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ÜÜÜÜnnnnnnnneeeeppppeeeelllljjjjüüüünnnnkkkk    eeeeggggyyyyüüüütttt tttt !!!!
Városi Örömünnep a 2008. év köszöntésére
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Turisztikai Kft.

2007. december 31-én rendezi a hagyományos Városi 
Örömünnepet, melyre minden szekszárdi polgárt hívnak és várnak. 

Az Örömünnep programja
22.00 Szabadtéri Szilveszteri KARAOKE-SHOW a Béla király téren a „Silver” jól ismert

karaoke hangjaival: Ágner Tamás, Borbély Krisztián, Cseh Gábor, Németh Viktória és
Spiegel Zsolt

22.00 ÖRÖMÜNNEP-TOBORZÓK a város több pontján
1. Evangélikus templom (Luther tér) „Év múlik, évet ér…”

Verses óévbúcsúztató Németh Judittal és Karácsonyiné Tusa Anikóval
2. Magyarországi Német Színház (Deutsche Bühne Ungarn, Garay tér)

„Micsoda Szilveszter!” A Tücsök Zenés Színpad műsora
3. Belvárosi római katolikus templom (Béla király tér)

Lozsányi Tamás és Lozsányi Soma szilveszteri orgonakoncertje
4. Református templom (Kálvin tér) 

„Örvendjetek mindnyájan!” (Zsoltárok könyve)
23.00 FÁKLYÁS FELVONULÁS a toborzó helyszínekről a Béla király térre
23.00–1.30 SZABADTÉRI ZENÉS MŰSOR a Béla király téren

Haffnerné Hauszer Beáta, Karácsonyiné Tusa Anikó, Kovács Gergő énekes 
szólisták, Szily Lajos művésztanár és a Swing Mazsorett Tánccsoport előadásában
A történelmi egyházak nevében újévi köszöntő áldást mond Balázsi Zoltán
református tiszteletes – Éjféli visszaszámlálás, harangkongás
HIMNUSZ
Újévi köszöntőt mond Horváth István polgármester, országgyűlési képviselő
Pohárköszöntő: Módos Ernő, az Alisca Borrend nagymestere
TŰZIJÁTÉK (Firework Magyarország Kft.)
BOLDOG ÚJ ÉVET, SZEKSZÁRD! a Tücsök Zenés Színpad előadásában
Az Örömünnep sztárvendégei:
Reny&David – „Ezeregy éj” fergeteges lemezbemutató újévi koncert
Műsorközlők: Pócs Margit, Kondi László

Az örömünnep programjai ingyenesek! • Köszönet a szereplőknek és a segítő önkénteseknek!
A rendezvény létrejöttét támogatták: Fő támogató: Paksi Atomerőmű Zrt.
Kiemelt támogatók: Tarr Kft., Alisca Bau Kft., CIB Bank Nyrt., BricoStore, Alisca Terra Kft., Gemenc Vo-
lán Zrt., Alfa-Nova Kft., Opel Gemenc Autócentrum, Szekszárd Zrt., Liszt pincészet, Tolnatej Zrt. Támo-
gatók: TolnAgro Kft., Szekszárd-Paksi Vízgazdálkodási Kft., McDonald’s, Spinner Hungária Kft., SZ+C
Stúdió Kft., CabTec, OTP Bank Zrt., T-Mobile, Alisca Borrend, Magyar Vállalkozói Szalon, Polip Bt.,
Petrits Mézeskalács, Mentőszolgálat Szekszárd, Szekszárdi Polgárőr Egyesület, E.ON Hungária Zrt., Lux-
H 84 Kft., Magyarországi Német Színház, Mentálhigiénés Műhely
Kommunikációs és médiapartnereink: Szekszárdi Vasárnap, Tolnai Népújság, Tolnatáj Televízió,
Alisca Rádió, Antritt Rádió
Köszönet a támogatóknak az együttműködésért!
A rendezvény főszervezői: Pócs Margit: 30/632-3266, Fetzer Róbert: 74/315-198
Információ a főszervezőknél és a www.szekszard.hu honlapon!

Minden kedves Olvasónknak 
békés karácsonyt és 
sikeres új esztendõt kívánunk!

Minden kedves Olvasónknak 
békés karácsonyt és 
sikeres új esztendõt kívánunk!

Minden kedves Olvasónknak 
békés karácsonyt és 
sikeres új esztendõt kívánunk!

Következő lapszámunk 2008. január 13-án jelenik meg.
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KÖZLEMÉNYEK – FELHÍVÁSOK
A POLGÁRMESTER, A JEGYZŐ ÉS A KÉP-

VISELŐK FOGADÓÓRÁJA JANUÁRBAN
HORVÁTH ISTVÁN polgármester

Január 24.  
(csütörtök) 16–18 óráig
Polgármesteri tárgyaló

II. sz. választókerület 
A hónap utolsó 
keddje 16–18 óráig
Garay János Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény (volt 2. számú Általános
Iskola) Szekszárd, Zrínyi u. 78

JEGYZŐ
Minden szerdán 10–12 óráig
Polgármesteri Hivatal 
I. em. 40. sz. iroda

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
Január 24. (szerda) 16–18 óráig
Polgármesteri Hivatal 
I. emelet 36. sz. iroda,

V. sz. választókerület
A hónap utolsó 
keddje 16–17 óráig
Pécsi Tudományegyetem Illyés
Gyula Főiskolai Kar Gyakorló Iskolája
Szekszárd, Rákóczi u. 1.

ÁCS REZSŐ alpolgármester
A hónap harmadik és negyedik
hétfőjén 14–15 óráig
Polgármesteri Hivatal 
I. em. 40. sz. iroda,

III. sz. választókerület
A hónap első
csütörtöke 17–18 óráig
I. Béla Gimnázium és Informatikai
Szakközépiskola
Szekszárd, Kadarka u. 25–27.

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselő  
I. sz. választókerület

A hónap második 
hétfőjén 17–18 óráig
Kadarka utcai óvoda

CSILLAGNÉ SZÁNTÓ POLIXÉNA
képviselő
IV. sz. választókerület

A hónap második 
keddjén 16–17 óráig
Babits Mihály Általános Iskola

DR. TÓTH GYULA képviselő
VI. sz. választókerület

A hónap harmadik 
hétfőjén 16–17 óráig
Babits Mihály Általános Iskola

DR. BALÁS ÁKOS képviselő
VII. sz. választókerület

A hónap második 
hétfőjén 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
VIII. sz. választókerület

A hónap első 
hétfőjén 18–19 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

KEREKES CSABA képviselő
IX. sz. választókerület

Január 9. (szerda) 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4. 

MÁTÉ PÉTER képviselő
X. sz. választókerület   

A hónap második 
hétfőjén 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselő
XI. sz. választókerület

A hónap harmadik 
keddjén 16.30–17.30 óráig
Szekszárd, Mikes u. 24.

CSERNUS PÉTER képviselő
XII. sz. választókerület

A hónap második 
keddje 17–18 óráig
5. számú Általános Iskola

TÓTHI JÁNOS képviselő
XIII. sz. választókerület

Január   7.  (hétfő) 17–18 óráig
Január 21 . (hétfő) 17-18 óráig
5. számú Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselő
XIV. sz. választókerület

A hónap második 
hétfőjén 17–18 óráig
Szőlőhegyi Óvoda, Könyvtár-épület

HALMAI GÁBORNÉ képviselő
A hónap első és harmadik
csütörtökén 16.30–18 óráig
Bejelentkezés: 20/215-10-23
telefonszámon (17–19 óráig)
Szekszárd, Mikes u. 24.

SCHOECK KÁROLY képviselő
Január 8. 
(kedd)  16.30–17.30 óráig
Szekszárd, Mikes u. 24.

JOBBAN ZOLTÁN képviselő
A hónap utolsó 
keddjén 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

HORVÁTH JÁNOSNÉ képviselő
A hónap harmadik 
keddjén 16–18 óráig
Szent István Ház, Szekszárd,
Rákóczi u. 69.

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselő
A hónap utolsó 
péntekén 16–17 óráig
V. Számú Általános Iskola

DR. TÓTH CSABA ATTILA képviselő
A hónap harmadik 
hétfőjén 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

HORVÁTH LÁSZLÓ képviselő
A hónap harmadik 
keddjén 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

ILOSFAI GÁBOR képviselő
A hónap második 
szerdáján 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2007. év végi okmányirodai ügyfélfo-
gadás az alábbiak szerint alakul:

december 17. (hétfő): 12–16 óra
december 18. (kedd): 8–12 óra
december 19. (szerda): 8–12; 13–16 óra
december 21. (péntek): 8–12 óra
december 28. (péntek): 8–12 óra
2008. január 2. (szerda): 8–12; 13–16 óra

Szíves megértésüket köszönjük!

Vigyázzunk egymásra!
A téli időjárás és a hirtelen lefagyások következtében a város járdáin és
útjain történő gyalogos és gépjármű-közlekedés veszélyessé válhat. A
balesetveszély elhárítása közös érdekünk, ezért a jövőbeni megelőzés ér-
dekében a közterületi járdák síkosságmentesítésével kapcsolatban fel-
hívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét a következőkre:
A feladatokat az önkormányzat az érvényben lévő 34/2003. (XII. 19.)
számú rendeletben rögzítettek szerint látja el, mely megtalálható Szek-
szárd város honlapján (www.szekszard.hu).
A rendelet értelmében a családi házas beépítésű városrészeken az ingat-
lanok előtti járdaszakaszok, gépkocsibejárók hó- és síkosságmentesítése
az ingatlan tulajdonosok, illetve használók kötelessége. 
A tömbtelkes beépítésű lakóterületeken az egyes lakótelepi többszintes
lakóépületek előtti járdák esetében ez az épületben lakók kötelessége,
beleértve az épület körüljárására szolgáló területet, valamint az épületek
alatti átjárókat és árkádokat is.
A szórakoztató-, vendéglátó- és elárusító helyek, üzletek és intézmények
előtti járdaszakaszok esetében a hó- és síkosságmentesítést a nyitva tar-
tás ideje alatt a használó köteles elvégezni.
Aki a fentieknek nem tesz eleget, szabálysértést követ el és 30 000 Ft-ig
terjedő pénzbírsággal sújtható.
A közterületi hó- és síkosságmentesítő feladatokat városunkban megbí-
zás alapján az ALISCA Terra Hulladékgazdálkodási Kft. végzi. Munka-
végzésével kapcsolatban a 74/528-850-es telefonon állandó 24 órás
ügyeletet tart, melyen a lakosság bejelentéssel élhet. Egyéb felvilágosí-
tásért a Műszaki Iroda bármikor rendelkezésükre áll. (Tel.:  74/504-129)
Köszönjük türelmüket, kérjük együttműködésüket.

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
Műszaki Irodája

50 000 forint a nyomravezetőnek
A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője 50 000 forint jutalmat
ajánlott fel annak a személynek, aki az alábbiakkal kapcsolatban érdem-
leges információval szolgál a rendőrségnek. 
A Szekszárdi Rendőrkapitányság bűnügyi osztálya nyomozást folytat so-
rozat jelleggel, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntettének meg-
alapozott gyanúja miatt ismeretlen tettesek ellen, akik 2007. október 21-
e és 2007. november 30-a közötti időszakban Szekszárdon és a környező
településeken összesen 25 gépkocsi feltörést követtek el ablakbetörés
módszerével. Az ismeretlen elkövetők a gépkocsikból cd-rádiót, kész-
pénzt, személyes iratokat és kézitáskákat tulajdonítottak el különböző
értékekben.
A rendőrség várja mindazok jelentkezését, akik a bűncselekmények-
kel kapcsolatban érdemleges információval tudnak szolgálni. Jelent-
kezni személyesen a Szekszárdi Rendőrkapitányság bűnügyi osztá-
lyán, vagy a 107-es illetve a 74/501-100-as telefonszámon lehet.

Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság zöldszáma: 06-80/200-178
A telefontanú ingyenes száma 06-80/555-111

A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete
Szekszárdon a központi karácsonyi ünnepséget 2007. december 18-án
10 órától tartja irodaházunk nagytermében (Szekszárd, Hunyadi u. 4.),
ahova sok szeretettel és tisztelettel meghívjuk kedves sorstársainkat és
kísérőiket! A meghitt ünnepi műsort követően szerény ajándékcsomag-
gal kedveskedünk sorstársunknak. Az ünnepséget követően ingyenes, jó
minőségi ruhaneműt osztunk. Jó szándékú emberektől szívesen elfoga-
dunk továbbra is számítástechnikai eszközöket és tartós élelmiszereket.
Tel: 74/542-355, 74/512-356. Cím: Szekszárd, Hunyadi u. 4.
Békés, boldog ünnepeket és nagyon jó egészséget kívánunk! 

VGYTME elnöksége

Felhívás közcsatornával nem rendelkező
ingatlantulajdonosok, 

-használók, -bérlők részére!
Tájékoztatjuk a települési folyékony hulladék – szippantott szennyvíz –
elszállítását igénybevevőket, hogy az önkormányzat döntésének értelmé-
ben a közszolgáltatást 2008. január 1-jétől a Szekszárdi Víz- és Csator-
namű Kft. végzi a BIOZOL Kft. helyett.
A szolgáltatás megrendelhető munkaidőben (7–15.30 óra között) a
74/529-050-es telefonszámon vagy személyesen a cég Szekszárd, Sárvíz
u. 20. szám alatti telephelyén.

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Műszaki Iroda

TÁJÉKOZTATÓ
Vállalkozások és magánszemélyek figyelmébe ajánljuk, hogy a
Szekszárdi Turisztikai Kft. Béla király tér 7. sz. alatti irodájában már
kaphatók szekszárdi karácsonyi üdvözlőlapok és 2008-as fali nap-
tárak! Nyitva tartás hétköznap 9–17, szombaton 9–14 óra között.
Telefon: 74/315–198.

A Tolna Megyei Vöröskereszt Nyugdíjas
Területi Alapszervezete

HASZNÁLTRUHA-ADOMÁNYOZÁST TART  
Helye: Szekszárd, Dózsa György u. 1. szám  alatt
Ideje: 2007. december 17-én (hétfő) 9–10 óráig

Szeretettel várjuk tagjainkat, a Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Érdek-
szövetség tagjait, valamint a nagycsaládosokat és minden rászorulót.
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Amilyen nagy szeretet övezi ide-
haza Talmácsi Gábort, akkora volt
az érdeklődés az első magyar gyor-
sasági motoros világbajnok szek-
szárdi látogatása során. A 125 köb-
centis géposztály királyává koroná-
zott népszerű Talma az életéről,
sportolói pályafutásáról szóló, a
közelmúltban egy szekszárdi ki-
adónál megjelent könyvét, Az éle-
tem 200 felett… című kötetet dedi-
kálta csütörtökön a Garay téri
könyváruházban. Az édesapjával
és menedzserével érkezett világ-
bajnok aláírására, kézszorítására
váró sor a sétálóutcán kígyózott.
Órákig tartott, mire – egy igazi
sztárnak kijáró biztonsági intézke-
dések mellett – Talma mindenki-
nek szeretettel ajánlotta könyvét,
avagy kézjegyével látta el az elé tett
képet, posztert.

