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AJÁNDÉK A VASÁRNAPTÓL:
2010-ES NAPTÁR 12. OLDAL

Kedves Olvasóink!

Lapunk idei utolsó számát tartják kezükben. Az év vége felé kö-
zeledve mindenki mérleget készít: hogyan végezte feladatát az
óesztendőben. A Szekszárdi Vasárnap 2009-ben 46 hétvégén ju-
tott el a városlakókhoz, hogy közéleti, gazdasági, kulturális és
sport témájú írásokkal tájékoztassa olvasóit. Szerkesztőségünk
tagjainak nevében remélem, tettük ezt az Önök megelégedésére.

Találkozzunk 2010 januárjában!

Békés, boldog karácsonyt!

A CSOMAGOK
MEGLEPETÉSEKET
REJTENEK 

SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA

5. OLDAL 8-9. OLDAL
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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,

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

Ilyenkor decemberben.

…És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorúan nézek,

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

S ne csak így decemberben. Fekete László fõszerkesztõ
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INTERCITY-VEL BUDAPESTRE. Vasárnap óta új menetrend szerint közlekednek
a vonatok. A régió és a megye ellenzéki parlamenti képviselõinek, és az
utazóközönség nyomásának engedve a MÁV Start Zrt. Gemenc InterCity néven
naponta közvetlen járatot közlekedtet Bajáról Szekszárd érintésével Budapestre.
Mostantól kétóránként indul egy motorvonat is, amellyel mindössze tízperces vá-
rakozással elérhetõ Sárbogárdon a Budapest-Pécs InterCity. Az új motorvonattal
családi nap keretében ismerkedhettek az érdeklõdõk a vasútállomáson.

VÉRADÁS A VÁROSHÁZÁN. Hagyományteremtõ szándékkal szervezett véradást
a Vöröskereszt szerdán a polgármesteri hivatalban. A városháza dolgozói mellett
magánszemélyek és a Szekszárdi UFC edzõi is karjukat nyújtották. Gulyás Kata-
lin megyei igazgató elmondta: összesen huszonnégyen adtak vért, közülük tízen
– így Horváth István polgármester is – most elõször. A véradó állomáson decem-
ber 23-ig naponta várják az önzetlen segítõket, de 28-án és 30-án is nyitva tarta-
nak. Képünkön Fehér Attila, az UFC elnöke és Horváth István polgármester.

Könyvbemutató
televíziósokkal

■ Élénk érdeklõdés kísérte december 12-én es-
te a vármegyeháza dísztermébe meghirdetett
közönségtalálkozót, amelyen a Hír TV háziasszo-
nya, Borbás Mária, valamint két hírolvasó-be-
mondója, Farkas Boglárka és Rabb Ferenc tett
eleget a Parázsló Egyetem meghívásának. Az ap-
ropót Farkas Boglárka Befejezetlenül címû, ön-
életrajzi ihletésû kötetébõl olvastak fel novellá-
kat, verseket munkatársai, de a szerzõnõ is bepil-
lantást adott életébe, a közönség által feltett kér-
dések nyomán is...

Az elõadást vezetõ Borbás Mária elmondta:
úgy érzi, a kötet, melyet elhoztak, egy tiszta lel-
kületû magyar ember írását adja vissza. „E
könyv lapjain a szerzõnõ, a kolozsvári születésû
Farkas Boglárka lelke tükrözõdik. Míg egyesek
a Playboyban mutatkoznak, addig kolléganõnk
intelligensebb stílusban 'meztelenedik le', meg-
mutatva lelkivilágát, leírva érzéseit, emlékeit,
melyek gyermekkorától elkísérték.”

A szerzõ elmondta: a híradósok legfõbb eré-
nye, ha nem látszik az arcukon a hírekrõl
alkotott véleményük. Sokan kérdezték, miért
nem mosolyog többet. Válasza egyszerû: annyi
negatív dolog történik az országban, hogy
„nincs miért”, s a jelen helyzetbõl nem lesz egy-
szerû hazánknak felállnia.

Farkas Boglárka 18 éve híradózik, pályafutását
a Duna TV-nél kezdte, s a történetek, melyek he-
lyet kaptak a könyvben, sokszor 8-10 éve folya-
matosan íródnak. „Azt nem tudom, hogy jó, vagy
rossz, de én vagyok” – folytatta a kötet jellemzé-
sét, hozzátéve: semmi olyan nincs benne, amit
mások ne tapasztalnának meg döntési helyze-
tekrõl, vagy mindennapos visszajelzésekrõl.

A felolvasás alkalmával történeteibõl elõtûnt
gyermekkora nagyszobája, melyben a szõnyeget
három országra osztották fel testvéreivel, ellátva
útlevéllel, pecséttel, ahol unitárius pap édesapja
titokban hallgatta rongyosra az átcsempészett
István, a királyt, s mely helyen sokáig hitte: a vi-
lág valahol Székelyföld és Kolozsvár között van,
de tudta: „valahol messze van egy hely, ahol léte-
zik traubiszóda, gömb alakúak a rágógumik, és
gyönyörûek a babák”. Gyimóthy Levente

Eredménnyel járt az a törek-
vés, hogy az önkormányzatok
megőrizzék befolyásukat a
szemétszállítási díjakra – je-
lentette be szerdán Ács Re-
zső, a megyeszékhely alpol-
gármestere.

I. I.

A Környezetvédelmi és Vízügyi Mi-
nisztérium december elején jóvá-
hagyta ugyanis azt a közfeladat-ellá-
tási szerzõdést, amelyet az e célra
létrehozott társulás köt meg a gesz-
torral, s mûködteti a Regionális
Kommunális Nonprofit Zrt.-n
(ReKom) keresztül a cikói hulla-
déklerakót. A ReKom-ot száz önkor-
mányzat hozta létre. Cikóra a Dél-

Balaton és Sió Völgye hulladékgaz-
dálkodási rendszer ezen települése-
irõl szállítják majd a hulladékot
Komló, Mohács, Bonyhád, Szek-
szárd, Tolna és Bátaszék körzeté-
bõl, valamint a Tamásitól délre esõ
községekbõl.

Mint ismeretes, 204 önkor-
mányzat mintegy 13 milliárd fo-
rintot nyert el uniós pályázaton a
hulladékgazdálkodási rendszer ki-
építésére, amelynek a része a
cikói lerakó megépítése is.

Drága a hulladékszállítás –
mondta az alpolgármester, de ná-
lunk a díj fele-egyharmada, mint
azokban a térségekben, ahol nyílt
közbeszerzési eljárás keretében
multinacionális cégek nyerték el a
lehetõséget. A Dél-Balaton és Sió

völgye Regionális Hulladékgazdál-
kodási Rendszer elsõ öt évében alig
történt valami. Az események 2006
õszén gyorsultak fel, amikor a szek-
szárdi önkormányzat javaslatára
visszavonták a lerakó mûködtetésé-
re kiírt nyílt közbeszerzési eljárást.
Ezt követõen kellett megtalálni azo-
kat a jogi megoldásokat, amelyek
végül is biztosítják az önkormány-
zatok befolyását az árakra.

A tervek szerint – s ha minden
szükséges technikai feltétel és en-
gedély meglesz – 2010 januárjá-
ban megkezdheti mûködését a
hulladéklerakó. Ez azonban a la-
kosság számára nem jelent válto-
zást, mert a díjstruktúrát idén nyá-
ron már ennek a tudatában fogad-
ták el az önkormányzatok.

■ A Mûvészetek Házában tartott borárve-
réssel „mutatkozott be” Szekszárd egyik leg-
fiatalabb civil szervezete, a Mattioni Eszter
nevét viselõ hölgyklub. A jótékony célú ese-
ményen egy új mobil inkubátor beszerzésé-
hez gyûjtöttek pénzt, amellyel a megyei kór-
házban több mint egy évtizede szolgáló mû-
szert cserélnék le. Az árverésre egy ember-
ként mozdultak meg a szekszárdi borászok,
illetve a város cégei és magánszemélyei. A fel-
ajánlott 25 tétel összesen 659 ezer forintért
kelt el, míg a támogatói jegyekbõl további
142 ezer forint bevétel származott. Ezt a 801
ezer forintot egészítette ki a Vagyonkezelõ
20, egy magánszemély pedig öt ezer forint-
tal. Az összeget a hölgyklub dr. Harangi Fer-
enc osztályvezetõ fõorvosnak adta át.

Januárban indulhat a cikói lerakó
Az önkormányzatok szabhatják meg a hulladékszállítás árát

Jótékony célra árvereztek borokat
Nyolcszázezer forint gyûlt össze a mobil inkubátorra

Borbás Mária vezette a borárverést
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Nem drágulnak a közüzemi díjak
A decemberi közgyûlés elõtt kerek évfordulót ünneplõ szekszárdiakat köszöntötték a városházán

Nem nőnek jövőre azok a közüze-
mi és egyéb díjak, amelyekre a
közgyűlésnek közvetlen befolyá-
sa van. Így döntött idei utolsó
rendes ülésén a testület. 

I. I.

A megyeszékhely közgyûlésének csü-
törtöki ülésén Horváth István polgár-
mester bejelentette: jövõre nem emel-
kednek azon közüzemi díjak, amelyek-
re az önkormányzatnak közvetlen be-
folyása van. Ezzel is enyhíteni szeretné-
nek a város lakosságának terhein. Ács
Rezsõ alpolgármester kiemelte: már
ezért érdemes volt visszavásárolni a
vízmû és a hulladékszállítási cég el-
adott tulajdonrészeit.

Nem emelkedik tehát jövõre a víz-
és a csatornadíj. Nem kell többet fizet-
ni a szemétszállításért sem. Ugyan-
csak könnyítés, hogy jövõre nem ne-
gyedévente, hanem kéthavonta szám-
lázzák a szemétszállítási díjat. Nem vál-
tozik a szippantott szennyvíz elszállí-
tásának és ártalmatlanításának a díja
sem. Határozatot született arról is,
hogy a városi tulajdonú cégek, a víz-
mû és az Alisca Terra összesen 3 millió
forintot fizessenek be a díjhátraléko-
sokat támogató közalapítványnak.
Nem nõnek jövõre a közterület hasz-
nálatának díjai, miként a temetõi szol-
gáltatásokért sem kell többet fizetni.

Egy rendelmódosítás értelmében
viszont helyszíni bírságot szabhat ki a
közterület-felügyelõ, ha valaki zöldfe-
lületen parkol.

A szolgáltatások díjai közül egyedül
a helyi buszközlekedés tarifái emel-
kednek. A Gemenc Volán 5-6 százalé-
kos áremelést kezdeményezett, amit a
közgyûlés el is fogadott. Ezek szerint a
menetjegyek ára az eddigi 165-rõl 175
forintra, az összevonalas bérlet ára
4300-ról 4520 forintra emelkedik. A
tanuló és nyugdíjas bérletért mind-
össze 70 forinttal kell többet fizetni
jövõre (1310/1380 Ft).

