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Áldott, békés
karácsonyi ünnepet

és sikerekben gazdag,
boldog új évet kívánunk

minden Kedves Olvasónknak!
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Akarsz velem játszani?

A feldíszített fánál, a csillagszórók
fényénél, a ma-
mi mákos bejg-
lijénél is na-
gyobb öröm a
gyerekeknek,
ha játékot kap-
nak karácsony-
ra. Fõleg, ha
szüleikkel együtt próbálhatják ki
a villanyvasutat vagy kirakós játé-
kot, ha anyuval együtt fõzõcskéz-
hetnek a babakonyhában. Ha
meg este apu oda is bújik az ágy-
ba, és õ mondja a mesét, az maga
a földöntúli boldogság.

A mai játékok többsége persze
nem olyan, mint a békebeli hajas
babák, meg falovacskák voltak. A
télapó lépeget és a csengõjét ráz-
za, a lokátoros rakéta távirányító-
val vezethetõ neki a fotel lábá-
nak, elképesztõ színekben pom-
páznak a mackók, és szinte min-
den sípol, fütyül, villog.

Az ünnepekhez közeledve egy
édes tavalyi történet jut errõl
eszembe. Zsófikának egy kis
plüss pónit hozott valamelyik ro-
kon Jézuskája. A lovacska – a ter-
vezõ határtalan fantáziája ered-
ményeként – puncsrózsaszín-
ben tündökölt, hosszú, fésülget-
hetõ mûszõr sörénnyel. 

Zsófika persze nem törõdött
holmi esztétikai szempontokkal,
s egész nap ölelgette, babusgatta
a kis jószágot. A család örült, hogy
örül, s nem is sejtették, hogy a lo-
vacska nemcsak szépségével
akarja elkápráztatni gazdiját.

Ez csak akkor derült ki, amikor
a meseolvasás közben Zsófi mel-
lett elszunyókált apuka éjjel vélet-
lenül ráfeküdt a paci hasára. El-
mondása szerint majd’ leugrott
az ágyról ijedtében, a póni
ugyanis az éjszaka csendjében
harsány géphangon elkiáltotta
magát az apa fülébe: „Szia, Szel-
lõcske vagyok, akarsz velem ját-
szani?” És ezt egészen addig is-
mételgette, míg a rémületbõl fel-
ocsúdott apuka nagy nehezen
meg nem találta a kabala hátán lé-
võ rejtett nyomógombot...

A család azóta is emlegeti a mó-
kás esetet. Zsófika pedig máig is
akkor a legboldogabb, ha apával
alhat. Cser Ildikó

Karácsonyi ajándék a szépkorúaknak
Hetven év feletti tagjait köszöntötte az újvárosi katolikus társaskör

A Szent Rita Katolikus Óvoda nagy-
csoportosai mutatták be az idõsek
szemébe könnyeket csaló betlehe-
mes mûsorukat december 19-én a
Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus
Társaskör hetven éven felüliek szá-
mára rendezett karácsonyi mûsorán.
A csöppségeknek Szilyné Simon Ág-
nes óvodavezetõ és Valiguráné Varga
Mária óvodapedagógus tanította be a
betlehemest.

A szép perceket követõen
Gyurkovics János, a társaskör világi
elnöke köszöntötte a megjelent
több, mint száz szépkorút, valamint
Horváth István polgármestert és dr.
Horváth Kálmán képviselõt. Az el-
nök megköszönte az önkormányzat
segítségét, hogy a hetven év feletti
tagok felköszöntésére támogatást,
lehetõséget biztosítottak.

- Mindig nagy szeretettel, várako-
zással érkezem a társaskörbe, hiszen
ide mindig hazajövök - hangsúlyozta
Horváth István, aki arról is szólt, vé-
leménye szerint az újvárosi társas-
kör az egyik legjobban szervezett
közössége a városnak. A polgármes-
ter megköszönte az egyesület tagjai-
nak áldásos munkáját, ami legyen

szó akár a szüreti napok újvárosi
programjainak, akár az ünnepek
szervezésérõl, példaértékû. „Kívá-
nom, hogy egy év múlva legalább
ennyien legyünk itt!” - mondta a pol-
gármester, majd a jelenlévõknek ál-
dott karácsonyi ünnepeket és bol-
dog új esztendõt, az egyesület céljai-
nak megvalósításához pedig sok si-
kert és jó egészséget kívánt.

A betlehemest megjelenítõ óvodá-
sokat a polgármester szaloncukorral
és naranccsal kínálta, majd az idõsek
ajándékozása következett. Az önkor-
mányzat ajándékcsomagjaiban fél
kiló szaloncukor, egy üveg szörp, na-

rancs, valamint pudingpor, kávé,
kuglóf és tészta volt.

Az esemény zárásaként a társas-
kör általános elnökhelyettese, Hor-
váth Jánosné Edit is boldog kará-
csonyt kívánt a tagoknak, egyben
felhívta a figyelmet a december 22-i,
a Szent István Házba meghirdetett
társasköri karácsonyi ünnepségre. 

Gyimóthy Levente
A társaskör ez év végén is meg-

rendezi hagyományos programja-
it: most szombaton a karácsonyi
ünnepséget, december 27-én, János
napján borszentelõt, újév napján
pedig pezsgõs koccintást tartanak.

Diákok is segítettek a gyûjtésben
Kétszázötven csomagot állított össze a Máltai Szeretetszolgálat

December közepén egy héten át a
szekszárdi SPAR üzletben szervezett
gyûjtést rászoruló családok, idõs em-
berek számára a Magyar Máltai Sze-
retetszolgálat Szekszárdi Csoportja
az I. Béla Gimnázium diákjainak se-
gítségével.

A tapasztalatokról Lemle Béláné,
a szekszárdi csoport vezetõje el-
mondta, évek óta lehetõségük adó-
dik az áruházban gyûjteni a sze-
gény családok számára. Nagyon
örülnek a lehetõségnek, hiszen
ilyenkor döbbennek rá, mennyi
önzetlen, adakozó ember van.