Majd szétszedték
Talmát a rajongók

Szekszárd Megyei Jogú Város
közgyűlése december 13-án tartot-
ta soros, 2007-es utolsó ülését, me-
lyen első helyen a jövő évi közüze-
mi díjak ármegállapításai szerepel-
tek. Ezek szerint a helyi közleke-
dés viteldíjai, a szemétszállítás és a
kéményseprői szolgáltatás díjai a
prognosztizált infláció (7-8%) mér-
tékében, míg az ivóvíz- és csator-
naszolgáltatás díjai – az immár ha-
laszthatatlan felújítások, fejleszté-
sek miatt – ennek duplájával emel-
kednek 2008. január 1-jétől. Nem
kell viszont többet fizetni a szenny-
víz elszállításáért, amit jövőre kizá-
rólag a Szekszárdi Víz- és Csatorna-
mű Kft. szakemberei végezhetnek.

A közgyűlés döntése értelmében
a fűtés alapdíja egyelőre nem válto-
zik, a hődíj viszont – az emelkedő
energiaárak ellenére – 6,4%-kal

csökken, és 3000 forint alatt lesz. A
képviselő-testület 11,5 millió forin-
tot szavazott meg a város civil szer-
vezetei, sportegyesületei számára,
melynek elosztásáról a művelődé-
si, illetve a sportbizottság rendkí-
vüli ülésén még karácsony előtt
dönt.

A közgyűlést megelőzően ked-
ves kötelességének tett eleget az
önkormányzat, amikor az idén ke-
rek évfordulót (60–70–80–85–90)
ünneplő szekszárdiakat köszön-
tött. Horváth István meghívását
huszonhárman fogadták el, ők a
maguk területén valamennyien
maradandót alkottak, Szekszárd
hírnevét öregbítették. Az ünnepel-
tek a város jelképes ajándékát, egy
kerámia címert és virágot vehettek
át a polgármestertől.

(fl)

Januártól csökken
a fűtési hődíj

Közüzemi díjakról döntött a közgyűlés
Kétmilliárd forintos turisztikai

projekt megvalósítása érdekében
kötöttek elvi megállapodást Szek-
szárdon az önkormányzat, vala-
mint a Duna–Dráva Nemzeti Park
és a Gemenc Zrt. képviselői.

Adottságait tekintve Szekszárd
számára a turizmus lehet az egyik
kitörési pont. Erre építve – s ki-
használva a természettől készen
kapott lehetőségeket – a gemenci
erdő keselyűsi részében, az egyko-

ri Szarvas Csárda (avagy Kádár-vil-
la) környékén szeretnénk megvaló-
sítani egy, a határon belüli és túli
idegenforgalomra építő ökocentru-
mot – foglalta össze az elképzelése-
ket Horváth István polgármester. A
tájvédelmi körzet adottságaira, a
Sárköz néprajzi hagyományaira,
valamint a szekszárdi borkultúrára
és gasztronómiára alapozva komp-
lex szolgáltatást szeretnének nyúj-
tani évente akár 400 ezer turista
számára is.

Az idén tízéves Duna–Dráva
Nemzeti Park igazgatója, Závodsz-
ky Szabolcs szerint a park legjelen-
tősebb bemutató helyét tervezik
Szekszárdra. A mintegy egy hektá-
ros területet vagyonkezelésbe kap-
ta meg a DDNP, amelyet a Gemenc

Zrt.-vel kötendő csere-megállapo-
dással mintegy 20 hektárosra sze-
retnének bővíteni. A nemzeti park
egy magyar–horvát–szerb közös re-
zervátum kialakításán is dolgozik,
amelynek egyik méltó állomása,
bemutatóhelye lehet a szekszárdi.

Bodor László, a Gemenc Zrt. osz-
tályvezetője az erdőgazdaság már
meglévő infrastruktúráját – a 30 ki-
lométer hosszan kanyargó kisvas-
utat és a Duna-kikötőt – kínálta fel

az együttműködéshez. Tette mind-
ezt annak reményében, hogy pél-
dául a kisvasút – a Pörbölyön re-
gisztrált jelenlegi, százezer főt már
meghaladó – látogatottságát meg-
sokszorozzák.

A felek egyetértettek abban,
hogy az elképzelések megvalósulá-
sának alapvető feltétele a közelben
elhaladó M6-os autópálya átadása,
illetve a dunai kikötő fejlesztésé-
nek megvalósulása.

A Regionális Operatív Program
pályázatának első fordulójáig,
vagyis január 21-ig kell elkészülni
egy olyan tervvel, amely eséllyel
száll harcba a mintegy 1,5 milliárd
forint elnyeréséért – nyilatkozta a
projekt vezetője, Köpenczei István.

(fl)

Elvi megállapodás a
gemenci ökocentrumért

A dedikálásra rohanó Talmácsi Gábort
az önkormányzat nevében Fajszi La-
jos, a közgyűlés sportbizottságának el-
nöke köszöntötte, s adta át a város
ajándékait

Akár a Dél-dunántúli megyék,
Baranya, Somogy és Tolna összefo-
gását is szimbolizálhatja az a tény,
hogy egy pécsi borász szekszárdi
merlot-ja lett a régió vörösbora. He-
tényi János 2006-os évjáratú vörö-
se érdemelte ki ugyanis a legmaga-
sabb pontszámot a szakmai és a
társadalmi zsűritől egyaránt a ked-
den Pécsett megtartott „A Régió
Bora 2008” elnevezésű mustrán.

A dél-dunántúli régió fehér bora
cím a balatonlellei Bujdosó Ferenc
által jegyzett 2006-os chardonnay–
sauvignon blanc cuveé-t illeti, míg
a legszebb címke tulajdonosa a
szőlősgyöröki Trunkó Ferenc bora

lett. A dr. Urbán András, a Hegy-
községek Nemzeti Tanácsa főtitká-
ra vezette szakmai zsűri magas
színvonalúra értékelte a mezőnyt,
amelyben 16 fehér és 28 vörösbort
kóstoltak és véleményeztek a szak-
mabéli és a műkedvelő bírálók.
Köztük többek között Kővári Lász-
ló, a szekszárdi közgyűlés gazdasá-
gi bizottságának elnöke és Lengyel
János, a Tolnai Népújság főszer-
kesztője. 

A győztes borokból 500–500 pa-
lackot vásárol majd meg a Dél-du-
nántúli Regionális Idegenforgalmi
Bizottság – mondta el zárszavában
a házigazda, Sárdi Árpád elnök.

A Tesco szupermarketet
nyitott Szekszárdon

December 14-én reggel megnyitotta kapuit az ezer négyzetméteres
nettó eladóterű Tesco szupermarket Szekszárdon, az Aranyház
Bevásárlóközpontban. Az új áruházban huszonöten kaptak munkát,
többségében helyi lakosok.

A város központjában található önkiszolgáló áruház több mint
háromezer-féle terméket kínál, és a hét minden napján reggel 6 órától
este 8-ig nyitva tart. Túlnyomó többségben élelmiszerek kaphatók, de
szezonális termékek is megtalálhatóak a polcokon.

Szekszárdi merlot a régió bora



Gázálarc-szemüveges
vízi hulla

„Dráma, amelyet semmiféle színház sem akar előadni,
és semmiféle közönség nem akar megnézni.”

(Wolfgang Borchert Az ajtón kívül című darabja elé)
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ELIXÍR EGÉSZSÉGVÉDŐ KFT.
Szekszárd, Dr. Szentgáli Gyula u. 2. (ÁNTSZ alagsor)

Tel. 74/317-374, 20/203-87-20

Nyitva: hétfő–péntek 9–17.30, szombat 8.30–12 óráig

„Aki gyakran és sokat nevet, aki elnyeri az okos emberek tisztele-
tét, az őszinte kritikusok szeretetét, aki elviseli a hamis barátok
árulását, aki megbecsüli a szépet, és a jobbat látja meg mások-
ban, aki egy cseppet szebbé teszi a világot akár egy egészséges
gyermekkel, egy zsebkendőnyi kerttel vagy jobb szociális helyzet-
tel, aki tudja, hogy legalább egy ember neki köszönhetően lélegzik
szabadabban, az elmondhatja: sikerült.”

Ralph Waldo Emerson

Az idézetet léleképítőként a karácsonyfa alá szánva
kívánunk

boldog ünnepeket 
és olyan

új esztendőt, 
melynek végén a fen-

tiek szellemében minél
többen mondhatjuk:

sikerült!

Szekszárd, 2007. december
Szabó László

(Laci) 
Zalakovicsné Kovács

Klára (Klári)

Szekszárd egyetlen alternatív pe-
dagógiai intézményének a támo-
gatása volt a célja a november vé-
gi mulatságnak. Mindenki jól
járt, a nagyok jót szórakozhattak,
a kicsikről pedig a befolyt pénz-
ből még jobb körülmények közt
gondoskodhatnak.

Néhány éve, amikor bálszerve-
zésre adtuk a fejünket, még csak
remélhettük, most, az utolsó no-
vemberi hétvége után pedig már
bátran kijelenthetjük: a jótékonysá-
gi Waldorf-bál megrendezésével si-
került hagyományt teremtenünk –
értékeli a rendezvényt Péri Gábor,
az egyik házigazda.

Ugyanis immár harmadik alka-
lommal gyűltek össze azok a szü-
lők, pedagógusok és szimpatizán-
sok, akik akartak és tudtak is tenni
valamit a város ez idáig egyetlen al-
ternatív pedagógiai intézményéért,
a Szekszárdi Waldorf Óvoda, Álta-
lános Iskola és Alapfokú Művészet-

oktatási Intézményért. A több mint
százfős vendégsereg finomakat
ehetett-ihatott, illetve jó fajta mu-
zsikára járhatta a táncot. Az öröm-
teli hangulat nagyban segítette a
mulatság célját, hogy jótékony fel-
ajánlásokkal segítsék a kicsiket, va-
gyis hogy a rendezvényen befolyt
összeggel a Waldorf-óvodás és -is-
kolás gyermekek oktatásának felté-
telein javítsanak, hogy még mél-
tóbb környezetben ismerkedhesse-
nek a világgal.

A szervezők köszönik mindazok
önzetlen segítségét, akik munká-
jukkal, jelenlétükkel, tombolatár-
gyak felajánlásával járultak hozzá
a jótékonysági bál létrejöttéhez és
sikeréhez. Remélik, jövőre ismét e
nemes ügy mögé állnak majd, s
példamutató támogatásuk másokat
is arra sarkall majd, hogy felkarol-
ják az emberközpontú oktatás-ne-
velés népszerűsítését, fejlesztését.

P. G.

Több mint százan a
Waldorf-bálon

Egy ember hazatér Németor-
szágba. Szörnyű terhet hozott
magával a második világháború
poklából, és ez nem elnyűtt kato-
naköpenye, vagy groteszk szem-
üvege, amelyen keresztül min-
dent olyan furán torzítva lát, de
nem is ellőtt térdkalácsa, amely
miatt sántikál. 

Az igazi terhet a lelkében hor-
dozza. Hazatérésében megnyug-
vást remél, de van-e út még haza-
felé. Felesége már más férfit ölel,
és őt csak Beckmann-nak (Kispál
Gergely) szólítja. 

Az Elbának (Lotz Kata) megy,
de az kiveti magából: félig a víz-
ben, félig az iszapban fekszik, és
vívódik, vitatkozik a mindig igent
mondó Másikkal (Farkas Gergő),
hogy érdemes-e élnie még. 

Rátalál egy nő (Kristin Becker),
aki száraz ruhát adna rá, de azt
nem veheti fel, az valaki másé, a
nő a háborúban eltűnt férjéé
(Florin Gabriel Ionescu). 

Mégsem ez az, ami miatt nem
térhet vissza az életbe. 

Tizenegy rábízott katona el-
vesztése miatt gyötri a mindig
visszatérő borzalmas rémálom,
és kínozza nappal is az önvád. Ta-

lán, ha visszaadná a felelősséget
az ezredesnek (Basilides Barna),
aludhatna végre, de ő tréfának vé-
li az őrmester lelki szenvedései-
nek bemutatását. Levetett ruháját
ajánlja fel, amiben, szerinte,
Beckmann rögtön más ember
lesz, és a cirkuszba irányítja ezzel
a remek magánszámmal. 

A kabaré ajtaján is hamar kívül-
re kerül: – A közönség azt várja,
hogy csiklandozzák, nem azt,
hogy csipkedjék – mondja az
igazgató (Bernd von Bömches).
Az utolsó remény, a szülői ház
sem fogadhatja már. Az ajtón kí-
vül áll.

Elsöprő sikert aratott, de ezt a
szerző már nem érhette meg, egy
nappal a bemutató előtt meghalt.
Az 1946-ban nyolc nap alatt öt ko-
mor jelenetben megírt drámájá-
nak a Magyarországi Német Szín-
ház előadásában a színpadkép
egyszerű sötét szürkesége nagy-
szerű háttere a főhős, aki nem
hős, kétségbeesésének, botlado-
zásának, útkeresésének, és a töb-
biek színes közönyének. 

A kiválóan megformált karakte-
rek játékában nem csak az élet,
de az együttélés alapvető kérdé-
sei is felvetődnek.  K. E.
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Sok éven át dolgoztunk egy szer-
kesztőségben Hazafi Józseffel, s ba-
rátságunk ma is töretlen. Szinte na-
pi a (telefonos)kapcsolatunk. Igaz,
elsősorban Magdival, Józsi feleségé-

vel, mert azon felül, hogy mi ketten
is barátok vagyunk, remekül és
hosszan tudunk beszélgetni bármi-
ről, mondhatom, egy húron pendü-
lünk. Az ilyen diskurzusok alkalmá-
val a szűkszavúbb Józsi a hallgató-
ság. De ők ketten olyan párt alkot-
nak, hogy teljesen mindegy, melyi-
kük kap valamit, legyen az akár szó,
az kétséget kizáróan mindkettőjüké.

Mint mondtam, Hazafi József
nem túl beszédes, röviden és lé-
nyegre törően közli mondandóját.
Ám, ha ír, az egészen más! Igaz, a
tényszerűség és a lényeg megraga-
dásának képessége soha az életben
nem volt nála hiánycikk. Tapasztala-
tom szerint a riportok, vagy az élet-
képek megírásánál remekül építke-
zik fényes logikai képességéből, ami
mellé természetesen „költözik” az
adott téma alapos ismerete, illetve
szereplőinek megértése, pontosab-
ban beleélés a helyzetükbe. Mind-
ezt hűen igazolja – a Babits Kiadó
gondozásában, Schubert Péter sokat
mondó és adó könyvborítójába öl-
töztetett – most megjelent kötete,
ami válogatás, egészen pontosan
„múltidézés”. 