A város gazdálkodásával kapcsola-
tos tájékoztatóból kiderült, hogy az
elsõ háromnegyed év tényei azt mu-
tatják, a költségvetés tartható annak
ellenére, közel 475 millió forinttal ke-
vesebb az állami támogatás. Ács Re-
zsõ alpolgármester elmondta, több
mint 800 millió forinttal csökkentet-
ték idén a kiadásokat a tavalyi hasonló

idõszakhoz képest. Horváth István
polgármester elmondta: a város fele-
lõs gazdálkodását jelzi, hogy minden
beruházáshoz, így a tavasszal induló
fürdõépítéshez, Agóra-programhoz
és a belváros rehabilitációjához is ren-
delkezésre áll az önerõ.

Nem örömmel, de megszavazta a
közgyûlés azokat a módosításokat,
amelyek abból adódnak, hogy jövõre
már nem az önkormányzatok, hanem
az APEH szedi be az iparûzési adót.

Születésnapi köszöntõ
Ünnepi hangulatban kezdõdött a

közgyûlés: harmadik éve köszönti
ugyanis a testület azon hatvanéves,
vagy annál idõsebb polgárát, akik ke-
rek születésnapjukat ünneplik, s mun-
kás életük során sokat tettek a közért.

Akiket idén köszöntöttek

90 éves: Posta Lajosné pedagógus.
85 évesek: Szíjártó István kereske-

dõ, Tarjányi Ágoston kántor-tanító. 
80 éves: dr. Tollár Tibor ügyvéd.
75 évesek: dr. Dittrich József ügy-

véd, dr. Nagy Elemér agrármérnök,
Jencski Ferenc köztisztviselõ, Szend-
rei Mihály autószerelõ-mester. 

70 évesek: dr. Balogh Ádámné dr.
Erdõsi Mária orvos, dr. Ótós Miklósné
dr. Bezerédy Márta orvos, Koller Fe-
renc tejipari szakmérnök, vállalat-ve-
zetõ, Rikker István fõmérnök, Szabó
Miklós tanár, sportvezetõ, Tóthi János
termelésirányító, önkormányzati kép-
viselõ, Varjas János pedagógus.

60 évesek: Csillagné Szántó Poli-
xéna pedagógus, önkormányzati kép-
viselõ, dr. Brebán Valéria köztisztvise-
lõ, dr. Buri Antal állatorvos, dr. Ezer
Attiláné dr. Erdõs Zsuzsanna orvos,
dr. Fisi Istvánné népi iparmûvész, dr.
Kenéz Éva orvos, dr. Kulcsár Ágnes
jogtanácsos, dr. Moser Tamás orvos,
Decsi Kiss János mûvész-újságíró,
Dúzsi Tamás borász, Friedmann Ta-
más mérnök, Gottvald Károly fotóri-
porter, Kovács János mesterszakács,
Pintér Baranyi Zoltánné könyvkötõ.

A 80 évesek között köszöntötték
volna dr. Kutas Sándorné dr. Ekler An-
nát, ám a volt ügyész, jogtanácsos a
meghívás és a köszöntõ között el-
hunyt. Rá egyperces néma felállással
emlékezett a közgyûlés. Az ajándékot
és a virágot lánya, Pappné Kutas An-
namária vette át.

Bemutatkoztak a Fidesz jelöltjei
nAz atomerõmû új blokkjai megépíté-
sének segítését, valamint az M9-es au-
tóút fejlesztésének elõkészítését tart-
ják a következõ négy év legfontosabb
feladatának a megye fideszes ország-
gyûlési képviselõ jelöltjei.

Potápi Árpád János, a párt megyei
elnöke szerdán a szekszárdi városhá-
zán tartott sajtótájékoztatón hivatalo-
san is bemutatta a Fidesz-KDNP öt
egyéni indulóját. Horváth István a
szekszárdi, Tóth Ferenc a paksi, Patay
Vilmos a dombóvári, Hirth Ferenc a
tamási, míg Potápi Árpád János a
bonyhádi egyéni választókerületben
indul a jövõ tavaszi választásokon.

Dr. Braun Márton, a szekszárdi kör-
zet jelenlegi képviselõje a jövõben a Fi-
desz szakpolitikusaként kíván tovább
dolgozni. Horváth István, aki a helyébe
léphet, hangsúlyozta: Szekszárd csak a
kistérség településeivel együtt érhet el
eredményeket, de ez igaz fordítva is.
Ha a megyeszékhely nem fejlõdik, ak-
kor a kisebb települések sem tudnak

fellendülni. A kistérség elnökeként és
országgyûlési képviselõként is ezért
dolgozott az elmúlt években is, s teszi
ezt továbbra is, ha a választók bizalmat
szavaznak neki. Horváth István elárul-
ta: õsszel ismét versenybe száll a pol-
gármesteri posztért.

Potápi Árpád János, a párt megyei
elnöke hangsúlyozta: a Fidesz célja,
hogy a politika hitelét, s ezzel az em-
berek bizalmát visszaadja, hiszen az
elmúlt nyolc évben sok káros dolog
történt. A párt listás jelöltjeirõl febru-
árban dönt a választmány. R. T.

A házigazda Horváth István mellett Potápi Árpád János bonyhádi,
Tóth Ferenc paksi és Patay Vilmos (hátul) dombóvári jelölt
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Háromezer család
kap ajándékot

Idén elsõ alkalommal koordinálta
az önkormányzat a karácsonyi sze-
retetcsomagok összegyûjtését és
elosztását. A program sikerérõl saj-
tótájékoztatón számolt be dr. Haag
Éva és Horváth István.

A polgármester elmondta: 1
millió forint önkormányzati tá-
mogatásból, továbbá élelmiszer
üzletláncok, gyártó- és kereskedõ
cégek nagylelkû felajánlásaiból
jött össze a 4 millió forint értékû
adomány. 15 civil szervezeten ke-
resztül 3000 családhoz juthatnak
el karácsonyi csomagok, amelyek-
ben alapvetõ élelmiszerek (risz,
tészta, konzervek) mellett többek
között kakaópor, a gyerekek szá-
mára pedig édesség is található.

Dr. Haag Éva hangsúlyozta: az új
rendszer eredménye, hogy az átfe-
déseket elkerülve még több rászo-
ruló család kaphat ajándékot.

Dúzsi Tamás borászt 60. születésnapján köszöntötte Horváth István
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n Ebéddel és mûsoros délutánnal egybekötött, ben-
sõséges karácsonyi ünnepségen vehettek részt de-
cember 11-én a megyei fõkapitányságról nyugdíjba
vonult rendõrök.

A Szász Sörözõben dr. Soczó László dandártábor-
nok, Tolna megye rendõr-fõkapitánya köszöntötte a
megjelenteket, többek között az alábbi gondolatok-
kal: „Mikor az év legszebb ünnepére készülünk, köze-
ledik az év vége is. Lelki szemeink elõtt elvonulnak az
év napjai, örömeink, bánataink, szavaink, tetteink,
ami szeretteink és közöttünk – vagy bármilyen em-
beri kapcsolatunk között – történtek. Ha igazán ma-
gunkba tudunk szállni, akkor rádöbbenhetünk arra,
hogy nem mindig helyesen jártunk el, nem minden
szavunk, vagy tettünk tanúskodott a szeretetrõl. Tár-
sas életünkben pedig nap, mint nap elengedhetetlen

szükséglet a szeretet, a szó legmélyebb értelmében.”
A fõkapitány meghitt, békés karácsonyi ünnepeket
kívánt a nyugdíjas rendõröknek.

A találkozóra sokan eljöttek. Sokan voltak kíván-
csiak egykori társaik életének alakulására, családi
örömeire, egészségére. A mosolygós arcok, a köny-
nyes szemek, a találkozás élménye árulkodott arról,
hogy jó volt újra látni a régi arcokat, kezet fogni a ré-
gi társakkal, kollégákkal. A fiatalabb nyugdíjasoknak
élmény volt a 80 éven felüli rendõrtisztek közelé-
ben ülve hallgatni azokat a régi történeteket, me-
lyek már szinte történelemnek számítanak. A részt-
vevõk megköszönték a fõkapitánynak, és a szerve-
zõknek, Mittly Bélánénak és Lacza Mártának, hogy
nem felejtették el õket, s a rendõrségnél végzett
szolgálatukat a mai napig tisztelik.

Az ünnepi mûsorban Peller Anna elõadómûvész
szórakoztatta a volt rendõröket, akik Kinczli Csaba
zenéjére még táncra is perdültek. Sas Erzsébet

Nyugdíjas rendõrök közös karácsonya

Halkan kopogok a bejárati ajtón, nehogy fel-
ébresszem a lassan két hónapos ikreket, Bo-
tondot és Barnabást. Anyukájuk, Molnárné
Wiezner Beatrix megnyugtat, hogy még sírá-
sukkal sem zavarják egymást a parányi le-
génykék.

V. Horváth Mária

A bájos fiatal hölgy a nappaliba kalauzol, ahol miku-
lásvirág pompázik, az asztalon dekoratív ünnepi dísz.
Ennyi. Amúgy ez a szoba is gyermekszobává alakult,
ahogyan a háló és természetesen a fiúk két kiságyas
birodalma. Szóval Molnár Gáboréknál – és a teljes
nagycsaládnál – egyelõre minden az ikrek körül forog.
Két kisbabával bizony nem könnyû, s jegyezzük meg
mindjárt: anyagilag sem, hiszen naponta csak pelen-
kából tucatnyi fogy. Valamennyien összefognak: 

Gábor rohan haza munkahelyérõl, s bármi a kezé-
re áll, ami a babákkal kapcsolatos, de a nõvér és a
nagyszülõk is rengeteget segítenek. Beatrix anyósa
gondoskodik menye rendszeres étkezésérõl. Most
meg éppen a barátnõ, Erzsike az „ügyeletes”: eteti
Barnabást, majd Botond következik.

– Ha etetéskor egymagam vagyok, akkor a sarok-
garnitúrát nevezem ki étkezõnek. A párnáknak tá-
masztom a csöppségeket, én velük szemben kucor-
gok, és szimultán etetem õket – meséli mosolyogva
Beatrix. A srácok tápszert kapnak, de sikerült folya-
matosan anyatejet is szerezniük. Hogy miért alakul-
tak így a dolgok?

Beatrix elsõsorban azért kérte a találkozót, hogy
lehetõsége nyíljon üzenni, tanácsokat adni a váran-
dós kismamáknak a – kevesek által ismert – Hellp
szindrómáról, ami sajnálatosan õt is elérte, és a szü-
lést követõ néhány napban válságos állapotba sodor-
ta. A babák császármetszéssel jöttek a világra a 35.
héten, október 30-án. Ehhez képest nem voltak na-
gyon aprócskák, hiszen az egy perccel idõsebb Bo-
tond 2280 grammal (már 3350 g), Barnabás pedig
2380 grammal (3750 g) született, és mindketten a
koraszülött osztályra kerültek. Édesanyjuk viszont a
mûtõblokkban levõ intenzívre, miután a szülészeten
elvégzett laborvizsgálatokból az orvosok határozot-
tan a Hellp szindrómára gyanakodtak.