- Akad, aki félig rak egy kocsit tar-
tós élelmiszerrel, más egy konzer-
vet, vagy három narancsot hoz - ele-
venítette fel a tapasztalatokat
Lemléné Ildikó. A szeretetszolgálat
munkatársai kétszázötven csoma-
got állítottak össze, ebbõl decem-
ber 19-én, szerdán mintegy kétszá-
zat osztottak ki a rászorulóknak,
akik között akadt sokgyerekes csa-

lád és egyedül élõ kis-
nyugdíjas is. A cso-
magokat Szekszárd
önkormányzata se-
gítségével, egyen-
ként 1200 forint ér-
tékben készítették el,
és tartós élelmiszere-
ket, lisztet, cukrot,
rizst, kávét, tésztát és
édességet is tartal-
maztak. A segítõk az
érkezõket keksszel,
édes süteménnyel és teával kínál-
ták. Az I. Béla Gimnázium kollégis-
tái plüss állatokat, játékokat is gyûj-
töttek, amelyeket át is adtak a több-
gyermekes családok számára.

- A gyûjtés során alig akadtak el-
utasító emberek, a többség öröm-
mel adakozott. Az ajándékozás is
nagyon örömteli volt számomra.
Inkább az idõsebbek ajándékoztak,
de gyermekes családok is hoztak
felajánlásokat - errõl már Domján

Dániel segítõ beszélt, majd a kollé-
gisták nevelõtanára, Keszthelyi
Zsolt nyilatkozott lapunknak: - Igen
aktívak a gyerekek, ma is tízen jöt-
tek el. Sok a szegényebb sorból
származó diák a kollégiumban, s
ezért õk szociálisan még érzéke-
nyebbek. Felvetették a diákönkor-
mányzatnál, szeretnének karitatív
munkában részt venni. Szinte min-
dent õk maguk szerveznek - tette
hozzá. Gyimóthy Levente
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- Püspök úr, napjaink történései tük-
rében 2012 karácsonyán mi a keresz-
tény világ legfõbb üzenete hívõk és
nem hívõk számára egyaránt?

- Karácsonykor azt ünnepeljük,
hogy Jézus Krisztus közel jött hoz-
zánk, személy szerint mindannyi-
unkhoz. Karácsony titkát hívõ és
nem hívõ ember azzal jeleníti meg,
ha az ünnep napjaiban megéljük
közvetlen családtagjainkkal, öregje-
inkkel, rokonainkkal, barátainkkal
azt a közelséget, amit minden nap
szeretnénk egymásnak nyújtani. El-
foglaltságaink miatt is egyre inkább
elszigetelõdünk, egyre távolabb ke-
rülünk egymástól, családon belül is
mindenki fut a maga ügye után. Le-
gyen ez a karácsony a személyes ta-
lálkozás ünnepe!

- Milyen önvédelmi reflexet alakítson
ki az ember az elhúzódó társadalmi-
gazdasági válság  túlélésére? Hogyan
érezheti magát boldognak jelentõ-
sebb anyagiak megszerzése nélkül is?

- Egyre világosabban látszik, hogy
a gazdasági válság még sokáig tart,
és még inkább elmélyülhet. Ami
megvédhet bennünket az elkesere-
déstõl, az kapcsolataink ápolása.
Akármilyen szegénység is tör ránk,
ha bízhatunk egymásban, ha számít-
hatunk egymásra, mégsem borít el
bennünket. A Rákosi rendszer pad-
lást lesöprõ nyomorában hányszor
elhangzott öregjeink bátorító szava:
„Ne búsulj, míg nekem lesz, addig
neked is!” Ez a fajta szolidaritás egy-
re szükségesebb napjainkban is. Ve-
gyük észre egymás nyomorát, s ahol
tudunk, segítsünk. Egy világkong-
resszus egyik elõadója arról beszélt,
hogy a szegénység ellen küzdenünk
kell, ugyanakkor arra is fölhívta a fi-
gyelmet, hogy a szegénység evangé-
liumi érték, tudniillik lemondással
jár. Aki nem képes lemondani, az
képtelen a szeretetre, hisz a szeretet
gesztusait mindig lemondás kíséri.

- A Püspöki Konferencia családügyi
referenseként milyen érvekkel száll
szembe a hagyományos családmo-
dellt megújítani szándékozó modern
nézetekkel? Kikezdhetõek-e ma a ke-
resztény konzervatív gyökerek?

- A kérdés tükrözi korunk gondol-
kodását. A két fogalom, konzervatív
és modern hallatán megfogan ben-

nünk a gondolat, hogy utóbbi elõre
mutat, jövõt hordoz, elõbbi pedig a
múltba tekint. A szavak egyre kevés-
bé fejezik ki az igazi tartalmakat.
Sokszor a modern nem vezet seho-
va, a konzervatív pedig szilárd jövõt
ígér. A keresztény, házasságon ala-
puló gondolkodást konzervatívnak
szokás bélyegezni. A nagyobb kite-
kintéssel bírók azonban egyre hatá-
rozottabban állítják, hogy a modern
társadalmakban a jövõt igazán a há-
zasságon alapuló család hordozza.
Olyan szlogenek ismétlõdnek, mint:
„egy nemzetnek annyi jövõje van,
amennyi egészséges házasság, csa-
lád létezik”. A jövõt mindig az igaz
értékek hordozzák. Az ideológiák
születésükkor erõsek, aztán egyik
pillanatról a másikra eltûnnek, mint
a szappanbuborék, és újak szület-
nek. Minél idõsebb az ember, annál
tisztábban látja ennek igazságát. Az
igazi kultúrának gyökerei vannak, s
csak az a gondolkodás képes nyitott
lenni az igazán modernre, amely
nem adja föl saját gyökereit. Gazda-
gító párbeszéd csak olyan emberek-
tõl születhet meg, akiknek van iden-
titásuk, akik tudják, honnan hova
tartanak.