Jó újra felidézni a régi, bár ismert
írásokat, melyeket nem marcangolt
meg az idő, sem a társadalmi és po-
litikai változások. Hiszen többségük
a feltétel nélküli szeretet, az áldozat-

vállalást, a segítő kéz önzetlen nyúj-
tását sugallja. De azt is meg kell val-
lani, hogy az emberi gonoszság és az
irigység sem változott az esztendők
során. Szóval valósak, szépek, oly-

kor szívbemarkolóak ezek az írások,
amelyek tükröt tartanak elénk, hogy
belemosolyogjunk, vagy éppen el-
szégyelljük magunkat. Mint a cím-
ben jeleztem, Hazafi József új –
szám szerint ötödik – gyűjteményes
kötetét őszintén, s jelen esetben sa-
ját érzéseim befolyása alatt – de nem
elfogultan – ajánlom megvételre (Ba-
bits Kiadónál kapható) és elolvasás-
ra. Annak a szerzőnek a riportjait,
tárcáit, publicisztikáit olvashatják,
akit én magamban mindig is a há-
rom „T-vel” illettem: tehetség, tisz-
tesség és tartás. A tehetség vagy
adott, vagy nem. Józsinál igen. Ám a
tisztesség és az emberi tartás valaho-
gyan nem szorult mindenkibe. Jó-
zsiba igen, amit ő hittel őriz, és sem-
milyen körülmények között nem en-
ged belőlük.

Szerda kora este a Belvárosi Kávé-
zóban tartottuk Hazafi József Múlt-
idéző könyvének bemutatóját Decsi
Kiss János, Ékes László és Kubanek
Miklós „vezényletével”. Rengetegen
vettek részt az eseményen: a család,
a rokonság, a volt kollégák, barátok,
tisztelők… Szép este volt, ami a „há-
rom T” jogos tulajdonosa számára
újabb elismerést jelentett. Bár Józsit
soha nem az elismerés iránti vágy
hajtotta írógépe mellé, hanem az
igaz szó papírra vetése. Kedves Jós-
ka, írógéped és papírod van, s témá-

A Fabulon arcaként ismerte meg
az ország. Ma sikeres filmprodu-
cer. Pataki Ágival találkozhattak a
Kék Madár Alapítvány miNŐség
programjának résztvevői: vállalko-
zó, vagy vállalkozást tervező nők,
és minden érdeklődő. Ahogy
Kutnyné Bodnár Ág-
nes, a program szer-
vezője elmondta, ez-
zel a rendezvénysoro-
zattal az a céljuk,
hogy a meghívott hí-
res vállalkozók pozi-
tív példájukkal re-
ménysugarat csillant-
sanak fel a program
résztvevői előtt.

Pataki Ági pályáján
egyedül az volt vélet-
len, hogy az egyetem
spanyol–német szakának felvételi-
jén helyhiány miatt elutasított lány
manökenné vált. Tolmácsként ép-
pen egy divatbemutatón dolgozott,
ahol Rotschild Klári néni figyelt fel
rá. Az azonban, hogy közel húsz
évig ebben a szakmában maradt,
már saját elhatározásán, kitartásán
múlt. Mindig tudta, hogy mit miért
tesz. Akkor is, amikor pénz nélkül
kezdett bele egy vállalkozásba, az
örökölt lakását áldozta fel egy Váci
utcai divatáru üzletért, és amikor
ezt a sikeres vállalkozását mintegy
húsz év után abbahagyta. Elmond-
ta, hogy ebből a szempontból nem

egy tipikus vállalkozó. Nagyon
sokszor váltott az életében, és álta-
lában a csúcson hagyja abba, mert
megunja. Úgy gondolja, hogy amit
az ember nem maga végez el, vagy
nem tart szoros kontroll alatt, az
tovább nem működik. A filmszak-

mába „100 évesen”, de
kezdőként csöppent
bele új férjének kö-
szönhetően. Cégük
számára elsősorban a
reklámfilm-készítés
hoz profitot. Pataki Ági
a jelenleg még non-
profit játékfilmekkel
foglalkozik. Szeretné
ezt a területet is prof-
itábilissá tenni, megis-
mertetni a magyar fil-
meket külföldön, első-

ként Európában, és ennek segítsé-
gével külföldi tőkét bevonni a fil-
mek készítésébe. Az izgalmas, sok-
rétű feladatot jelentő filmes szak-
mát még mindig tanulja. Amíg
megvan benne a láng, képes bármi-
re. Ellentétben sokakkal, akik túl
hamar lezárják az életüket. Erköl-
csileg már most is sikeres a filmes
vállalkozása. 

Mit jelent számára a siker? Nem
mindig ugyanazt. Ez egy állapot:
amikor jól érzi magát. Eszerint
most 56 évesen sikeresebb, mint 35
évesen, amikor leszállt a kifutóról.

K. E.

Szubjektív könyvajánló
(TTT) Hazafi József: Múltidéző

„100 évesen” is képes bármire

Pop Mikulás, hogy az
ünnep igazi ünnep legyen...
Az Értelmi Fogyatékosok Országos Szövetségének Tolna Megyei Szer-
vezete, a Pixel TV és a Bonyhád Városi Televízió december 5-én jóté-
kony célú estet szervezett a bonyhádi művelődési központban.

A Pop Mikulás – amely immár megélte ötödik
születésnapját – a fogyatékkal élők segítését és
elfogadtatását tűzte zászlajára. A művelődési
házban négyszáz Tolna megyei gyermek – köz-
tük sokan fogyatékkal élők – tölthetett el egy kel-
lemes estét a Cozombolis együttessel, IVAN-nal,
a bonyhádi Titti Corsi Dance Club táncosaival és
a Mikulással. A gyerekeket a város nevében
Potápi Árpád polgármester köszöntötte. A részt-
vevők – a rendezvény támogatói jóvoltából – a kis
piros csomagban az édesség mellett szeretetet és
törődést kaptak...
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Közeleg az év vége, a
Horfer Serleg ügyveze-
tőjével összegezzük az
elmúlt időszak sikereit.
Horváth Ferenc – a ma
már márkanévként em-
legetett cég tulajdonosa
– elégedetten tekint
vissza.

– Valóban, úgy gondo-
lom a vállalkozásunk az
idei esztendőben az
egyik legsikeresebb szezont zárta. Ezt
megelőzően 24 évet dolgoztam sport-
ban különböző tisztségekben, sportoló-
ként, sportvezetőként, ebből adódott
az, hogy mindenképpen a sport közelé-
ben szerettem volna maradni. Egyik
olasz kollégám adta az ötletet, misze-
rint nincs szebb dolog annál, mint a
sportolók díjazása, a
díjak elkészítése, le-
szállítása, ezáltal így
is hozzá tudunk já-
rulni a sikerhez. Úgy
érzem, ennek most
érett be a gyümölcse,
hiszen kizárólagos
szerződést kötöttünk
a SPORT1-gyel, a
Chellóval, felvállaltuk
a PVSK csapatának
támogatását, és a Bu-
dapesti Labdarúgó
Szövetséggel kötött
megá l l apodásunk
alapján a bajnoksá-

guk már HORFER néven
fut, amelyhez még egy 3
éves kizárólagos beszállí-
tói szerződést is megkö-
töttünk. Évek óta mi biz-
tosítjuk a sportcsillagok
gálájának díjait, most is
megkötöttük a szerző-
dést.

– Mindez vonatkozik az
érmekre, oklevelekre, ser-
legekre, amelyet ebben az

évben már nem csak a külföldi partne-
reitől szerzett be.

– Így igaz. Eddig egy Olasz- és egy
Spanyolországban működő világháló-
zat 5 országra kiterjedő kizárólagos for-
galmazója voltam, de úgy döntöttem, a
belföldi termékek árusítása is elenged-
hetetlen követelmény ma Magyarorszá-

gon. Ezért is gondol-
tam arra, mi lenne, ha
saját készítésű termé-
kekkel rukkolnék elő.
A hazai piacon óriási
kereslete lett a hímzett
és a gravírozott aján-
déktárgyaknak, ezért
bővítettem a termék-
skálát, és vásároltam
két nagyon komoly
hímzőgépet, amelynek
a napokban zajlik a
beüzemelése.

– Úgy tudom ezzel
együtt a munkaerő-te-
remtő beruházásban is

részt vállaltál, tovább csökkentve ezál-
tal a helyi állástalanok számát?

– Három új dolgozót vettem fel, hi-
szen mint már említettem a meg-
növekedett piaci igényeket csak így tud-
tam maradéktalanul kielégíteni.  Terve-
im szerint tovább bővítem a termékpa-
lettát, új termékekkel bővítem az eddigi

széles kínálatot. Gondolok itt az egyedi
tervezésű ajándéktárgyakra, bortáro-
lókra, céges reklámtermékekre. Ehhez
természetesen szükség lesz újabb mun-
kaerőre, így alkalmaznék olyan megvál-
tozott munkaképességű személyeket,
akik mind a gravírozásban, mind a var-
róműhelyben segítségemre lennének.

– Két új üzletet is megnyitott az idén
Budapesten, egyik a lakossági vásárló-
kat szolgálja ki, a másik pedig az exklu-
zív vevői igényeket elégíti ki. 

– Valóban, Szekszárdon régi, vissza-
térő partnereinkkel is újra felvettük a
kapcsolatot, a fővárosban pedig igen rö-
vid idő alatt elterjedt üzletünk jó híre. A
megyeszékhely üzletében a helyi sport-

szervezetekkel, is-
kolákkal nagyon jó a
kapcsolatunk, lelkes
lokálpatriótaként
úgy érzem, kötelességem támogatni a
sportolóinkat azzal, hogy lehetőség
szerint mindig kedvezményes áron
adom számukra a díjakat.

– Az állandó utazás hogyan
befolyásolja a családi életet?

– Párom, Kőfalvi Adél már
így ismert meg és elfogadta
ezt az életritmust. Büszkén
mondhatom, nálunk minden
rendben működik, most vár-
juk a trónörököst, aki két lá-
nyom Rita és Adélka mellett
újra bearanyozza az életem.

– Karácsony közeledtével
nem csak a sportolókat ün-

neplik, de a vállaltok és a vállalkozók is
elgondolkoznak azon, hogyan köszön-
hetik meg alkalmazottaiknak az egész
éves munkát.

– Ez a reklámajándékok szezonja.
Egyre többen gondolnak arra, hogy
névre szóló törülközővel, fürdőköpeny-
nyel, cégek esetében pedig szépen gra-
vírozott tollkészlettel lepjék meg bará-
taikat, partnereiket. Mi is felkészültünk
minderre, ezért üzleteinkben kiemelt
áruválasztékkal készültünk a rohamra.
Itt szeretném megköszönni partnere-
inknek, hogy az idén is minket válasz-
tottak, a városnak pedig azt, hogy a
sportcsarnok épületében továbbra is
biztosította helyünket. 

Nincs szebb dolog, mint a sportolók díjazása

Sok évvel ezelőtt, amikor a bor-
termelők, majd a borkedvelők el-
kezdték hirdetni a bor kulturált fo-
gyasztásáról szóló ugyancsak meg-
szívlelendő tanaikat, többen értet-
lenkedve figyeltek, majd beálltak a
követők sorába. Később a pálinka
szintén kulturált kóstolásának elő-
nyeiről, vedelésének hátrányairól le-
hetett hallani. Az elkötelezettek szá-
ma e téren is szépen nőtt. S tegyük
hozzá, a felsoroltak csekély mérté-
kű fogyasztása különösebb anyagi
terhet sem jelent, miközben egy po-
hár bor, vagy egy kupica igazi pálin-
ka nem rombolja az ember egészsé-
gét, sőt hasznára válik.

Örömmel jelentem, hogy már vá-
rosunkban is megjelentek az igé-
nyes kávéfogyasztás fennen hirde-
tői. Korábban mindezzel Bécsben,
vagy Olaszországban ismerked-
tünk, később Budapesten is nyílt
egy-két két igazi kávékülönlegessé-
get kínáló presszó, akarom monda-
ni, kávézó. Most meg már Szekszár-
don is részesülhetünk efféle kivált-
ságban, sőt, ha komolyan vesszük a
szabályokat, akár odahaza is ké-
nyeztethetjük magunkat a néhány
centiliternyi finomsággal.

Úgy fél évvel ezelőtt nyílt a Baj-
csy-Zsilinszky utcában, szóval a „fa-
soron” egy kávézó, illetve bár, mely-
nek cégtulajdonosa, egyben üzlet-

vezetője Horváth Péter,
aki vezető mixer. Talán
emlékeznek a tavaly
ilyentájt róla írt cik-
künkre, amiben a kok-
télok kulturált fogyasz-
tását ecseteltük, egybe-
kötve ünnepi recept-
ajánlattal. Most egy
barista jóvoltából kávé-
recepttel lepjük meg
olvasóinkat.

Szóval az elegáns
bárban Péter fogadott.
Nő létemre nyomban
rávetettem magamat az ugyancsak
elegáns árlapokra, hátha fogást talá-
lok az ifjú mixeren, pontosabban
árain. Ám ez nem jött be. (Szeren-
csére!) Nagyon is elfogadható pénz-
összeget kérnek a kellemes helyen
elfogyasztottakért. 

Mint kiderült, az országban mint-
egy harminc okleveles barista mű-
ködik, közülük ketten Szekszárdon.
Járfás Miklóssal a fasori kávézóban
találkozhatunk, Tóth Sándorral pe-
dig hol itt, hol ott. Ugyanis a remek
és méltónak ítélt kávékat – 16-félét –
ő szállítja Olaszországból, majd ide-
haza „teríti”. (Februárban „arabica”
kávészaküzletet nyit városunkban –
a szerk.)  

Néhány, a két férfiútól hallott fon-
tos dolgot sorolok fel a kávéról és el-

készítésének „tudomá-
nyáról”. A hosszú kávét
másképpen kell főzni,
mint a rövidet. Az utóbbi
mennyisége csupán né-
hány centiliter. Bécsben
csak enyhén pörkölik a
babkávét, míg Olaszor-
szágban jelentősen erő-
sebben. A kávé minősé-
gének megmaradása ér-
dekében a presszógépe-
ket és a kávédarálókat a
időjárás szerint állítják
be. A jó kávét alacsony

hőmérsékleten (80 Celsius fokon)
és nagy nyomáson kell főzni. Jó tud-
ni, hogy a kávét aromazárós tasak-
ban illik tárolni. Fontos információ,
hogy kifőtt kávé élvezeti értékének
ötven százalékát veszíti el percen-
ként. Jó, ha a „feketét” nádcukorral
édesítjük, mert az a répacukornál
sokkal jobban előhozza, és nem
módosítja az ízeket. Ha megtehet-
jük, ne kotyogóban készítsük ott-
hon a kávét. 

– A világ számos pontján az em-
berek kávézóban fogyasztják a ká-
vét reggel és a szieszta idején egy-
aránt. Ugyanis elsősorban nem az
élettani hatás miatt kávézunk, ha-
nem azért, hogy találkozzunk bará-
tainkkal, ismerőseinkkel, akikkel
kellemesen diskurálhatunk – ma-

gyarázta Tóth Sándor, s a „kinek jut
erre ideje?” kérdésemre leszögezte:

– Nem a világ, hanem mi roha-
nunk – majd megjegyezte, hogy a
kávé, a kávézás iránti érdeklődés hi-
hetetlen ütemben nő. Ezután pedig
megosztott velünk egy arab jellegű
kávéreceptet, amit bárki elkészíthet
odahaza karácsonykor, hogy ezzel
is emelje az ünnep meghittségét.

Jó minőségű, lehetőleg a 100 szá-
zalékos, porfinomságúra darált ara-
bica kávét használjunk. 