– Nem éreztem, hogy baj lenne, bár volt egy kis
hányingerem. Ehhez képest mindkét vesém leállt, a
májam megnagyobbodott. Ahogyan dolgoztak ér-
tem mindkét osztályon, az nehezen elmondható.

Megnyugtatóak voltak dr. Nyikos Györgynek, az in-
tenzív osztály vezetõ fõorvosának határozott dönté-
sei. Amikor leálltak a veséim, éjfélkor hívták hozzám
egy budapesti cég munkatársait. Éjjel kettõkor már
mûszereik segítségével tisztították a véremet, illetve
két dialízist kaptam.

– Terhessége idején nem voltak panaszai?
– Voltak, de fogalmam sem

volt az okokról. A félidõ táján
kezdtek viszketni a végtagja-
im, amit megmutattam a vé-
dõnõnek, majd bõrgyógyász-
hoz fordultam. Az alapbeteg-
ség azonban nem derült ki.
Ezenkívül nagyon fájt a bor-
dám alatti rész. Én úgy hit-
tem, a babák nyomják, miköz-
ben a májam volt a „tettes” –
válaszolta az édesanya, akinek
a korábbi heti rendszeresség
után már egyre ritkábban
kell visszajárnia kontrollra.

– Nagyon jólesett, hogy a
szülészeti és nõgyógyászati
osztályt vezetõ fõorvos, dr.
Répásy István kétszer is meg-

látogatott az intenzíven, és lelkileg is tá-
mogatott. Sõt szoptatási tanácsadót is hív-
tak hozzám, dr. Nyikosné Gondos Mónika
személyében. A nõvérek is – a jó humorú
Jakabné Magdikával az élen – igen empa-
tikusak, készségesek és fáradhatatlanok
voltak. Amikor kicsit jobban voltam, toló-
kocsival látogatóba vittek a fiaimhoz.

A kezelések, gyógyszerek és a szörnyû
betegség okán nyilván jobb félni és mel-
lõzni a kisbabák szoptatását, döntött Beat-
rix, s az orvosoktól kapott információkat
is megosztotta velem, illetve az olvasókkal.

– A szervezetben ilyenkor zajló egyes
folyamatok megfordulnak. Például a mé-
reganyagok nem távoznak, hanem egyre
erõsebben terhelik az embert. Máskép-
pen: feltehetõen a szervezet a terhesség
ellen fordul elsõsorban a harminc év fe-
lettieknél, az ikerterheseknél és az elsõ
babájukat váróknál. Nekem az volt a sze-
rencsém, hogy a szülészeten viszonylag

idõben „elcsípték” ezt a kegyetlen és nagyon alatto-
mos betegséget. Kiderült, hogy még nem tudják, mi
lehet a kiváltó ok, sõt tudomásom szerint mindösz-
sze tíz éve nevesítették.

A csöppnyi fiatalurak már mosolyognak, éjjel-
nappal háromóránként esznek, elég jól alszanak, és
titokban „várják” a karácsonyt, amibõl õk még egy-
elõre talán csak a csillogó fényeket érzékelik...

Botond és Barnabás töretlenül fejlõdik
Az ikrek édesanyja, Beatrix fontos üzenete a várandós kismamáknak

„Minden évben elveszítünk kismamákat”
Dr. Répásy István alig értette, hogy miért tartjuk óriási dolognak az inten-
zív osztályon tett látogatásait. Szerinte ugyanis ez természetes. Hétköz-
nap és vasárnap egyaránt.
A betegséggel kapcsolatban elmondta, hogy a legsúlyosabb esetek életve-
szélybe sodorják az anyukákat. Minden évben elveszítenek néhány kisma-
mát, idén Szekszárdon is elhunyt egy anyuka. A májeredetû betegség egyik
ismérve a vérlemezkék számának csökkenése, ami véralvadási zavart okoz.
A máj körüli feszülést az okozza, hogy nem bomlik le a koleszterin.
A fõorvos kiemelte: nagyon fontos a terhesség alatti folyamatos vizeletvizs-
gálat, a vérnyomásérték rendszeres követése, a vérvizsgálatok során pe-
dig a véralvadásban fontos szereppel bíró trombociták (vérlemezkék) szá-
mának ellenõrzése.
– Beatrix derekasan viselte a betegséggel járó tortúrát, és folyamatosan bi-
zakodott felgyógyulásában – elsõsorban a két kis újszülött anyukájaként.
Remélem, békés, szép karácsonyuk lesz – fogalmazott Répásy fõorvos.

Beatrix és ikrei, Botond és Barnabás
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A csomagok meglepetéseket rejtenek
A legfontosabb, hogy a gyerekek maguk készítsék az ajándékokat

Mikuláskor a többdiplomás dr.
Póla Zoltánnal készült interjút ol-
vashatták. Most, néhány nappal
karácsony előtt – nem játék a
szavakkal – a többgyermekes
Kiss Tiborral beszélgettünk. Póla
doktor választása részben azért
esett rá, mert izgalmasnak tartja
az atomerőműben dolgozó férfi
munkáját, valamint érdekli a há-
romgyermekes család ünnepi ké-
szülődése.

V. Horváth Mária

– Az egyetemet Szovjetunióban vé-
gezte?

– Igen, 1989-ben a moszkvai Ener-
getikai Egyetemen diplomáztam az
atomerõmûvek és berendezések sza-
kon. Mérnök-hõfizikus vagyok.

– Azt tudom, hogy Pakson dolgozik,
azt viszont nem, hogy mi a munká-
ja az erõmûben.

– Az egyetem tulajdonképpen alap-
tudást adott az atomerõmûvekrõl. Pak-
son az évek során változott a profilom:
jelenleg biztonság- és kockázatelemzés-
sel foglalkozom.

– Ezt hogyan képzeljem el?
– Tulajdonképpen számítógép „köz-

remûködésével” szellemi munkát vég-
zünk, és logikai modell segítségével vé-
leményezzük az egyes folyamatokat, il-
letve értékeljük és számszerûsítjük az
atomerõmû biztonságát. Ez egyértel-
mûen a paksi atomerõmûre vonatko-
zik, de a Nemzetközi Atomenergia
Ügynökségen (NAÜ) keresztül nem
csupán kitekintésünk van, hanem kap-
csolatot tartunk más atomerõmûvek-
kel. Információkat adunk egymásnak,
eszmecseréket folytatunk.

– Amikor 2003 áprilisában üzem-
zavar történt a 2-es blokkban, önök-
ben, az erõmûvet ismerõ szakembe-
rekben volt félelem?

– Bármiféle üzemzavar kellemetlen.
Váratlanul ért minket, de félelem nem
volt bennünk.

– Már amikor a moszkvai egyetemet
választotta, szekszárdiként nagy esé-
lye volt a paksi elhelyezkedésre.

– Igen, tudni lehetett, hogy ott „kö-
tök ki”. Nem bántam meg sem az egye-
temet, sem Paksot, ami az elsõ munka-
helyem. Egyaránt szeretem a munká-
mat, és elégedett vagyok a feladatkö-
römmel.

– Mivel foglalkoznak a szülei? Bár
anyukájáról sok mindent tudok, hi-
szen Szekszárdon õ ismert hölgy.

– Mindketten nyugdíjasok, s már
régóta Õcsényben élnek. Apu, Kiss Im-

re vegyészmérnök, nyugdíjazása elõtt
a megyei tanácson dolgozott. Anyu-
kám, akit a diákok jóvoltából „Zsenya-
ként” ismernek, a Garay János Gimná-
ziumban oroszt tanított.

– Messzirõl került Szekszárdra...
– Igen, a Bajkál-tó mellõl. Budapest-

tõl Moszkva kétezer kilométer, onnan
„helyi járatú” repülõgéppel még közel
hatezer kilométert kell megtenni.

– Gyakran látogatják az ott élõ ro-
konokat?

– Anyu nyáron volt kint, amúgy két-
évente utazik a testvéreihez és azok
gyerekeihez. Õk valamivel ritkábban
jönnek, hiszen drága az utazás.

– Említette, hogy néha ön is meglá-
togatja unokatestvéreit. Milyenek
az ottani életkörülmények?

– Nagyon változó. Vannak dúsgaz-
dagok, de a többség jóval a magyaror-
szági életszínvonal alatt él. S nem azért,
mert üresek az üzletek, hanem a pén-
zük kevés.

– Ágnessel mikor házasodtak össze?
– Abban az esztendõben, amikor az

egyetemen végeztem. Õ szintén az
atomerõmûben dolgozott, aztán ké-
sõbb kereskedelemre váltott.

– Mielõtt rátérnénk a gyerekekre,
annyit megemlíthetünk, hogy Ágnes
édesapja Kaiser István, a sokak ál-
tal ismert és tisztelt népmûvelõ volt.

– Sajnos én õt már nem ismerhet-
tem, de Ági édesanyjáról, Sárikáról sok

szép közös emléket õrzünk. Szóval a
gyerekek: Kata 19 éves és a Corvinus
Egyetemen tanul. A 14 esztendõs, Ba-
bits iskolás Bendegúz versenyszerûen
fallabdázik. A legkisebb gyermekünk, a
két és fél éve született Boldizsár, aki
bölcsõdés a Mustármag Családi Nap-
köziben, ami a Szent Rita Katolikus
Óvodában kapott helyet.

– Nyilván a Kiss családban is óriá-
si a karácsonyi készülõdés. Milyen
hagyományok szerint ünnepelnek?

– Nálunk keverednek a hagyomá-
nyok, de szenteste a magyar szokások
szerint ünnepelünk. Anyukámék is
pontosan úgy ünnepelnek, mint bár-
melyik magyar család: faállítás, ajándé-
kozás... Szilveszterkor viszont az orosz
idõszámításnak megfelelõen koccin-
tunk, és az ottani ételeket esszük.

– Elég nagy a gyermekeik közti kor-
különbség, ami más-más érdeklõdé-
si kört és igényt is takar.

– A karácsony más. Az a családé, ak-
kor mindenki azt akarja, hogy együtt
legyünk. Persze mindig a legkisebb
gyermek van a középpontban. Boldi-
zsár már tavaly élvezte a csillogó kará-
csonyfát, de az elsõ igazi ilyen ünnepe
az idei lesz. Már tudatosan és lelkesen
várja a Jézuskát.

– Hogyan zajlik a szenteste? 
– Ágival már korábban kitaláljuk a

menüt, s már 24-én délelõtt elkezdõdik
a sütés-fõzés. Imádok fõzni, és ezt gyak-
ran teszem is. Kata nagyon szereti az
„apa-fõzte” harcsapaprikást túrós csu-

szával. Szóval az esti menü fõfogását én
készítem. Vacsorára és a Jézuska foga-
dására apuék is eljönnek hozzánk. Itt-
hon a halászlét már elhagytuk, mert a
karácsony elsõ napját anyuéknál tölt-
jük Õcsényben, s ott elsõként mindig
halászlé kerül az asztalra. Egyébként a
húgomék is Õcsényben laknak.