- Családpasztorációs tevékenysége so-
rán érte-e olyan sikerélmény másutt
is, mint amit Szekszárdon tapasztal a
múlt értékeinek az új generációk által
történõ továbbvitele kapcsán?

- Több mint 18 éve munkálkodom
püspökként a házasságért, csalá-

dért, életvédelemért. Ren-
geteg elõadás, személyes
beszélgetés van mögöt-
tem. Öröm számomra,
hogy nem fogy el körülöt-
tem a lelkesedés, sõt egyre
többen kapcsolódnak be
ebbe a munkába. A házas-
ság és család gondozása a
törõdés középpontjába
került. Örülök, ha egy-egy
házasság megújul, kikerül
a válságból, ha bátran vál-
lalja az új életet, ha a nem-
zedékek összetartása, egy-
másra figyelése erõsödik
családjainkban. Ezen je-
lenségeken át valósul meg
a társadalom közjava.

- Az oktatásban történt vál-
tozások, az egyházi iskolák várható
megerõsödése hatására, mennyi idõ-
nek kell eltelnie a hõn óhajtott „új em-
ber” megjelenéséig?

- Nagy reménységekkel tekintünk
az iskolai keretek megújulása, a hit-
és etikaoktatás kötelezõvé válása fe-
lé. Hogy mikor lesz kézzel fogható
eredménye, azt ember nem jósolhat-
ja meg. Elõször arra kell koncentrál-
nunk, hogy helyesen éljünk az ala-
kuló lehetõségekkel, hogy felismer-
jük ezeknek a jövõt formáló erejét,
és a szülõk felelõs döntéssel, példa-
adással irányítsák gyermekeiket a
helyes útra.

- Tábori püspökként hol fordult meg
az idén a nagyvilágban? Milyen ho-
zadéka volt ezeknek az utaknak misz-
sziós szerepe szempontjából?

- Nehéz lenne minden élményt
fölsorolni, amellyel az esztendõ so-
rán gazdagodhattam. Örömmel
emlékezem vissza egy lelkészi kon-
ferenciára Szarajevóban, „Európa
Jeruzsálemében”. Ebben a város-
ban együtt él a szerb ortodoxia, a
horvát katolicizmus és a muszlim
vallás. Sok szép tanulságtétel hang-
zott el a felekezetek küzdelmes és
gyümölcsözõ együttmunkálkodá-
sáról. Felejthetetlen emlék marad
számomra a Don-kanyarban tett
áprilisi zarándoklatunk is, ahol öt
elesett magyar hõsnek adtuk meg a
végtisztességet. Mély érzéseket kel-
tett bennem ott állni a Don mellet-
ti frontvonalnál, ahonnan édes-

apám, ha sebesülten is, de haza tér-
hetett.

- Talán a legjelentõsebb idei ese-
mény a Családok 7. Világkongresszu-
sa és Találkozója volt Milánóban. A
konferencia üzenete volt, hogy ha az
ünnep nem fullad bele a fogyasztás-
ba, a munkát nem uralja el a profit-
szerzés, ha mindkettõ emberköz-
pontú marad, akkor családépítõvé
válik a munka is és az ünnep is. Nem
szabad, hogy a cél és az eszköz össze-
keveredjenek életünkben. A cél
mindig az ember.

- Mit üzen a szekszárdiaknak az újév-
re? Kivel, miért dolgozik együtt a szü-
lõváros boldogulásáért, mint annak
Pro Urbe-díjasa?

- Mindig öröm számomra otthon
lenni, szinte szimbiózisban élek az
Alsóvárosi Katolikus Egyesülettel.
Jó érzéssel tölt el, hogy -  ahogyan én
nevezem - az Alsó utca az évszázad-
ok alatt kialakult paraszti kultúra ér-
tékeit igyekszik megõrizni, átadni a
következõ generációknak. Ennek a
munkának az eredményét minden
hazaérkezésem során megtapaszta-
lom. Felemelõ élmény, hogy farsang
idején összejövünk, beszélgetünk
és bálozunk, mint hajdanán. Jövõre,
február 9-én már a 14. találkozót
tartjuk.

- Fontos lenne, ha a néprajzosok, a
helytörténészek elkötelezettsége jó-
voltából a paraszti kultúra szekszár-
di tárgyi emlékei, a hangban, kép-
ben meglévõk, a még megörökíthe-
tõk összegyûjtésre, rendszerezésre
kerülnének. Nagyszerû dolognak
tartom a Szent László kultusz feltá-
masztását, azokat a kutatásokat,
amelyek föltárták jeles királyunk
szekszárdi létét. Igyekszem a magam
lehetõségeivel e városi ünneppé vált
esemény sikeréhez hozzájárulni.
Visszatérve a kérdéséhez: igyek-
szünk méltóképpen megemlékezni
a hallottainkról, október végén, vagy
éppen november elsején misét tar-
tunk a belvárosi templomban. Beve-
zettük a Szent Család Vasárnapot,
melynek keretében a kerek évfordu-
lós házasságok újra megerõsíttet-
nek. Mindig büszke leszek a gyöke-
reimre. Szeretném, ha szülõváro-
som úgy ápolná a múlt értékeit,
hogy abból boldog jövõ épülhessen.

Bálint György
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„Legyen ez a karácsony a személyes találkozás ünnepe”
Ünnepi beszélgetés Bíró László tábori püspökkel, az MKPK családügyi referensével

Bíró László tábori püspök



4 2012. december 23.ÜNNEP

Nagy sikert aratott a Diótörõ
Az önkormányzat karácsonyi ajándéka mintegy 1800 diáknak és nyugdjasnak szerzett örömet

A Diótörő című táncjátékot hozta

el Szekszárdra a Madách Musical

Tánc- és Zeneművészeti Iskola de-

cember 17-én, hétfőn.