Fém edényben kevés – adagon-
ként egy teáskanálnyi – cukrot
karamellizáljunk mogyoróbarnára.
Majd öntsük föl – szintén adagon-
ként – 7–8 centiliter vízzel, majd főz-
zük a cukor felolvadásáig. Ezután a
folyadékba teszünk egy kávéskanál
kávét, majd egy negyed narancs
(vagy mandarin) lereszelt héját és
egy késhegynyi fahéjat. (Négy adag
esetében értelemszerűen megnégy-
szereződnek a mennyiségek.) Ezt
habzásig forraljuk, majd a hab visz-
szaeséséig félrehúzva tartjuk az
edényt. Ekkor ismét habzásig forral-
juk, s csészébe töltjük, amiben egy-
másfél percig pihentetjük. Ez alatt a
zacc leül a csésze aljára, s fogyasz-
táskor sem keveredik föl.

– Az így elkészített kávé karácso-
nyi illata bejárja az egész lakást, íze
pedig elkápráztatja fogyasztóját… –
fűzte hozzá a barista Tóth Sándor.

V. Horváth Mária
Fotó: Nagy Ági

Karácsonyi kávé naranccsal és fahéjjal
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A Váz-Bau Építőipari Kft., amely terve-
zéssel, kivitelezéssel és acélszerkezet-
gyártással foglalkozik, 1995 óta az or-
szág területén mintegy 150 különböző
tárolót épített, hozzávetőleg 300 000
m2 lefedett alapterülettel. Körülbelül
száz főnek biztosítanak munkát azzal,
hogy az engedélyezési tervdokumentá-
ció elkészítésétől a komplett kivitelezé-
sig mindent elvégeznek. A cég 2007-es
évéről, annak eredményeiről a kft. tulaj-
donosa és ügyvezetője, Lenkey Imre tá-
jékoztat.

A Váz-Bau Kft. tizenkét éve szinte kizáró-
lag agrár-építőipari tevékenységgel foglal-
kozik: magtárak, állattartó épületek, szárí-
tók, egyéb létesítmények tervezését és kivi-
telezését, továbbá az ezekhez szükséges
acélváz-szerkezetek gyártását végzi. Az
ilyen típusú beruházások az évek folyamán
majdnem mindig állami támogatással való-
sultak meg. Minden év elején különböző
pályázati felhívások kerülnek kiírásra, ame-
lyek általában mintegy 40% vissza nem térí-
tendő állami támogatást biztosítanak a
megrendelők számára.

Az idei évben február környékén állította
össze a Földművelésügyi és Vidékfejleszté-
si Minisztérium az Új Magyarország Vidék-
fejlesztési Programot, és ebben célokat ha-
tározott meg. Ennek alapján márciusban ki-
írták a trágyakezelésre irányuló pályázato-
kat; európai uniós előírás ugyanis, hogy
környezetvédelmi szempontból megfelelő

módon (szabályozott minőségű vasbetontá-
rolókban) kell elhelyezni az állati ürüléket.

Cégünk, amely 13 megyében dolgozik,
sok előszerződést kötött a tervezési mun-
kákra, hiszen a pályázatok benyújtásához
engedélyezési tervek is szükségesek. Az
év elején tehát úgy látszott, hogy jelentős
árbevételre számíthatunk, az előző évek-
hez hasonlóan. A pályázatok benyújtásra
kerültek, és az azok befogadására 90 na-
pos határidővel rendelkező Mezőgazdasági
és Vidékfejlesztési Hivatal, melynek ki kell
adnia egy befogadási nyilatkozatot, amely
afféle előfeltétel a pályázat sikeres elbírálá-
sához, a három hónapot négyre, majd ötre,

hatra csúsztatta. Az esetek 90%-ában kü-
lönben ez a nyilatkozat egyben pályázati si-
kert is jelent. A Váz-Bau Kft. így kénytelen
volt várakozó álláspontra helyezkedni. Más
irányba elmozdulni nem igazán volt lehető-
ségünk, hiszen a beruházásokhoz, ameny-
nyiben azokat mégis el kell kezdeni, muszáj
kapacitást biztosítanunk.

Újabb hírek is érkeztek, melyek szerint a
támogatási rendszert összhangba kell hoz-
ni a hatéves (2007–2013) EU-költségve-
téssel; amivel egyébként maximálisan
egyet is lehet érteni. Ez azért is előnyös,
mert kiszűrhető az, ami korábban zajlott:
vagyis hogy nagy várakozás volt abban a te-
kintetben, hogy éppen milyen típusú létesít-
ményekre fognak pályázatot kiírni. A szink-
ronizálás azonban azt is jelenti, hogy a tá-
mogatási rendszer folyamatos, tehát akkor
is, ha például egy adott év novemberében
elfogy a keret egy bizonyos célkitűzésre, a
következő évben az illető cél újra megpá-
lyázható.

Sajnos, mindez gyakorlatilag az év végé-
ig tartott. Másfél hónapja pedig bejelentet-
ték, hogy az EU elfogadta a magyar vidék-
fejlesztési tervet. Tehát amikor mindez ki-
írásra került, a megrendelők pénzét elher-
dáltuk tervekre, pályázati anyagokra és
egyebekre anélkül, hogy a 2007. évben
ennek bármilyen eredménye volna. Kér-
dés, hogy mi történt volna, ha az EU nem
fogadja el az országos tervet… A március
környékén benyújtott pályázatok így no-

vemberben kapták meg a befogadó nyilat-
kozatot – következésképp az árbevételünk
jelentősen csökkent. A helyzet egyetlen
pozitívuma az, hogy ezek a megrendelések
továbbra is élnek, a pályázatok nyertek, jö-
vőre tehát elkezdhetjük a megvalósítást.

Szeptemberben kiírásra kerültek az állat-
tartó létesítmények felújítását, építését cél-
zó pályázatok is, majd februárban kiírásra
kerülnek a magtározók létesítésére vonat-
kozók is. A koncepció tehát helyes volt: az
állattenyésztést preferálták, hogy a magyar
állattartók felvehessék a versenyt uniós ve-
télytársaikkal. Bízunk abban, hogy legalább
a jövő a fent említettek következtében meg-
nyugtatóan alakul. Az idei év azonban a vá-
rakozással szemben rossz eredményt ho-
zott; így köszönettel tartozunk a Kereske-
delmi és Hitelbank szekszárdi fiókjának, hi-
szen a nehéz helyzetben is kiálltak a cég
mellett. Mindez természetesen igaz az al-
és társvállalkozóinkra is.

A 2007. évben a Váz-Bau a saját erőből
megvalósult beruházások terén ettől füg-
getlenül folyamatosan dolgozott, de nyilván
sokkal kisebb árbevételt eredményezően.
Bízunk abban, hogy a jövő év sokkal jelen-
tősebb eredményeket produkál majd.

Az alkalmat megragadva minden partne-
rünknek kellemes karácsonyi ünnepeket
és eredményes, sikeres új esztendőt kívá-
nok!
Váz-Bau Építőipari Kft.
7100 Szekszárd, 
Béri Balogh Ádám u. 39–41.
Tel./fax: 74/319–854 Tel.: 74/412–344
E-mail: vazbau@enternet.hu

Elhúzódó pályázati elbírálások miatt csökkenő árbevétel
Váz-Bau Kft.: jó 2008-as évre számítanak

Újabb ünnep jött el…
A belvárosban, a sétálóutcához közel, az egykori század eleji patinás

korzó-sor helyén minden megy a maga rendje szerint, ahogy a pangásos
évtizedek alatt, után szokásos… és ahogy mennek a dolgok jelenünkben
is. Ajándékos bódék, pulóverárusok, forralt bor… páran vásárolnak,
mások reggeli szellemként sietve átrohannak, mint egyszervolt vásárló az
évről évre egyre átláthatóbb sorok között. Ha nyüzsögnek az emberek,
inkább hétvégén teszik azt. De ez is már valamiféle más arcú nyüzsgés,
mint régen.

Talán a hó segíthetne, az betemetné ezt a szokatlan hangulatlanságot…
A buszmegálló környékén segédmunkás fiatal ácsorog sörrel a kézben,

s bámul vissza a központ felé, remélve, hogy képes lesz elhozni a boltból
az áhított plazmatévét, amit tavaly vagy még évekkel azelőtt betervezett
magának, melynek részletét két éve nyögi legjobb barátja.

Most már egy jó zoknira se telik, sörre is épphogy, talán jövőre megint
lesz munka valahol…

A vásártéren ismét ,,tömegnyomor” tömeg nélkül. Bejutni nehéz,
tengelytörő sártenger mindenfelé, immáron száz éve… Bejutván valami-
vel több árus tartózkodik, mint a központban, s viszonylag könnyen lehet
lépkedni a már lebetonozott ponyvás utcarészekben, furcsa kép fogad,
jobbra-balra tekintve mintha szakadék választana el árust és vevőt.
Sapkák, tányérok, kabátok, mellények, fapapucsok…

Az egykori neves boltos könyvárus még megpróbálja elsózni maradék
köteteit, újakat rendelni már nem tud, de úgy néz ki, már nem is akar,
ugyanott tart, ahol bezárta üzletét a kilencvenes évek közepén.

Odébb, a lángosos épület mellett koros házaspár ücsörög összefagyva a
beton szélén, s árulja húszéves vietnámi balzsamait, apró semmiségeit. A
dédi a porcelánkutyát is kihozta a családi vitrinből, az unoka már felnőtt,
pénz pedig kell.

A különös kavalkád szélén csöpp ebek kandikálnak ki dobozaikból
leendő gazdájuk orcájára, reménykedvén egy biztos anyagi létből szár-
mazó, örökké ízes velőscsontban…

Igen, visszamennék én is, el innen most már, de azonnal, el a háztetők
felett, a ködös égbolton oda, hol a kisváros főterén országhírű betlehemet
állítottak a gemenci erdő fáiból a kisjézusnak, mert igen, ő akkor is
megszületett és akkor is létezik szeretet… Gyimóthy Levente

Színes és hófehér, kicsi és nagy,
gömbölyű és szögletes, levelet,
vagy üveget formázó, festék és ra-
gasztó, csillám és cserép… A sok
érdekes holmi láttán bizony bein-
dul az ember fantáziája, s már csak
arra vágyik, hogy a begyűjtött cuc-
cokkal egyedül maradjon odahaza
és alkosson.

A városközpontban májusban
nyitotta meg a „csináld magad” jel-
legű hobbiboltját a bájos fiatal
hölgy, Madarász Tímea. Mint
mondja, már kicsi korában is a leg-
kedveltebb időtöltése volt, hogy az
otthon talált régi „kacatokból” úja-
kat és érdekeseket varázsoljon. Ez
a szenvedélye az évek múltával
nem lankadt, inkább tökéletese-
dett. 

Ezért döntött, hogy a hasonló ér-
deklődésűek és a vállalkozó kedvű-
ek örömére ilyen kis „válogatós”
üzletet nyisson, aminek a híre való-
sággal úgy jár szájról szájra, mint a
népmese. Mostanában elsősorban
a tizenévesek szállják meg a kelle-
mes boltocskát ajándékalapot ke-
resve, hogy anyunak, apunak, test-
véreknek, nagyszülőknek maguk
készíthessenek karácsonyra megle-
pit. De keres itt az idős asszony
gyöngyöket, mert szeret „fűzni”,
sőt vannak, akik katalógusokból

kinézett alapanyagokat kérnek, a
nagylányok a divatos fülönfüggők
és nyakbavalók hozzávalóit válo-
gatják. Ám szép számmal azért tér-
nek be a „kreatív hobbi” üzletbe,
hogy ötletet merítsenek az üvegfes-
téshez, a poháralátétek, a fűszer-
tartók, a csinos kis dobozkák „fel-
öltöztetéséhez”, de vannak, akik
először az alkotás technikáját tar-
talmazó könyvet vásárolják meg,
majd visszatérve igényeikhez iga-
zodva válogassanak. 

A már beindult karácsonyi forga-
lom rendesen érződik az üzletben,
aminek Tímea szemlátomást örül,
készségesen és türelmesen, sőt lel-
kesen adja a tanácsokat, a tanácsta-
lanoknak pedig az ötleteket, mi-
közben sorra szedi elő a legkülön-
bözőbb színes „igyó-bigyókkal” te-
li tálcákat, mi több, el is mutogatja
a kivitelezés főbb lépéseit.

Elismeréssel figyelem Tímea
odaadó figyelmességét, amin csak
azért csodálkozom kicsit, mert tu-
dom, hogy fáradtnak kéne lennie.
Vagy mégsem? Mert a hobbit jelen-
tő hobbiboltbeli ténykedése rende-
sen feldobja? Ugyanis az ifjú hölgy
késő esténként a szakdolgozatát ír-
ja. Madarász Tímea Veszprémben,
a Pannon Egyetem műszaki mene-
dzser szakos hallgatója.  – vhm – 

Ajándékba ajándékkészítési
tippeket
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Mária terhe
„József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami
benne fogant az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, akit nevezz el Jézus-
nak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből.”

Máté evangéliuma 1. fejezet 20–21. verse

A mózesi törvények alapján a házasságkötést megelőző teherbe esést
halállal büntették. Máriát mégsem ez a teher nyomta, hiszen tudta,
hogy ő semmi bűnt nem követett el. Nem az embereknek való megfele-
lés, hanem az Istenre irányuló foglalkoztatta. Mária felvállalta az isteni
tisztaság tudatában az emberek megvetését és a folyamatosan növekvő
terhet, ami Jézussal járt. A növekvő hasától kezdve egészen a Jézust,
mint keresztfán meghaló fia látványáig. Mária tehervállalása mégsem
volt hiábavaló, hiszen Isten őt válasz-
totta ki és részesítette abban a kegye-
lemben, hogy megszülje és felnevelje
a Messiást. Máriát tette az Úr az első
örömüzenet többszörös „teher-hordo-
zójává”, aki Isten kérésére kész volt a
tehervállalásra.

Manapság az emberek utálják a ter-
heket, pedig a karácsonyi történéseket
olvasva Máriáról és a többi szereplő-
ről Máté és Lukács evangéliumában
kiderül, hogy csak egy teherből lehet
örömüzenet. Mária volt a világtörté-
nelemben az első, aki nemcsak a lelki,
hanem a testi súlyát is hordta az
Örömüzenetnek. József, az ő hitvese
szintén kész volt az Isten által idézett
„bonyodalmak” felé hittel tekinteni,
kiszámíthatatlan nehézségű terheket
felvállalni. A napkeleti bölcsek és a
pásztorok a sok száz kilométeres út-
nak terhét, Simeon a sokáig élés és a
„jó időben jó helyen” létel terhét, An-
na a böjtölés és imádkozás terhét, He-
ródes a kisjézust „láb alól eltétel” ter-
hét, a mai ember a munkáltatójától
kapott decemberi időszak több 100%-
os terhét, beleértve a saját igényei által
kiformált terhét, ahol szeretné igazán
koncentráltan kifejezni a karácsony
meghittségében a szeretetét. Mind-
annyiunkra raknak terheket, mindannyian hordunk terheket, mindany-
nyian önként vállalunk terheket…

Nem az ünnepek előtti teherbírásod dönti el, hogy milyen lesz a
karácsonyod, hanem a Krisztusért vállalt teherhordozásod.