– Karácsonyfa…
– Eddig titokban kellett felállítani és

díszíteni a fát, mert mindig volt ügyele-
tes kicsi a családban, s ez még pár évig
így is lesz... Valakinek mindig vállalnia
kellett az „elterelõ hadmûveletet”. Most
majd a nagyok szerveznek délutáni
programot Boldizsárnak. Mire hazaér-
nek, Ági megteríti az ünnepi asztalt, a
„Jézuska” jóvoltából fa alá kerülnek az
ajándékok, s meggyújtjuk a gyertyákat.
Halk zeneszó mellett ajándékozzuk
meg egymást.

– És mit kapnak?
– A leglényegesebb, hogy a gyere-

kek saját maguk készítik az ajándékot.
Legfeljebb festékekre ruháznak be,
amivel kidekorálnak egy-egy bögrét,
vagy rajzolnak, kis fotót kereteznek be.

– És a szilveszter?
– Az a buli ideje. Vagy nálunk, vagy a

húgoméknál, ahol szintén vannak ap-
róságok. Õk eljátszanak, mi pedig be-
szélgetünk, iszogatunk.

– Hallottam, hogy egyik hobbija a
borászkodás.

– Apunak van szõlõskertje – jórészt
kékfrankos és oportó – a Kerékhegyen.
A szõlõmûvelés az õ asztala, a borkészí-
tés pedig jó ideje már az én reszortom.

– Mire megjelenik ez az interjú, ad-
digra már megjárta Amerikát.

– Igen. Az USA-ba utazunk egy koc-
kázat-elemzéssel foglalkozó konferen-
ciával egybekötött tapasztalatszerzõ
tanulmányútra.

– Melyik atomerõmû gyakorolta
önre a legnagyobb hatást?

– Körülbelül tízben jártam, s talán
az amerikai San Onofre-i atomerõmû-
vet emelhetem ki, ahol példás rend, ka-
tonás fegyelem uralkodott. Bizonyára a
megdöbbentõ 2001. szeptember ti-
zenegyedike okán.

– Boldog karácsonyt kívánva ké-
rem, jelölje meg a következõ interjú-
alanyt.

– Minden szépet kívánok én is az ol-
vasóknak és a szerkesztõségnek! Azt ja-
vasolom, hogy Püspöki Edittel beszél-
gessenek. Õ már gyermekkorában a
fodrászatról álmodozott, s bár máskép-
pen alakult az élete, késõbb mégis
megvalósította régi vágyát.

Kiss Tibor: „Szenteste a magyar szokások szerint ünnepelünk”
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Ódon időben
DECEMBER 21-ÉN

125 éve, 1884-ben megyeszékhelyünkön kiadták az elemi
iskolásoknak szûkebb hazánk elsõ földrajzkönyvét. 
DECEMBER 22-ÉN

115 éve, 1894-ben a Szegzárd-Tolnamegyei Rabsegélyzõ
Egylet mutatta be eredményeit. 105 éve, 1904-ben egy-egy
cserépkályhát, keresztelõ medencét, címeres kapukövet,
160 érmét és 43 lepkét kapott múzeumunk. 
DECEMBER 23-ÁN

100 éve, 1909-ben a magyar városok kétmilliós államse-
gélybõl Szekszárd tízezret kapott a tisztviselõk fizetésrende-
zésére s a rendõrség fejlesztésére. 95 éve, 1914-ben had-
ba vonult önkéntes tûzoltóink családtagjainak segélyt gyûj-
töttek társaik.
DECEMBER 24-ÉN

110 éve, 1899-ben sajtónk méltatta a megyei múzeumépü-
let tervét. 75 éve, 1934-ben Babits Pesti Naplóban írta ver-
sében: „amint fogy-fogy a jövendõ, / egyre-egyre drágább
lesz a múlt”.
DECEMBER 25-ÉN

95 éve, 1914-ben a helyi vöröskeresztes kórházban anya-
nyelvükön köszöntötték a lengyel, osztrák és cseh katonákat. 
DECEMBER 26-ÁN

115 éve, 1894-ben a király kihallgatásra hívta Perczel De-
zsõt, aki belügyminiszter lett.
DECEMBER 27-ÉN

210 éve, 1799-ben Simon Máté teológiai doktornak a hit há-
rom ellenségérõl mondott szekszárdi prédikációját adta ki
Szluha György. 
DECEMBER 28-ÁN

160 éve, 1849-ben az aradi vár rab honvédtisztjei ellátmá-
nyuk szûkös krajcárjaiból gyûjtöttek segélyt a nyomorgó
Garay Jánosnak. 
DECEMBER 29-ÉN

175 éve, 1834-ben meghalt szülöttünk, Schwartzer Antal vá-
ci siketnéma-intézeti igazgató, gyógypedagógus. 105 éve,
1904-ben legrégibb újságunk, a Tolnamegyei Közlöny a
Függetlenségi '48-as Kossuth Párt hetilapjává lett. 
DECEMBER 30-ÁN

115 éve, 1894-ben feloszlott kereskedõ ifjaink egyesülete és
kaszinója. 100 éve, 1909-ben a város elsõ díszpolgárává vá-
lasztotta Bezerédj Pált, aki az országos selyemtenyésztési
felügyelõség létesítésével sokaknak munkát és hazánknak
világhírt szerzett. 95 éve, 1914-ben Kunffy Károlyné, fácán-
kerti nagybirtokos özvegye 50 szekszárdi szegény gyerme-
ket ruházott fel.
DECEMBER 31-ÉN

110 éve, 1899-ben Ujfalussy Lajostól Molnár Mór vette át a
késõbb nemzetközi hírûvé lett itteni nyomdát.

Az Úr kedves esztendeje
„Az Úr Lelke van énrajtam, mivel felkent engem,
hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek;
azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a
foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását;
hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat,
és hirdessem az Úr kedves esztendejét.”

(Lk 4, 18-19)

Az „Úr kedves esztendeje” – így is szokták emleget-
ni az ádventtel kezdõdõ új egyházi évet. Ez az idõ-
szak nem csak az ünnepvárás ideje, hanem az új-
rakezdés lehetõsége feletti örömé. Jézus fenti ige-
hirdetésében maga jelenti ki, hogy általa elkezdõdik
valami új: az Úr kedves esztendeje!

A kifejezés eredetileg
egy ünnepet jelentett,
az úgynevezett Jóbél-
évet, a „nagy engesz-
telés évét”, melyet
Mózes rendelt el
(3Móz 25, 10 - ):
Minden 50. évben az
ország valamennyi
adósrabszolga-sorba
süllyedt lakosát föl
kell szabadítani, hogy
v i s s z a t é r h e s s e n
nemzetségéhez, visz-

sza kell adni minden eladott, elzálogosított földet
az eredeti tulajdonosnak. Bár nem tartották meg
ezeket az éveket, de könnyen elképzelhetjük,
hogy a  régi izraeli családokban sok helyen meny-
nyire várták volna. Sok szolgává lett, eladósodott

család remélte: hátha eljön a nap, amikor meg-
kapják az újrakezdés esélyét, amikor minden
helyreáll, amikor a szabadság, a jövõ és remény
visszatér hozzájuk! 
Jézus ezt hirdeti meg! Adósságrendezést – de
nem valami bank, vagy nagy hatalmú emberrel,
hanem a Mindenható Istennel szembeni adóssá-
gunkat akarja rendezni. Területeket akar visszaad-
ni – de nem a határ menti néhány holdat, hanem
az elveszített Paradicsomot, s a Menyország tája-
it. Hirdeti a jóhírt azoknak, akiket a maguk és má-
sok bûne megkínzott, akik szabadság, igazi látás,
öröm után vágyódnak: Én velem eljött hozzátok
„az Úr kedves esztendeje”! Én vagyok Isten nagy
rehabilitációs tervének megvalósítója! Advent - ka-
rácsony azóta mindig az Úr kedves esztendejé-
nek kezdete – a remény, az újrakezdés lehetõsé-
ge  Krisztusban.

Sefcsik Zoltán evangélikus lelkész

EVANGÉLIUM

Garázda Péter, a Janus-követõ
Az aparon született költõ-prépost „felülmúlta mesterét”

Az Aparon 1448 körül született, Esztergomban
1507 táján meghalt költõ-prépostról A magyar
irodalom történetében írja Gerézdi Rabán: „a
legtehetségesebb korai Janus-követõ lehetett.
Firenzében és Padovában tanult, s már ott nagy
jövõ elõtt álló, neves humanistaként tartották
számon”. A szekszárdi apáti tisztet is viselõ
Vitéz János rokona, ezért az 1472-es össze-
esküvés után kegyvesztetté lett, de „1483-ban

verskötetét megmutatták Callimachus Expe-
riensnek, kinek az nagyon tetszett”, s „a
követett minta után érdeklõdött”. Mikor meg-
tudta, „valószínûleg szokásos humanista túlzás-
sal azt mondta: a tanítvány felülmúlta
mesterét”, Janus Pannoniust. „Versei közül
csupán egy, a gyulafehérvári sírkövén fenn-
maradt epitáfiuma ismeretes”, így a fordítások
eredetije is kétséges hitelû. Dr. T. G.

Karácsonyi szonett
Garázda Péter 1483-ban, Mátyás udvarában 

bemutatott verseskönyvébõl

Siess körünkbe, ég királya,
a béke száll le esteden,

derûd a lelket megtalálja,
s a jó a szívben megterem.

Értünk vajúdott Betlehemben,
ki földre szülte szent fiát,

nekünk csillagzik lelkeinkben
új és szent harmóniád.

Ó, adj nekünk erõt e csöndre,
mi égi szándék, bölcs palást,

hogy múljon kínja, búja, könnye,

ki kérve kéri: látva lásd,
hisz õ is várja meggyötörve

fiad s az új feltámadást.
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Elblinger Ferenc Ericsson-díjas
Az idõt mindig hasznosan eltölteni – ez a kulcs

Az Ericsson Magyarország 1999-
ben alapította a fizika és a mate-
matika megszerettetéséért sokat
munkálkodó pedagógusok tevé-
kenységét elismerő díját. Évente
összesen tíz tanár munkásságát
díjazzák. Az idei kitüntetettek
egyike, tehát immár az „Ericsson
a fizika népszerűsítéséért” díja-
zottja Elblinger Ferenc, a Garay
János Gimnázium tanára.

Kosztolányi Péter

– Általános iskolában kezdett el érde-
kelni a fizika – mondja Elblinger Fe-
renc. – A II. számú Általános Iskolában
Mohácsi István tanár úr tanított. Ez
után a bonyhádi Petõfi Sándor Gimná-
zium fizika tagozata következett, ahol
a matematikát Katz Sándor, a fizikát
pedig Jurisics József tanította – tõlük
származnak a meghatározó élmények.
Jómagam tanárként a Rózsában kezd-
tem, ami aztán I. Béla gimnázium lett.
Óraadóként tanítottam a paksi Ener-
getikai Szakképzõ Intézetben, de dol-
goztam a Gábor Dénes Fõiskolán is.
Kisebb kitérõkkel négy évvel ezelõtt
kerültem a Garayba. A gimnáziumból
harmadikként kaptam Ericsson-díjat,
tehát intézményünk nem áll rosszul,
sõt: kiemelkedõen magas a Tolna me-
gyei díjazottak száma is.