A városi sportcsarnokban megtartott
két délutáni elõadás során - a város ön-
kormányzatának karácsonyi ajándéka-
ként - összesen mintegy 1800 óvodás, is-
kolás és nyugdíjas élvezhette a magas
színvonalon, modern felfogásban eltán-
colt klasszikus darabot.

Az E. T. A. Hoffman meséjébõl írt tánc-
játékot éppen 120 évvel ezelõtt mutat-
ták be elõször. A darab kezdetén megis-
merhetjük Masát, Mását és Lujzát, a há-
rom testvért, akik a nevelõintézetbõl a
szeretet ünnepén kiosonnak és az utcán
az embereket nézik, ahogy készülõdnek
karácsony ünnepére. 
Mikor kiürül az utca, és a gyerekek is
visszatérnek az intézet falai közé, a téren
az angyalkás szobrok - ahogy minden év-

ben - ezen az estén megelevenednek.
Drosselmeier fõangyal vezetésével ösz-
szegyûjtik az intézetnek szánt ajándéko-
kat és a nagyterembe varázsolják a me-
sés színekben pompázó karácsonyfát. 

Az angyalok Drosselmeier fõangyalt em-
berré varázsolják át, hogy a nevelõnõ hi-
deg szívét felmelegítse és az intézet gyer-
mekeinek boldogságot adjon.
Drosselmeier egy különleges Diótörõ-

figurát ajándékoz Masának. Az ajándék-
osztás után Drosselmeier varázslatos
mûsorral kápráztatja el a gyerekeket.
Minden gyermek az ajándékával indul el
aludni. Masa álmában a Diótörõ megele-
venedik, és a rájuk támadó Egérkirályt és
hadseregét megfutamítja. A gyõztes csa-
ta után magával viszi a kislányt a mesék
birodalmába.

A történet egészét áthatja a karácso-
nyi hangulat, melybõl az õszinte szeretet
és megbecsülés tükrözõdik. Diótörõ egy
fából faragott bábuként került Masához,
aki szeretetével érzõ szívû emberré vál-
toztatja õt álmában.

A darabot a Madách Musical iskola ala-
pítója, Sárközi Gyula a Magyar Állami
Operaház magántáncosa és balettmeste-
re, a Madách Színház Tánckarának mû-
vészeti vezetõje, és kollégái,  Jurányi
Patrick, Kovács Zsolt és Kováts Gergely
Csanád álmodták színpadra.

Újra meghittebbé, örömtelivé tette az
ünnepi várakozást a Liszt Ferenc Pedagó-
gus Kórus nagy sikerû adventi hangver-
senye. December 18-án délután megtelt
a Wosinsky Mór Megyei Múzeum könyv-
tárterme, szép korúaktól a karon ülõkig
mindenféle korosztály örömmel hallgat-
ta a Simon Péter karnagy vezényletével
elõadott ismert karácsonyi dalokat. Ez a
szép koncert, a múzeum adventi prog-
ramsorozatának záró eseménye, a Szek-
szárdi Karácsonyvárónak is része volt.

Az 1965 szeptemberében alakult, de
már fiatal tagokkal is bõvült kórus elsõ-
sorban magyar nyelven adta elõ ünnepi
mûsorát. A világszerte ismert, himnusz
dallamra megzenésített, középkori
Adeste fideles után kortárs egyházi éne-
keket hallhattunk: elõször a 130 éve szü-
letett Kodály Zoltán
Adventi énekét, az-
tán az Isten igéjét
hirdetõ Gerzsenyi
Sándortól egy fran-
cia karácsonyi ének
magyar változatát,
majd Halmos László
Isten dicséretére lel-
kesítõ kórusmûvét.
A klasszikusok közül
nem maradhatott ki
Haydn Legszentebb
éj címû mûve, de
Georg Friedrich

Händel Messiás oratóriumának egy köz-
kedvelt részlete, az Örvendj világ… sem.
A népszerû, közismert dallamok között
éppúgy felcsendült egy angol karácso-
nyi ének, az Áldott éj Farkas Ferenc fel-
dolgozásában, mint Sigmund Lorenz
szerzeménye, az Oly jó lett volna látni…,
vagy az eredetileg Henry Purcellnek tu-
lajdonított Zengjen hála Néked. A hang-
verseny zárásaként az angyal énekelt, ah-
ogy Michael Praetorius reneszánsz ze-
neszerzõ karácsony idején rendszerint
felhangzó mûvének (In Dulci Jubilo) cí-
me mondja.

A Simon Péter szerint „vakmerõ” kö-
zönség ennyivel nem elégedett meg, így
a 47 éve mûködõ kórus ráadásként egy
újabb alkalomhoz illõ dalt „húzott elõ” a
repertoárjából. Kovács Etelka

Angyali énekszó a pedagógus kórustól
Halász Judit dalszövegének részlete -
amely a délután során kétszer is felcsen-
dült - akár az üzenete is lehetett volna az
Illyés Gyula Megyei Könyvtár által 10.
alkalommal szervezett „Együtt egymá-
sért” címû, fogyatékkal élõknek szóló
karácsonyi mûsornak. A meghitt ren-
dezvényre ugyanis mind a szervezõk,
mind a fellépõk a karácsony szellemét
hûen megidézõ, szívet melengetõ ün-
nepi elõadásokkal készültek.

A december 18-án megtartott ese-
ményen Németh Judit megbízott
könyvtárigazgató üdvözlõ be-
szédét követõen Béresné
Kollár Éva, az est házi-
gazdája köszönetét fe-
jezte ki a meghívott fellé-
põknek, a könyv- és
könyvtárbarátoknak, va-
lamint vendégeknek, ami-
ért ellátogattak a nem mindennapi
ünnepélyre.

