrök legyenek szolgálatban. Elkerülhetetlen
viszont, hogy idõnként egy-egy alkalommal ránk
kerüljön a sor. Mint például az idén én. Két gyerme-
kemmel – 12 éves a kislányom és 8 éves a kisfiam –
és a feleségemmel délben esszük meg a halászlét, az-
tán jön a Jézuska, így a szentesténk nem csorbul.
Ennek azért elõnye is van, hiszen a karácsony elsõ

és második napját, valamint a szilvesztert otthon
tölthetem. A szolgálatban ezen az estén jobban oda
kell figyelni, mint általában. Ezen az estén a fogva
tartottak is szeretnének a családjuk körében lenni,
rájuk gondolnak, érzékenyebbek, s nekünk megér-
tõbbeknek kell lennünk. Ezen az estén a családot a
kollégák pótolják, s miután jó a kapcsolat, és egy-
másra vagyunk utalva, úgy gondolom a szenteste
békességben és nyugodtan telik majd, amit mind-
két oldalnak szívbõl kívánok.

ALFA NOVA KFT., KAZÁNÜZEM
Komjáthi Tamás kazángépész:
– Több mint 20 éve ez a hivatásom, s bizony, ami-

kor a gyerekek kicsik voltak, nehéz volt eljönni ezen
az estén. A két évtized alatt legalább tíz esetben vol-

tam mûszakban. Ma már felnõttek a gyerekek, meg-
értik, hogy karácsonykor, valamint szilveszterkor
én nem vagyok otthon. Ilyenkor az egész mûszak-
nak – öt-hat ember – nincs szabadság, teljes erõvel
és létszámmal dolgozunk, hiszen bármilyen problé-
ma felmerülhet, s a legfontosabb, hogy ezt azonnal
észrevegyük és kijavítsuk, még mielõtt a lakosság
bármit érzékelne. Sajnos az a tapasztalatom, hogy
az ördög az ünnepi éjszakákon sem alszik, de nem
tud kifogni rajtunk, így a 6000 otthonban, amit fû-
tünk, nemcsak az ünneptõl, de a mi munkánknak
köszönhetõen is biztosított a melegség.

LELKISEGÉLY SZOLGÁLAT:
Csordás Ágnes vezetõ:
– A telefonos lelkisegély szolgálat ugyanúgy mû-

ködik, mint régen: a 06/80-505-505-ös számon le-
het hívni. Bevezettünk egy internetes szolgálatot is,
ahová bárki bármikor beírhat, s a lehetõ legrövi-
debb idõn belül választ kap. Ahogy a telefonban, itt
is minden anonim, segélykérõ és segélyt adó egy-
aránt. E-mail címünk: lelkiposta@mental.hu. A
szentestékkel kapcsolatban ellenkezõ a tapasztala-
tom, mint az a közgondolkodásban elterjedt. Volt
olyan est, hogy a telefon meg sem csörrent. Ettõl
függetlenül biztatunk mindenkit, hogy aki segítsé-
get vár, szüksége van ránk, hívjon, vagy írjon ne-
künk. Ügyeletben leszünk, és legjobb tudásunk sze-
rint segítünk.  

Természetesen úgy lett volna az igazságos, ha
mindenkit megkérdezhettem volna, aki a családja
helyett a hivatásával tölti a szentestét. Ahhoz vi-
szont nem lett volna elég az ünnepi szám. Ebbõl is
látszik, sok ember gondoskodik arról, hogy mi, a
nagy többség nyugodtan, meghitten ünnepelhes-
sünk. Vigyáznak ránk! Köszönjük!

Mit üzen karácsonykor a csillagos ég?
Pap Gábor mûvészettörténész elõadása kultikus ünnepeinkrõl

Karácsony a magyar csillagos égen
címet viselte a Parázsló Alapítvány
idei utolsó előadása, melyen a jeles
magyarságkutató és művészettör-
ténész, Pap Gábor hívta segítségül
a csillagöveket, napfordulókat,
hogy jobban megérthessük, mit ta-
karnak kultikus ünnepeink.

Gyimóthy Levente

Amikor az 1800-as évek elején egy híres
debreceni nyelvtudós, Lugossy József el-
kezdte gyûjteni a csillagképek, csillagok
elnevezéseit, még közel sem sejtette,
hogy a magyarban egy teljesen eltérõ, a
világon egyedül nálunk létezõ, ránk jel-
lemzõ „csillagos ég” rendszerrel találko-
zik majd a népi hagyományok terén. A hí-
res MTA-tag, nagyváradi püspök, Ipolyi
Arnold 1854-es Magyar Mythológia címû
kétkötetes mûvében aztán összefoglalta
mindazt, ami a témával kapcsolatos.

Pap Gábortól a nagy elõdökre is hi-
vatkozva megtudhattuk, a betlehemi já-
tékok mennyire kötõdnek a csillagok-

hoz, s hogy azokat eredetileg – mint a
középkori passiójátékokat – templo-
mokban játszották, az idõk folyamán vi-
szont kiszorították onnan õket. Téli
napfordulónknál, mikor a regölés szo-
kása dívik, s a betlehemes játékot adják
elõ, a jóság és a gonoszság csap össze: a
sötétséggel együtt nõ a fenyegetettség
érzése. Érdekes tény, hogy a betlehe-
mes mindig megelõzte karácsonyt, a
regölés – ami a legényeknél a termé-
kenység, bõség, téli természetvarázslás
szokása – pedig követte a fény születé-
sének napját. A magyarban a betlehe-
mes szintén nem bibliai, hanem sokkal
korábbi gyökerekre vezethetõ vissza.

A tavaszi napéjegyenlõségkor, márci-
us 24-én nem véletlenül tiszteljük a fo-
gantatás ünnepét, gyümölcsoltó bol-
dogasszony napját, hiszen pontosan 9
hónapra rá, december 24-én kará-
csonykor születik meg a fény. Ezen aszt-
rológiai rendszer kardinális pontjai,
tengelykapcsolatai csodálatos egység-
ben mûködnek egymással, éppen ezért
döbbenetes, hogy az egyház olykor fel-

veti az ünnepek
ide-oda tologatá-
sának ötletét.
Különös egybe-
eséseket is vázolt
Pap professzor,
olyan napokra
hivatkozva, mint
augusztus 29.,
„Nyak avágó”
Szent János napja, mely a hagyomány
szerint mindenkor egyfajta alámerülés-
sel jelentett „átszületést egy magasabb
létbe”. Erre a napra esik a mohácsi csa-
ta, de a II. világháborúban a Keleti front
áttörése is ekkor indult meg. Június 24.,
Szent Iván napjának elõestéje, s egyben
Keresztelõ Szent János születésnapja,
az asztrológiában a magszületés pontja,
amely pontosan „szembe esik” decem-
ber 24-vel, a fény születésével, mellyel
az évkörben tengelykapcsolatban áll.
Mint azt megtudhattuk, valaha az õszi
napfordulón, szeptember 23-án (Szent
Mihály napja) is létezett kultikus ün-
nep. Õsi szokásaink – melyek a Szkíta

korból erednek – a keresztény Szent
István térítése után sem tûntek el, sõt
legtöbbjük az egész Árpád-korban
fennmaradt.

Pap Gábor elmondta: a mikulás két
jávorszarvasa sem céltalanul húzza a
szánt. Ezen ünnep mögött is õsi rítus
búvik meg, hiszen a szarvasok mikulás
napjától indulva „behúzzák” a régen
„láthatatlan” öregurat a karácsonyba,
vagyis a fény születésébe. Igen érdekes
megfigyelés még, hogy a magyar betle-
hemi játékok fõ jelenete nem Krisztus,
hanem e fényszületés bemutatása len-
ne, melyet természetesen nem lehet
semmilyen színészi játékkal, beállítás-
sal elõadni. Tényként kell kezelni azt is
ma már, hogy a háromkirályok alakjai
mögött valójában pásztorok rejtõznek,
hiszen az ókorban csupán õk és a má-
gusok ismerhették legjobban a csilla-
gos eget. Máté és Lukács evangéliumá-
ban is így jönnek elõ. „Fényes csillag kö-
vetése” történet helyett, melyet Kepler
csillagász talált ki, szenteste valójában
bolygóegyüttállásról beszélhetünk.

Pap Gábor

HÉTRŐL HÉTRE
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Városunk országgyűlési képvise-
lőitől azt kérdeztük, mit várnak
az ország életében a 2009-es év-
től, és hogyan ünneplik ők a ka-
rácsonyt.

DR. BRAUN MÁRTON (FIDESZ) elõször
a „nagy karácsonyról”, azaz az ország
karácsonyáról, majd a családi ünnep-
rõl beszélt.

– A megszorí-
tó intézkedések
2006 óta folya-
matosak. A
mostani, gazda-
ságiba átforduló
pénzügyi válság
egyelõre nem
érzékelhetõ, az
elvonások, a 13.
havi nyugdíjak korlátozása a jövõ esz-
tendõt érintik. Az IMF-hitel fõ kritéri-
uma a költségvetés alacsony szinten
tartása volt. Az állam a legvédteleneb-
beken tud megtakarítani: a saját alkal-
mazottain és a nyugdíjasokon… Azt lá-
tom, hogy az emberek továbbra is vá-
sárolnak, s nem létszükségleti cikke-
ket. Ebbõl arra következtethetünk,
hogy a polgárok vagy tájékozatlanok,
vagy felelõtlenek, illetve most készül-
nek az elkövetkezõ évek utolsó, vi-
szonylag gazdag és önfeledt karácso-
nyára.

A képviselõnek három gyermeke
van, jövõre mindegyikük életében ko-
moly változás következik be. Marcell
nyáron érettségizik, Luca ebben a
tanévben fejezi be általános iskolai ta-

nulmányait, Júlia (Julcsi) pedig janu-
árban lesz háromesztendõs.

– Nálunk a Jézuska bejövetele ide-
jén Julcsit a nagymama a templomba
viszi a betlehemes játékra. Szenteste
nálunk vacsorázik a nagycsalád: szüle-
im, anyósom, s ha úgy alakul, öcsémék
is. Általában elõre elkészíthetõ hideg
sültek kerülnek az ünnepi asztalra. Eb-
ben én is részt veszek, például a sörös
csülök az én reszortom. A sütés-fõzés
oroszlánrésze persze feleségemé, Ka-
tié, amiben a família szerint profi. És
amíg el nem felejtem: az ünnep elõtt
bõ héttel mindannyian együtt sütjük
és díszítjük a mézeskalács-figurákat,
amiket felaggatunk a fára.

Az ajándékozás terén nincs ötlette-
lenség, hiszen Luca a saját és kishúga
kívánságaival egy teljes A4-es lapot írt
tele.

HALMAI GÁBORNÉ (MSZP) szerint
ezekben a nehéz napokban sokkal in-
kább szükség van az együttmûködésre,
az egymásrafi-
gyelésre, mint
máskor.

– A sok ered-
ményes jóté-
konysági ren-
dezvény is bizo-
nyítja, hogy ha
jó ügyben szó-
lítják meg az
embereket, ak-
kor odafigyelnek egymásra. Erre az
odafigyelésre nemcsak karácsonykor
lenne szükség, de az év minden nap-

ján, az élet minden területén ugyan-
úgy. Fontos az együttgondolkodás, az
õszinte beszéd, hiszen országunknak
csak így van esélye, hogy túlélje a vál-
ságot. Szilágyi Domokos Karácsony
címû versének egy versszakával il-
lusztrálva: „S hogy ne a hóban, csilla-
gokba, / ne ünnepi foszlós kalácson, /
ne díszített fákon, hanem / a szívek-
ben legyen karácsony.”

A képviselõ asszony emlékeimben
a régi karácsonyok mindig havas ut-
cákkal, a gyermekkori betlehemezés
hangulatával jelennek meg, ami után
hazaérve meleg szoba, kalács és szere-
tet várta.

– Az ajándékokra már nem, de az
ajándékozás örömére emlékszem a
gyermekkoromból. Mindig nagy bol-
dogságot jelentett egy-egy könyv az
ünnepek alatt. Az idei karácsonyt szû-
kebb családi körben, a gyerekeinkkel
és párjaikkal töltjük. Örülök, hogy így
összejövünk, hiszen már kirepültek a
családi fészekbõl. Igyekszünk tovább
vinni a régi karácsonyok hangulatát,
amelyek egykor meghatározóak vol-
tak számunkra. Szentestén hagyomá-
nyosan mindig vadhús kerül az asztal-
ra, amit az apósom receptje alapján a
párommal készítek el. És a desszertet,
egy nagyon finom karamellás krémet,
aminek receptjét pedig édesanyám-
tól lestem el.