– Vagyis ma jó Tolna megyében fi-
zikát tanítani?

– Amikor tehetségesebb gyerekek
közé kerülök, azt látom, hogy a legna-
gyobb elõnyöm velük szemben az,

hogy többet éltem. Szerencsés hely-
zetben vagyok, mert olyan tanulókkal
találkozhatom, akik sokkal többre fog-
ják vinni, mint én. Õket fel kell vértez-
nem mindazzal, amit át tudok nekik
adni: hogy ne töltsék hitványságokkal
az idejüket, és azzal a tálentummal,
amely nekik adatott, jól sáfárkodjanak.

– A fizikával mindenki találkozik.
Ez azt jelenti, hogy meg is becsülik?

– A matematika és a fizika nagy baj-
ban van. Elvesztették korábbi vezetõ
szerepüket, és a diákok is elfordultak a
természettudományos tárgyaktól. A
modernbõl a posztmodernbe való át-
menet áll a dolgok mögött, és kevés or-
szág akar igazán hatékonyan moderni-
zálni – az a kevés pedig nem Európában

és nem Észak-Amerikában található. A
ma embere technikához való viszonya
teljesen elidegenített. A fejlett technika
koncentrált, és a felhasználót távol tartja
magától. Egyre kevesebben és egyre ke-
vésbé látják át, s mára a civilizált nyugat
– és Magyarország is – mérnökhiánnyal,
a matematika-fizika szakos tanárok
csökkenõ létszámával küzd.

– Talán korábban kellett volna már
tenni ez ellen…

– Elõrelátható volt. Most azonban
válaszul nálunk megszüntetik a fizika-
oktatást, inkább beolvasztják egy
komplex természetismeret-tanításba.
Ezzel feladjuk minden törekvésünket
arra, hogy valamennyire is innovatí-
vak maradjunk. Az egyetlen kiutat so-
kan abban látják, hogy a fizika ismét
kötelezõ érettségi tárgy legyen, de ez
gyakorlatilag irreális elképzelés. Így
azonban egyre kevésbé felkészültek a
felsõoktatásba érkezõk a természettu-
dományok terén. Pedig érdekes megfi-
gyelni azt, hogy a legtehetségesebbek
szûk rétege változatlanul megmaradt,
s õk a világ élvonalába tartoznak. Lát-
hatjuk: akit be tudunk oltani, magától
kihajt. Ebbõl a szempontból pedig na-
gyon fontos, hogy ki tanít.

– Éppen ez az, amit most díjaztak.
Megítélése szerint mivel érdemelte
ki az elismerést?

– Mindössze a legjobb tudásomat
igyekszem átadni a diákoknak. Ami
még szerepet játszhatott abban, hogy a
díjat nekem ítélték, az a kollégáknak
tartott számos képzés. Sajnos huszon-

négy éves pályafutásom alatt csak pár
diák volt, aki matematika-fizika irány-
vonalon tanári pályára ment. A peda-
gógusok társadalmi presztízse Magyar-
országon igen csekély, ezért a tanári
pálya nem vonzó a fiatalok számára.

– Érdeklõdése szerteágazó...
– Már fiatalkoromban kialakult

bennem, hogy az idõt szeretem hasz-
nosan eltölteni. Versek, fotózás, mûvé-
szet- és helytörténet, zene, öreg fák
keresése tölti ki azokat az óráimat,
amelyeket nem a szakmámmal kap-
csolatosan töltök el. Mindenbe beleka-
pok egy kicsit, de e kereteken belül
mindig igyekszem elmélyülten tenni,
amit éppen teszek. Talán ez a kulcs.

Elblinger Ferenc

A pécsi tanárképzõn matematika-fi-
zika szakos általános iskolai, majd
az ELTE-n szerzett fizika szakos
középiskolai tanári oklevelet. Mun-
kásságával számos díjat nyert el.
A kísérleti fizika oktatását és a fizika
népszerûsítését szívügyének tekin-
ti. Az eszközök nagy részét maga
találja ki, és készíti el. Olyan szem-
léltetésre törekszik, amellyel felkelt-
heti tanítványai érdeklõdését és be-
mutathatja mindennapjaink ismert
jelenségeit.
Tanítványai hosszú évek óta szere-
pelnek sikeresen tanulmányi és fel-
adatmegoldó pontszerzõ versenye-
ken.

Elblinger Ferenc a díjjal

KÖZPONTI ÁLLATKÓRHÁZ Új helyen rendel dr. Hadházy Ákos. Az ismert állatorvos a Központi Állat-
kórház épületében várja az állattartókat és kedvenceiket. A létesítmény Szekszárdon, a Rákóczi u.
22. szám alatt található, könnyen megközelíthetõ és jól felszerelt. Telefonon a 74/315-351-es, vala-
mint a 30/5514-653-as számon érhetõ el, mely 0-24 óráig hívható. Az épületben állatpatika és állat-
eledel bolt is nyílt, a termékek széles választékát kínálva. December és január hónapban a kötelezõ
védõoltások árából 15 százalék kedvezményt biztosítunk. 
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Karácsony elõtt: gondolatok a szeretetrõl
Sokáig csak ültem a gépnél, mire
összeszedtem a gondolataimat.
Miről is írhatnék az év legszebb
ünnepe, a szeretet ünnepe előtt?
Úgy érzem, már mindent leírtam,
amit erről gondolok, s mindenki-
től olvastam, akit ez a kérdés fog-
lalkoztat: mi is a szeretet? Meg-
annyi bibliai idézettel, nagy költők
szép gondolataival támaszthat-
nám alá az érzést, mégis talán
egyszer ezt a szót le kellene fordí-
tani a mai kor nyelvére.

Sas Erzsébet

A szeretet szerintem egy megfog(al-
maz)hatatlan érzés, melyet lépten-nyo-
mon használunk, hiszen mivel is fejez-
hetjük ki a hálát, a jó szót, a bizalmat, a
hûséget, a segítõ kezet, a virrasztást, a
mosolyt, a biztatást, és még megannyi
cselekedetet, amelyeket nem tudnánk
megtenni, ha nem lenne bennünk sze-
retet. Emberi gyarlóságnak mondják,
hogy önzõk, irigyek, rosszindulatúak -
s a felsorolást itt sem folytatnám – va-
gyunk, mert ezek a tulajdonságok is
bennünk lakoznak, s jól megférnek a
szeretet mellett. Mitõl van az, hogy az
egyik ember jobban szeret, mint a má-
sik, hogy az egyik ember ki tudja mu-
tatni, a másik nem. Velünk született tu-
lajdonság, személyiség, neveltetés, élet-
tapasztalat, bölcsesség? Mitõl, miért és
kit szeretünk, és kit miért nem?

A szeretet szónak ilyenkor kará-
csony küszöbén nagyobb jelentõséget
tulajdonítunk, mint az év más szaka-
szában. Többször mondjuk ki, több-
ször gondolunk rá, többet teszünk
azért, hogy mi magunk szeretetteljes-

nek érezzük magunkat, hogy több sze-
retetet adjunk azoknak, akik meghatá-
rozzák életünket, akik szeretnek ben-
nünket. Szeretnek bennünket?

Erich Fromm szerint egyetlen felté-
tel nélküli szeretet van a világon, s az az
anyai szeretet. Persze ezt is már ezer-
szer megcáfolták, hanyag, kegyetlen
anyákat felhozva példának. Valószínû
viszont, hogy a nagy lélekbúvár az igazi
ANYÁRA gondolt, amikor e tézisét
megfogalmazta. „Minden más szeretet
pedig feltételhez kötött” – bontja ki el-
méletét Fromm. Azért szeretlek, mert
szükségem van rád bárki vagy, közel,
vagy távol állsz tõlem, naponta, vagy
egyszer-egyszer találkozom veled.

Mennyire vagy részese az életemnek,
tudok-e élni nélküled, adsz-e annyit,
amennyit én, legyél bár társ, barát,
munkatárs, ismerõs. Ezek szerint lehet
„dekára” mérni a szeretetet?

Érdekes tapasztalataim vannak a
szeretetrõl. Egész életemben szerete-
tet nem azoktól az emberektõl kap-
tam, akiknek én adtam. Sokszor so-
kat teszünk egy-egy emberért, harco-
lunk, lemondunk, áldozunk, s a má-
sik ezt, mintegy természetes dolgot
elfogadja. Nem viszonoz, nem is érzi,
hogy kellene. Az is igaz, hogy aki sze-
retetet ad, azt adja úgy, hogy nem
kér, nem vár viszonzást... E gondolat-
menet szerint pedig megdõlt

Fromm elmélete. Sok esetben ugyan-
is olyantól kaptam, s kapunk szerete-
tet, akiért, akinek talán semmit, vagy
nagyon keveset teszünk, s mégis.
Vagy van a szeretetnek egy nagy cir-
kulációja, amely megtalál bennün-
ket, ha nem is attól indul el, akinek
mi adjuk. 

No, ilyen gondolatokkal viaskodva
érzem én azt, hogy a szeretet nem iga-
zából meghatározható. A szeretet
megnyilvánulása lehet egy idõben ki-
mondott kedves, biztató, megnyugta-
tó szó. S lehet egy óriási cselekedet,
ami megváltoztatja az életünket,
ugyanakkor egy életre nyomaszt. Fõ-
leg, ha olyantól kapjuk, aki azt fel is
emlegeti. Akkor az talán nem is volt
szeretet?

Kedves ünnepre készülõdõk! A
fenti gondolatok elmélkedések a sze-
retetrõl egy olyan ember tollából –
számítógépébõl –, aki nagyon tud
szeretni, s aki úgy érzi, sokan szeretik.
S mégis... Kételyeim vannak, mert a
szeretet szót sokszor olyanok is ki-
mondják, példálóznak, sõt dicseked-
nek vele, akik álságos érzések mögé
bújtatják e szó jelentése mögött lévõ
cselekedeteket, s ez alól jómagam sem
vagyok kivétel.

Akkor hát mitévõk legyünk a szere-
tet ünnepe elõtt? Törekedjünk a sze-
retetre, s talán már ez is dicséretes.
Törekedjünk arra, hogy ha nem is
szeret(het)ünk mindenkit, ne bánt-
suk azokat, akik bennünket sem bán-
tottak. Tiszteljük azokat, akik ben-
nünket tisztelnek. S talán ez az út ve-
zet, ha nem is a minden ember iránt
érzett szeretethez, de a lelkünk béké-
jéhez mindenképpen. 
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A rejtvény megfejtését 2010. január 5-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap (Polgár-
mesteri Hivatal, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.)
December 6-ai rejtvényünk helyes megfejtése: „Hûs szele húz át az õsznek a réten, fázik a lelkem, érzi
a deret” (Juhász Gyula: Õsz).
A helyes megfejtõk közül könyvet nyert: Németh Lászlóné, Ságvári u. 1. és Varga István, Barátság u.
14. A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

VASÁRNAPI REJTVÉNY

Ahogy a Ludas Matyi szerkesztõje levelében
írta: „Kedves Barátom, a Ludas Matyi cí-

mû szatirikus hetilap 1994. január elsejével
megszûnik. Nincs mit mondanom... Azazhát:
köszönök szépen minden jó kéziratot, s õriz-
zen meg bennünket, a Lapot jó emlékezetében.
Kellemes ünnepeket és boldog újesztendõt
kívánok:....... Budapest, 1993. december 14.”