Krisztustól megáldott karácsonyt és boldog új évet kívánok minden
kedves olvasónak, tisztelettel Papp Barnabás

baptista lelkipásztor

„Nem volt számukra hely”
Lukács 2,7

Jézus számára nem volt hely. Az első karácsony alkalmával.
Egy gyermeket, hogy megszülethessen, előbb be kell fogadni. Ahhoz,

hogy Jézus megszülethessen előbb be kellett Őt fogadni. Szüleinek: Jó-
zsefnek és Máriának. Ő nem a „kisjézus” volt, aki ha kell, ha nem min-
den karácsonykor megérkezik. Aki ártalmatlan kis teremtés. Ha jól mu-
tat a fa alatt, odateszem, ha zavar, akkor mélyen elrejtem. Jézus egészen
megváltoztatta szülei életét, még mielőtt megszületett volna. Józsefnek
és Máriának egymástól függetlenül kell igent mondani rá. Igent monda-
ni arra, hogy Jézus része legyen az életüknek. József nyugtalanul forgo-
lódva, álmatlan éjszakájában találkozik Isten küldöttével, aki megerősí-
ti őt abban, hogy fogadja be feleségét és leendő gyermekét. Mária min-
denféle kétségeivel és félelmeivel szemben mondja ki az angyalnak:
„Történjék velem a beszéded szerint.” Mindketten befogadják ezt a gyer-
meket, helyet adnak Neki az életükben. Megosztják életüket vele. 

Karácsony este Jézus helyet keres. Megnyithatom előtte én is a szíve-
met, életemet, ahogy tették azt szülei. Szenteste megszületik Jézus. De
ahhoz, hogy megszülessen, előbb ajtó kell, hogy nyíljon, ahol beléphet.
Jézus ott születik meg, ahol Őt befogadják. Van-e számára hely idén ka-
rácsonykor? Van-e számára hely az életedben? Kovács Zoltán

metodista lelkész

Jézus születése
„…Immanuel… ami azt jelenti: velünk az Isten.”

Máté 1:23

Nem a ködös misztikus, hol volt-hol nem volt mesevilágból lép elő a
karácsonyi történet főszereplője: Jézus, hanem az „idők teljességében”

történelmileg és földrajzilag meghatározott
időben és helyen jött el Isten kegyelmes
szeretetének jeleként azért, hogy benne
beteljesedjenek az Ószövetség prófétáinak
róla szóló jövendölései.

Történelmi személyek kötődnek a nagy
eseményhez: Augustus császár, aki rende-
letet adott ki az egész föld összeírására,
mindez akkor ment végbe, amikor Szíriá-
ban Ciréniusz volt a helytartó. Tudatos a
visszásnak tűnő fogalmazás, mert a mi hi-
tünk szerint Isten üdvözítő tervébe ágyaz-
va folynak a történelmi események, és nem
fordítva.

Karácsony ünnepe elsődlegesen a
mennyben lakók örömének földre vetülése
volt, az egyszerű, mindennapi munkájukat
végző pásztorok felé; „Ne féljetek, mert hir-
detek nektek nagy örömöt, amely az egész
népnek öröme lesz.” (Luk. 2:10). Ez öröm-
hír megerősítői a mennyei seregek sokasá-
ga, akik ezt mondták: „Dicsőség a magas-
ságban Istennek és a földön békesség és az
emberekhez jóakarat.” (Luk. 2:14) 

Máté és Lukács szemléletessé teszik a
mellékszereplők említésével a történet fon-
tosságát, hisz az ő jelenetük sem véletlen-
szerű. Az örömüzenet közvetítőivé váltak a
pásztorok a tisztességtévő bölcsek, és Jé-
zusról szóló próféciát mondott az agg Si-
meon és Anna. E próféciák, mint tudjuk,

túlmutatnak a jászolbölcső idilljén, mert a kereszt árnyékát vetítik elő-
re. E bizonyságtevők annak kezdetére nyitnak ajtót, amikor majd való-
ban árad Krisztus felől az egész nép felé a szeretet, a békesség és a jó-
akarat.

Sajátságosan sűrített János tudósítása: „Az Ige testté lett, közöttünk
lakott és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttének dicsőségét,
telve kegyelemmel és igazsággal.” (Ján. 1:14)

Jézus születésével tehát a menny a földdel összetalálkozott.
Karácsonykor Krisztusról énekelünk, aki közénk jött. Jó lenne, ha

„Krisztus Urunknak áldott születésén...” minél többen lehetnénk eszkö-
zök abban, hogy ahol fáznak és sírnak, ahol éheznek és szomjúhoznak,
ahol szomorkodnak és szenvednek, ahol reménytelenek, ott szerte a vi-
lágban megszülessen minden másokon segíteni akaró emberi szívben a
Jézus, mert Isten „... egyszülött Fiát küldte el a világba, hogy éljünk ál-
tala.” (Ján. 1:9)

Balázsi Zoltán
református lelkész

Ne a Karácsony mellett
ünnepeljünk!

„Úgy szerette Isten a világot, hogy Egyszülött Fiát adta érte, hogy aki
hisz benne el ne vesszék, hanem örökké éljen” (Jn 3,16)
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A karácsonyt mindenki megünnepli, a nem hívők is, de ők egy kicsit

a karácsony mellett ünnepelnek. Olyan ez, mintha valakinek a
születésnapján nem az ünnepeltet köszöntenék fel, hanem a tortának
énekelnék, éljen soká. Úgy érzem, hogy akinek a karácsony csak azt
jelenti, nem kell dolgozni menni, tovább lehet lustálkodni, sokat lehet
enni, inni és szórakozni, az csak a testi oldalra helyez hangsúlyt.

Pedig egy ilyen ünnepen a vertikális, függőleges vonalra, a lélek
igényére is nagyon oda kell figyelni.

Ezt úgy tudnám „lefordítani”, mint, amikor a pók megszövi a hálóját,
s gyönyörködik benne, mert igen szép. Majd észrevesz egy oda nem
illő, éktelenkedő szálat, amit el is vág. Erre az egész háló összeomlik,
hiszen az utóbb elvágott szállal kapcsolódott a háló a plafonhoz, vagyis
az tartotta az egész hálót. 

Másképpen: a mai ember ezt a vertikális vonalat elnyisszantotta.
Természetesen ez nem mindenkire vonatkozik. Nézzük pl. a nép-
számlálási adatok szerint öt és félmillió katolikus él az országban.
Közülük legalább a felének ott kellene lennie a templomokban. De
ezek az emberek negyven éven át a katolikus hitet és a katolikus
erkölcsöt nélkülözve éltek, illetve nőttek föl. Mindezt csak azok kapták
meg, akik valamilyen szállal kapcsolódtak az egyházhoz.

Ezért meg kell találni Karácsony igazi jelentőségét: Isten emberré lett
értünk, hogy mi Isten gyermekei lehessünk. Ezt a megtestesülést ünne-
peljük Karácsonykor, különösen az éjféli misén, amikor talán olyan is
oda talál, akinek ez olyan szál mint a pók számára az a bizonyos
tartószál, amely tartja a hálót. Ne nyisszantsuk el ezt a szálat, hanem
erősítsük meg, jöjjünk el a templomba, és nemcsak éjféli misére,
hanem vasárnaponként is találjuk meg a templom felé vezető utat,
mert ha éjfélkor rátalálunk az ösvényre, amely a templomba visz,
akkor világosban még könnyebben visszatalálunk, hogy őszinte
szívvel elénekelhessük együtt karácsony örömhírét: Dicsőség a maga-
sságban Istennek és békesség a jóakaratú embereknek.

Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden jóakaratú embernek áldott
Karácsonyt és boldogabb új esztendőt! 

Bacsmai László
plébános

Ő velünk van!
Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a
próféta által: – Íme, a szűz fogan méhében, fiút szül, akit
Immánuelnek neveznek” – ami azt jelenti: Velünk az Isten.

(Mt 1, 22–23.)

Milyen bátorító az, amikor egy barát leül mellénk és kezünket meg-
szorítva, csak ennyit mond: „veled vagyok!” Milyen gazdag tartalmú ez
a néhány szavas vallomás! Először is azt jelenti: együtt érzek veled.
Igen, mintha ezt mondaná ezzel mellénk ülő szerettünk: ismerem
helyzetedet és megértelek, veled vagyok. Ugyanakkor egy ígéret is ott
rejlik a mondatban: számíthatsz rám. Mintha azt mondaná: én itt le-
szek veled, velem mindig számolhatsz. És végül, de nem utolsósorban
kihallható belőle egyfajta elhatározás is: én a te oldaladon állok. Ha
minden és mindenki ellened fordulna is, én akkor is veled vagyok!

Számtalan bibliai hely, és maga a karácsonyi történet is azt bizonyít-
ja, hogy  Isten üzenete hasonló módon gazdag tartalmú vallomás. Amit
egy mellénk ülő barát szavaiból kihallanánk, ugyanazt remélhetjük az
Úr néhány szavas karácsonyi üzenetében: „Immánuel: Velünk az Is-
ten.” Mintha azt mondaná: együttérzek veled, számíthatsz rám, s én a
te oldaladon állok… 

Együtt érezhet velünk, hiszen alig jött e világra, máris meg kellett ta-
pasztalnia, az emberi lét legnagyobb mélységeit: a kitaszítottságot, fé-
lelmet, üldöztetést. Komolyan gondolja, hogy számíthatunk rá, hiszen
az Ő jelenlétében József és Mária mindig megkapta az időben jövő se-
gítséget: az angyalokon, a bölcseken keresztül. S végül abban is bizto-
sak lehetünk, hogy komolyan gondolta pártfogói mellénk állását, hisz
Jézus puszta neve is már azt jelenti: Isten szabadít, gyógyít. Nem vád-
lóként akar mellénk ülni, hanem segítő barátként.

Immánuel – Jézus Krisztusban megtestesült az Isten vallomása: Ő
velünk van!

Sefcsik Zoltán
evangélikus lelkész

A Szent József Általános Iskola
aulájának bejárati része olyan,
mintha karácsonyi kiállításon né-
zelődne az ember. Ám kiderül,
hogy a bemutató kettős célt szolgál.
Ötletet ad a tanulóknak az ajándék-
készítésre, ám amiket közösen ké-
szítettek, az megvásárolható. A kel-
lemes dallamra figyelek: a kis kó-
rus hangja szól, a gyerekek éppen
december 24-re készülődnek a bet-
lehemes játékkal, amit a belvárosi
templomban mutatnak majd be a
délutáni szentmisén.

A betlehemes játék narrátora a
nyolcadik osztályos Szegedi Janka.
Vajon nem irigykednek a többiek,
hogy őt választották e központi sze-
repre? 

– Nem – hangzik a határozott vá-
lasz, ami így folytatódik: – A mi isko-
lánkban nem jellemző sem az irigy-
kedés, sem a rivalizálás. Tanáraink –
ebben az esetben Helfenbeinné
Jankovics Mária és Szabóné Varjas Il-
dikó – választását tiszteletben tartjuk,
s örülünk egymás sikerének. Általá-
ban jóban vagyunk egymással, legfel-
jebb elkerüljük a rossz magavisele-
tűeket.

Janka első osztályos kora óta a ka-
tolikus iskolába jár, de itt végzett Do-
monkos is, aki már Pannonhalmán
kilencedikes. Két öccse szintén isko-
latárs, Márton ötödikes, Sebestyén
pedig másodikos. A legkisebb Szege-
di gyermek, Ágoston iskolailag még
„várat” magára, hiszen ő februárban
lesz három esztendős. Megtudom azt
is, hogy a család pár éve szekszárdi-
ból bátaszékivé lett.

– Szeretek ebbe az iskolába járni,
mert nagyon jó a légkör, s nincs kü-
lön hittanóra, mert azt – hasonlóan
más tantárgyakhoz – heti két alka-
lommal az órarendbe illesztve tanul-
juk – válaszol kérdésemre Janka,
majd a karácsonyi készülődésről be-
szélgetünk. A Szegedi család számára
nagyon fontos a lelki felkészülés ide-
je, az advent. Esténként a koszorún
meggyújtják a gyertyát – gyertyákat –
s a halovány fénynél együtt imádko-
zik a család. Persze, adventen kívül is
napi program a közös imádság, ám
akkor „másik, sima gyertya” adja a
fényt.

– Ha van időm, segítek anyunak.
De ilyenkor, a karácsonyi nagytakarí-
tásból jobban kiveszem a részemet,
mint máskor.

– Szerinted miért igyekeznek a csa-
ládok karácsony előtt nagytakarítani?

– Mert ezzel is megtiszteljük az ün-
nepet. S úgy gondolom, ha lelkileg
felkészülünk a karácsonyra, a lakás-
nak is tisztán kell várnia a Kisjézust.
– válaszol a világ legtermészetesebb
módján a nyolcadikos leány, majd rá-
tér az iskolai készülődésre, a már em-
lítetteken kívüliekre. 

– Karácsony és húsvét előtt lelki
napot tartunk. Ilyenkor ellátogat hoz-
zánk a plébános úr, vagy a káplán.

Beszélgetünk, de a kis kápolnában
gyónhatunk is. A legtöbben meg is
tesszük. Viszont a kicsik, akik még
nincsenek túl az első gyónáson, egy
lapra felírják a bűneiket, majd elége-
tik a papírt. Ez jelképezi, hogy meg-
bánták a bűneiket.

Janka a családi szentestéről is be-
számolt. Az apró ajándékokat – rajzo-
kat, pici dísztárgyakat, némi édessé-
get – a gyerekek már korábban meg-
vásárolták, illetve elkészítették. A ka-
rácsonyfát közösen díszítik, majd a
délutáni mise alatt „anya a fa alá teszi
az ajándékokat”. Amikor megérkez-
nek a szentmiséről, együtt terítik meg
az asztalt, s eközben csenget a Jézus-
ka. Akkor közösen gyújtják meg a
gyertyákat, majd imát mondanak, s
énekelnek.

– Mire mindenki kicsomagolta az
ajándékait, a kicsik kipróbálták a játé-
kokat, addigra apu elkészül a halász-
lével, s következik a vacsora. Később
a kicsiket letesszük aludni, anyu ve-
lük marad, mi pedig apuval elme-
gyünk az éjféli misére.   

Karácsony első napját a szekszárdi
Szegedi nagymamánál töltik az apa
háromgyermekes – Andris, Emeren-
cia, Benedek – húgának családjával
egyetemben. Tehát délután kezdetét
veszi az óriási társasjátékcsata. Per-
sze, előtte a közös ebéd, a remek há-
ziasszony nagymama húslevesének
és süteményeinek nincs párja. Kará-
csony másnapját odahaza, meghitten
tölti a család. 

Janka már döntött: a következő
tanévet már ő sem tölti otthon, Szege-
den szeretne továbbtanulni, szintén
egyházi középiskolában.

– Én ilyen környezetben nőttem fel,
s amit eddig tanultam, azt mindig kö-
vetem – mondja határozottan Janka. –
Szerintem hívőként élni nagyon szép.
S az is jó, hogy odahaza és az iskolá-
ban is nem csak a hétköznapi életre
tanítanak meg, hanem Isten szerete-
tére is… Itt belül érzem, hogy van Is-
ten, aki már sokszor segített nekem
is. V.H.M.–N.Á.