HORVÁTH ISTVÁN (FIDESZ) alapvetõ-
en optimista embernek tartja magát,
de az ország jövõ évével kapcsolatban
igen borúlátó.

– A jelenlegi
kormány mûkö-
dése mellett
nem látok kitö-
rési pontokat a
válságból. Az
emberek megél-
hetése egyre ne-
hezebb lesz, a
vállalkozások el-
lehetetlenülnek, munkahelyek szûn-
nek meg. Hosszú idõ után a 2009-es
lesz az elsõ év, amikor negatívan látom
a jövõt. A város esetében már optimis-
tább vagyok. A rossz makrogazdasági
mutatók ellenére az elmúlt két év mun-
kája eredményeként a városnak sike-
rült több olyan beruházást elindítania,
ami a térségben, a régióban Szekszárd
pozícióját erõsíti mind gazdasági té-
ren, mind a társadalmi megítélés szem-
pontjából. Bízom benne, hogy a város-
lakók számára is egyre vonzóbb, élhe-
tõbb településsé válik Szekszárd.

– A családomnak a karácsony min-
dig a legszebb ünnep. Az idei azon-
ban igazán különleges lesz számunk-
ra, hiszen elõször ünnepelhetünk
mind az öten, együtt Balázs kisfiam-
mal, aki tavaly ilyenkor még a pécsi
koraszülött osztályon inkubátorban
volt. A korábbi gondok pozitív fordu-
latot vettek, és bízom benne, hogy ha-
marosan minden tekintetben utoléri
a korosztályát. A szentestét a szüleim-
mel töltjük, aztán két héttel késõbb
Szlovéniában, feleségem rokonainál –
szerb hagyomány szerint – ünne-
peljük ismét a karácsonyt.

Kiskarácsony, nagykarácsony
Avagy hogyan ünnepelnek, mit várnak az új évtõl városunk országgyûlési képviselõi

Horváth István

Dr. Braun Márton

Halmai Gáborné

S hátha elég esztelen logikától ûzve fon-
ni szavakat... Árokpart mentén inaló
fûszegély: hullámzöld. Neve árnyalaté,
teste alkonynak, kupolának, kapunak
és lélektükörnek. Döndülõ vágódás, ki-
lincs klakkan félfára, mögötte gyer-
meklábak, gyantacsöppes gallyak fe-
nyõkoszorúban, fûzve, család hang-
szerhúrokkal kör. Omló karamellsüte-
mény törten vándorol ujjtól tenyérbe,
üvegkirakatból ajtón át messzevissza
hozzánk. Reménnyel ricseg a hó lá-
bunk alatt.

Száll csöndrezgõ csellószó hídon,
hegyeken, vonatablakon túl. Eresz
alatt ázott bodri õriz tájt, ócska kocsi-
méhtelep korród házul a nyomorult-
nak; halom építõkockás cserebere-já-
ték, víz koppan korgó gyomrára. Reb-
ben a kétely, kép jön a képre, tavasz
tán télre talál.

Eltel.
Titka a hétnek remegõn sarjad,

rajta ezer kérdet, gondolat, hangulat
hajlít, görnyeszt, kavarog. Emlékezik
teremnyi emberi arc mögül zakó és
selymek boltja alatt kuporgón a lé-
lek. Tüstént-izgalommal önt szobrot,

téglát tesz toronynak, beleréved.
Torpant ír, rezignált-mód farag tol-
lán, mihaszna? kényszer-fölmutat,
sután hálát, még illúziót emleget, ge-
bedve kergeti, bõrkemény marka

borítja a kis görbe perceket. Er-
nyedt aggyal azért rögzít barna haj-
fonatot, bokasuhogó szoknya zuha-
tag-zsinórozását, szájra keserült bõ
mélyedést. Lopva jegyez csöpp kala-

pos embert tudástól görnyedt bácsi-
háttal, ámhol gerinc szálfa-egyenes,
rókaszeme vesébe pillant, fölmér,
halkan tovamagyaráz… Kicsiny laká-
ba siet fejlehajtva a villanyos, királyi
éjben. 

Öröknek csontosul, ha õrizni hagy-
ják: rendi alma mater, bõrrúgás, bá-
nyászok, iskolaköpeny, macskakövek.
Szépívû sínek csillanása fagyban, pá-
rolgó borjúszelet, kályhatüzek. Öröm,
mi polgári és finom, elegáns, bátor,
szabályosan szabad. Nap végén, ha há-
rom fénypötty csillan a szemben, ha
igazul nõnek egymásért, szorosan a
zöld és a barna falak. Önmagát meglel-
ni vágy ország, város, férfi és nõ és
gyermek - piciny törekvések ezek,
múló törekvések, mosolyogtatón kör-
körös törekvések, percig akarhatjuk
csupán õket, jobbára mégsem értjük:
mit jelent megérdemelni... Mondjuk
már hangosan: különös, várt és féltett
érzés kacagás után a süketségbe zu-
hanni; ha fölmérjük ennek kontraszt-
ját, akkor ez azt jelenti: értékkel, be-
csülendõvel ajándékoztak minket...  

Panyi Zita

Kapu alatt átjõve…
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Hollósi Hanna: „Már mindent feldíszítettünk”
A bájos Hollósi Hanna december
10-én volt ötesztendős. Az okos,
örökmozgó és igen cserfes kis-
lány – bocsánat, nem is annyira
kislány, hiszen már nagyközép-
sős – a Szent Rita Katolikus Óvo-
dába jár.

V. Horváth Mária

Beszélgetésünkkor sem szülei, sem Ma-
rika óvó néni, sem „vezetõ Ági néni”
nem volt velünk, hatszemközt (plusz a
fényképezõgép) csevegtünk a karácso-
nyi készülõdésrõl és „a Jézuska születé-
sének megünneplésérõl”. Bevallom,
Hannával könnyû dolgom volt: kérdé-
seket is csak olykor kellett feltennem,
a jó beszélõkével megáldott lányka a
témáról választékosan – mondhatjuk –
nyilatkozott.

– Minden óvodás készített adventi
koszorút, amit Csaba atya megáldott.
Az enyémen vannak tobozok, leve-
lek, havas por, angyalka, masni, gyü-
mölcshéjak és négy gyertya. Három
lila, meg egy rózsaszín... Szerintem a
lilák sötétséget, vagy szomorúságot
jelentik, meg azt is, hogy a kis Jézus
születésérõl gondolkodjunk, és arról
is, hogy jók voltunk-e. Tavaly a Miku-
lástól kaptam egy kis arany virgá-
csot, amit elraktam. Az egyik fiú az

oviban azt mondta, õ a virgácsot a
kukába dobja, vagy széttöri. Pedig
azt nem illik.

– És a rózsaszínû gyertya?
– Az örömöt jelenti. A Jézuskát már

nagyon várjuk. Anyáékkal nagyon szé-
pen feldíszítettük a lakást, az óvó né-
nikkel meg az óvodát. De nagyon
szép lett ám! És szép énekeket is tu-
dok – és csengõ hangján máris dalolta
az „Árpád-házi Szent Erzsébet” kezde-
tû éneket. – Ezt a mama is tudja, mert
az õ ovijában, Mohácson templomos
éneket is tanultak, aminek ugyanígy
van a dallama.

– Emlékszel, hogy mi történt tavaly
karácsonykor?

– Persze! A mamával és az anyával
elmentünk a templomba, akkor be-
csuktuk a nappali ajtaját. Megettük a
tortát, s addigra már bent volt a na-
gyon szépen feldíszített karácsonyfa,
és én kaptam a legtöbb játékot. Egy
új porcelánt, amiben van lapos- és
mélytányér, meg igazi evõeszközök
is, csak a poharak vannak mûanyag-
ból. Ádám (Hanna másféléves testvé-
re – a szerk.) eltörte a kancsómat, az
egyik csészét meg én. Most porszí-
vót nem kérek, mert a tavalyit apa
megjavította.

– Egy újságban láttam egy nagyon
szép Barbis házat, Ádámnak meg egy
kalózos sátrat. Levelet írunk a Jézuská-
nak. Én mondom, hogy mit szeretnék,
anya meg írja. Meg egy királylány ba-
bát is láttam… Karácsonykor velünk
van a mama és anya testvére, Andi is. A
papa a mennyországból néz bennün-

ket. A mama karácsonyfáján és a tál-
ban is volt szaloncukor meg habkarika
is. Mind megettem. De elõtte úgy volt,
hogy elénekeltem a Kiskarácsonyt,
apa meg felvette, és a tévén is tudjuk
nézni… Anya tavaly szép pöttyös ruhá-
ban volt. Most nekem is kell venni ün-
neplõset, hosszú szoknyás rózsaszínt.

Jankovics Tamás: „Együtt a család”

Fiatal kora ellenére sem volt köny-
nyű időpontot egyeztetnünk a 13
esztendős Jankovics Tamással. 
A Babits iskolás diáknak a tanulás
mellett több elfoglaltsága is van,
például versenyszerűen úszik, ami
rendszeres edzéseket követel. 

Kedden koraeste sikerült „összefut-
nunk” a Református Lelkészi Hivatal
konfirmációs elõkészítõjérõl jövet.
Beszélgetésünk hangulata máris meg-
határozódott.

Tamás szerint a szenteste a leg-
több családnál egyforma, szóval

olyan, mint náluk, mert „az emberek
tisztelik a hagyományokat”. Délután
„apuval felkötözzük a szaloncukro-
kat”, majd a két testvér együtt díszíti
fel a karácsonyfát, amire sok saját ké-
szítésû dísz, színes papírlánc is felke-
rül. Ezután templomba megy a csa-
lád. Hazaérve szépen megterítenek,
vacsorára halászlé és „anyu sütötte”
bejgli kerül az asztalra, majd megjön
a Jézuska. Miután kibontják a szépen
becsomagolt ajándékokat, ismét az
asztal köré ül a család: beszélgetnek,
társasoznak…

– Én most sem kértem semmilyen
ajándékot. Mert abban az a jó, ha
meglepetés. Igaz, anyuval és apuval
elõtte szóba kerülnek a kívánsága-
ink, de semmi konkrét. Könyveket
mindig kapok. Legjobban az izgal-
mas indiánosokat szeretem.

– Éva, a testvéred 16 éves. Õ sem
küldi el Jézuskának a „megrende-
lését”?

– Nem, soha. De szüleink sem tud-
ják, hogy mi mivel ajándékozzuk meg
õket. Én magam készítek nekik meg-
lepetést, csak néhány kis csokit vásá-
rolok – avatott be a titkokba a fiú,
majd folytatta az ünnepnapok prog-

ramját. – Az elsõ nap a szentestéhez
hasonlóan telik. Együtt a család, senki
nem siet sehova. Másnap ismét jön a
Jézuska, a mamánál és a papánál
Pálfán, ahol benézünk a rokonokhoz,
visszafelé pedig Kajdacson és Pakson
teszünk látogatást apu rokonságánál,
vagy õk jönnek el hozzánk. Nagyon
szeretem a karácsonyt, s nemcsak
azért, mert ajándékokat kapok, és ké-
sõig fennmaradhatok. Szilveszterkor
még késõbb fekszünk le.

– Iskolaidõben általában hánykor
fekszel le?

– Az edzés nyolcig tart, elég fárad-
tan érek haza, így általában kilenckor
már ágyban vagyok. 

– Társaiddal az iskolában beszél-
gettek a karácsonyról?

– Igen, pontosabban az ajándékok-
ról. Nem kérnek óriási dolgokat, fõ-
ként számítógépes játékokat. De
könyvet is kapnak, amit sokan el
sem olvasnak.