Nincs mit mondanom... Azaz hogy: rengeteg
sok mondanivalóm van, lenne még, de

idõnként úgy érzem, mintha egy nagy gombóc
volna a torkomban, ami egyre gyakrabban a
torkomra fagyasztja a szót. Mit is mondhat-
nék? Mondjam el, soroljam fel az összes ember-
hez méltatlan történéseket, az immár kendõ-
zetlenül és szemérmetlenül hivalkodóan elénk
táruló ocsmányságokat, gazemberségeket, ami
csak az eszembe jut, és az elõre láthatólag egy-
re csak még rosszabbá váló eseményeket, kö-
rülményeket, és csak azután kívánjak minden-
kinek kellemes ünnepeket és boldog újeszten-
dõt? Azaz hogy: van más lehetõség is.

Írhatnék egy szép és megható rövid karácso-
nyi mesét a boldogságról, a békérõl és a sze-

retetrõl, az egymáson való segíteni akarásról,
hátha elgondolkodtatja (esetleg tán még meg is
hatja?) azokat is, akik szánt szándékkal min-
dig a mások örömének, boldogulásának az út-
jában állnak. Nem teljesen elképzelhetetlen,
hogy véletlenül talán sikerülne is egy olyan
írást írnom, amelyik pár pillanatra megköny-
nyeztethetné még a legkõszívûbb karvalytõkés
jómadarakat is, de ettõl még teljesen függetle-
nül januártól zavartalanul emelkedne 10 %-
kal a benzin ára, és ennek következtében -
ahogy ez már lenni szokott - mindennek az
ára. 

Hagyjuk hát a fészkes fenébe a meghatott-
ság hiábavaló könnyeit, és daloljuk önfe-

ledten: „Magyarhoz nem való a könny, / Szent
István úgyis visszajön!” Mert sírva vigad a ma-
gyar. Ha legalább ehhez a régi hagyomá-
nyunkhoz hûek maradunk, akkor az én két-
balkezes közremûködésem nélkül is mindenki-
nek szépek és kellemesek lesznek az év végi ün-
nepnapjai. „Mert búsulásra volt itt mindig ok,/
ugye bajtársak, ugye magyarok?”

Bálint György Lajos
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Bulatova kosárlabdás jövõt tervez
„Egyszer szeretnék egy jó csapat edzõje lenni”

Bizony nincs könnyű helyzetben
az a Magyarországra érkező kül-
földi sportoló, aki tudása alapján
még harminc-negyven között is
el tudná adni magát a magyar
bajnokságban, de aztán egyszer
csak megsérül, és abba kell
hagynia játékos pályafutását.

Bálint György

Ebben a cipõben járt Anna Bulatova, az
Oroszországból érkezõ kosaras hölgy,
akire jól emlékezhetnek a sportág szek-
szárdi hívei. Merthogy a mindig mo-
solygós, meglehetõsen impulzív, jó ke-
zû, az irányító posztra termett játékos
alapembere volt minden idõk legered-
ményesebb KSC-jének, a 2001/2002-
es bajnokságban 4. helyen végzett, Ma-
gyar Kupa bronzérmes csapatnak. Ak-
kor volt éppen harminc. Nagyon ma-
radt volna, de a pénzügyi összeomlás
miatt az új helyzetben – mint megany-
nyi csapattársa – õ is továbbállt. Maga
döntött a Szeged mellett, mert az az
Ujhelyi Gábor hívta a Tisza-parti város-
ba, akit még szekszárdi edzõként meg-
kedvelt, akiben bízott.

Jól is indultak a dolgok, egy olyan
csapathoz került, amelyik az Európa
Kupában is indulhatott. Félév eltelté-
vel közbeszólt a magánélet: a szek-
szárdi idõszakra datálódó családalapí-
tás jeleként megszületett a kis Melin-
da, így boldogan, önként vállalt kény-
szerszünet következett pályafutásá-
ban – a mielõbbi visszatérés remé-
nyében. Igen, ám, de a szegediek
ajánlata is jóval „karcsúbb” lett, mint
az érkezésekor volt. Elhagyta Szege-
det, mert ugyan szép város, de vá-
gyott vissza Szekszárdra, ahol persze,
hogy volt fogadókészség. Ki ne emlé-
kezne a karmesteri pálcával jól bánó
irányítóra, a Bulatova-féle precíz trip-
lákra, elmés passzokra. Vertetics Ist-
ván csapatába be is illeszkedett, de
négy-öt évvel ezelõtt egyre rakoncát-
lanabbá vált kétszer is mûtött térde,
és szép csendben befellegzett kosa-
ras pályafutásának.

Mentõövként jött
a Marley ajánlata

– Roppant nehéz helyzetbe kerül-
tem, hiszen semmi máshoz nem ér-
tek, mint a kosárlabdához, de ezt meg
abba kellett hagynom. Fogalmam
sem volt, mihez kezdek az Oroszor-
szágban szerzett testnevelõ tanári
diplomámmal a Magyarországot is
sújtó munkanélküliségben, ahol egy
külföldinek még nehezebb munkát
találnia – emlékezett vissza a híres
Jekatyerinburg egykori játékosa, aki
magánemberként és kosarasként is
vágyott arra, hogy külföldre igazol-
hasson. Nem utolsósorban azért,
hogy tudásával többet kereshessen,
mint odahaza.

– Szerencsére akadtak, akik próbál-
tak segíteni. A szekszárdi klubtól
megemlíthetem dr. Sólyom Bódog el-
nök urat, illetve Szabó Miklóst, aki pél-
dául rábeszélt egy sportoktatói tanfo-
lyam elvégzésére, tartotta velem a ta-

nulás közben is a kapcsolatot. Nagy
szerencsém volt, hogy két évvel ez-
elõtt megkeresett a férfi kosarasok ve-
zetõje, Sólyomvári Nándor, és fölaján-
lotta az NB II-es csapat edzõi posztját.
Persze ebbõl sem lehet megélni, hi-
szen maga a csapat is amatõr, de segí-
tettek, hogy el tudjak helyezkedni: há-
rom hónapja a szekszárdi McDonald's
alkalmazottja vagyok. Külön köszö-
net nekik ezért.

– Az NB I-es nõi szakosztály egyik
utánpótlás csapatánál is feltûnt...

– Igen, dolgoztam Szabó Noémivel
együtt és mellette is a kadett korosz-
tállyal két évig, de eddig kaptam meg-
bízást.

– Van tüske önben emiatt?
– Nincs. Úgy gondolom, ahhoz,

hogy a gyerekek képzésénél eredmé-
nyes legyek, még tökéletesebben meg
kell tanulnom magyarul, hogy az utasí-
tások még pontosabbak, egyértel-
mûbbek legyenek. Aztán azt is terve-
zem, ha a kis Melinda, aki most

hatéves, s akit immár egyedül nevelek,
nagyobb lesz, magasabb edzõi képesí-
tést szerzek. Valahogy úgy érzem, én
inkább arra termettem, hogy felnõt-
tekkel foglalkozzam. Az persze más
kérdés, hogy lesz-e erre lehetõségem...

Bizonyítási vágy
munkál benne

Az elsõ már megadatott: immár két
éve az NB II-es Marley FKSE férfi csapa-
tának edzõje. Gyakorlóterep ez neki
úgy is, hogy momentán újfent – ki tud-
ja már hányadszor? – a megmaradás a
cél a szekszárdi férfi kosárlabdában,
amikor a srácok és a néhány „levezetõ”
elsõsorban saját szórakoztatásáért vál-
lalja a heti három edzést, és a hétvégi
mérkõzést. Bulatova, mint hírlik, rop-
pant komolyan veszi a feladatát.

– Alapos, elhivatott, és annak elle-
nére, hogy férfiak között dolgozik,
roppant erélyes és következetes az
edzésmunkában – mondja Sólyomvá-
ri Nándor, a szekszárdi klub elsõ em-
bere. – Olykor sajnálom is, hogy azt a
játékot, amit bemutat, elképzel, ezzel
a játékosállománnyal nem lehet meg-
csinálni. Persze menet közben rájön,
hogy akadnak olyan játékosai, akikkel
az alapoknál kell kezdeni. Nincs rutin-
ja, hiszen mi vagyunk az elsõ csapata,
de látszik a munkáján, hogy kiváló já-
tékosként sokat megtanult ebbõl a
sportágból.

– Jó lenne, ha jönnének a valóban jó
kosarassá válni akaró fiatalok, illetve
idõsebb játékosok, s elõbbre tudnánk
lépni – jegyezte meg a jobb edzõi sor-
sára türelmesen váró Bulatova, aki a ta-
valyi hetedik hellyel sem volt elége-
dett. Szomorúsággal tölti el, hogy há-
rom kulcsemberük távozásával
meggyengültek, de közülük Tóth Ta-
más és Császár Béla januárban vissza-
térhet. No, és akadhat egy-két tehetsé-
ges fiatal, aki kettõs játékengedéllyel
Bonyhádról „visszajátszhat” anyaegye-
sületük színeiben. Mindennek a bizo-
nyítási vágytól fûtött, életét, pályafutá-
sát nálunk elképzelõ 37 éves orosz
edzõhölgy nagyon tudna örülni...

Anna Bulatova erélyes és következetes edzõ

KÉZILABDA. Gyõzelemmel zárta az
esztendõt a UKSE Szekszárd NB I/B-s
nõi kézilabda csapata. Kovács Jenõ ta-
nítványai a Kozármisleny otthonában
arattak sima, 10 gólos sikert (21-31). A
szekszárdiaknál ezúttal több átlagon fe-
lüli egyéni teljesítmény akadt: a 8 gólos
Fauszt Éva mellett Mizsák Dorina 6, Ko-
vács Nóra 5 alkalommal mattolta a ba-
ranyai gárda kapusát. Az UKSE gyõzel-
mével a második helyrõl várhatja a ta-
vaszi folytatást.

KOSÁRLABDA. Az Atomerõmû-KSC
Szekszárd egy negyedet megnyert Pé-
csen az Euroligában szereplõ mecse-
kaljaik elleni bajnokin, az NB I alapsza-
kaszának második körében, a vége
azonban így is magabitos MiZo-siker
lett (95-64). Ujhelyi Gábor helyenként
kimondottan ügyesen játszó, máskor
bosszantó hibákat elkövetõ együttesé-
ben ezúttal (is) Bozóki Bettina volt a
legeredményesebb: a center 15 pontig
jutott. A szekszárdiak két nappal ko-

rábban a Hepp Kupában (csak mag-
yarok játszhatnak) a szintén euroligás
Szegedet szorongatták meg (61-67).