A mûsor elsõ szereplõi a Tücsök Ze-
nés Színpad Gyermekcsoportjának Szó-
listái voltak. A Kis Tücsköket a Vakok és
Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesületé-
nek verses-zenés produkciója követte.
Az ünnepi hangulat megteremtésérõl
Nagy Vendel versei és Rákóczi Szilvia
karácsnyi dalai gondoskodtak. A Tolna
Megyei Mozgássérült Örökifjak egy is-
meretlen költõ által írt verssel és egy dal-
lal köszönték meg a könyvtár munka-

társainak egész éves, áldozatos együtt-
mûködését. 

Dr. Garay Jánosné, az Értelmi Fejlõdé-
sükben Akadályozottak Tolna Megyei
Szervezetének elnöke háláját fejezte ki
azért, hogy immár 10. alkalommal, csa-
ládtagokként lehettek jelen a kará-
csonyváró délutánon. Az elnök asszony
beszédét a szervezet két tagja, Révész

Orsi és Mayer János által elõadott ver-
ses mûsor zárta. 

A Fogyatékosok Nappali Intézmé-
nye - Asztalos Zsuzsanna felkészítésé-

vel - táncos bemutatóval, valamint
egy-egy, Varga Lilla és Illés

Márkó által szavalt lírai
mûvel járult hozzá az ün-
nepség sikeréhez. A

Hétszínvilág Otthon la-
kói pedig egy igazán vi-

dám zenés-táncos elõ-
adást hoztak magukkal. Az MT Mobil

Zenés Irodalmi Színpad elõadásában
egy karácsonyi dalt hallhattunk, majd a
társulat két tagja, Ignácz Sándor és To-
bánka József saját versei olvasta fel.

A programot Budai János, a Polip If-
júsági Iroda önkéntesének gitár szólója
és Mayer János, a Garay János Gimnázi-
um tanulójának szintetizátor játéka is
színesítette. Az ajándékdélután zárása-
ként a fellépõk egy közös énekkel aján-
dékozták meg egymást és a jelenlévõket.  

Bencze Péter

„Minden nap gyújtsatok gyertyát, emberek!”

A táncjátékban Chaplin alakja is megelevenedett

A 47 éves kórust örömmel hallgatta a közönség
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Kedves Szekszárdiak!
Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-

kormányzata és magam nevében
minden szekszárdi polgárnak áldott,
békés, szeretetteljes karácsonyi ünne-
peket, jó egészséget és sikerekben gaz-
dag új esztendõt kívánok!

Tisztelettel: Horváth István
polgármester

KÖZLEMÉNY
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatal jegyzõje tájékoztatja
Tisztelt Ügyfeleit, hogy a hivatal építési
osztálya 2013. január 1-tõl a Bezerédj u.
1. szám (az okmányiroda emelete) alól új
helyre költözik, ezen idõponttól a Pol-
gármesteri Hivatal épületének (Béla ki-
rály tér 8.) földszinti 1/a-c irodáiban fo-
gadják ügyfeleiket, változatlan ügyfélfo-
gadási rend szerint. Ugyancsak január
1-tõl Szekszárd város fõépítésze a pol-
gármesteri hivatal 2. emeletére költözik.

Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzõ

Jövõre folytatódik
a városszépítés 

Ezúton szeretnék köszönetet mondani
és békés karácsonyt, boldog új évet kí-
vánni azoknak, akikkel 2012-ben szeren-
csém volt együtt dolgozni a Szépítsük
együtt Szekszárdot! mozgalomban.

Remélem, jövõre is szép számmal
csatlakoznak majd városszépítõ prog-
ramunkhoz, mely legközelebb márci-
usban válik aktívvá.

A mihamarabbi viszontlátás remé-
nyében, üdvözlettel: Bodó Katalin

Tigrisek és jaguárok vetélkedtek
Megújult, bõvült a Kadarka utcai óvoda épülete 

Két nyertes pályázatnak köszönhe-

tően nagy változáson ment át a 2.

számú óvoda és bölcsőde Kadarka

utcai épülete. 

Az összesen közel 37 millió forintnyi fej-
lesztés szerdai hivatalos átadó ünnepsé-
gén Horváth István polgármester hang-
súlyozta: egy belügyminisztériumi támo-
gatásnak köszönhetõen megtörtént az

intézményben a nyílászárók cseréje, a fû-
téskorszerûsítés, az akadálymentesítés,
valamint az udvar tereprendezése, ahova
egy új játékot is kihelyeztek. Egy most le-
zárult EU-s pályázat segítségével pedig a
családi napközit bõvítették: létrehoztak
egy új csoportszobát, amely 7 gyermek
napközbeni elhelyezését teszi lehetõvé,
és még két új munkahelyet is teremtett.

- Az önkormányzat a jó gazda gon-
dosságával figyel a januártól is városi
fenntartásban mûködõ óvodáira, böl-
csõdéire. A közeljövõben valamennyi
intézményben megtörténnek az ener-
getikai fejlesztések - mondta Horváth
István polgármester.

Az ünnepségen Horváth Erika óvo-
davezetõ elmesélte, hogy évekkel ez-
elõtt kollégáival arra esküdtek fel, hogy
a város egyik legjobb óvodáját hozzák
létre. Ehhez a szakmai háttér már adott
volt, mostanra a tárgyi feltételek is meg-
valósultak. Kitért arra is, hogy a felújítás
egy nagy összefogás eredménye, mely-
bõl kivette a részét a városvezetés, a ki-
vitelezõk, az óvodapedgagógusok, de
az óvodások és szüleik is. A tornaszobá-
ban megtartott ünnepséget a tavaly el-
ballagott gyerekek mûsora, és egy re-
mek hangulatú sorverseny zárta, me-
lyen a Tigrisek és a Jaguárok csapata
vetélkedett. A Kadarka utcai oviban ez-
úttal csak gyõztesek voltak. F. L.Indul a sorverseny a Kadarka utcai óvoda tornaszobájában

Az Év Civil Szervezete
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyû-
lése pályázatot hirdet „Az Év Tolna Me-
gyei Civil Szervezete” és a „Bazsonyi
Arany Mecénás díj” elismerõ címek el-
nyerésére. A pályázat benyújtási határ-
ideje: 2013. január 18. (péntek). Az ün-
nepélyes eredményhirdetésre a Civilek
Napján, 2013. február 1-jén kerül sor.