– És ti?
– Évával mindketten szeretünk ol-

vasni, mert az nagyon jó dolog.
V. H. M.
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Hollósi Hanna és öccse levelet küldött a Jézuskának

Jankovics Tamás szerint az ajándék akkor jó, ha meglepetés

Karácsony gyermekszemmel



Dr. Varga Évával, a Tolna Megyei
Önkormányzat Balassa János
Kórház krónikus belgyógyászati
osztályának vezető főorvosával
beszélgettünk az ünnepek előtt
fent említettek kapcsán, no és az
orvosi hivatás arculatairól, szege-
di élményekről, emlékekről…

N. S.

– Azt hiszem, szerencsésen választot-
tam szakmát – kezdi mondandóját mo-
solyogva. – Albertirsai születésû va-
gyok. Az édesapám pékmesterként
dolgozott, édesanyám pedig fogtech-
nikusként, majd a késõbbiekben ke-
reskedelemmel foglalkozott. Akin ke-
resztül elõször szembesültem az orvo-
si hivatás csodájával, az keresztapám
volt. Körzeti orvosként járta a terüle-
tet. S persze mi az, ami elõször megra-
gadja egy kisgyermek fantáziáját? Min-
denki elõre köszönt neki, szerették és
tisztelték õt. Mellette lestem figyelme-
sen a körzeti gyógyítás alapeseteit,
hogy e kifejezést használjam. Tudtam,
õt elsõsorban az ember gyógyítása ve-
zérli, amit nem „úgy” lehet megtenni,
ha mindössze a betegség kezelésére
fordítjuk teljes figyelmünk. Elhatároz-
tam, ha orvos leszek, magam is e nézet
jegyében fogok gyógyítani. 

– Az álom pedig beteljesedett…
– Igen. Mivel általános iskolában

és azt követõen is végig jól ment a ta-
nulás, felvettek az orvosi egyetemre.
Így visszaemlékezve nem is tudnék
konkrét tárgyat megjelölni, ami ked-
vencem lett volna. Szívtam magamba
az ismeretet, az újat. Szerencsés va-
gyok, ez a törekvésem mind a mai
napig megmaradt. Azt gondolom,
fontos szerepet kell kapnia életünk-
ben a szellemi frissesség õrzésének,
az igényességnek a tudás befogadá-
sát, megszerzését illetõen. Az egyete-
men egyáltalán nem számítottam
„csodabogárnak” az emberek közel-
ségének keresése miatt. Noha ez
olyan, amit nem tanítanak, számos
példa gyülekezett elõttem tanáraim,
majd elsõ fõnököm, dr. Vári Klára jó-
voltából. Orvostanhallgató korom-
ban talán nem meglepõ, de a pszichi-
átria is vonzott, ám két évig dolgoz-

tam az egyetemi kutatóintézetben
mikrobiológiai vonalon.

– Mára pedig három szakvizsgá-
val rendelkezik…

– Belgyógyászi, gastroenteroló-
gusi, végül geriatriai szakvizsgát tet-
tem a diplomám megszerzésétõl
napjainkig. Ez utóbbi terület gyakor-
latilag úttörésnek számít Magyaror-
szágon, lényegében az utóbbi évek-
ben kapott csak hangsúlyt. Például
elég, ha a hospice jelentõségére
gondolunk…

– Milyen út vezetett szülõhelyétõl
Szegeden át Szekszárdig? 

– Szeged jelenti a tanulóéveket, ott
szereztem bõséges tapasztalatot,
hogy egy beteghez biztonsággal,
eredményesen tudjak nyúlni. Megha-
tározó személyiség volt a már említett
fõnöknõm, a város szellemisége leg-
alább ennyire érdeminek számít a vi-
lágképem alakulásánál, s onnan indí-
tottam végsõ soron az életem. Mivel
férjem is orvos, teljesen eggyé forrt
hivatásunk a mindennapjainkkal. En-
nek hiányában igen bonyodalmasak
lennének a hétköznapok, tekintve a
rengeteg ügyeletet, a váratlan helyze-
teket, a meglehetõsen mobil módon
jutó-alakuló szabadidõt. Ugyanakkor
kiemelném: ezt sokkal inkább öröm-

mel, semmint panasszal említem.
Mindkettõnknek sokat jelent a mun-
kánk. A mai napig szeretetbõl végez-
zük, nem kényszerbõl. Huszonöt év
után az ország egy új pontjára érkezve
bizony embert próbáló volt megtalál-
ni helyünket, helytállni.

– Immár nyolcadik éve vezetõje a
krónikus belgyógyászati osztály-
nak. Úgy hírlik, ez nem épp a leg-
könnyebb területe az orvoslásnak.

– Hozzánk a súlyos, gyakran több
betegségben szenvedõ, lassan javuló,
gyógyuló, többnyire
idõsebb emberek,
illetve az egyáltalán
nem gyógyítható
betegségben szen-
vedõk kerülnek. Feladatunk, hogy utol-
só heteikben, hónapjaikban maximáli-
san támogassuk és végigkísérjük õket
ezen a nehéz, végsõ úton. Aki nem is-
merõsen mozog e területen, azt gon-
dolhatja, itt nem éri „sikerélmény” és
öröm az orvost, holott ez nem igaz! Ki-
mondhatatlan öröm hatékonyan eny-
híteni, megszüntetni a szenvedõ fájdal-
mát, érzékelni, mint nyugszik meg a
belõlünk sugárzó erõtõl, biztonságtól.
Rengeteget tanulok az itt fekvõ embe-
rektõl, amikrõl meglehet, képtelenség
beszélni, ezt átélheti valaki, de tovább
nem adhatja, tán csak töredékét. 

– Fõorvos asszonyt nem kevesen
csodálják végtelen türelméért és
nyugalmáért. Kiváltképp, hogy ha-
talmas lelkierõt is kívánó napi
munkája mellett mindig van ideje
egy-egy kedves szót váltani a bete-
gekkel, vállukra tenni a kezét, biz-
tatni õket. 

– Ha a „receptrõl” kérdezne, nem
tudnék válaszolni. Olyanok jutnak
eszembe, hogy orvosnak az megy, aki
nem meggazdagodni, hanem valóban
segíteni akar. Közhely ez, csattanhat,
mégis igaz. Mindenki felelõs lelke
nyugalmáért, éljen bármi körülmé-
nyek között. Magam a testmozgás, a
jóga erejével töltõdöm sokszor. Te-
lente edzõterembe járok, s ha tehe-
tem, szívesen kertészkedem otthon a
szeretett bokrok, cserjék, virágok kö-
zött. A nyelvtanulásnak idõrõl idõre
hódolni szoktam, már csak a gyere-
kek miatt is.

– Akik messze élnek…
– A fiunk közgazdászként végzett

Bostonban, a Harvard egyetemen, je-
lenleg New Yorkban a bankszakmá-
ban dolgozik. A lányunk szintén Bos-
tonhoz kötõdik, õ a mûszaki egyete-
men végzett, s most egy egyetemi kór-
házban kutató mérnök, a mesterséges
intelligencia kutatásában vesz részt.
Jellemzõ rá, hogy mikor Bill Gates fel-
ajánlotta, ha kedve van hozzá, dolgoz-
hat mellette, õ az anyagiak helyett a
mûszaki egyetemet választotta… A fér-

jemmel igyekez-
tünk átadni nekik
az élet, a munka sze-
retetét a pénz szere-
tete helyett. Úgy lát-

juk, sikerrel jártunk ez ügyben. Na-
gyon büszkék vagyunk mindkettõjük-
re. Idén, mint minden karácsonykor,
az év végét ezúttal is együtt töltjük. A
kapcsolattartás azonban szerencsére
nem korlátozódik az évenkénti egy-két
személyes találkozásra. Az e-mail és a
web-kamera korában napi szinten tud-
juk megosztani egymással örömein-
ket, kikérni egymás véleményét, taná-
csát szakmai vagy magánéleti kérdé-
sekben. Tudja, ilyenkor eszembe jut,
bár legalább ennyi öröm és boldog
perc jutna minden betegnek, akikkel
december havában találkozunk…

EGY OLDAL EGÉSZSÉGÜNKRÕL, EGÉSZSÉGÜNKÉRT

Jézus születése napjának közeledtével a kórházi osztályokon is gyantaillatot lehel-
nek a karácsonyfák, aki teheti, kisétál a kórterembõl gyönyörködni a színes fények-
ben és díszekben, mialatt számot vet az idei esztendõvel, cselekedeteivel, élete ap-
ró történéseivel. Még talán el is bóbiskol szelíden a falnak dõlve. Jólesik ilyenkor
a csönd, a nyugalom, vágynánk persze a hétköznapokon is. Betegek, hozzátarto-
zók egyaránt. Éppen ezért hagyja elemin nyomát emlékezetünkben, aki az év va-

lahány szakában emberséggel, finoman szól hozzánk, erõt sugároz egy-egy mo-
sollyal, halk szavával biztosít együttérzése felõl. Ha egy orvos feszített tempójú
munkája mellett, s a gyors döntéseket megkövetelõ helyzetekben is õrzi ezt a faj-
ta harmóniát, az, valljuk be, csúnya kifejezéssel élve már egyenesen szemet szú-
ró. Titkon bizonyára csodáljuk és magunkénak szeretnénk e temperamentumot,
s utópisztikus idea természetesen, hogy mindannyiunknak így kellene létezni… 

Dr. Varga Éva nyolc éve vezeti a krónikus belgyógyászati osztályt
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„Embereket gyógyítunk,
nem betegséget kezelünk”

Legalább ennyi öröm
és boldog perc jutna
minden betegnek...”
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Harmincéves számûzetés után
Újjáéledõben az üzeneteket hordozó kórházi kápolna

Örvendetes módon felgyorsultak a biztató
események a szekszárdi Szent János és
Szent Pál Kápolna körül, amelyben Pál nap-
ján ismét misére gyűltek az emberek.

Bálint György

Az Alsóvárosi Katolikus Egyesület ügybuzgalmának
köszönhetõen két év alatt olyan állapotba került a
Tolna megyei viszonylatban mûvészettörténeti ku-
riózumnak számító barokk-kori épület, hogy ott az
idén Pál napján – három évtizedes eltüntetés után
– újra szentmise hangzott el a szekszárdi származá-
sú püspök, Bíró László celebrálásában. Több mint
kétszázan gyûltek össze jelezvén: közüggyé vált a
kórházi kápolna sorsa. Sokan jöttek el erre a misé-
re, s az azt követõ ünnepségre személyes indítatás-
ból. Mert a nagyapák, a dédpapák is idejártak Isten-
tiszteletre, õket pedig itt keresztelték meg, itt lettek
elsõáldozók. A kápolna rendbehozatala a nem vallá-
sos városlakókat is mozgósítja. Mert ez idegenforgal-
mi vonzerõvel is bíró kis ékszerdoboza lehet a város-
nak, akár újabb évszázadokra, amely a szorosan hoz-
zánõtt kórházi épület kiváltásával tere lehet a mûvé-
szeteknek.

Aligha véletlen, hogy a plázák látogatása mellett,
vagy éppen ahelyett, újra kezd felpezsdülni az élet
a kápolnák környékén. Mert legtöbbjük azért ko-
moly, minden korban, mindenkinek üzenetet hor-
doz, miképpen a szekszárdi is. Amit két évszázados
létezése, sõt tündöklése után 1956-ban egy kis idõ-
re bezártak. A nép akaratából azonban az ideológi-
ailag sötét idõszakban hamarosan újra megnyitot-
tak, és a hetvenes évek közepéig élte a maga szent
életét. Aztán újra lakat került a történelmi hangula-
tú, levegõjû mûemléképületre, eléggé el nem ítél-
hetõ módon átadva az enyészetnek, bútorraktár
funkciót szánva neki. Szerencsére azonban egyfaj-
ta szunnyadó parázsként felizzott a város(lakók)
lelkiismerete.

A névadó vértanúk üzenete

– A negyedik század szentjei, János és Pál Cons-
tantinus császár lányának voltak udvari fõemberei,
aki az egyik kérõjének szolgálatára bocsátotta õket.
A Gallicus kérõt megtérítette János és Pál, s végül
Julianus idején õk is vértanúvá váltak. A császár
megpróbálta titokban tartani vértanúhalálukat, de
a nép fölismerte sírjukat. Mind a mai napig nagy
tiszteletben örvendenek, a római misekánonban
említik a nevüket – meséli Bíró László püspök a
szekszárdi kápolna két névadójával kapcsolatosan.
– A kápolna üzenetet hordoz számunkra. Vérta-
núknak szentelt hely, a vértanú mindig Jézusért és
az evangéliumért adja életét. Fogalmazhatnánk
úgy is, hogy egy szilárd értékrendért. Ma, amikor az

értékek erodálódásának idõszakát éljük, jó látni
olyanokat, akik tudnak az igazságról, és az említett
értékrendnek megfelelõen élnek. Ugyanakkor a
jégverés, a villámlás és a záporok elleni védõszen-
tek is õk. Osztrák és bajor hagyományok alapján
nyáron ünnepeljük õket, amikor leginkább veszé-
lyeztettek az emberi munka gyümölcsei. Említést

kell tenni, hogy amikor még helyén volt az ember
a teremtésben, tudta, hogy õ is teremtmény, és Is-
ten elõtt felelõs azért, amit az Úr neki ajándékozott,
például a környezetért. A természetvédelem akkor
még természetesebb volt, mint ma.