Az adventi gyertya
fényénél imádkoznak
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A megye egyik legna-
gyobb szeszfőzdéjét
Savanya Géza irányít-
ja a decsi szőlőhe-
gyen, illetve a
sióagárdi telephe-
lyen. Savanya Géza
szerint az 1986-ban
megnyitott főzdéjé-
ben nagyobb volt a
forgalom, mint az el-
múlt években. Ennek
nem csak az az oka,
hogy egyre több pálinkafőzde
nyílt a megyében, hanem évekkel
ezelőtt az emberekben is na-
gyobb volt a hajlandóság arra,
hogy a gyümölcsöt összegyűjt-
sék, a törkölyt megbecsüljék, így
nem hagytak veszendőbe menni
semmit. Az értékmentés termé-
szetes volt.

Az 1958 óta üzemelő pálinkafőz-
de ma is eredeti hivatását teljesíti.
1986-tól működtetője, később tu-
lajdonosa Savanya Géza vállalja,
hogy a hozzá vitt gyümölcsből a
legkiválóbb minőségű pálinkát
kapja a megrendelő. A főzdében a
Sióagárdon és környékén élő szor-
gos gazdák, gondos munkájának
köszönhetően az íz- és zamat-
anyagban gazdag gyümölcs- a tör-
kölycefréből, illetve borból főzött
kisüsti kiváló minőségben kerül
előállításra. A termékek állandó,
magas minőségi fokát a hagyomá-
nyos eljárások, valamint a modern
technológia ötvözete garantálja. A
fejlesztés eredményeként a bérfő-
zött pálinka előállításán túl – 47 év
után először – jogosult lett a keres-
kedelmi forgalomba hozható pálin-
ka gyártására is. 

A két pálinkafőzdét is üzemelte-
tő vállalkozó kiemelte, sajnos az
idén kevés lett a gyümölcs. Az
alapanyagot, cseresznyét, meggyet
azért kellett vásárolni, mivel keres-
kedelmi főzetés szerencsésen bein-
dult, sőt az idén még fel is lendült
az iparág. A cse-
resznye cefréjének
ára ötven, a megy-
gyé száz százalék-
kal emelkedett. 

Savanya Géza el-
mondta, Tolna me-
gyében 24 pálinka-
főzde és 2 kereske-
delmi főzde ren-
delkezik érvényes
engedéllyel. Jó hír,
hogy az idén nem
változott a pálinka
bérfőzetését terhe-
lő adó. Nem csök-
kent a családon-
ként kedvezmé-
nyes adóval lefő-
zethető mennyiség
sem, vagyis 50 fo-

kos pálinkánál 86 li-
tert lehet évenként
lefőzetni az adó lite-
renként 590 forint, és
ehhez jön még a lefő-
zetési díj, ami szesz-
főzdénként változó is
lehet. Természetesen
családonként ennél
több pálinkát is lehet
főzettetni, de akkor
az adó literenként
1180 forint. 

Kevés volt a gyümölcs az idén, és
a környéken szőlőből is a fele ter-
mett az átlagnak. Így kevés az alap-
anyag, de az is gond, hogy az idő-
sebb korosztállyal a pálinkafőzeté-
si kedv kihal – mondta a vállalko-
zó. A jelenlegi helyzetet nehezíti,
hogy az emberek azon spórolnak,
amin tudnak. A pálinka pedig nem
olyan mint a kenyér, lehet nélkü-
lözni. Az idén sem emeltek árat,
bár az energia-felhasználás miatt
többe kerül a főzetés, de abban bíz-
nak, hogy így megtartják az ügyfe-
leiket.

Savanya Géza a gondok ellenére
a megoldást a fejlesztésben látta. A
kereskedelmi tevékenységre is
megkapta az engedélyt, így a bér-
főzetés mellett maga is vásárol fel
alapanyagot, cefrét, törkölyt és az
általa elkészített pálinkát palackoz-
za, majd árusítja. A szőlő-törköly
főzésénél a legnagyobb problémát
egy uniós környezetvédelmi előírás
jelenti, amely kimondj a hulladék
nem tárolható, sőt a termőföldekre
is csak megfelelő ellenőrzés mellett
lehet kihordani.

Terveik szerint a közeljövőben, a
már jól bevált termékek mellett a
kínálatot különleges ízvilágú, egye-
di pálinkákkal kívánják szélesíteni.
Megköszönik az eddigi bizalmat és
remélik mind a lakossági, mind a
nagykereskedelmi partnereik a jö-
vőben is elégedettségüknek adnak
hangot.

Távhőtotó-sorsolás eredményhirdetése
Az ALFA-NOVA Kft. – mint a város távhőszolgáltatója – a Szekszárdi Vasárnap hasábjain a táv-
hőszolgáltatással kapcsolatos totószelvényt jelentetett meg négy héten keresztül. Ezzel pár-
huzamosan pályázatot hirdetett általános iskolák részére „Az otthon melege” címmel rajz és
rövid elbeszélés kategóriában.
A totó és a pályázat beküldési határideje 2007. december 10-én lejárt.
Az ALFA-NOVA Kft. a beküldött totószelvények sorsolására és az iskolák közötti rajz és írás
elbírálására egy külön bizottságot állított fel. 
A bizottság 2007. december 12-én ellenőrizte a beérkezett totószelvényeket és szavazással
kiválasztotta a legjobb rajzokat és írásokat is. A helyesen kitöltött totószelvények, rajzok és írá-
sok közül pedig sorsolással választották ki a nyerteseket, akik a következők:
Egyhetes családi nyaralás Szendeiné 

Nagy Krisztina Babits u. 16.
Videokamera Schmidt Péter Jókai u. 2. I/1.
Kempingfelszerelés-utalvány Deli Zoltán Alisca u. 10. I/8.
20 000 Ft-os távhőkedvezmény Oláh Tibor Wesselényi u. 13. 8/26.
10 000 Ft-os távhőkedvezmény Mathias Judit Arany J. u. 6. 4/2.
10 000 Ft-os távhőkedvezmény Körösztös Józsefné Béri B. Á. u. 93. fsz. 1.
10 000 Ft-os távhőkedvezmény Majsai Éva Alisca u. 32. fsz. 4.
10 000 Ft-os távhőkedvezmény Reinhardt Edit Alisca u. 15. 3/22
10 000 Ft-os távhőkedvezmény Szabolcs Zoltán Alkotmány u. 41. 1/3
10 000 Ft-os távhőkedvezmény Szulimán Edit Wosinsky u. 32. 3/8

Az általános iskolák közül négy iskola: a Comenius Általános Iskola; a PTE Gyakorló Általános
Iskola, 5. Sz. Általános Iskola, Dienes Valéria Általános Iskola küldött be rajzokat és írásokat. 
Az iskoláknak meghirdetett pályázat kiírása szerint a legtöbb rajzot írást beküldő iskola a PTE
Gyakorló Általános Iskola nyerte a felajánlott 100 000 Ft-os támogatást. A bizottság mind a
négy iskola beküldött munkáit színvonalasnak találta, ezért a többi résztvevő iskolának 1-1 db
digitális fényképezőgépet ajándékozott.
A bizottság a sok szép pályamű (rajz és írás) értékelése folyamán úgy döntött, hogy a leg-
szebbnek ítélt 10 db munkát 1-1 db termosszal jutalmazza. Ezek a következők:

Köszönjük mindenkinek a játékban való részvételt.
A nyeremény átvételéről mindenkit levélben értesítünk, az iskoláknak a díjakat személyesen
adjuk át.
Ezúton kívánunk minden kedves fogyasztónknak és a város minden lakójának 
kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet. ALFA-NOVA Kft.

Szekszárdi Területi Igazgatóság

Samu Enikő 5. Sz. Ált. Isk.
Csepeli Boglárka 5. Sz. Ált. Isk.
Kollár Vivien Csatár 53. 2/8.
Ádám Krisztina Dienes V. Ált. Isk.
Tóth Anita 5. Sz. Ált. Isk.

Király Éva Friderika 5. Sz. Ált. Isk.
Frank Cintia Gyakorló Iskola
Dömötör Zsombor Dienes V. Ált. Isk.
Endrődi Eliza Dienes V. Ált. Isk.
Balogh Virág 5. Sz. Ált. Isk.

A pálinka lovagja
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Aki csak legcsekélyebb mértékig is
tisztában van a karácsonyi ünnep-
kör teendőivel, amelyek holmi
ajándékvásárlástól sütésfőzésen át
nagytakarításig terjednek, köny-
nyen elismerheti, hogy eme egész
szöszmötölésen egyetlen komoly
feladat emelkedik fölül, ez pedig a
karácsonyfa beállítása.

A keresztény kultúrkör avatott
ismerői bevallják, hogy ehhez fog-
hatót nem találnak a nagy világval-
lások rituáléi között, hiszen ebben
egyszerre mutatkozik meg a férfi-
ember legendás ereje, Odüsszeuszt
szégyenpírral elöntő leleményessé-
ge s az acsargón reá leselkedő ne-
hézségek legyűrése. Nem csoda,
ha ennek láttán elismerően ingat-
ják fejüket a férfiasság oroszlánt le-
győző próbáján átesett szuahéli le-
gények, a vad rénszarvascsordákat
terelő lappok, valamint a zord ten-
gerek cserzett bálnavadászai.

A keresztény férfi már a nagy
nap délelőttjén bátorítja elszánt lel-
két egy kis szíverősítővel, mert tud-
ja, hamarosan ki kell bontakoznia
a kalács és halászlé illatának oly
csábító öleléséből, hogy szerettei
reménységét mintegy beteljesítve e
gigászi munkafolyamatot magas
szinten elvégezhesse. Segíti őt eb-
ben az emberiség hosszú évszá-
zadok alatt gondosan felhalmozott
tapasztalata, atyáinak dicsően előt-
te lebegő példája, elhatározásának
sziklaszilárd mivolta, a körülmé-
nyek vállaira nehezedő súlyának
higgadt felmérése, s végső soron
annak belátása, hogy a karácsony-
fát így vagy úgy, de bizonyosan be
kell állítania.

Ehhez csak látszólagos segítség a
másfél órai válogatással megszer-
zett fenyőfa, a legkülönbözőbb
szúró, vágó és egyéb önvédelmi
céllal gyűjtögetett szerszámok, az
elméletileg sürgetés nélkül rendel-
kezésre álló időmennyiség, a vi-
szonylag kellő tágasságúnak mu-
tatkozó tér, a meghitt várakozást
szelíd serkentő pillantásokba sűrí-
tő ösztönző szellemi és lelki közeg,
s a megfontolt férfiúi önérzetben
ily alkalmakra természetes sodrá-
sával erősödő és összegyűlő terem-
tő indulat. Mindennek jelentősége
abban a pillanatban eltörpül, ami-
kor a karácsonyfa beállítója tenni-
valójának gyötrő gondjával vég-
képp magára marad, s egyre
nyomasztóbbnak érzi a felgyü-
lemlett szaloncukorhalmok kötö-
zött tömegét meg a gondosan őr-
zött díszek várakozásteli feszültsé-
gét, amelyben az angyalhaj is
ólomsúlyú számonkéréssel rep-
ked.

Vegyük tehát sorra a gondo-
kat! A fenyőfa természetes tulaj-
donságai a következők: görbe, sőt
rejtetten, kétszeresen, többszörö-
sen, láthatatlanul görbe. Akad
olyan is, ami munka közben görbül
el. Vékony vagy vastag, ovális, eset-
leg szögletes, csupán egy biztos,
hogy nem a kívánatos méretű és
formájú. A vágható felületet alatto-
mos tűlevelek lepik, kívül ragacsos
gyantagyöngyök, rejtett réseiben
ártatlan nedvességnek látszó gyan-
tanyál, amely borostyánná válva
évmilliókig képes megőrizni a gya-
nútlanul hozzá közelítő rovart. De
talán még embert is. Az csak gyen-

ge vigasz, hogy eddig még ilyet
nem találtak. 

A karácsonyfatartó – legyen az
vasból, fából vagy műanyagból –
legfőbb jellemzője, hogy amikor
kellene, sosincs meg. A legbizto-
sabbnak vélt helyeken egész éven
át heverészik, mígnem
advent táján váratlanul
elbúvik valami lehetetlen
sutba, ahol a kutató
kéz kétszer-há-
romszor is gya-
nútlanul
m a t a t -
hat kö-
rötte. Ha
vala-

m i -
lyen sze-
rencsés véletlen folytán mégis sike-
rül megtalálni, kiderül, hogy a ka-
rácsonyfa tavalyi – akkor igen cél-
szerűnek vélt – ledobásakor elgör-
bült, esetleg benne maradtak a szö-
gek, vagy éppen nélkülözhetetlen
részek hiányoznak belőle. Ha ne-
tán az őt használni óhajtó homo sa-
piens ennek ellenére megállapodik
önmagával abban a gyümölcsöző
kompromisszumban, hogy nincs
más, ebbe kell beállítania a fenyő-
fát, akkor biztosra veheti: a rejtett
hibák, addig fel sem fedezett repe-
dések tevékenysége során félreért-
hetetlenül jelzik meglétüket.

A megfontolt, mindenre elszánt
férfiú nélkülözhetetlen munkája
megkezdése előtt még egy búcsú-
pillantást vet az ősei küzdelmét
megélt tájra, s tervezgetést mímel-
ve már ekkor gyantás ünnepi ingé-
nek ujjával megtörli a máskor a
lét–nemlét kérdései fölé magasodó
homlokát. Kiszedi a bőrbe ilyenkor
injekciós tűként befurakodó fenyő-
leveleket, s miközben mérhetetlen
fájdalmát alkotó indulattá nemesí-
ti, nagyot sóhajt, és lesújt. Mert le-
het a beállítandó törzsecske bármi-
lyen kinézetű, csak annyi bizo-
nyos, hogy azonnali és határozott
vágást igényel. Feltéve és megen-
gedve azt a szerencsés körülményt,
hogy már elsőre az eredetileg ki-
szemelt részt, nem pedig önmagát
sikerül eltalálnia, megkezdődik kö-
zel hatvan perces kemény küzdel-
me. Ez alatt az egy óra alatt – mi-
dőn átéli az idő szubjektivitását és

a megpróbáltatások feneketlen
bugyraiban vergődik – az addig fel-
tűnően barátságos időjárás váratla-
nul zordra fordul. A végsőkig el-
szánt sarkkutatók széllel, hóval, tá-
volsággal megküzdő példáján báto-
rítja szívét, s reményt fűz ahhoz,
hogyha netán mégis itt érné a fagy-

halál, a béke illatától gőzölgő
vacsorán majd hálatelt szavak-

kal idézik emlékét. 
Szándékosan nem mondjuk

most az önfeláldozó művelet során
egyre-másra felhangzó szövegeket,

annyi azonban megjegyezhető,
bízvást kellő ellenpontul szolgál-

nak az est későbbi fénypontjának.
Mikor ezek már maradéktala-
nul elhangzottak, sikeresen
emelve a szomszédban szor-
goskodó hím és az arra járók
ünnepi hangulatát, a műve hát-

terében ragyogó arccal be-
toppan a karácsonyfa di-
cső beállítója. Hiába búj-

tak el a tavalyi ékek, görbültek
acélos szögek, támadtak a ma-

dzagtól kiszabadított ágak,
mégis sikerült ezt a fantasz-

tikus teljesítményt fölmutat-
nia, s mennyire igaza van

Ernest Hemingwaynek: „Az em-
bert – persze ezen belül különö-
sen a férfiembert – nem lehet le-

győzni.” Több ezernyi Santiago, az
öreg halászból fenyőfaállítóvá ma-
gasztosult hős magasodik ilyenkor
szánalmas sorsa fölé.