A pályázatról bõvebb információt
megyei önkormányzat honlapján talál-
hatnak (www.tolnamegye.hu).

Igazi karácsonyi ajándékot kap-

tak az iskola tanulói és pedagó-

gusai: egy kiválóan felszerelt „új”

könyvtárat, melyet december 18-

án kis ünnepség keretében ava-

tott fel Horváth István polgármes-

ter és Matókné Misóczki Mária

igazgatónő. 

A beruházás a TIOP-3.1.2-es pályázat ke-
retében valósult meg. Az elnyert 5,5 mil-
lió forintot a fenntartó Szekszárd Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata, vala-
mint az épületet üzemeltetõ Szekszárdi
Vagyonkezelõ Kft. további több mint 2
millió forinttal egészítette ki. Jelentõs
társadalmi munkával járultak hozzá a
munkák elvégzéséhez a szülõk és peda-
gógusok.

Két tanterem összenyitásával az ed-
diginél sokkal tágasabb és korszerûbb
könyvtárat alakítottak ki. Itt kényelme-
sen elfér az a közel 40 ezer nyomtatott
és digitális anyag, amely a könyvtár ál-
lományát képezi, valamint az a 10 db
tanulói számítógép is, amelyek a gyere-
kek tanórai és délutáni tanulását és sza-
badidejének hasznos eltöltését támo-
gatják. A tágas belsõ térben tanítási
órákat, elõadásokat is lehet szervezni.
A számítógépek internetes hozzáférést

is biztosítanak. A nyugodt körülmé-
nyek, a rendelkezésre álló eszközök le-
hetõvé teszik a tanítási órákra való fel-
készülést, a kiselõadások összeállítását,
az önálló tanulást, kutatást. Nagy segít-
ségére lesz azoknak a tanulóknak, akik-
nek még nincs otthon lehetõségük az
internet napi használatára. Egy külön-
leges felolvasó gép a dyslexiás diákok
tanulását is segíti, valamint egy együtt-
mûködési szerzõdés keretében a va-
kok és gyengén látók is igénybe vehe-
tik. Az állomány nyilvántartását és a
kölcsönzést is új számítógép segíti.

A könyvtár elõtti folyosó falának
mintegy 10 négyzetméternyi felületé-
re gyönyörû, kerámia elemekbõl ké-
szült dombormûvet készítettek az isko-
la mûvészeti tanárai és tanítványaik.
Tápai-Kovács Anna és Nemessányi
Gyöngyi tanárnõk már a nyár folya-
mán „megálmodták” e csodás alkotást,
és egy mûvészeti tábor keretében elké-
szítették a szükséges elemeket.

Az avatóünnepségen és az utána tar-
tott állófogadáson valamennyi, a terve-
zésben és a kivitelezésben közremûkö-
dõnek köszönetet mondott Horváth
István polgármester és Matókné
Misóczki Mária igazgatónõ.

Könyvtáravató  a Garay iskolában
A délutáni tanulást is segíti a jól felszerelt új terem

Téli szünet
Kedves Olvasóink! Megköszönve egész
éves kitüntetõ figyelmüket, ezúton kí-
vánunk mindannyiuknak áldott, békés
karácsonyi ünnepeket, és boldog új esz-
tendõt. A Szekszárdi Vasárnap legköze-
lebb 2013. január 13-án jelenik meg.

Köszönet
A Tolna Megyei Integrált Szociális In-
tézmény Székhelyotthonának lakói és
dolgozói nevében köszönetemet feje-
zem ki az otthon tetõzetének javításáért
a Tetõ-Fok 96 Kft. vezetõjének, Nagy
Zoltán úrnak és munkatársainak. Ez-
úton kívánok mindannyiuknak kelle-
mes karácsonyi ünnepeket! 

Pál Mária intézményvezetõ
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Délelõtt, alig tíz órakor érkezünk a hajlék-
talanszállóként ismert Mátyás király ut-
cai épülethez. Az ablakok, ajtók zárva, a
környék csendes. Mintha dolgozni men-
tek volna a ház lakói, pedig csak vala-
mennyien behúzódtak a cudar hideg elõl.
A társalgóban - ami egyben az éjjeli mene-
dékhely - az asztalok körül ülnek. Többsé-
gükben férfiak. A rejtvényt fejtõ Gábor
keze gyorsan járja a kis kockákat, beírva
a megfelelõ szót. Többen tévéznek, má-
sok olvasnak, vagy eszegetnek, s akad, aki
a semmibe réved... 

- Bejglit hoztak - szól be valaki, mire
többen is felkerekednek, hogy két-két
rúd mákossal térjenek vissza. Kiderül,
hogy az egyik szekszárdi pékség adomá-
nya az öröm forrása.

- Nagyon sokan nagyon rendesek -
jegyzi meg Bayer József, s azt is hozzáte-
szi, különösen az ünnepek idején figyel-
nek rájuk. Végszónak tekintem az „ünne-
peket”, s érzéseiket igyekszem kutatni.

- Nem, nem félünk a karácsonytól.
Azok legalábbis nem, akik régóta élnek
így. Jómagam 2000 óta vagyok saját fe-
dél nélkül. Persze, hiányzik a családi
melegség, de itt azt is igyekeznek pótol-
ni - foglalja össze a lényeget a nyugdíjas
József, akirõl kiderül: elvált, öt gyermeke
és három unokája van. Igaz, hogy csalá-
di házuk fele ma is az õ nevén van, de fel
sem merül benne, hogy jussát kérje. Ne-
ki az a fontos, hogy a család feje felett le-
gyen tetõ.