A kápolna harmadik üzenete a népi vallásosság
erejérõl szól. Egy egység volt a régi ember életében
a vasárnapok és a hétköznapok között e tekintet-
ben, ez is egy követendõ példa lehet számunkra.

Bíró püspök is itt ministrált
Mint volt szekszárdinak, Bíró László püspök úrnak is
vannak személyes emlékei a kórházi kápolnáról, amit
papi pályafutásában egyfajta szellemi táplálékként
magával vitt.

– Miután 1956-ban megnyitották, apró növen-
dékként minden vasárnap ott ministrálhattam. Na-
gyon sok kortársamnak ez a kápolna a hitoktatás
helyszínéül szolgált. Ez volt csak fûthetõ, az akkori
plébánia vezetése itt tartotta az órákat, így sokunk-
nak kellemes emléke ez. Itt is fejezõdött be az álta-
lános iskola utolsó két évében a hitoktatás. Volt,
van és talán lesz is mirõl beszélni a Szent János és
Pál kápolnával kapcsolatosan. Öröm volt látni ezt a
sok embert a misén.

A nemes cél az, hogy a kápolna 2010-ben a 250
éves jubileumra újra megnyissa a kapuit a nagykö-
zönség elõtt. Nem könnyû vállalás ez, de látva a vá-
ros és a megye szándékát, összefogását ebben az
ügyben, az újra tetten érhetõ civil akaratot, a határ-
idõ talán teljesíthetõ lesz. Temérdek még a dolog.
Mindenekelõtt azt a cirka húszmillió forintot kell
elõteremteni – elsõsorban pályázati forrásból –,
ami az idõközben az épület alatt feltárt pincerend-
szer betömegeléséhez, a szigeteléshez, az állagmeg-
óváshoz, a méltó belsõ és külsõ megjelenítéséhez
kell. Nem is szólva arról a nagy ívû elképzelésrõl,
miszerint a kápolna kibõvülne a jelenlegi kórházi
épülettel, és a mûemlék épületegyüttes a mûvésze-
tek új otthonává válna.

Díszletek nélkül

„Azokban a napokban megjelent
Keresztelõ János, és ezt hirdette
Júdea pusztájában: 2Térjetek meg,
mert elközelített a mennyek orszá-
ga! 3Mert õ volt az, akirõl Ézsaiás
így prófétált: Kiáltó hangja szól a
pusztában: Készítsétek az Úr útját,
tegyétek egyenessé ösvényeit! (Mt
3, 1-3)

Mit keres az adventi szereplõk között
ez a szigorú újszövetségi próféta?
Hogyan illik õ a maga bõrruhájával,
megdöbbentõen puritán életmódjával
a mi színes fényekben fürdõ karácso-
nyi díszleteink közé? Üzenetet hoz!
Híres prédikációja, de egész élete -
még megjelenése is – Isten kiáltó
hangja: elközelített a mennyek orszá-
ga, ezért készítsétek az Úr útját!
Ez maga az evangélium: Jézussal a
mennyek országa érkezik hozzánk!
Mivel mi nem tudunk elérni Istenhez,
ezért maga az Úr jön, s vele az üdvös-

ség érkezik közel. „Egy fiú adatik né-
künk”, s aki befogadja õt, a meny-
nyek országát fogadja be. De, hogy
valóban megérkezhessen hozzánk -
megelevenítõ szavával, Lelkével - ké-
szítenünk kell az Õ útját. De hogyan?
Bevallom, sokáig nem értettem, miért
annyira hangsúlyos az evangéliumok-
ban Keresztelõ János prédikációin kí-

vül az õ öltözete és életmódja: teve-
szõr ruha, bõröv, erdei méz, sáska,
pusztaság. Azt remélem, hogy most
már értem. Íme, egy díszletek nélküli
ember! Mintha egész lénye ezt hirdet-
né: semmi nem számít, csak az Ige!
Sem a ruha nem számít, sem az étel,
sem a hely, csak Isten szava, mert
azon keresztül kezd el kibontakozni
az igazi életet megtartó hír: Üdvözítõ
született néktek!
Ádvent negyedik vasárnapján lassan
minden kellék a helyére kerül. Fantá-
ziánk utolsó tartalékait elõvéve, szét-
darabolódó idõnk morzsáit gyûjtöget-
ve próbáljuk elõkészíteni az ünnepet.
Minden ajándék, minden ruha, dísz
és elemózsia a helyén legyen – gon-
doljuk mi. De Keresztelõ megállít
minket: légy csendben, s igazán
semmi más ne legyen karácsony kö-
zéppontjában csak az érkezõ Úr. Ha
igazi ünnepet akarsz, akkor adj he-
lyet az Õ szavának, keresd az Õ üze-
netét. Mert Õ jön, meg akar érkezni
hozzád is. Sefcsik Zoltán lelkész

EVANGÉLIUMÜnnepi alkalmak
A Szekszárdi Evangélikus Gyülekezet
örömmel vár mindenkit ünnepi alkal-
maira:

December 21-én (vasárnap) 16
órakor: családi istentisztelet és adven-
ti kézmûvesség

December 24-én 16 órakor Isten-
tisztelet a gyermekek közremûködé-
sével.

December 25-én és 26-án 10 óra-
kor Istentisztelet.

***
December 24-én, szerdán 16 óra-

kor a belvárosi katolikus templom-
ban: mise pásztorjátékkal. Szeretettel
hívjuk a gyerekeket szüleikkel együtt.

December 28-án, vasárnap a 11
órás mise keretében, Bíró László püs-
pök úr vezetésével jubiláló házasok
megáldása a Belvárosi templomban.
Szeretettel hívjuk minden kerek
évfordulót (1, 5, 10, 15, és így tovább)
ünneplõ házaspárt.

A mise után agapé a plébánai Kö-
zösségi Házában.
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A Léleképítő sorozat keretében
hétfő este Kovács Ákos mutatta
be Krúdy-hangképeskönyvét a
Babitsban, beszélgetőtársa a
rendező, Szigethy Gábor színház-
történész volt.

Kosztolányi Péter

Dédelgetett álmát váltotta valóra Ákos
a Kaland a régi királlyal címû, Krúdy
Gyula novelláiból készített hangképes-
könyv megalkotásával. A két és félórá-
nyi anyagot tartalmazó dupla cédén el-
hangzó írásokat válogatta és elõadja,
illetve a zenei közjátékokat írta Ákos, az
összeállítást rendezte Szigethy Gábor.
A színháztörténész színház-muzeoló-
giai tevékenysége okán is ismert: õ a
Latinovits- és a Dajka-hagyaték gondo-
zója. A hétfõi Krúdy-esten a mûvelõ-
dési házban mutatták be hangképes-
könyvüket.

A remek hangulatú elõadáson a kö-
zönséget beavatták az elsõ találkozás,
a közös irodalmi és filmmûvészeti
szerelmek, illetve a hangképeskönyv
készítésének számos mûhelytitkába:
az elõadókon és Krúdyn kívül így
idéztetett meg Babits Mihály, Latino-

vits Zoltán, Dajka Margit és Huszárik
Zoltán. Így jutott a nézõk tudomására
az is, hogy a novellák felolvasása során
Ákos mindig és valóban jelen tud len-
ni – amit Szigethy kiemelten fontos-
nak tart. E jelenlét tette élvezhetõvé az
est során felolvasott írásokat is.

Több, a hangképeskönyvön szerep-
lõ novella – így egyebek között a Ka-
land a régi királlyal és A nagyétvágyú
ember – hangzott el az elõadáson, de
felvételrõl a Babits-hangoskönyvön
szereplõ Ákos-elõadást is bejátszották,
valamint a nagyérdemû meghallgat-
hatta Móricz Zsigmond Krúdy elaludt
címû nekrológját. Ebbõl tudhatjuk
meg, hogy a Szindbád híres Latinovits-
mondata: Azt mondják „átmeneti
idõk” – melyért a betiltással kellett a
filmnek szembesülnie -, eredetileg
Krúdy szájából hangzott el.

Krúdy teljes hitelességgel írja le
mindazt, amit leír, emelte ki Szigethy:
az akkori lét hétköznapjait, az étele-
ket, az öltözetet, a kávéházakat és a
kocsmákat éppúgy, mint a parlament
folyosóját. Ezért érdemes az õ útmuta-
tásával indulni kalandra (akár régi ki-
rályokkal is), és mivel Ákos valódi, ér-
zékeny hozzáértéssel tolmácsolja ezt

a hitelességet – emiatt szívet gyönyör-
ködtetõ az õ kíséretében indulni a
számos, a huszadik század elejét be-
mutató novellából összeállított kirán-
dulásra.

Az olykor finoman aktuálpolitikai
irányba elcsúszó felolvasóestet köve-
tõen a helyszínen megvásárolható

Krúdy-hangképeskönyvet Ákos dedi-
kálta. Szintén beszerezhették az ér-
deklõdõk a legújabb Babits-hangos-
könyvet. A dedikálást követõen a házi-
gazda dr. Tóth Csaba Attila és a Takler
Pincészet vendéglátása jóvoltából
„kokaspörkölt” elfogyasztására is sor
került.

Ákos Krúdy-képeskönyve
Múlt századi kirándulás novellákkal

Kovács Ákos (balról) és Szigethy Gábor, a hangoskönyv alkotói

Örömhírt õrizgettünk az elõzõ ka-
rácsonykor. Ünnepek után beigazoló-
dott reményünk, aztán az újév újabb
meglepetést hozott…

Egy babszem méretû petezsák a
benne szunnyadó parányi élettel jól
látszott a képernyõn.

– Ott még van egy cisztikus képlet,
jobban meg kell néznem, hogy mi az-
mondta az orvos.

Megvizsgálta minden módon, min-
den irányból. Nem merte kimondani,
de sejtette a jó hírt: talán gemini. Még
egy nézet, és izgatottan kiáltott fel:

– Pulzál, pulzál! Nézd Kati, pulzál!
– hívta oda az asszisztenst

– Látja, ahogy pulzál!? – fordult felém
A bal tubasarokban megbújó kis

„borsószem” lüktetése gyakorlatlan
szemnek aligha volt érezhetõ, de töré-
kenysége annál inkább.

– Nagy valószínûséggel mindkettõ
életben marad – biztatott az orvos.

Az összes többi doktor azonban ép-
pen az ellenkezõjével intett elõvigyá-
zatosságra. Figyeltem hát a pirinyók
minden jelzésére: ha pihenésre vágy-
tak pihentem, ha szomjasak voltak,
ittam… Mindennap kitapintottam
szívverésük pergését. Egy este, a leg-
kockázatosabb elsõ trimeszter végén
mégis jött a riadalom: vérzés, fenyege-
tõ vetélés. Majd a megnyugvás: „mind-
két magzat él”. A hatalmas fejhez tar-

tozó végtagok cérnavékony csontocs-
káikkal ide-oda kalimpáltak, valódi
apró emberkék módjára.

Ha a hasamra fektettem a kezem,
tenyerembe bújtak, örömmel hallgat-
ták, ha énekeltem, A mozgásuk egyre
jobban érzékelhetõvé vált, és soha
nem féltek, mert óvtam õket. Nagy-
szerûen éreztük magunkat így hár-
man egy testben. Megbeszéltük, hogy
amilyen sokáig csak lehet, együtt ma-
radunk.

Augusztus idusán jött el az utolsó
pillanat. Nagy szerencse, hogy kiderült,
nem is hárman, hanem négyen va-
gyunk. Így egyikünket apuci, mási-
kunkat anyuci ölelheti, akik most már
velünk együtt négyesben ünnepelhetik
a karácsonyt. Kovács Etelka

A csoda
A zeneiskolával társbérletben
harmincöt évvel ezelőtt, két le-
mezjátszóval kezdte meg műkö-
dését a könyvtár zeneműtára.

B. K.

A jubileumi rendezvényen egykori és
jelenlegi könyvtárosok, illetve muzsi-
kabarátok ünnepeltek együtt. A délutá-
ni mûsor köszöntõi, visszaemlékezé-
sei, rövid elõadásai nem a szokványos
értelemben vett beszédek voltak, hi-
szen a munkatársak, barátok néha egy-
más mondandójába belebeszélve egé-
szítették ki emlékeiket.