DIÁKSPORT. Huszonkét sportág 164
egyéni versenyzõjét és 14 dobogón
végzett csapatát díjazta hagyományos
év végi gáláján a megyei önkormányzat
Általános Mûvelõdési Központja és a
Tolna Megyei Diáksport Tanács a
Garay gimnázium dísztermében. A
több mint háromszáz általános- és kö-
zépiskolás korú fiatal a 2008/2009-es
tanévben elért diákolimpiai dobogós
helyezéseiért vehetett át plakettet.

Sporthírek - röviden Jég-diszkó
a mûjégpályán!

December 23-án, szerdán
elõkarácsonyi, december 30-
án szerdán este elõszilveszteri
buli lesz a Szekszárdi Víz- és
Csatornamû Kft. által üzemel-
tetett mûjégpályán, a városi
sportcsarnok mögött. A prog-
ramok mindkét napon 19-tõl
22 óráig tartanak. Minden ér-
deklõdõt szeretettel várnak!
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Karácsony előtt, mint évről évre
mindig, most is új gyermekelő-
adással lepte meg közönségét 
a német színház.

Kovács Etelka

A nézõknek nyelvtudásra nem volt
szükségük, hogy követhessék Hamupi-
põke történetét. Hiszen táncmozdula-
tokból írt új változatot a jól ismert, vi-
lágszerte már több százféleképpen el-
mondott mesére Pataky Klára, a kor-
társ tánc jeles mestere.

Varázsos tündérvilágát szigorúan
kötött, ugyanakkor légies balettmoz-
dulatokból és a természetes mozgás-
hoz közelebbi, több szabadságot en-
gedõ modern tánc elemekbõl építet-
te fel Horváth Károly, színházi zene-
szerzõ muzsikájára. A tánc és a fény-
árnyék játék kelti életre Szeibert Kata
finoman visszafogott díszletét. Az
egyéni mozgássor tükrözi a lélek me-
séjét az apró rezdülésektõl az erõs ér-
zelmekig. A szomorú sorsból herceg-
nõvé váló lány (Pitz Melinda) csodás
története nem csak a legkisebbek szá-
mára rejt komoly tanulságokat.

A Magyarországi Német Színház szí-
nészei eddig csak drámai elõadások-

ban kamatoztatták fejlett mozgáskul-
túrájukat. Igazi kihívás volt számukra
ez a sokkal intenzívebb, és más jellegû
fizikai munkát igénylõ feladat. Még ak-
kor is, ha Pataky Klára igyekezett min-
den szereplõnek a személyiségéhez,
tudásához, attitûdjéhez illeszteni a
megformált karakter mozgásvilágát.

Ez a bemutató egy kísérlet, amely egy
újabb mûvészeti ág megjelenését je-
lenti a szekszárdi színházban.

Akik megnézik Hamupipõke mesé-
jét a német színházban, részt vehet-
nek egy nyereményjátékon. A márci-
us 1-jei sorsolás gyõztesének iskolájá-
ba egy mesét visz el a színház.

Hamupipõke meséje táncban
A német színház újszerû bemutatója

A címszerepben Pitz Melinda (balról)

Garays jótékonysági
est a kápolnáért

November utolsó hetében figyelemre
méltó mûsorral készült a Garay János
Gimnázium a jövõ év nyarára várható-
an teljesen felújított Szent János és Pál
Kápolna javára. A rendezvényen Si-
mon Béla, a Szekszárdi Római Katoli-
kus Egyházközség világi elnöke el-
mondta: pályázati pénzekbõl, és egyéb
források által megindulhatott az épü-
let felújítási folyamata. Az elnök meg-
jegyezte: örömteli minden szekszárdi
hívõ számára, hogy 2010 júniusára új-
ra szakrális hellyé válhat, s a nagykö-
zönség, valamint a turisták elõtt is
megnyílhat a város legrégebbi, 1760-
ban épített kápolnája. Fontos, hogy a
felújítás szívvel-lélekkel történjen. A
Bibliából idézve: „ha az Úr nem építi a
házat, az építõk hiába fáradoznak” –
tette hozzá Simon Béla.

A gimnázium dísztermében meg-
tartott mûsorfolyamban fellépett az
iskola Helikon-díjas kórusa, mely töb-
bek között Kodály: Karácsonyi pász-
tortáncát adta elõ. A Mondschein
együttes a kakasdi és környékbeli né-
metek kétszólamú dallamait hallhat-
tuk. Színpadra lépett a szintén Heli-
kon-díjas Tücsök Zenés Színpad is.
Mûsorukban Németh Lehel slágerei
éppúgy felcsendültek, mint musi-
calek. A szervezést Ékes László író, új-
ságíró vállalta magára.  Gyimóthy
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A tél beköszöntével újra elérke-
zett a Gyermekkönyvhét ideje. 
A könyv, az olvasás népszerűsíté-
sét célzó rendezvényt a szekszár-
di Gyermekkönyvtárban évtize-
dek óta december első hetében
tartják, és mindannyiszor adventi
hangulatban telik.

K. E.

Elsõ nap a gyermekeké volt a fõszerep.
A sióagárdi Fecske Bábcsoport ötletes,
szórakoztató bábjátékkal örvendeztet-
te meg közönségét. A felsõ tagozato-
sokból álló, Kozma Erzsébet vezetésé-
vel készülõ csoport újszerûen adott
elõ öt klasszikus mesét húsz percben.
A Hófehérkét lufikkal játszották el, a
végén a gonosz mostoha egyszerûen
kipukkadt. A Garay János Általános Is-
kola drámatagozatának Borbolya cso-
portja, vezetõjük Csizmazia Ferencné,
Az eltérített Mikulás meséjét adta elõ.
Ahogy a jó és a rossz krampusz borsot
tört a Télapó orra alá, nem csak meg-
nevetette a kisiskolásokat, de meg is
mozgatta õket.

A következõ napon karácsonyi
ajándékok készültek Madarász Tímea
vezetésével. A kézmûves elcsodálko-
zott azon, hogy milyen ügyesen, és
gyorsan dolgoznak a harmadik osztá-

lyosok. Egy gyerek 4-5 karácsonyfa
formájú hûtõmágnest is elkészített a
foglalkozáson, és szebben díszítették
flitterekkel, mint amilyen a mintada-
rab volt. Ezután Ivánné Bányai Ilona, a
Gyermekkönyvtár igazgatója tartott
télapóváró foglalkozást a Gyermek-
lánc óvodába járó gyerekeknek. A Me-
sesarkot körberakta karácsonyi és Tél-
apó témájú könyvekkel, amelyeket az
óvodások érdeklõdve nézegettek.

Szerdán a kakasdi Sebestyén István,
mese- és énekmondó Boldogság száll a
Földre címû mûsorában a karácsonyi
ünnepkörhöz kötõdõ bukovinai szé-
kely mesékkel és dalokkal idézte meg
az ünnep fényét, a hagyományok szü-

letését. A nálunk kevéssé ismert mesé-
ket a helyi közönséghez igazította.

Másnap Kovács Gábor zenész a
Hétmérföldes tarisznya meséjét adta
elõ énekkel, gitár- és furulyazenével,
találós kérdésekkel, zenei feladványok-
kal. Fehér nagyapó és a kisfiú évszak-
ról évszakra vándorló hosszú történe-
te népmesékbõl szövõdött.

Az utolsó napon a Télapó manói, La-
ci manó (Bodroghalmi László) és Klá-
ri manó (Cseke Klára) látogatták meg
a gyerekeket, hogy saját dalaikkal hírét
hozzák a Mikulás érkezésének. A talál-
kozó nem csak dalra fakasztotta, de
meg is mozgatta az elsõsöket, akik jó
hangulatban várhatták a Mikulást.

Advent a Gyermekkönyvhéten

A záró napon Laci és Klári manó szórakoztatta a gyerekeket

HÍRSÁV

Madrigál-koncert
A Szekszárdi Madrigálkórus de-
cember 22-én, kedden 19.30 órai
kezdettel tartja karácsonyi kon-
certjét „Korok és karácsonyok”
címmel az Evangélikus templom-
ban. Mûsoron Richafort, Morales,
Palestrina, Praetorius, Schütz,
Poulenc, Liszt Ferenc, Csemiczky
Miklós, Orbán György és Farkas Fe-
renc mûvei. Vezényel: Jobbágy Va-
lér. A belépés díjtalan, minden ér-
deklõdõt szeretettel várnak!

Hagyományápolás
A közelmúltban a Garay János
Gimnázium dísztermében megtar-
tott Német Nemzetiségi Gálaesten
Pusztai Petra, a Baka István
Általános Iskola és Hammer Angé-
la, a Dienes Valéria Általános Isko-
la diákja Ungarndeutschen Nach-
wunsch díjat vehetett át. Az elisme-
rés mellé ötven-ötvenezer forint is
járt a diákoknak, amit a német ha-
gyományok ápolásáért végzett
munkájukkal érdemeltek ki. A
programot a Szekszárdi Német
Nemzetiségi Egyesület és a Szek-
szárdi Német Kisebbségi Önkor-
mányzat szervezte a Nemzetközi
Kisebbségek Napja alkalmából.
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n Mit beszél a száz éve született
Radnóti, hogy 'ahol az angyal állt,
talán már senki nincs'? Dehogy-
nem! Nyakas kálvinistaként beval-
lom, kísértettem ugyan a sorsot ka-
rácsony táján, s elsõ unokám, Esz-
ter születése után sikerrel megír-
tam egy bájos angyalka történetét,
de nem hittem volna, hogy csökött
fantáziám megszégyenülésére föl-
bukkan az enyémnél jóval fejlet-
tebb teremtmény.

A XXI. század elejének páratlan
mûvészi teljesítménye õ, noha
igen-igen kétséges, hogy létrejötte
bármely felekezet tudtával, bele-
egyezésével, netán bátorításával
született volna. Sõt inkább mintha
nem az angyalkészítés, hanem az
angyalcsinálás félreismerhetetlen
nyomait viselné magán…

Egyik hirdetõújságunk elsõ ol-
dalán – a vasbordájú szentek s Ol-
lókezû Edvárd mintájára – megje-
lent a motorfûrész-karú angyal. A
buzgó helybeli mezõgazdasági ke-
reskedelmi káefté vele „Békés, bol-
dog Karácsonyt kíván, minden vá-
sárlójának!” Ha a mondat egy ki-
csit hibázik is helyesírási szem-

pontból, a biztonság kedvéért ott
van rovásírással is (a csak ezen
olvasó tömegeknek), a „Motorfû-
részek karácsonyi vására!” meg-
célzottainak. Valamint a most
már kétségtelenül eljövendõ télen
föltehetõen különösen elburjánzó
gazokra fenekedõ, ámde vétkes
könnyelmûséggel az „Aljnövény-
zet tisztítók még a tavaszi akciós
áron kaphatók!” eddigi figyelmez-
tetését – s ismét a helyesírást –
semmibe vevõknek.