- Pénzt, vagy apróbb ajándékot jutta-
tok nekik karácsonyra. Néha én is ka-
pok valamit tõlük - húzza ki magát.

A magát húsznak mondó 19 esztendõs
Tóth Tamás egy fiatal nõvel „jópofizik”, a
lány meg ártatlanul replikázik, majd ki-

megy az udvarra, ahova hintaágyat szerel-
tek maguknak. Nyáron virágok nyílnak
mellette, sõt Pisti, azaz Fehér István a szeg-
letben babot meg cseresznyepaprikát ter-
meszt. Utóbbiból kétzsáknyi lett. Jó erõs
lecsót fõzött belõle. Egyébként a városi
konyháról kapják a déli melegételt, de ha
úgy adódik, összeállnak, és fõznek. István
egyszer egy hat kilós, mélyhûtött „kokas-
ra” lelt az egyik kuka mellett.

- Volt ám nagy lakoma! Gondolhatja...
De vissza Tamáshoz. Azt mondja, jól

érzi magát a „szállón”. Nem is emlékszik,
milyen az igazi otthon. Intézetbõl került
ide (ki tudja, miért nem maradt, marad-
hatott tovább?). A jó arcú fiú reményke-
dik a jobb jövõben, ám egyelõre a szép ka-
rácsonyban. A „régiek” azt mondják,
ilyenkor feldíszítik a fenyõfát, finom étel
kerül az asztalra a szeretetszolgálatok, kü-
lönbözõ alapítványok, s néhány szekszár-
di jóvoltából. Gyakran a Kolping iskolások
ünnepi mûsorral lepik meg õket, olyan-
kor el-elsírják magukat, ahogyan a finom
vacsora utáni közös énekeléskor is. 

Ámulok a „szálló”, azaz a Szekszárdi Hu-
mánszolgálati Központ Hajléktalan Segítõ
Szolgálat épületének dekorációján. Min-
den ajtón, ablakon megannyi dísz, girlan-
dok, papírból készült angyalkák, hajtoga-

tott figurák, csillogó gyöngysorok... Fehér
Istvántól megtudom, hogy minden a ku-
kákból, pontosabban mellõlük került elõ.
Az emberek a használható holmikat be-
csomagolva, bedobozolva pakolják ki,
hogy gazdára leljenek. Használható mû-
szaki cikkeket, meg „ilyen frankó cipõket”
is lehet találni. István egyébként 1996 óta
hajléktalan, miután összeveszett -  az azóta
már elhunyt - szüleivel, így próbálkozott
egyedül. Ám a karácsonyt - mint általában
- a fõvárosban élõ barátainál tölti.   

Szûcs László, a ház szakmai vezetõje -
miközben a könyvtárukban sorakozó
szépirodalmi köteteket, krimiket mutatja
- határozottan szögezi le, hogy náluk nem
csak fájó és szomorú percek töltik ki a na-
pokat. Nem ritka vendég a vidámság, az
öröm és a meghittség. (Persze, vannak
gondok, sõt balhék is, de ezeket most
hagyjuk!) Közben bejárjuk a házat, a len-
ti - télen napközben is nyitva tartó - éjjeli
menedékhely után az emeleti, szintén fel-
díszített átmeneti szálló fizetõs szobáiba
kukkantunk. Az egy és két ágyas kis lakré-
szekben mini konyha, sõt tévé is helyet ka-
pott. A lakók szerint „csupa összkomfort”.

Laci úr, alias Szûcs László végzettsé-
gét illetõen szociális munkás, fõiskolás-
ként 11 éve itt volt gyakorlaton, majd
munkatárs, illetve vezetõ lett. Kilenc
kollégája van: szociális munkások, illet-
ve asszisztensek, valamint a félállású
konyhai ételosztó. S hogy milyen ételt
kínál karácsonykor? Vajon érkezik a „hi-
vatalos” koszton felül valami más? Ki
rántott húsra, ki töltött káposztára vá-
gyik, ám mellé mindannyian arra, ami
egyelõre csak álmaik pillanataiban bol-
dogíthatja õket.    

V. Horváth Mária

Van, akinek nem is rémlik, milyen az igazi otthon
Tartanak az ünneptõl, vagy legyûrik a fájdalmat?

A „szálló” társalgója, a közösségi élet színtere

Fehér István 1996 óta hajléktalan
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Kit ne invitáltak volna már  „fantaszti-
kus” termékbemutatóra, ami valójában
egy mezei árubemutató. Mostanság az is
jellemzõ, hogy nem mosóport, vagy öb-
lítõt adnak ajándékba, hanem 20-30 ez-
er forintos ingyenes egészségügyi szû-
rést. A bemutatót tartó cégek igyekez-
nek idõs embereket toborozni, akikrõl
feltételezhetõen úgy vélik, naivak, köny-
nyen kábulnak el a köréjük varázsolt „li-
la ködben”.

A Tolna Megyei Kormányhivatal Fo-
gyasztóvédelmi Felügyelõségének két
munkatársa is részt vett - teszik ezt rend-
szeresen - egy ilyen bemutatón, hogy e
különös értékesítési formát övezõ tör-
vénytelenségeket visszaszorítsák. A szer-

vezõk azt ígérték, hogy az ingyenes élet-
egészség napon minden résztvevõnek
felmérik csontozata, idegrendszere, ér-
rendszere, mozgásszerve állapotát, vé-
geznek vérnyomás- és cukorszintmérést
és így tovább. Azonban az ígért vizsgála-
tok, mérések egyike sem valósult meg,
helyette mindenkinek magának kellett
válaszolnia a kérdésekre: életkor, testma-
gasság, testsúly, vérnyomás, dohányzási
és sportolási szokások, az éjszakai vizelé-
sek száma, jelentkeznek-e izületi fájdal-
mak. A válaszokat nyomban elküldték
egy „orvosnak”, aki megküldte a „diagnó-
zisokat” egy bûvös mondat kíséretében:

a kiértékelés nem tekinthetõ diagnózis-
nak, akinek arra van szüksége, forduljon
a háziorvosához. 