Lovas Henrik és Elekes Eduárdné
nyugalmazott könyvtárigazgatók, dr.
Méry Éva, a Mûvészetek Háza egykori
vezetõje, Béresné
Kollár Éva zenei
könyvtáros a nehéz-
ségekrõl sem feled-
keztek meg, így pél-
dául a nemcsak Szek-
szárdon folyó szak-
mai vitáról, miszerint
egy zenemûtárnak
mit is kellene gyûjte-
nie. Vagy a helyvá-
lasztásról, hiszen a
gyûjtemény több
mint tíz évig a zeneis-
kola toronyszobájá-

ban, a Liszt emlékszobával együtt mû-
ködött, így csigalépcsõn lehetett csak
megközelíteni. A zenemûtár ugyan-
akkor a lehetõségek széles tárházát je-
lentette harmincöt évvel ezelõtt oly-
annyira, hogy a szakemberek szerint
ezek a lehetõségek messze felülmúl-
ták a látogatók igényeit.

Jóföldi Gabriella, a megyei önkor-
mányzati hivatal osztályvezetõ-helyet-
tese és Gócza Julianna, a Zenei
Könyvtárak Nemzetközi Szervezeté-
nek nemzeti csoport elnöke arra hív-
ták fel a figyelmet, hogy a zenemûtá-
rak funkciójának változása sokrétûvé
teszi az ott dolgozók munkáját.
Ugyanakkor az a cél változatlan, hogy
a gyûjteményeknek a zenei mûvelt-
ség terjesztése alapvetõ feladatuk.

Ünnepelt a zenemûtár

Egykori és mai kollégák együtt ünnepeltek
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„Engedjétek hozzám a kisdedeket”

112008. december 21. MOZAIK

A rejtvény megfejtését 2009. január 6-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Pol-
gármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.
December 7-ei rejtvényünk helyes megfejtése: „Karácsonykor magába száll minden lélek” (Ady En-
dre). A helyes megfejtõk közül könyvet nyert: Baksai Ferenc, Széchenyi u. 61. és Varga Jánosné, Her-
mann O. u. 31. December 14-ei rejtvényünk helyes megfejtése: „Kik messze voltak, most mind össze-
jönnek” (Kosztolányi Dezsõ). A helyes megfejtõk közül könyvet nyert: Bruckner Márton, Népfront
u. 2. és Berek Ferencné, Hegyalja u. 22. A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

E gy fiatal nõnek és egy fiatal férfinak (18-22 évesek)
gyereke születik, mondjuk 2008. november közepe tá-

ján. Nagy öröm ez mindenkinek: a rokonságnak, az isme-
rõsöknek, de ismeretlenül még a jóságos Állam bácsinak
is, mert végre nem fogy, hanem szaporodik az ország né-
pessége... és ekkor még a gólyát nem is említettem, hogy no-
vember lévén õ hogy ugrándozik féllábon örömében, mert
õ már rég Afrikában nyaral, így aztán nem neki kell hoz-
ni sem a gyereket, sem az egyszeri anyasági segélyt, sem a
családi pótlékot, sem a... folytassam?... Fölösleges. Ugyanis
ezt a szó szerint életbe vágóan fontos ügyintézést is rémál-
maimban egy labirintusban egy erõsen mozgássérült csi-
ga üldözi, és a csiga már éppen elõzésben van!... és lidérces
álomból felriadva (erõsen átizzadva) azt kell tapasztal-
nom, hogy amit rossz álomnak véltem, az nem álom, ha-
nem az maga a kegyetlen valóság. Az esetek többségében
súlyosbítja a helyzetet még az is, hogy a fiatal pár rokonai,
ismerõsei is olyan szegények, mint az Államkincstár ege-
re. Kérdem én (ugyan kitõl?), hát azért született meg az a
kisbaba, hogy a halálozási arányszámot növelje?

Engedjétek hozzám a kisdedeket, mert övék a Meny-
nyek országa! – mondotta Jézus. Én meg azt mondom

– és bocsássák meg nekem, ha a kelleténél talán kissé in-
dulatosabban idézem Ady Endrét – : „az élet él, és élni
akar!”, és ez ne a körülményes, szövevényes össze-vissza to-
logatós új régiós ügyintézés kénye-kedvén múljon, amely-
nek során 1-2 hónapra, olykor félévre összekeverednek, el-
vesznek az ügyiratok az ügyintézés átláthatatlanul ködös
labirintusában!

Bálint György Lajos

Szekszárdi fõiskolások
a gyermekotthonosokért

Kocsis Erzsébet fõiskolai docens vezetésével a Pécsi
Tudományegyetem Illyés Gyula Fõiskolai Kara, III. éves
szociális munkás hallgatóinak egy csoportja több
elembõl álló közösségi programot szervezett a Faddi
Gyermekotthonban élõk számára. A program elsõ ré-
szeként több alkalommal tettek látogatást Faddra. Az
ismerkedés céljából tervezett találkozókon játszottak,
beszélgettek a gyerekekkel, akik az elsõ pillanattól
kezdve igen fogékonyak és elfogadóak voltak.
A program második elemeként a fõiskola E-épületé-
ben vetélkedõt rendeztek. A váltóversenyen csapatot
alkottak a 10-15 éves lányok és fiúk, a kihívások között
szerepelt célba dobás, puzzle kirakás, „talicskázás”,
ásványvízivó verseny. A feladatok sikeres végrehajtá-
sért fabatkákat kaptak a versenyzõk, melyekkel a ver-
seny végén licitálhattak az ajándéktárgyakra. A részt-
vevõk élvezték a megmérettetést és a küzdelmet, a tá-
mogatók jóvoltából közös pizzázás és sütievés zárta a
délutánt.
A program záró akkordjaként ismét a gyermekotthon-
ban találkoztak a gyerekek és fõiskolások. A karácso-
nyi várakozás részeként fenyõfadíszeket készítettek,
palacsintát sütöttek.
A 3 hónapos program után pozitív visszajelzéseket
kaptak a szervezõk. A gyerekek élvezték a programo-
kat, és a karácsonyi ünnepségükre is meghívták a fõ-
iskolásokat, akik remélik, hogy eme megmozdulásuk
inspiráló hatással lehet egyéb szervezetekre is, és
nem csak az ünnepek közeledtével.
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Texasba költözik az úszótehetség
Gyurkó László: „Amerika hozza ki azt, ami még bennem van!”

Már javában tart a visszaszámlá-
lás a szekszárdi Gyurkó család-
ban. Még pár nap, aztán a három
fiú közül a legnagyobb, a hazai
gyorsúszó elitbe magát felküzdő
László átkel a nagyvízen, hogy ki-
hozza magából, ami még benne
rejtőzik ebben a sportágban.

Bálint György

Igen, jól sejtik: a Vízmû SE történeté-
nek legsikeresebb sportolója megúsz-
ta az amerikai ösztöndíj-szintet, így a
szilveszter és az újév máris az új világ-
ban, az úszásban (is) nagyhatalomnak
számító Egyesült Államokban, egész
pontosan a Texas University-n köszönt
rá. A kosaras Császár Andrea, az atléta
Csillag Balázs után neki is sikerült az
egyetemi ösztöndíj, a mintegy évi
negyvenezer dollárt kóstáló támogatás
elnyerése.

Nem tipikus sikertörténet Gyurkó
Lacié. Rendkívül szívós és kitartó
munka vezetett a száz, illetve kétszáz
gyorson a felnõtt magyar bajnokság
harmadik helyéig. A nagymedencé-
ben is az ötödikig, tucatnyi más verse-
nyeken aratott gyõzelmek mellett, eb-
ben az itthon is kiélezett csatákat ho-
zó úszásnemben. Kisgyerek kora óta
úszik, de az elsõ komolyabb eredmé-
nyek csak két-három évvel ezelõtt je-
lentkeztek. A civilizációs ártalmak
rabságába kerülõ tinédzser ilyenkor
sok esetben odébb áll, vagy visszavesz
a tempóból. Marad, de úgy módjával
edz, ami jólesik. Lackó más karakter.
Õt nem vitték el a divatsportágak,
nem akart a „strandra gyúrni”, vagy
csak elfocizgatni, elkosarazgatni, szá-
mítógépezni középiskolás fokon. Biz-
tos volt benne, hogy az uszodai gyür-
kõzés, a sok-sok kilométeres napi
adag leúszása utóbb meghozza gyü-
mölcsét. Szerencséjére a családi hát-
tér is kedvezõ: nemhogy lebeszélték a
kimerítõ edzésekrõl, inkább ösztökél-
ték rá. Aligha véletlen, hogy a Gyurkó
családban mindhárom fiú, László, Vik-
tor és Krisztofer is ezt a sportágat vá-
lasztotta.

Sportos családi filozófia
– Meggyõzõdésbõl vállaltuk, hogy

a gyerekeket a sport világa felé terel-
jük, függetlenül attól, hogy lesz ab-
ban kiugró eredmény, vagy sem –
avat be a családi életmód-filozófiába
az egykor maga is sportolgató vállal-
kozó apa. Gyurkó Lászlót az amerikai
nagybácsinál tett látogatások is ins-
pirálták arra, hogy gyerekei iskolán
kívüli szabadidõs tevékenységében
felnõtt korukig a sport legyen a meg-
határozó.

– Hogy miért az úszás? – elõzi meg
a kézenfekvõ kérdést az önmaga vá-

gyait a gyerekein keresztül megvalósí-
tani igyekvõ, a szakmát békén hagyó
„menedzserpapa” –, mert élettanilag
az egyik legtökéletesebb, az ered-
mény, a fejlõdés mérésére a legobjek-
tívebb, no és a legkevesebb rizikóval
jár. Hány és hány labdajátékosnál elõ-
fordul már 16-17 évesen a makacs, ki-
újuló sérülés, a mûtét. Ilyen szem-
pontból más állóképességi sportágak
is jóval problémásabbak az úszásnál.
Ez utóbbi szempont is sokat nyomott
latba a választásnál, noha nekem sem-
mi közöm nem volt a sportághoz.

– Akkor is maradtak volna az úszás-
nál, ha 16 évesen még nem mocorog
különösebb tehetség a gyerekben?

– Az õ véleménye mindenképpen
fontos lett volna az ügyben. Nem bi-
zonytalanodott el, nem akart mást,
aminek persze örültünk. Még most
sem, hogy vannak már igen biztató
eredmények, nem a mindenáron
nemzetközi szintû élsportolóvá válás
a fõ cél, hanem az, amit a sport képes
adni komplex hatásában. Ha a másik
két fiú nem emelkedik ki az átlagból,
én akkor is szeretném, hogy legalább
18 éves korukig versenyszerûen úsz-
szanak.

Lackónál azért más a helyzet. 100
gyorson az 50 méteres medencében
egy év alatt egy másodpercet fejlõ-
dött, s már 52 másodpercen belül
jár. Rövidpályán pedig roppant kö-
zel áll ahhoz, hogy a bûvös ötvenen
belülre kerüljön. A százhalombattai
országos bajnokságon az elõfutam-
ban annyira jól ment, hogy meg tud-
ta verni Kis Gergõt is. Sõt, ha a dön-
tõben fejben is úgy ott tudott volna
lenni, ahogy kell, akkor a Kõbánya
SC és Jövõ SC menõinek lehettek

volna gondjai az így is harmadiknak
érkezõ szekszárdi fiúval.

Világverseny vonzásában
A legidõsebb Gyurkó-fivér maga-

sabb mércével mérve is a dolgokat,
egyfajta lehetõség a honi úszósport
számára. A munkához való hozzáállá-
sa, monotónia tûrése, vízfekvése,
mozdulatgyorsasága, gyors rostjainak
száma alapján megütheti a nemzet-
közi mércét annak ellenére, hogy
nem egy „Phelps-i alkat” a 19 éves ver-
senyzõ.

– Az amerikai edzésmódszerek, az
egyetemi bajnokságok kínálta állandó
versengés, a korosztályokra lebontott,
az adott úszóra szabott edzésterv
meghozhatja a másodperces javuláso-
kat. Ebben bízom, ezért vállalom, erre
teszek fel mindent, hogy kihozzam
magamból a maximumot.
– Mely számokban?

– Mindháromban: az ötvenen, a
százon és a kétszázon is.

– Ez utóbbitól mintha azért kicsit
távolodnál…

– Ez csak a látszat. Az idén erre
nem tudtam úgy felkészülni, ahogy
kellett, de majd Texasban ez is eldõl.
No és talán kiderül, hogy mit tudunk
kezdeni azzal, hogy pillangón és há-
ton is jobb vagyok az átlagnál, és még
jobb lehetnék. Aztán az eddigi negatí-
vummal, azzal, hogy mellen gyenge
vagyok, emiatt vegyesen az addig ki-
harcolt másfél testhossznyi elõny
ugyanilyen hátránnyá változik... Nem
tudom, hogy ezt a számot el kell felej-
tenünk, vagy elõre lehet lépni, és már
is képbe kerülhetne valamelyik ve-
gyes úszó szám.