Hagyjuk most figyelmen kívül
azt az elhanyagolható tényt, hogy a
gondosan, fennkölt lélekkel beiga-
zított karácsonyfát a földhözragadt
gyakorlatiasságban senyvedő női
szemlélet röviden és egyszerűen
ferdének szokta minősíteni. Sajná-
latos, ha valaki képtelen felfogni,
hogy az adott fa nem hibásan vagy
ötletszerűen, esetleg puszta vélet-
lenből tér el az unalmas függőleges
iránytól, hanem tudatos merész-
séggel összpontosítja magában a
teremtő akarat szabadon szárnya-
ló, kitörni vágyó ferdeségét. Ennek
belátása fennkölt filozófiai magas-
latokba repíti a hétköznap párhu-
zamosoktól és derékszögektől bűz-
lő mocsarában vánszorgó egyéni-
ségeket. Nagy kár, hogy a keresz-
tény férfi e téren hiába próbálkozik
a meggyőzés logikai magaslatokba
ívelő érveivel, de egyszer, sok-sok
év múlva majd eljő az idő, amikor e
téren vitt szerepét méltán hasonlít-
ják az új földrészek és vérszomjas,
vad törzsek felfedezőihez.

Az sem kevésbé megdöbbentő,
hogy néhány vérmes fenyőfaárus-
tól alkalmasint már hallani ilyes-
mit: „Ha elhozza a tartót, öt perc
alatt beállítom!” Ugyan már! Ked-
ves jó szándékú emberiség, ne dőlj
be ennek a velejéig tisztességtelen,
merőben globalizált ajánlatnak, hi-
szen miként volna ez lehetséges,
ha már erről írni és beszélni is ma-
ga az edzett férfilelket igénylő meg-
próbáltatás? Dr. Töttős Gábor

A karácsonyfa beállítása
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Hogy egy-egy szakosztály meny-
nyire erős vagy stabil, van-e hátor-
szága, arra az is rávilágít, hogy el
tud indulni a csapatbajnokságon.
Nos, az újra a régi sikerek reményé-
ben ténykedő szekszárdi Gemenc
Judo klub – valahogy előteremtve az
utazási költséget a miskolci csébére
– két népes csapattal is elindult. És
szögezzük le gyorsan: nem a futot-
tak, stílszerűen dzsúdóztak még ka-
tegóriában szerepelt egyik gárda
sem, sőt!... A Szepesi József vezette
szakmai stábnak a még októberi
szekszárdi rendezésű egyéni kor-
osztályos OB-én (DIÁK A korcso-
port), mindamellett, hogy fölöttébb
tudtak örülni a megszerzett egy
ezüstnek és három bronznak, volt
némi hiányérzete, az akkor elma-
radt legalább egy bajnoki cím miatt,
nos az A-csapat győzelme minden-
képpen kárpótlást is jelentett a ha-
zai pályán elmaradt diadal okán. 

A szekszárdi hátország erejét az is
jelezte, hogy a Diák C kategóriában
is nagy fővárosi és vidéki klubokat
legyűrve haladtak a szekszárdi
judokák a titkon remélt diadal felé.
Azonban a végkifejletben, a súlycso-
portok alakulása, és egyéb tényezők
miatt úgy alakultak a dolgok, hogy
az újpesti lurkók 6-4-re megnyerték
a meccset, így Patyi Károly tanítvá-
nyainak a felettébb értékes bronz ju-
tott a borsodi tatamin, ahonnét úgy
jöttek le a gyerekek, hogy azt rebes-
gették, legközelebb ennél csak fé-
nyesebb lehet a medália. Ami a még
az idén megszerezhető bajnoki cí-
meket illeti, nos a kvalitások, a mos-
tanság jellemző forma alapján felet-
tébb bizakodó a Gemenc Judo Klub,

hogy a Diák C korcsoport egyéni
OB-je fölteheti az amúgy is sikeres
évre a koronát. Maradjunk annyi-
ban, hogy több ütőkártyával utaz-
nak a december közepi eseményre.
Elég, ha csak ezen korosztálynak a

Köztársasági Kupán idén elért nagy-
szerű eredménysorára emlékezte-
tünk: Kasó Gergely kétszer is és
Márcz Tamás és Ács Balázs egyszer
diadalmaskodott. Mindemellett Ács
Balázs, Ács Karsa, Kasó Ferenc,
Mátics András, Sárecz Márton a do-
bogó harmadik fokán állhatott ezen
versenysorozat eredményhirdetés-
nél. Szó ami szó, eléggé magasra
emelték a mércét önmaguknak a fi-
úk.

– Ha esetleg év végén „betliznének
a fiúk” vagy a bírókkal, pontozókkal
lennének roppant pechesek, ezt az
évet már ha akarják, akkor sem tud-
ják elrontani – vetjük föl a vezető
edző Szepesi Józsefnek.

– Való igaz, most a napokban,
amikor jól láthatóan elkülönítve, de
kis betűkkel összegeztük az eddigi

korosztályos bajnokságokon, diák-
olimpiákon elért 1–7. helyezéseket,
két A4 oldal is megtelt. Sikerült az
elmúlt években úgy megalapozni a
közeljövőt, hogy félszáz már azok-
nak a gyerekeinknek a száma, aki-

ket versenyeztetünk, és igyekszünk
mindenkiből az életkori sajátossága-
iknak, adottságaiknak megfelelően
kihozni azt, ami bennük rejlik.

– Gond is, mert gyanítom, hogy
már jövőre lesznek olyan gyerekek,
akiknek a fejlődéséhez nem elég csu-
pán annyi és olyan verseny, amin az
idén elindult, ki kéne lépni többször
a Tartsay-edzőteremből.

– Fő is a fejünk is emiatt. Ha azt
akarjuk, hogy a serdülők között az
országban a két legjobbhoz tartozó
OB-ezüstérmesünket Bogáncs Ger-
gőből az ifibe, a juniorba, hovato-
vább a felnőttek között is országos
viszonylatban meghatározó ver-
senyző legyen, válogatottbeli sze-
repléseken ott lehessen, akkor ez
olyan félmillióval jár, sajnos ezt a
szövetség egyáltalán nem tudja fi-
nanszírozni, mint a régi időkben.
De jövőre már más menedzselést
igényelne, a másik Bogáncs-fiú Ben-
ce felkészítése, úgyszintén Hunyadi
Bence is hasonló kategóriába tarto-
zik. Ők a legfőbb húzóembereink,
akikkel tényleg kiemelten akarunk
foglalkozni, de nem a többi örven-
detesen az oroszlánkörmeiket már
kimutató rovására. Vannak stabil
szponzoraink, a város is, úgy tűnik,
nem hagyja magára ezt a tradicioná-
lisnak számító sportágat. Az ered-
mények hozhatnak új támogatókat
is, akiknek nem volt kötődésük eh-

hez a sporthoz. A szülőkre is szá-
míthatunk, ha éppen a gyerek miatt
kell valamiféle áldozatot hozni ... De
olyan helyzet azért előfordulhat –
költségtakarékosság miatt –, hogy
mindenkit nem fogunk tudni annyi
versenyre elvinni, mint eddig. Csak
azokat, akik az edzéseken ezért
megdolgoznak. Az eredményesség
átmentésében rendkívül fontos,
hogy milyen lesz a mentalitás,
mennyire akarják a siker ízébe egy
picit már belekóstolt versenyzőink a
még több, még nagyobb sikereket. 

– Létszámában, meg a hátország
eredményességével kezdik a hetve-
nes évek végét idézni, de mentalitás-
ban  ezek már az új világ gyerekei...

– Erre hadd mondjak csak annyit:
szeretnék kellemesen csalódni...

B. Gy.

A diák-csapatbajnokság győztes Ge-
menc Judo Klub tagjai: Mátics Ba-
lázs, Kacz Dániel, Bogács Bence,
Ohát Ottó, Márcz Péter, Hunyadi
Bence, Uzorás Bence, Ohát Zalán,
Égi Barnabás, Tóth szilárd, Szabó
Ákos, Hollóssy Kúnó, Kerekes And-
rás.

Sok jó versenyző = csapatbajnoki arany
Kezdik a „hőskorszakot” idézni a szekszárdi judokák

IV. MÁR-KER–HORVÁTH
SPORT, XV. TÉLI

KISPÁLYÁS TEREM-
LABDARÚGÓ KUPA

A csoport, 3. forduló: Balassa Mûvek–
Szalon Büfé 6-8; Mindszentek–Dankó
8-8; Tetõfok–Argentína 5-4; Sebi-
Fornetti–Agro-Tipp 6-18
B csoport, 2. forduló: Perfect-Pho-
ne–Pr-Trans 11-8. 
3. forduló: Ennyi–Pr-Trans 12-3;
Kakasd SE–Margaréta Panzió 8-3;
Kisdankó–Iso-Komplex 8-3.

A csoport

1. Dankó 3 2 1 – 40-23 7

2. Szalon Büfé 2 2 – – 16-10 6

3. Tetõfok 3 2 – 1 22-28 6

4. Agro-Tipp 3 1 1 1 32-23 4

5. Balassa Mûvek 3 1 1 1 19-20 4

6. Hermes 1 1 – – 17-2 3

7. Mindszentek 1 – 1 – 8-8 1

8. Argentína 3 – – 3 14-20 0

9. Sebi-Fornetti 3 – – 3 17*51 0

B csoport
1. Ennyi 2 2 – – 25-12 6

2. Kisdankó 2 2 – – 15-5 6

3. Perfect-Phone 2 2 – – 21-15 6

4. Comp-Gold 2 1 – 1 16-11 3

5. Kakasd SE. 1 1 – – 8-3 3

6. Margaréta Panzió 2 1 – 1 15-14 3

7. Szedres SE. 2 – – 2 13-22 0

8. Pr-Trans 2 – – 2 11-23 0

9. Iso-Komplex 3 – – 3 16-35 0

Góllövõlista: 1. Vida Tamás (Agro-
Tipp) 13, 2. Kardos László (Balassa
Mûvek) 10, 3. Bartos István (Hermes)
8, 4. Drészer László (Tetõfok) 8, 5.
Rátkai Gábor (Ennyi) 8 gól. 
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20 ÉVES A DÉRI FOTÓ-OPTIKA

KKKKeeee llll llll eeeemmmmeeeessss     üüüünnnnnnnneeeeppppeeeekkkkeeeetttt     kkkk íííí vvvváááánnnnuuuunnnnkkkk     
mmmmiiiinnnnddddeeeennnn    kkkkeeeeddddvvvveeeessss     vvvváááássssáááárrrr llllóóóónnnnkkkknnnnaaaakkkk!!!!
SZÜLETÉSNAPI AKCIÓNK

• Minden általunk készített optikai
szemüveg teljes árából 
22220000%%%%----oooossss    eeeennnnggggeeeeddddmmmméééénnnnyyyy tttt adunk.

• Ingyenes látásvizsgálat
optikus szakember részvételével

További akcióinkkal kapcsolatban felvilágosításért
keresse fel üzletünket.
• Üzletünkben végzett orvosi szemvizsgálat díját 

visszatérítjük, ha nálunk készítteti új szemüvegét.
• Ami nálunk nincs: vizitdíj, hosszú várakozási idő, előjegyzés.
• Amit adunk: korszerű műszerekkel teljes körű látás és

szemvizsgálat szemész szakorvossal.
• SZTK-vények felírása
• Kontaktlencse-rendelés előzetes bejelentkezés alapján
• Kontaktlencsék és ápolószerek forgalmazása
• HOYA japán csúcstechnológia alkalmazása

TEKINTSE MEG ÁRUVÁLASZTÉKUNKAT!

DÉRI FOTÓ-OPTIKA
Szekszárd, Széchenyi u. 26. (a lottózóval szemben)
Telefon: 74/416-897
Nyitva: 8.30–17 óráig, szombaton 8.30–12 óráig.

LEGYEN SAJÁT SZEMORVOSA ÉS SZAKÜZLETE!



Cseh Gábor festőművész 
kiállítása  
Megtekinthető: december 22-ig,
naponta 10–19 óráig

December 21-én, pénteken 19 órakor 
a színházteremben  

KIÁLTS A SZERETETÉRT! 
musical–opera Kalkuttai Teréz anya
életéről, a budapesti Rock és Musi-
cal Színház előadásában
Jegy: 1800 Ft

Január 7-én, hétfőn 19 órakor
Garay bérlet II. előadása 

TÁRSASJÁTÉK 
NEW YORKBAN 
vígjáték két részben a Budaörsi
Játékszín előadásában.
Szereplők: Almási Éva, Koncz
Gábor, Farkasházi Réka, Incze
József, Valler Gabriella, Éless Béla
Rendező: Koncz Gábor
Belépőjegy: 2000 Ft

Január 15-én, kedden 14 órakor 
Gyermekbérlet II. előadása   

POCAHONTAS mese-musical
a budapesti Szabad Ötletek
Színháza előadása
Jegy: 650 Ft

2008. január 17-én, csütörtökön 
19 órakor – Hegedűs bérlet II. előadása  

KÖLCSÖNKÉRT KASTÉLY   
zenés vígjáték a Turay Ida Színház
előadásában
Szereplők: Miklós István, Ambruzs
Klaudia, Benkő Péter, Kiss Zoltán,
Somfai Éva, Teremi Trixi, Bozsó
József, Kiss József, Rusz Milán, Bor
Viktor, Horváth Tamás, Nemes
Richárd, Szegfű Ildikó, Darvasi
Cecília, Szaluter Éva, Tébi Márta,
Suki István és kisegyüttese, az
Operettszív tánckar és a Váci
Szimfonikus Zenekar
Rendező: Mikó István
Jegy: 2000 Ft

TÁRSASTÁNC
tanfolyam indul

2008. január 8-án kedden 

19 órakor a haladó szinten,
20.30 órától a kezdőknek

A tanfolyam 20 órás
(10 alkalom×2 óra), 45perc/óra.

Tartja: Orbán Ferenc

Részvételi költség: 10 000 Ft, 

melyet a jelentkezéskor (a helyszí-
nen) egy összegben kell befizetni.

A csoportokat 26 fő esetén indítjuk!

További információ:
Karácsonyi Zoltán, 74/529-610
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BABITS MIHÁLY MŰVELŐDÉSI
HÁZ ÉS MŰVÉSZETEK HÁZA

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

MŰVÉSZETEK HÁZA
CSUHAJ TÜNDE tojásdíszítő és
SZATMÁRI JUHOS LÁSZLÓ
szobrászművész KIÁLLÍTÁSA
A kiállítás megtekinthető: 
2008. január 26-ig
Belépőjegy: 200 Ft, diákoknak,
nyugdíjasoknak: 100 Ft
Csoportos látogatás esetén diákoknak
díjtalan.