Az angyalát! – kiált föl ilyenkor
a gyanútlan honpolgár, akinek te-
kintete ekkor (vesztére) az angyal-
ra téved. Az egyik kezében – vélhe-
tõen teljesen fölöslegesen motoros
fûrésszel vágott – pár centis törzsû
kicsinyke fenyõfa, a másik keze
maga a motoros fûrész, hiszen az
ezt markoló ujjak sehol nem tûn-
nek elõ. 

Az ismeretlen internetes forrás-
ból magáévá tett ábra alkotója a
cég arany-kék szalagját lebegteti a
derék körül, háta mögött pedig mé-
retes szárnyait tárja szét – mintha
most szállna alá –, egyebekben pe-
dig áttetszõ zöld lebernyegben röp-

teti égi lényét. B. I. barátomtól, a
motorfûrészesek vizsgáztatójától
tudom: a képen látható angyali
köntös helyett vágásbiztos ruha, a
télvíz idején könnyelmûségre valló
mezítlábasság megszüntetése (orr-
betétes bakancs csúszásgátló talp-
pal), a lobogó aranyhajra döntõsi-
sak arcvédõvel, zajvédõ fültok, s
végül vibrációgátló kesztyû szük-
ségeltetik.

Ha mindez nem teljesül, szinte
elkerülhetetlen a baleset, ahogy bi-
zonyára erre utal az angyalka ru-
hájához hasonló színû, jobb szélre
helyezett foltocska. Ha azonban
jobban megnézzük, nem is az, ha-
nem Nagy-Magyarország, benne,
ahogy már szokás, a csak külön ki-
egyezéssel 1868-ban szövetséges, de
nem rész Horvátországgal, régi,
koronátlan magyar zászlócskával,
homályos rózsaszállal, s egy újabb,
immár harmadik motorfûrésszel.

Nyilván ez utóbbi hatékonysága
okozta a balesetet – gondolom, va-
lamelyik gonosz vagy bukott an-
gyal, mint Ahrimán vagy Lucifer –
1920-ban Trianonban...

Dr. Töttõs Gábor

A motorfûrészes angyal Segítség a
szeretet ünnepén

Lovag Varga Gyula a Nemzetközi
Szent György Lovagrend tagja, nem-
zetõr ezredes évtizedekkel ezelõtt el-
kötelezte magát a nehéz anyagi hely-
zetben lévõk rendszeres segítésével.
25 éven keresztül szervezte Szekszár-
don a Mindenki Karácsonyát. Miután
egészsége megromlott, már nem tud-
ta vállalni az évente több millió forin-
tos támogatást.

Új formát keresett, és talált! A Har-
ci Alapítvány folytatja, amit 25 évvel
ezelõtt elkezdett: idén nyolc sertést
vásárolnak, amit darabolt hús formá-
jában szétosztanak karácsony elõtt
300 darab tyúkkal együtt Szekszár-
don és környékén. Saját erdejébõl
200m3 fát adományozott, amelyet
még az ünnepek elõtt kiszállítottak a
rászoruló családokhoz.

Vitéz Lovag Kovács János, a lovag-
rend megyei vezetõje elmondta,
hogy karácsony estére a szekszárdi
Hajléktalan Szállóra 100 kilogramm
virslit szállítanak, a Szivárvány Óvo-
dának pedig játékokat adományoz-
nak. Mindketten vallják, hogy az igazi
szabadság, ha valaki úgy adományoz,
hogy nem vár érte elismerést, köszö-
netet, viszonzást. Sz. L.
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KÖZLEMÉNYEK

TALÁLKOZZUNK AZ ÚJ ÉVBEN IS!
A Szekszárdi Vasárnap jövõre,
2010. január 10-én jelenik meg leg-
közelebb. Szerkesztõségünk tagjai
békés, boldog karácsonyi ünnepe-
ket, és sikerekben gazdag új eszten-
dõt kívánnak a lap olvasóinak és
minden szekszárdi polgárnak. Tart-
sanak velünk az új évben is, találkoz-
zunk 2010-ben!

KÖSZÖNET A TÁMOGATÁSÉRT.
Csillagné Szántó Polixéna, a köz-
gyûlés Mûvelõdési és Oktatási Bi-
zottságának elnök asszonya a meg-
ajándékozottak nevében ezúton is
köszöni az Elter Lámpaháznak,
hogy 100 ezer forint értékû ajándék-
kal tette szebbé a város általános is-
kolásainak karácsonyát, és kíván ál-
dott ünnepet az Elter család tagjai-
nak és a Lámpaház valamennyi dol-
gozójának.

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Január 19. (kedd) 16-18 óráig
polgármesteri tárgyaló
II. sz. választókerület:

Január 26. (kedd) 16-18 óráig
Garay János Általános Iskola (volt 2.
számú Általános Iskola) Szekszárd,
Zrínyi u. 78
JEGYZÕ
Minden szerdán 10-12 óráig
polgármesteri hivatal 
I. em. 40. sz. iroda
DR. HAAG ÉVA alpolgármester
Január 19. (kedd) 15-17 óráig
polgármesteri hivatal I. em. 36. sz.
iroda,
V. sz. választókerület

Január 26. (kedd) 16-17 óráig
PTE Illyés Gyula Fõiskolai Kar Gyakor-
ló Iskolája (Szekszárd, 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 elsõ csütörtökén 17-18
óráig, I. Béla Gimnázium és Infor-
matikai Szakközépiskola
(Kadarka u. 25-27.)
DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselõ  
I. sz. választókerület

A hónap második hétfõjén 17-18
óráig, Kadarka 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 harmadik keddjén,
16-17 óráig. Mikes u. 24.
CSERNUS PÉTER képviselõ
XII. sz. választókerület

Január 12.. (kedd) 17-18 óráig
Baka István Általános Iskola
TÓTHI JÁNOS képviselõ
XIII. sz. választókerület

Január 11. (hétfõ) 17-18 óráig
Január 25. (hétfõ) 17-18 óráig
Baka István Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselõ
XIV. sz. választókerület

A hónap második hétfõjén 17-18
óráig
Szõlõhegyi Óvoda, könyvtárépület
HALMAI GÁBORNÉ képviselõ
A hónap elsõ és harmadik
csütörtökén
16.30-18.00 óráig
Bejelentkezés: 20/215-1023 telefonon
(17-19 óráig). Szekszárd, Mikes u. 24.
SCHOECK KÁROLY képviselõ
A hónap elsõ keddjén 16.30-17.30 
Szekszárd, Mikes u. 24.
JOBBAN ZOLTÁN képviselõ
A hónap második keddjén 17-18
óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
HORVÁTH JÁNOSNÉ, Edit képviselõ
A hónap elsõ és harmadik keddjén
16-18 óráig
Szent István Ház, Rákóczi u. 69.
DR. HADHÁZY ÁKOS képviselõ
December 18. (péntek) 14-15 óráig
Baka István 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)
ILOSFAI GÁBOR képviselõ
A hónap második szerdáján 17-18
óráig polgármesteri hivatal fsz. 4.

Gazdára talált
a szolibérlet
November 22-ei lapszámunkban já-
tékot hirdettünk az Ergoline Stúdió-
val közösen. Azt kérdeztük olvasó-
inktól, hogy mi a közelmúltban újra
megnyitott üzlet szlogenje. A tucat-
nyi, helyes választ („És a barnaság
nem csak álom”) beküldõk közül a
szerencse Dávidné Schwarcz Szilvia
szekszárdi olvasónknak kedvezett, õ
nyerte az Ergoline Stúdió által fel-
ajánlott, 50 perces szoláriumbérle-
tet. Gratulálunk!

A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Reformá-
tus Együttes 10. alkalommal rendezett
hangversenyt a Magyar Kórusok Nap-
ján. Rácz József egyházmegyei esperes
és Halmai Gáborné országgyûlési kép-
viselõ köszöntõje után idén öt kórus
lépett a Garay János Gimnázium dísz-
termét zsúfolásig megtöltõ hallgatóság
elé. A házigazda középiskola leány kó-
rusa után a Pécsi Református Gimnázi-
um kórusa, a Paksi Városi Vegyeskar és
a dombóvári Kapos Kórus aratott si-

kert elõadásával, majd a Gárdonyi Zol-
tán Református Együttes (képünkön)
lépett színpadra. A Naszladi Judit kar-
nagy dirigálta kórus mûsorában egy õs-
bemutató is szerepelt: Tillai Aurélnak
a 25. zsoltár szövegére írt darabját a
szerzõ jelenlétében adta elõ a reformá-
tus együttes. A jubileumi hangverseny
záró számaként Kodály Zoltán: Szép kö-
nyörgés címû kompozíciója összkar-
ban csendült fel. Vezényelt dr. Lakner
Tamás, Liszt-díjas karnagy.

HÍRSÁV

Újvárosi karácsony
A Szekszárd-Újvárosi Római Katoli-
kus Társaskör december 20-án 15
órakor a Szent István Házban (Rá-
kóczi u. 69-71.) tartja karácsonyi ün-
nepségét. Mûsort a Szt. József Katoli-
kus Iskola diákjai és a társaskör tag-
jainak gyermekei, unokái adnak.

János-napi bál
Az újvárosi társaskör december 27-
én, vasárnap, 18 órakor a Szent Ist-
ván Házban hagyományos János
napi borszentelõt és bált rendez. A
részvételi díj vacsorával együtt 1000
Ft. Jelentkezni december 23-ig lehet
(tel.: 74/313-175, 20/52-46-820).

Újévi köszöntés
Az újvárosi katolikus társaskör sze-
retettel vár mindenkit a Szent István
Házba január 1-jén 15 órakor az új
esztendõ pezsgõs köszöntésére.

RockKarácsony
Különleges koncert szerez örömet a
rock és blues muzsika szekszárdi és
környékbeli rajongóinak: december
27-én, vasárnap, 18 órától a városi
sportcsarnokban lép színpadra az egy-
kori P.Mobil zenekar tagjaiból álló ban-
da, a Mobilmánia. A Vikidál Gyula és
Rudán Joe énekhangjára, valamint Zef-
fer András billentyûs- és Kékesi László
gitárjátékára építõ csapat a legendás
Mobil-dalok mellett új lemezük né-
hány nótáját is elõadja. Az elõzenekar
ezúttal is a Zeffer András és a Rock
Band, illetve a Radar.

A szekszárdi koncert különlegessé-
gét az adja, hogy színpadra lép a Deák
Bill Blues Band is. A banda frontem-
bere, a Hobo Blues Band egykori éne-
kese, Deák Bill Gyula tavaly új lemez-
zel és koncertekkel ünnepelte 60.
születésnapját.

Ha még fejtörést okoz karácsonyi
ajándékkal meglepni barátodat, isme-
rõsödet, ez egy jó lehetõség.

Fotó: Komáromi



16 2009. december 20.HIRDETÉS