– Mi a végsõ célod, mivel lennél elé-
gedett.

– Azzal, ha 2012-ig, a londoni olim-
piáig képes lennék valamelyik szám-
ban olyan szintidõre, amivel világ-
versenyen magyar színekben indul-
hatnék.

Lackó már csomagol, s közben tisz-
telettudó módon nem felejti el meg-
említeni eddigi mestereit. Monostori
Pali bácsit, aki az elsõ idõben foglalko-
zott vele, s aki már nem érhette meg a
sikereket. Aztán kijár a köszönet a je-
lenlegi edzõjének, Paszler Józsefnek
is, akinél a legtöbbet fejlõdött, s aki
egy rossz emlékû székesfehérvári ki-
térõ után hazatérve újra a növekedési
pályára állította.

Amikor az öcskösökrõl kérdezem,
meggyõzõdésbõl mondja az inkább
még a tanulásban jeleskedõ 17 éves
Viktorról: „Ha fejben elrendezi ma-
gát, és az úszásra maximálisan kon-
centrál, akkor háton éppúgy kitûn-
het, ahogy én gyorson.”

Az meg majd kiderül, hogy a fi-
gyelmet magára éppen a „családi
gyenge számban”, a mellúszásban a
bajai Halászlé Kupán felhívó 12 éves
Krisztofer számára mi lesz az ideális.
Annyi biztos: akkor sem lesz
„macera”, ha csak úszik, mint hal a
vízben.

Gyurkó László (jobbról lent) a karácsonyt még családjával tölti

Búcsúzóul hat vidékbajnoki cím

Tíz aranyérmet szerzett a Vízmû SE Szekszárd csapata a Hódmezõvásár-
helyen megrendezett 12. országos rövidpályás vidékbajnokságon. A külö-
nítmény legeredményesebb tagja a hat elsõséget számláló Gyurkó László
volt, aki az összes gyorsúszó számot új egyesületi csúccsal nyerte. A
gyermek korosztály mezõnyében Csirzó Ádám vitt véghez hasonló bravúrt,
hiszen mindhárom mellúszó távon elsõként csapott a célba.
A szekszárdi bajnokok, felnõttek, 50 m gyors: 1. Gyurkó László 23.19. 100
m gyors: 1. Gyurkó L. 50.38. 200 m gyors: 1. Gyurkó L. 1:50.96. 50 m
hát: 1. Gyurkó L. 26.41. 4x100 m gyorsváltó: 1. Vízmû SE Szekszárd
(Gyurkó L., Gyurkó Viktor, Póla Ákos, Kesjár Csaba) 3:34.77. 4x200 m
gyorsváltó: 1. Vízmû SE 7:49.4. Serdülõk, 200 m hát: 1. Gyurkó Viktor
2:12.42. Gyermek, 50 m mell: 1. Csirzó Ádám 31.72. 100 m mell: 1.
Csirzó 1:10.19. 200 m mell: 1. Csirzó 2:31.97.
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VASÁRNAPI RECEPTAJÁNLAT

Makker-halászlé
Hozzávalók:
l 5 kilogramm vegyes hal (kárász, keszeg,

csuka, márna, angolna, kecsege)
l 1,5 kilogramm halikra
l 1,5 kilogramm pontyszelet
l tükör nyurgaponty
l 1 kilogramm süllõszelet
l 20 dekagramm vöröshagyma
l 1 deciliter vörösbor
l 2 evõkanál pirospaprika, só

A szabadban a megtisztított 5 kg vegyes
halat feldarabolom, amíg ezt készítem, a
kockára vágott vöröshagymát forralom 1
órát, ezután megfõzöm a feldarabolt vegyes
halakat, amikor jól megfõtt, az egészet kéz-
zel átmasszírozom a levével, hagymával
együtt. Majd ezen sûrû tésztamasszát a levé-
vel újból jól felforraljuk, kevergetéssel. Ami-
kor forr, beletesszük a megtisztított halszele-
teket és az ikrát is szétmasszírozva, a piros-
paprikát és a vörösbort, s a bográcsot le-
vesszük a tûzrõl, mert a halszeletek már
megfõnek a forró alaplében. Ízlés szerint
sózzuk, így a halászlében a halszeletek nem
fognak szétesni. Friss puha kenyérrel, kifõtt
tésztával fogyasztható. A hal igényli a folya-
dékot, ezért fontos a jó bor fogyasztása.

A 2006-os ka-
darka cseresz-
nye színû, fû-
szeres illatú vö-
rösbor. Ízében
a piros gyü-
mölcsöket fû-
szeresség és
kellemes sa-
vak kísérik. A
halászlébe és
a halászlé
mellé, de be-
s z é lg e t õ s
bornak is ki-
váló, jó ivá-
sú, kellemes
bor. Fo-
gyasztása
13-15 °C-
on ajánlott.

Borajánló:
Borműhely Kft. -
Rokka Kadarka

A BORAJÁNLÓ
az e'szencia Bortéka és Teashop.
Szekszárd, Garay tér 16.,
e-mail: borteka@freemail.hu
telefon/fax: 74/311-656)
támogatásával készült.

Háború a varázslények birodalmában

A közelmúltban Szekszárdon is bemutatták a városban élõ, Arykana mûvészné-
ven alkotó írónõ elsõ, A Sárkány és a Rózsa címû ifjúsági regényét.
A történet a fantázia világában játszódik. A varázslények nagy bajban vannak. Bé-
kés, idilli birodalmukat belsõ háború és a varázslatok pusztulása fenyegeti. Az
emberek világából ebben a válságos helyzetben két idegen érkezik, sebesülten
kerülnek a királyi várba. Beszélõ macska, öntörvényû könyvtár és egy jóslat,
mely szerint õk mentik meg az új barátaikat, kalandokba sodorják õket.

Itt az ideje a karácsony elõtti utolsó be-
vásárlási rohamnak, ami szabályosan
vonzza az alkalmi tolvajokat. Megjelen-
nek a bevásárlóközpontokban, piaco-
kon, pályaudvarokon, s minden alkal-
mat kihasználnak, hogy a vásárlók, vagy
utazók értékeit megszerezzék. A zseb-
tolvajok szemfülesek és ügyesek, de le-
gyünk mi még ügyesebbek!

Szívleljük meg a rendõrség tanácsa-
it. Ha nagyobb összeggel indulunk vá-
sárolni, a bankjegyeket több helyen
tartsuk. Ne járkáljuk nyitott táskával,
farzsebbe dugott tárcával, s ne tegyük
a bukszát a bevásárlókocsiba. Ne hagy-
juk értékeinket az autó utasterében.

Idegeneket, házalókat ne engedjünk
be a lakásunkba, még akkor sem, ha
„jótékonysági célra” gyûjtenek. Ha
több napra elutazunk, kérjük meg a

szomszédot, hogy naponta, különbö-
zõ idõpontokban ellenõrizze lakásun-
kat, a postaládát pedig ürítse ki. Fordít-
sunk figyelmet a pincék, garázsok, hát-
só bejáratok zárainak biztonságára.

Ezekben a napokban folyamatosan
járõröznek a rend õrei a bevásár-
lóközpontok és a karácsonyi vásárok
környékén, hogy segítsék a közleke-
dést a parkolókban, miközben azon
igyekeznek, hogy megakadályozzák a
bûncselekményeket. Ha mégis bajt
észlelünk, azonnal szóljunk nekik.

Igaz, hogy minden vásárló, minden
lakás és minden gépkocsi mellett
nem állhat rendõr, de saját érdekünk-
ben valamennyien megtehetjük a
csöppet sem bonyolult biztonsági in-
tézkedéseket, hogy nyugalomban tel-
jenek az ünnepek. - hm -

Vigyázat, zsebtolvajok!



Mûvelõdési Ház

DECEMBER 21-ÉN, ARANYVASÁRNAP,
9-13 ÓRA
Karácsonyi Kincsesház a márványte-
remben – Kézmûves foglalkozások a
márványteremben: apró ajándékok és
karácsonyi dekorációk készítése (méh-
viasz gyertya, mézeskalács sütés, textil-
díszek, karácsonyi virágkötészet,
origami, szalmacsillagok, gyékény-és
csuhédíszek, ajándékkísérõ kártyák,
kis karácsonyfadíszek).
Babajátszó a legkisebbeknek.
Vendégeinket egy pohár illatos kará-
csonyi teával várjuk a büfében!
A belépõjegy mellé tombolaszelvényt
adunk, mellyel érdekes játékokat lehet
nyerni! Tombolahúzás: 11.30-kor.
Belépõdíj: 700 Ft (gyermek), 300 Ft fõ
(felnõtt kísérõ és 4 év alatti gyermek).
A rendezvény támogatója: Húsvasaló
Étterem.

DECEMBER 22-ÉN (HÉTFÕ) 19.30 ÓRA
A Szekszárdi Madrigálkórus kará-
csonyi hangversenye a Mûvészetek Há-
za szervezésében a Megyeháza díszter-
mében.
Mûsor: Thomas Tomkins: Öt anglikán
anthem
Dietrich Buxtehude: Két lutheránus
kantáta
Elõadják: Francsics Ildikó szoprán, Jekl
László basszus, a Szekszárdi Kamara-
együttes, a Szekszárdi Madrigálkórus.

Belépõjegy: 1200 Ft, zenebarát bérlet-
tel. 600 Ft.

2009. JANUÁR 1-JÉN (CSÜTÖRTÖK) 16
ÓRA
Újévi koncert a Budapest Ragtime
Band-del a Garay Gimnázium díszter-
mében.
Jegy: 1200, zenebarát bérlettel. 600 Ft

Januári elõzetes

Színház a Babitsban
JANUÁR 19-ÉN (HÉTFÕ) 19 ÓRAKOR
A Garay Bérlet II. elõadása:
Vaszary Gábor: Ki a hunyó? Avagy Bu-
bus - vígjáték két felvonásban, a Buda-
pesti FOGI Színház elõadásában.
A szereposztásból: Gergely Róbert,

Rátonyi Hajni, Oszter Alexandra, Csala
Zsuzsa, Straub Dezsõ, Sáfár Anikó,
Harsányi Gábor.

JANUÁR 20-ÁN, KEDDEN, 19 ÓRAKOR
Az Óvodás Bérlet II. elõadása (10 óra-
kor Micimackó, 14 órakor Süsü bérlet)
Dr. Kertész György-József Viktor-Bor
Viktor-Csík Csaba: Vízipók, csodapók
- mesemusical a Budapesti Szabad Öt-
letek Színháza elõadásában.

JANUÁR 26-ÁN, HÉTFÕN, 19 ÓRAKOR
Hegedûs bérlet II. elõadása:
Boldog idõ - musical Zorán dalaira
Színpadra alkalmazta: Vándorfi László,
a Veszprémi Pannon Várszínház elõ-
adása.
A szereposztásból: Gazdag Tibor, Zaj-
zon Csaba, Egyed Brigitta, Koscsisák
András, Oravecz Edit, Hatás Andrea,
Kovács Ágnes Magdolna, Mag Dorina,
Horváth Bence.

Panoráma Mozi
NAGYTEREM
December18-31-ig
15.30 Madagaszkár 2. - szinkronizált
amerikai animációs film
December 18-23-ig

17.30 Alkonyat - feliratos amerikai ak-
ciófilm
20.00 Amikor megállt a föld - színes
szinkr. amerikai sci-fi
December 25-30-ig
17.30 Hazugságok hálója - feliratos finn
akció-dráma.
20.00 A zsaruk becsülete - feliratos
amerikai krimi

ART TEREM
December 18-23-ig
17.00 Amikor megállt a föld - színes
szinkr. amerikai sci-fi
19.00 A zóna - feliratos mexikói film
December 25-30-ig
17.00 Tízparancsolat - szinkronizált
amerikai film
19.00 Tekerd vissza haver - feliratos
amerikai vígjáték

Az ünnepek miatt nyitva tartásunk a
következõképpen módosul:

A mûvelõdési ház december 24-tõl
január 4-ig zárva. Nyitás január 5-én
hétfõn.

A Mûvészetek Háza (Munkácsy ki-
állítás) december 24-26., illetve de-
cember 31-én és janurár 1-jén zárva
tart.