December 20-án, csütörtökön 
19.30 órakor

KARÁCSONYI  DALFŰZÉR 
Közreműködik: 
KERTESI INGRID énekművész
(szoprán), NÉMETH JUDIT ének-
művész (mezzoszoprán) 
Kísér: DALLOS ERIKA zongora- és
csembalóművész 
Belépőjegy: 1000 Ft 
Zenebarát bérlettel: 500 Ft

2008. január 1-jén, kedden 
16 órakor

ÚJÉVI KONCERT 
Közreműködik: 
BUDAPEST RAGTIME BAND 
Belépőjegy: 1000 Ft 
Zenebarát bérlettel: 500 Ft

PANORÁMA MOZI 
NAGYTEREM
December 13–19. 15.30 és 17.30 órakor 

AZ ARANY IRÁNYTŰ  
20 órakor ÉBREDŐ SÖTÉTSÉG

December 20–26. 15.30 és 17.30 órakor
MACSKAFOGÓ 2. 
– A SÁTÁN MACSKÁJA
20 órakor BEOWULF –

LEGENDÁK LOVAGJA
December 27.–január 2-ig 17.30 órakor 

EGON & DÖNCI – MINDENÜTT
JÓ, DE LEGJOBB OTTHON
20 órakor A KIRÁLYSÁG

KISTEREM
December 13–19. 

17 órakor DOLINA 
19 órakor A CSAPDA

December 20–26. 
17 órakor LÁNYOK  
19 órakor FORRÓ ZÁPOR

December 27.–január 2-ig 
17 órakor ŐSZI KERTEK 
20 órakor SZÍVRITMUS

Olcsó autók eladók
Szekszárdon, a Bátaszéki úton a

Frontautónál.
Autók már 130 000 Ft-tól!

Autó-, robogóbeszámítás lehetséges.
Tel.: 30/267-98-91

POLIP
IFJÚSÁGI

IRODA
Szekszárd, Szent
István tér 10.

INGYENES KORREPETITOR
SZOLGÁLAT!
Folyamatosan lehet jelentkezni!
Várjuk, olyan 5–8. osztályos diákok je-
lentkezését, akik igénybe vennék szol-
gáltatásunkat!
Elsősorban angol nyelv és matematika,
a többi tantárgyat megfelelő számú je-
lentkező esetén indítjuk (magyar, né-
met nyelv, történelem stb.)
Érdeklődni: a 74/529-612 telefonon
vagy személyesen a Szekszárd, Szent
István tér 10. szám alatt lehet.

JAZZ, KARÁCSONY, TURNÉ
2007. december 20-án 

19 órakor
a Német Színházban

All Stars-koncert

ZUG PROGRAM 
FILMKLUB
18. A graffiti királya 

R.: Julian Schnabel
20. Passió R.: Mel Gibson

JAZZ KLUB 
19. Közkívánatra a kedvenc 

jazz-zongoristáitok

ROCKKLUB 
21. Metallica
28. Monsters of Metal
A programok ingyenesek.

KONCERTEK

29. Évzáró buli!!! 
Közreműködik: 
Riff-Raff, Force Feedback

A koncertek kezdési ideje 21 óra.

FUVOLÁS KARÁCSONY
A Szekszárdi Liszt Ferenc Társaság
szeretettel vár minden kedves

érdeklődőt klubestjére,
december 19-én, szerdán

17.30 órai kezdettel
a Liszt Ferenc Művészeti Iskola

nagytermébe.
Karácsonyváró műsorukkal

közreműködnek az iskola
FUVOLISTA NÖVENDÉKEI,
Ágostonné Béres Kornélia

tanárnő és Lányi Péter tanár úr

KARÁCSONYI ÁGYNEMŰ-,
PAPLAN- ÉS FÜGGÖNYVÁSÁR

S Z E K S Z Á R D O N ,
a Panoráma mozi előterében

DECEMBER 19-ÉN,
SZERDÁN 8–14 óráig.

• Pamut, krepp, szatén, frottír, flanel, damaszt
ágyneműk, lepedők

• Törölközök, párnák, plédek, ágytakarók,
anginok

• Kis- és nagypárnahuzatok, köntösök
• Függönyök (vitrázs, jackard, voile, organza ...

stb.) széles választékban
• Téli mosható paplanok 2 600 Ft
• Téli, gyapjúval töltött paplanok 3 800 Ft
• Mágneses derékalj 12 500 Ft
• Kétszemélyes paplan, pléd is kapható!

Felhívjuk tisztelt látogatóink figyelmét, hogy a Babits Mihály mű-
velődési ház december 22-től január 2-ig zárva tart. 
A Művészetek Háza 2008. január 1-jén, 14 órakor nyit.

Minden kedves vendégünknek boldog karácsonyt,
szép ünnepeket kívánunk!

Kedves Alsóvárosiak és Barátaik!
Az Alsóvárosi Római Katolikus Közhasznú Egyesület szervezői

meghívják Önt és családját 2008. január 26-án az

ALSÓVÁROSIAK BÁLJÁRA,
ami kilencedik bálunk.

Helyszín: Ady Endre Középiskola étterme (megközelíthető a Kölcsey ltp. fe-
lől). Jegyek: 2008. január 14-ig a szervezőknél, illetve január  14-én este 17
órától a plébánia kistermében a szervezői megbeszélés alatt vásárolhatók.
Részvételi díj:  3500 Ft/fő 
A részvételi díj a bál költségein felüli részét a Kórház-kápolna javára
fordítjuk. 
Vacsora: „A” menü: Marhapörkölt  galuskával, savanyúság, ásványvíz.

„B” menü: Rántott- sült hús, vegyes köret, savanyúság,
ásványvíz.

Ital: Saját bor hozható.
Büfében üdítő, csapolt sör, rövidital, kávé vásárolható.

PROGRAM:
17.00–17.30 Gyülekező, beszélgetés, ismerkedés 

Asztalfoglalás (a helyet előre, névre szólóan a szervezők 
biztosítják, kérjük a később érkezők ne zavarják az előadást)

17.30–18.30 Bíró László püspök úr előadása
19.00– Pohárköszöntő – Vacsora

Tánc, tombola, ének, zene, hajnalig
Tombola: A kápolna felújításáért, felajánlásokat szívesen fogadunk.

Belépés csak előre megvásárolt jeggyel rendelkezők számára!

Várunk minden alsóvárosi tagunkat
családjával-barátaival.

A Gagliarda Kamarakórus
KARÁCSONYI
KONCERTJE

december 20-án 19 órakor
a tanítóképző főiskola

aulájában lesz.
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„Ablakban állasz, nézed a sötétet, /
a tájat, mely fölfalja önmagát, /
szörnyű torkában tűnnek már a há-
zak, / fogai közt megroppannak a
fák. / Övé e táj, ez volt rút birodal-
ma. / S most pusztul ím: nem is táj
volt, de láz, / kigyulladt esze hí-
mezte a földre / s hogy Ő elment,
hát tűnik a varázs!” Zelk Zoltán so-
raival folytatatjuk az emlékezést
József Attilára advent idején. 

Egyik legkedvesebb karácsonyi
versünk szerzője ő. Nincs ünnep-
várás, hogy fel ne csendülnének a
Betlehemi királyok versszakai –
gyermektől felnőttig mindannyian
ismerjük zengő szavait. Magunk
előtt látjuk a hálaadással bemutat-
kozó királyokat, megelevenedik a
jászol s ami körötte vagyon. 

Kevesebben hallottak már a köl-
tő egy másik verséről, amely az

1956-os kiadású összes művet tar-
talmazó kötetben közvetlenül
szomszédja a már említett poémá-
nak. Ennek címe: Betlehem. Idéz-
zük föl néhány sorát, meg fogunk
lepődni, mennyire más világba ve-
zet minket a látszólag idilli termé-
szeti kép leírásával induló alkotás.
„A gyolcs ködökben puha varjak
ülnek, / csüggedt borókán fészkel
a homály. / Tömpe szobácska vert
földjére dülnek / két botos pásztor
és három király. / Az asszony le-
száll a kamrai létrán, – / Mennyből
az angyal! – zeng öt atyafi. / Az
öreg kapás az ólban ganét
hány, / kántálnak sírva
lompos tyúkjai.” Milyen vi-
lág ez, amelynek jelzői
egymást szárnyalják túl a
melankólia, a nincstelen-
ség megjelenítésében?
Csüggedt, tömpe, öreg,
lompos. Vajon az emberi
benső terei mutatkoznak
meg? József Attila 1929-
ben írta e költeményét. Mit
hozott számára eme idő-
szak? 

Mindenekelőtt hatalmas
lelki traumát: a polgári ra-
dikális szemléletű család
úgy rendezte leányának,
Vágó Mártának életét, hogy
távol kerüljön a szívének
oly kedves személytől.
Emiatt kerül szanatórium-
ba József Attila idegössze-
omlás miatt, egyúttal kény-
telen lemondani a rövid
ideig viselt magyar–francia levele-
zői állásáról, melyet a Vágó-család
vele való rokonszenvezése hozott
neki. Említsük meg, e röpke, mun-
kával telő időszak kivételnek szá-
mított életében, egyébként szinte
sosem volt havi jövedelme, odave-
tett és szívvel adott öszszegekből
élt hétről hétre, napról napra.
Gyakran szerelmei segítették a do-
logra valóval. Mégis, ez az eszten-
dő az, amikor megjelent harmadik
kötete, a Nincsen apám, se anyám.
Noha a könyv nyomán joggal gon-
dolhatnánk, az irodalomtörténé-
szek mégsem vélik, hogy a harmin-
cas évek a megérkezést jelentenék
költészetében. 

Térjünk vissza versünkhöz! „Fa-
gyos szalmában sáros krumpli
gubbaszt / borostás állal komorul a
zsupp / s fodor leveske szaga
áraszt vígaszt, / mely a danával
mennyezetre fut.” Kiáltó az eviden-
cia: a költő ezzel természetesen
nem pusztán önnön sorsáról gon-
dolkozik, a huszadik század nyo-
morgó magyar népének állít emlé-
ket – bajtársi mindentudással, oko-
san bólintva. Nem remél. „Jézus,
kinek szállása sárga irka, / heverő
papírbarmok közt örül / s a tűz fé-
nyénél a jámborok mintha / ugrán-

doznának a jászol körül.” Szegény
emberek szegény karácsonya ez
papírból készített jászollal, a tűz vi-
lágánál lobogó árnyjátékkal a fa-
lon. A vers zárlatában érvényét
veszti minden eddigi állítás, hamis-
nak tetszik valahány mesterien raj-
zolt kép: „De ez nem igaz. Zsellér-
szalmát hajszol / az úri szél és gőz-
lik a magyar / s a két pásztor kalá-
csot majszol / s a három király pá-
linkát nyakal.” Íme az úttalan sors-
ra ítéltetett magyar keserves-naiv,
ámde, „jól bevált” megoldása a
mindennapokban. Szenteste. Jó-
zsef Attila még az illúzió illúzióját
sem hagyja olvasóinak, magának,
mint lehetőséget. Vajon ma kik töl-

tik, s milyen okokból ünnepüket az
utcán? Emlékeznek rá, hogy Jézus
születésének napja közeleg? Jó át-
meneti harsány segítségnyújtá-
sunk? 

Cs. Szabó László, korának kiváló
esszéista szépírója a Nyugat 1938.
évi 1. lapszámában Ultima verba
József Attila emléke című írásában
a következőket rögzíti. „Huszon-
egy évvel a borzalmas szárszói ha-
lál előtt egy összezúzott öregem-
bert húztak ki a Rouen – párizsi vo-
nat alól. Szennyes, ködös, tenger-
melléki téli est volt, a vonat késett,
türelmetlen utasa eléjeszaladt,
megcsúszott s a sínre esett. Dél-
után fölolvasást tartott a háborúról,

estére haza akart jutni, a
hontalan, erejefogyott
öregember valószínűleg
félt az idegen éjszakától.
Két év óta dühöngött a há-
ború, földúlta s elragadta
hazáját, meggyalázta jóhi-
szemű, emberszerető láto-
mását: a belga szocializ-
mus költői párlatát, szülő-
földjére zúdította kedves
szomszédnépét, a néme-
tet. Fél-tébolyultan bo-
lyongott a front mögött,
fölolvasott a vérző Belgi-
umról, rongyos, fakó zász-
lóként elhagyva csattogott
a zivatarban, amit annyi-
szor megénekelt. Mert a
roueni halott Emile
Verhaeren volt, minden
idők legnagyobb belga köl-
tője.

Iszonyú rágondolni,
hogy a két agyongázolt

költő halála aligha múlt a véletle-
nen. Verhaeren már élőhalott volt
1916-ban, a háború, honvesztés s a
kibírhatatlan csalódás rég megér-
lelték azt a „belső halál”-t, amit a
lomha test elkésve, rendszerint
csak az utolsó pillanatban vesz ész-
re. A lélek tartókötelei elszakad-
nak, a gyanútlan test még áll, de
egyetlen lökésre egyenesen a halál-
ba zuhan. Ilyenkor egy véletlen
lábcsúszás is törvényt teljesít. Azt
teljesített 1916-ban az élőhalott köl-
tő felett is József Attila nem várta
be a véletlent, a belső halál elől me-
nekülve egy végzetes mozdulattal
maga segített a végrehajtásban.”

Panyi Zita

Mért nem az életben…?! (2.)

KARÁCSONYRA VÁSÁROLJON
KÖNYVET, ÉRMÉT

A BABITS KIADÓTÓL!
Könyvvásár nemcsak gazdagoknak!

Új címünk: Babits Kiadó Kft.
7100 Szekszárd, Sport u. 13.
Telefon: 74/529-389; fax: 74/529-383
E-mail: info@babitskiado.hu
Web: www.babitskiado.hu

„Adjonisten, Jézusunk, Jézusunk!
Három király mi vagyunk.
Lángos csillag állt felettünk,
gyalog jöttünk, mert siettünk,
kis juhocska mondta – biztos
itt lakik a Jézus Krisztus.”

E L E K T R O N I K A I
H U L L A D É K

INGYENES átvétele 
– már Bátaszéken is!
SZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!

ÁTVEVŐHELYEK:
Szekszárd, Rákóczi u. 19.

Bátaszék, Köves u. 8.
KT-Dinamic Kft.

Rehabilitációs Foglalkoztató
Tel.: 74/315-103

Gasztronómiára nyitott
Európa

– BESZÉLGETÉSSOROZAT

A BOR
Borkóstolóval egybekötött kötetlen
beszélgetésre hívunk minden kedves
érdeklődőt a magyar, illetve szek-
szárdi borokról, valamint a borkultú-
ráról, neves hazai borászok részvéte-
lével! 
Helyszín: NEXT KLUB, Menta Bár
Szekszárd, Bajcsy-Zsilinszky u. 1.
(fasornál) Időpont: 2007. december
19. (szerda) 18 óra.
A program ingyenes!
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www.gibzone.hu
SZÁMÍTÁSTECHNIKA OLCSÓN: A GIBZONE WEBÁRUHÁZBAN. • NOTEBOOK, PC, PDA, MONITOR, ALKATRÉSZEK, KELLÉKEK ÉS MINDEN, AMI KELL!