Minden kedves látogatónknak na-
gyon szép, békés karácsonyt és boldog
újévet kívánnak a Babits Mihály Mû-
velõdési Ház és Mûvészetek Háza dol-
gozói.
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BABITS MIHÁLY MÛVELÕDÉSI
HÁZ ÉS MÛVÉSZETEK HÁZA

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

Budapest Ragtime Band

Újvárosi ünnep
A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus
Társaskör vezetõsége a közösség nevé-
ben szeretettel hívja Önt és családtag-
jait december 21-én15 órára a Szent
István Házba (Rákóczi u. 69-71.), a Tár-
saskör karácsonyi ünnepségére, majd
január 1-jén, csütörtökön, 15 órára az
újesztendõ pezsgõs köszöntésére.

A két ünnep között, december 27-
én, Szent János apostol ünnepén, 18
órától borszentelést és bált tartanak a
Szent István Házban, ahol vacsora
közben meg is kóstolják a bort. Akik
szeretnének részt venni a vacsorán,
legkésõbb december 23-ig jelezzék a
Társaskör fogadó óráján (keddenként
16-18 óráig a Szent István Házban)
vagy Horváthné Editnél (313-175,
20/52-46-820). A részvételi díj 1000 Ft.

A Tolna Megyei Gyermek és Ifjúsági
Közalapítvány a téli szünidõben, de-
cember 22-23., illetve 29-31. között szí-
nes programokkal várja az aktív kikap-
csolódást kedvelõ gyerekeket, fiatalo-
kat.

Amit kínálunk: asztalitenisz, sakk,
társasjátékok, vetélkedõk, ügyességi
játékok naponta 9.30-12 és 14-17.30
óra között. S ami kérhetõ: teremfoci,
kosár- és röplabdapálya-használat na-

ponta 14 és 17 óra között, elõzetes be-
jelentkezés alapján.

Sportpálya használattal kapcsolat-
ban jelentkezni az adott napon Posta
Ágnesnél lehet a 06-20/411-9144 tele-
fonszámon.

A programokkal a Béla király tér 6.
szám alatt várunk minden érdeklõ-
dõt.

További információ: Keller Kata
(tel.: 06-30/503-8238).

Programok a téli szünidõben

10. Bartina 30/15 Teljesítménytúra

Az Ifjúsági Unió Szekszárd Gyalogostúra szakosztálya 2009-ben 10. alka-
lommal szervezi meg a 15/30 km-es Bartina Teljesítménytúrát, mellyel cél-
ja a korábbi évekhez hasonlóan megtörni a hosszú téli otthon ülést, és ki-
csalogatni a túrázókat a gyönyörû (havas?) Szekszárdi-dombságba.
A túra idõpontja: 2008. január 17. (szombat)
Nevezés és rajt: Szekszárd, 5. sz. Általános Iskola (Béri B. Á. u. 89.)
6:30-9:30 óra. A kakasdi rajthelyre az iskolától és az autóbusz-állomásról
különbuszok szállítják a résztvevõket.
Szolgáltatás: tea, forralt bor, csokoládé, gyümölcs, zsíros kenyér, jelvény.
Nevezési díj: 600 Ft (elõnevezés esetén 550 Ft), MTSZ és TTT tagoknak
550 Ft (elõnevezés esetén 500 Ft).
Elõnevezés: december 22-ig! Elõnevezõknek és az elõnevezési díjat de-
cember 22-ig befizetõknek jutalom póló.
Aki legalább hét Bartina-teljesítménytúra jelvényt bemutat, az meglepetés
ajándékot kap!
További információ: Majkut Milán, tel.: 20/978-9292, milan@ifu.hu;
Boldizsár Zoltán: tel.: 20/516-2811, zoltan.boldizsar@siemens.com
Kérjük, a túrára hozd magaddal a bögrédet!

Pars Krisztián
az Atlétikai Gálán

Az Atlétikai Club Szekszárd és a Sport-
élmény Alapítvány 2009. január 10-én
elsõ alkalommal rendezi meg a Szek-
szárdi Atlétika Gálát.

A Babits Mihály Mûvelõdési Ház
Márványtermében 19 órakor kezdõ-
dõ rendezvény vendége lesz Pars
Krisztián, a pekingi nyári olimpia
ezüstérmes kalapácsvetõje, továbbá
Dornbach Ildikó szövetségi kapitány
és Gyulai Márton, a Magyar Atlétikai
Szövetség fõtitkára.

A Szekszárdi Atlétika Gálára és az
azt követõ fogadásra jegyek 4000 Ft-
os áron a Szász Sörözõben kaphatók
december 30-ig. A rendezõk minden-
kit szeretettel várnak!
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KÖZLEMÉNYEK

KÖSZÖNET AZ 1 SZÁZALÉKÉRT

A Nyitott Világ Alapítvány (Szekszárd,
Béla király tér 6.) köszönetet mond
mindazoknak, akik személyi jövede-
lemadójuk 1 százalékával támogatták
az alapítvány tevékenységét. A befolyt
447 087 Ft-ot nyelvoktatásra, diákjaink
külföldi nyelvgyakorlatára, valamint ha-
zai nyelvtábor szervezésére fordítjuk.

GYÖNGYSOR ALAPÍTVÁNY

A megyei bíróság végzése alapján be-
jegyzésre került a Gyöngysor Alapít-
vány (Szekszárd, Alisca u. 12.), amely-
nek céljai között szerepel segítség
nyújtása pszichiátriai problémákban
érintetteknek krízishelyzetük megoldá-
sához, egyéni és csoportos tréningek-
kel elõsegíteni az egyéni és társadalmi
konfliktusok kezelését, továbbá támo-
gatást adni az önsegítõ, önérvényesítõ
képességük kialakításához. Az alapít-
vány kuratóriuma: Nagy Károlyné el-
nök, Panta József titkár, dr. Papp István
Csongor.

HORVÁTH ISTVÁN polgármester

Január 20. (kedd) 16-18 óráig

Polgármesteri tárgyaló

II. sz. választókerület

Január 27. (kedd) 16-18 óráig

Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mû-

vészetoktatási Intézmény (volt 2. számú Általá-

nos Iskola) Szekszárd, Zrínyi u. 78

JEGYZÕ

Minden szerdán 10-12 óráig

Polgármesteri Hivatal I. em. 40. sz. iroda

DR. HAAG ÉVA alpolgármester

Január 20. (kedd) 16-18 óráig

Polgármesteri Hivatal I. emelet 36. sz. iroda,

V. sz. választókerület

Január 27. (kedd) 16-17 óráig

Gyakorló Iskola, Rákóczi u. 1.

ÁCS REZSÕ alpolgármester

A hónap harmadik hétfõjén 14-15 óráig

Polgármesteri Hivatal I. em. 40. sz. iroda,

III. sz. választókerület

A hónap második csütörtöke 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

CSILLAGNÉ SZÁNTÓ POLIXÉNA

képviselõ, IV. sz. választókerület

A hónap második keddjén 16-17 óráig

Babits Mihály Általános Iskola

DR. TÓTH GYULA képviselõ

VI. sz. választókerület

A hónap harmadik hétfõjén 16-17 óráig

Babits Mihály Általános Iskola

DR. BALÁS ÁKOS képviselõ

VII. sz. választókerület

A hónap elsõ hétfõjén 17-18 óráig

Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselõ

VIII. sz. választókerület

A hónap elsõ hétfõjén 18-19 óráig

Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

KEREKES CSABA képviselõ

IX. sz. választókerület

A hónap elsõ szerdáján 17-18 óráig

Polgármesteri Hivatal fsz. 4. 

MÁTÉ PÉTER képviselõ

X. sz. választókerület   

A hónap második hétfõjén 17-18 óráig

Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselõ

XI. sz. választókerület

A hónap elsõ és harmadikkeddjén 16-17

óráig, Szekszárd, Mikes u. 24.

CSERNUS PÉTER képviselõ

XII. sz. választókerület

Január 13. (kedd) 17-18 óráig

5. sz. Általános Iskola

TÓTHI JÁNOS képviselõ

XIII. sz. választókerület

Január 12.  (hétfõ) 17-18 óráig

Január 26.  (hétfõ) 17-18 óráig

5. számú Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselõ

XIV. sz. választókerület

A hónap második hétfõjén 17-18 óráig

Szõlõhegyi Óvoda, Könyvtár-épület

HALMAI GÁBORNÉ képviselõ

A hónap harmadik csütörtökén 16.30-18.00

óráig, Szekszárd, Mikes u. 24.

Bejelentkezés: 20/215-1023 telefonon

SCHOECK KÁROLY képviselõ

A hónap elsõ keddjén 16.30-17.30 óráig

Szekszárd, Mikes u. 24.

JOBBAN ZOLTÁN képviselõ

A hónap második keddjén 17-18 óráig

Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

HORVÁTH JÁNOSNÉ képviselõ

A hónap elsõ és harmadik keddjén 16-18

óráig, Szent István Ház, Rákóczi u. 69.

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselõ

December 19. (péntek) 15-16 óráig

5. Számú Általános Iskola

DR. TÓTH CSABA ATTILA képviselõ

A hónap harmadik hétfõjén 17-18 óráig

Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

HORVÁTH LÁSZLÓ képviselõ

A hónap harmadik keddjén 17-18 óráig

Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

Bejelentkezés: 30/2470-750-es telefonon

ILOSFAI GÁBOR képviselõ

A hónap második szerdáján 17-18 óráig

Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

POLGÁRMESTER, JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
JANUÁRI FOGADÓÓRÁJA

Ügyfélfogadás
az okmányirodán

Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a szek-
szárdi okmányiroda ügyfélfogadási
rendje december 19-tõl 31-ig az alábbi-
ak szerint alakul:
December 22. (hétfõ): 12-16;
december 23. (kedd): 8-12;
december 29. (hétfõ): 12-16;
december 30. (kedd): 8-12
december 31. (szerda): leltár miatt szü-
netel az ügyfélfogadás.

Deja vu, avagy gondolatébresztõ könyvajánló
Bosszantó szokásom, hogy mielõtt
befejezném az éppen elkezdett
könyv olvasását, már egy újabba kez-
dek. Néha elõfordul, hogy párhuza-
mosan három-négy könyvet is lapoz-
gatok, persze mindig azt, amelyik a
kezembe kerül.

Nemrég viszont egy mû esetében
hátborzongató deja vu érzés fogott
el. Szinte egyhuzamban olvastam vé-
gig, de még utána is sokáig hatása
alatt voltam.

Csak egy rövidke részt szeretnék
kiemelni a könyvbõl. Mindenki saját
tetszése alapján döntse el, hogy emlé-
kezteti-e valamire…

„… amikor Richard Nixon, a hiva-
talban lévõ (amerikai) elnök lemon-
dásra kényszerült, mert cáfolhatat-
lan bizonyítékok kerültek napvilág-
ra (többek között az õ általa készí-
tett magnetofon felvételek) tanu-

sítván, hogy többszörösen hazudott,
mocskos trükköket alkalmazott, s a
cimborái segítségével igyekezett rá-
szedni az egész amerikai népet.”

Hát eddig az idézet. Akiben esetleg
gyanú támadna, hogy egy, a szöveg-
környezetébõl kiragadott részletrõl
lenne szó, kérem, olvassa el Anthony
Pratkanis-Elliot Aronson: A rábeszé-
lõgép címû alkotását.

Meglátásom szerint a könyv egy-
szerre szórakoztató és tanulságos ol-
vasmány, hiszen a meggyõzés min-
dennapos technikájáról, annak elmé-
leti és gyakorlati fogásairól kapunk át-
fogó képet. Könnyen érthetõ stílusá-
val, és az elemzett témába vágó ironi-
kus és a sok helyen használt karikatú-
ráival, lebilincselõ írás.

A két amerikai szerzõ világhírû
szociálpszichológus. Kutatásaik arra
próbálnak választ adni, hogy miként

viselkedik az ember csoportban, csa-
patban, csordában, kis és nagy közös-
ségben – egyszóval a társadalomban.
Nagyító alatt láthatjuk, érthetjük meg
azokat a pszichológiai folyamatokat,
mechanizmusokat, melyek fõszerep-
hez jutnak a meggyõzés és a propa-
ganda napi gyakorlatában. A szerzõk
rámutatnak, hogy a média milyen
módon képes az egyén cselekvését,
gondolkodását és az õt körülvevõ vi-
lágról alkotott képét befolyásolni, de
ezek mellett segítenek védekezni a
nem kívánt propaganda ellen, elõve-
títve így a tömegkommunikációnak
egy kontrolált lehetõségét.

A rábeszélõgépben olvashatunk
Husszeinrõl, a Clinton-Lewinsky bot-
rányról, arról, hogy melyek azok a fo-
lyamatok, ahol a politikusok, üzletkö-
tõk, „porszívó-ügynökök”, orvosok
vagy szülõk ugyanazt az eszközt hasz-

nálják céljaik eléréséhez. Az úgyneve-
zett demokratikus politikai beren-
dezkedésû államokban egyre kifino-
multabb propagandatechnikákat vet-
nek be.

A szerzõk meggyõzõdése, hogy a
demokrácia túlélésének egyetlen esé-
lye, ha két feltétel egyszerre teljesül:

1. A rábeszélõk megtanulják az
üzeneteiket eljuttatni az emberek-
hez anélkül, hogy megsértenék az
esélyegyenlõség és a tisztesség sza-
bályait.

2. A választópolgárok eléggé felké-
szültek lesznek ahhoz, hogy bizton-
sággal megkülönböztessék az egye-
nes, igaz beszédet a csûrés-csavarás-
tól. A bûnt a becsülettõl, a versenyt a
csalástól.

Ha veszik a „fáradságot”, és elolvas-
sák a könyvet, talán könnyebb lesz... 

sultanus
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Azokban a napokban, midõn Máriának elközelgett az
ideje, s a mennyei seregek meglepetve tapasztalták,
hogy, lám, valami szokatlan és különös izgalom tük-
rözõdik az Úr örökké békés-derûs ábrázatán, igen,
mintha valósággal megpendült volna a zsibbadt idõ
égi hárfahúrja. A bárányfelhõk leheletnyit rebbentek
a végtelen mezõkön, ahol minden sóhaj évezredek
fuvallatának érzõdik, s miközben a földi pásztorok
bõrét forró veríték párázta, a határtalan birodalom
csöndes szegletében megdobbant egy huncut kis an-
gyalka szíve.

A csöppnyi teremtmény, aki az angyalok karának
harmad-rendjébe tartozott, s akit a gyarló földi véle-
kedés afféle segédszellemnek gondolhatna, prózai
foglalatosságában évszázadok óta a csillagszemetet
söprögette a felvilág félreesõ zugaiba, hogy az üstö-
kösök el ne botoljanak benne. Néha-néha gyom gya-
nánt tépdesett ki egy-egy izgága galaxist, máskor, ha
társai nem figyeltek rá, elgolyózgatott az apró, lakat-
lan bolygócskákkal. Most is hasonló csínytevésre ké-
szült a bóbiskoló fõangyalok háta mögött, de tudatá-
ba szárnyacskái közül furcsa dallam zizzent, ami sus-
torgó melegséggel töltötte el egész pöttöm lényét.

Tekintetét akaratlanul a Földre irányozta, amely-
nek dolgaival eddig nemigen törõdött, de nem lehe-
tett olyan oktalan és kicsinyke lélek, hogy egyetlen
pillanat alatt meg ne értse: ott most soha nem látott
csoda készülõdik. A nehéz órák édes terhet sejtet-
tek, várva az alanti világ legreménytelibb percét, s
idefent mindenkiben felgyûlt az igyekezet az Úr
szándékának beteljesítésére. Legtöbben az emberek
fölött virrasztottak, vagy újabb imákat helyeztek a
Mindenható lába elé; volt, aki lenge szárnyaival terel-
te a felhõket, nehogy a jámbor pásztorok eltévedje-
nek, mások a háborgó szeleket hajtották vissza a he-
gyek közé, de akadt gazdája a jászol illatának és Jó-
zsef, az ács fogyatkozó türelmének is. Mihály büsz-
kén suhogott az õrködõ kerubok élén, Ráfael szor-
gosan gyûjtötte akarattá az isteni gyógyerõt, Gábri-
el, ama titokzatos üzenet hírnöke, a szeráfok kórusá-
val próbált a gyõzedelmi kardalra.

Mindenki ujjongott és örvendezett, csak az a véz-
na lelkecske lett egyre tanácstalanabb. Elõször arra
gondolt, milyen meghitt lenne, ha a szunnyadó mé-
hektõl viaszt csenne, abból gyertyát melengetne a
kisded örömére. Jézuska dicsfénye - ötlött az eszébe -
úgyis gyengéd fényben füröszti majd a szemeket és a
lelkeket, s minek akkor versengeni, ráadásul ilyen
esetlen, tûzveszélyes vállalkozással odatolakodni.
Hosszan töprengett az összes virágon, amit csak is-
mert, vagy esetleg ez alkalomra felkutathatna valami
különlegesen ritkát is, de hát akkor a Teremtõ kertjé-
bõl ajándékozná meg õt, magát… Beállhatna talán az
egyik csöndesen parancsra váró csapatba, ám ehhez

végképp nem volt kedve, mert ahogy néhanap magá-
nak is titkon bevallotta, de legalábbis gyanította: a hi-
úság nyomainak szelíd gyártási hibájával készülhe-
tett õ az idõk kezdetén. Valójában az is elképzelhetõ,
hogy alkotójának játszi szándéka szerint nem lett hol-
mi tucat-angyal. Pedig úgy mennyivel egyszerûbb le-
hetne minden…

Mégis, mintha a remény balzsamát hintené mák-
szemnyi önérzetére, most, igen, most õt biztatja az a
halvány mosoly, neki üzen az Atya bölcsességével s a
világra készülõ Fiú ártatlanságával. Elhessegette a
gondolatot, hogy nem õt kereshette, inkább másokra
sugárzott ama ösztönzõ pillantás, s szinte belereme-
gett a gyönyörûségbe, mert megvan, megvan, mit is
fog õ remekelni meglepetésként. Valami szép-egy-
szerût, titkos kedves-szerényet.

Hiszen a zord észak jövendõ keresztényeinek egy-
szerû lesz majd minden: festményeiken tél, jég és zúz-
mara, a királynak mondott pásztorok bundákba búj-
tatva, s melegséget csakis a lángos csillag meg a szent
család fog árasztani. Pedig Betlehemben most is in-
kább a tavasz szellõje csiklandozza a fák rügyét, a haj-
nali harmat csupán enyhíti a várakozásteli órák szo-
katlan hõségét. Igen, tudta már, a most még vajúdó
Máriának fog kedveskedni vele, hamarosan kimerül-
ten lecsukódó pillája alá küldi az õ saját ajándékát.
Benne lesz mindaz, amit el szeretne mondani, de ta-
lán még jobb lenne eltáncolni vagy dúdolni halkan,
mint a szférák zenéjét.

Légies szárnyaival hangtalanul és látszólag céltala-
nul lebegett az égbolton, messze cikázott a bõvizû
óceánok, fodrozódó tengerek, hömpölygõ folyók,

csevegõ patakok és dombhajlatba bútt források fö-
lött. Serény munkájában nem feledte az igyekvõk iz-
zadságát, a szomorúak fátyolos szemét, a sóhajok és
nevetések páráját, a hegyre hágók légszomjas lihegé-
sét. Leste a rengeteg erdõk lebbenõ leheletét, loholó
vadak ziháló forróságát, fújtató lovak ínfeszítõ erõlkö-
dését, a szunnyadó vándorok horkolását, édesedõ
gyümölcsök álmát.

Maga is megszeppent, hogy mi mindenrõl kellene
hírt adnia. Hogyan lesz õ erre képes? Lehet-e egyetlen
pillanatba sûríteni színeket és vágyakat, fájdalmat és
kívánságot, fagyba a forróságot? Reszketõ szívecskéjét
csak nehezen tudta megerõsíteni. Végül aztán mégis-
csak nekiveselkedett: mért és számolgatott, szimmet-
riába és csillogásba mentette az érzéseket és gondola-
tokat, könnyedségbe a bonyolultságot, fénybe fonta a
dallamokat, hártyavékonyságba a nyomasztónak hitt
terheket. Mikor elkészült, azon kapta magát, hogy
szinte diadalmasan elégedett, de következõ pillanat-
ban már megint kétségek gyötörték. Mindenesetre
szélsebesen megindult, mert odalenn, íme, megszüle-
tett a gyermek, s a királyok ugyancsak közelegtek.

Áthatolt a sûrûsödõ idõn – majd fellökte a kódorgó,
világmorzsákat játszó meteorokat – s egyetlen röppe-
néssel a Föld légkörének legkedvezõbb pontjára ért,
ahogy azt már jó elõre eltervezte. Most lépnek be az
istállóba a vendégek, köszöntik Józsefet, aki elhárítja a
nem õt illetõ megtiszteltetést. Máriának nyújtják Jé-
zusnak vitt ajándékukat, s az ifjú anya megilletõdik. Õ
is, a pásztorok is hasztalanul keresik a szavakat.

És most, most ér oda az angyal. A kisdeden kívül
senki nem látja, inkább csak érzi jelenlétét. Nem akar
zavarni, csöndesen vár. Aztán elõveszi parányi megle-
petését, Máriához lép, s a félhomályban észrevétlenül
arca gödröcskéjére helyezi. A jövevények éppen kér-
dezni akarnak valami nagyon-nagyon fontosat, ami-
kor a fiúcska gügyögve felnevet. A féltve féltett aján-
dék szempillantás alatt felmelegedett, odalett gondo-
san formázott alakja, egyetlen piciny gömbbé, szinte
kiperdülõ anyai könnyé olvadt.

Ott csillogott benne a földkerekség minden szo-
morúsága és szenvedése.

Az angyalka maga is meglepõdött, hiszen dehogyis
akarta õ a szent óra áhítatát megzavarni. A fél világot
bejárta azért, hogy mindenünnen szebbnél szebb
örömöt szerezzen. Lám, ez lett belõle. Lelkét e pilla-
natban olyannak érezte, mintha átfújna rajta a szél…

A kis Jézus azonban mozgolódni kezdett, kinyúj-
totta apró karjait, dicsfénye enyhén felizzott, miköz-
ben anyja keblére vonta, õ pedig – mintha ez a legter-
mészetesebb mozdulat lenne – letörölte a homály-
ban fénylõ cseppecskét. Az Úr elmosolyodott, s az
angyal nem értette, miért, hiszen õ csupán Mária ar-
cára vitte azt az ártatlan hópelyhet…  Töttõs Gábor

Betlehemi hópehely (mesemondás)

DECEMBER 22-ÉN

145 éve, 1863-ban született Bodnár
István újságíró, költõ, helytörténész, a
kaszinó utolsó elnöke. 135 éve,
1873-ban alakult meg a megyénk el-
sõ önkéntes tûzoltóegylete.
DECEMBER 23-ÁN

125 éve, 1883-ban a Tolnamegyei
Közlöny cikkei köszöntötték a Szeg-
zárdi Önkéntes Tûzoltó Egyletet, mely
tíz év alatt 63 oltást végzett.

DECEMBER 24-ÉN

190 éve, 1818-ban született János
öccse, Garay Alajos plébános, író,
költõ, több kötet szerzõje, hitéleti fo-
lyóirat szerkesztõje.
DECEMBER 25-ÉN

160 éve, 1848-ban Garay János fele-
sége szoptatási tanácsot adott
Szendrey Júliának.
DECEMBER 26-ÁN

90 éve, 1918-ban a harctérrõl vissza-
tért Göde Lajos református lelkész Ha-
lotti beszédek címû könyvét adták ki.

DECEMBER 27-ÉN

120 éve, 1888-ban a megyeszékhe-
lyen megindult az elsõ helyi nõújság,
a Tolnamegyei Hölgyek Lapja.
DECEMBER 28-ÁN

200 éve, 1808-ban Szekszárd fia,
Szüts István György bölcseletprofesz-
szor, pesti egyetemi rektor elsõ, filo-
zófiai tárgyú mûve jelent meg.
DECEMBER 29-ÉN

105 éve, 1903-ban katolikusaink el-
határozták: 1904-ben a hitközségi
adó az államinak ötöde lesz.

DECEMBER 30-ÁN

105 éve, 1903-ban elcsodálkozott az
a fiatal iparos, akihez tavasszal ello-
pott malacait hízott disznóként vitte
vissza a tolvaj, és cédulán tudatta ve-
le: azért tette ezt, mert nazarénus lett.
95 éve, 1913-ban rabiskolai vizsgát
tartották a szekszárdi fogházban.
DECEMBER 31-ÉN

80 éve, 1928-ban beszámolt munká-
járól az 1927-ben alakult mentõegye-
sületünk, mely 1095 esetben nyújtott
segítséget.
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