A szûrõvizsgálat nyilván csak alibi,
amit igazol az is, hogy több órán keresz-
tül egy puccos terápiás matracot és pár-
nát ajánlgattak, és hipnotizõröket meg-
szégyenítõ módon igyekeztek a résztve-
võkkel megvásároltatni potom 380 ezer
forintért. A portékához a kereskedelem-
ben jóval olcsóbban juthatunk.

Foltin Gyula, a felügyelõség vezetõje
elmondta, hogy a termékbemutatót tar-
tó céget tisztességtelen eljárás miatt meg-
büntették. Kitért arra is, hogy most egye-

bek között a masszázsfotelekkel kapcso-
latban folynak eljárásaik. Azokat hason-
ló módszerrel, termékbemutatóval egy-
bekötve árusította egy országjáró cég,
mégpedig 800 ezer (!) forintért. Sajnos,
sokan bedõltek a kábításnak...

Miután sorra tesznek panaszt az átvert
emberek, a megyei felügyelõség felhívja
a figyelmet: aki bármit vesz a „termékbe-
mutatón”, legyen körültekintõ, s az adás-
vételi szerzõdést aláírás elõtt alaposan ta-
nulmányozza át. Azt a (termékbemuta-
tókra is vonatkozó) kormányrendeletet
is kiemelik, ami egyebek közt leszögezi,
hogy a termék átvételétõl számítva nyolc
munkanapon belül indokolás nélkül eláll-
hat a vevõ a vásárlástól. V. H. M.

Termékbemutató, hipnotizõrökkel
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„Az éjszakának legmélyebbje ez...”
Pilinszky-versek a szegedi Csillag börtönben 

Úgy hat éve, Kovács Gábor muzsi-

kus kezdeményezésére hoztak lét-

re barátjával, Orbán György előadó-

művésszel egy súlyos, felváltva

énekelt és szavalt műsort Pilinsz-

ky-versekből: Egy szenvedély mar-

gójára címmel. Látszólag a lágerek

világának borzalmairól szól, de in-

kább arról, hogy miként érint ez

meg minket. A Pilinszky-művek

megtisztító ereje a szegedi Csillag

fegyház közönsége előtt mutatko-

zott meg a legélesebben.

Hatodik éve játsszák ezt a mûsort
kultúrházakban, iskolákban, szín-
házban szerte a megyében, de a fõ-
városban is elõadták, több mint har-
mincszor. Orbán György vágya volt,
hogy bemutassák ezeket a mûveket
büntetés-végrehajtó intézetekben is.
Elsõként tavaly Szekszárdon, majd a
kalocsai nõi fegyházban, nemrég pe-
dig Szegeden, a Csillagban adták elõ.
Ez utóbbi mély nyomot hagyott az
elõadókban. Errõl beszélgettünk.

Orbán György: - Ezekben a mû-
vekben központi kérdés a bûnösség:
az elkövetett, vagy el nem követett
bûn, és ezt egy olyan helyen szeret-
tem volna felmutatni, ahol jogi érte-
lemben bûnös emberek vannak -
kezdi Orbán György. - Az elsõ elõ-
adás után derült ki, hogy ott, abban
a közegben megmártani ezt a mûvet
egy szolgálat is a részünkrõl. Nem a
rabok, hanem a mû irányába, és szá-
munkra is valamiféle megtisztító erõ-
vel bír. Ez legélesebben a Csillag fegy-
házban derült ki. Ebben a darabban
beszélünk metaforikus gyilkossá-
gokról, és ott ült velünk szemben 50
valódi gyilkos. Õk tudnak valami
olyasmit, amit sem én, sem Gábor
nem tud, még maga Pilinszky sem
tudhatott. Tudják, mit jelent kioltani
egy ember életét.

- Pilinszky a verseiben magára vállal-
ja ezeket a bûnöket...

O. Gy.: - Mi is ezt tesszük.

- Szó esik bûnbocsánatról, megtisztu-
lásról... 

O. GY.: - Így van. Ahogy én Szege-
den körbenéztem a teremben, nem
láttam ott egyetlen vélhetõen bûnte-
len embert sem, pedig én is ott ül-
tem. Ez magunknak pontosan olyan
fontos. Valamiféle közös bûnvallásról
van szó.

Kovács Gábor: - Az biztos, hogy a

börtönben teljesen mást érez az em-
ber, amikor ezt a mûsort játssza. Há-
rom elõadás után most már ezt ki me-
rem mondani. Általában csukott
szemmel énekelek, és csak a bõröm-
mel érzem azt, hogy olyan helyre
hoztam ezeket a mûveket, ahol iga-
zán aktuálisak.

- Vajon mit éreznek azok a bûnözõk,
akik ezeket hallják?

K. G.: - Ez bennünket is mélyen ér-
dekel. Leginkább Szegeden derült ki,
ahol kérték, hogy elõadás után ma-
radjunk ott egy kicsit, ha tudunk. Ma-
radtunk egy fél órát, és a fogvatartot-
tak kérdezgettek tõlünk. Faggattak a
mûvekrõl, és azt vettem észre, hogy

mindegyik kérdés-
ben ott volt az õ sor-
suk is. Úgy kérdez-
tek a mûvekrõl, Pi-
linszkyrõl, arról,
hogy érdemes-e er-
rõl beszélni, elõad-
ni, hogy végig azt
éreztük: végül is ma-
gukat faggatják.

O. GY.: - Ebbe
nem tud az ember
igazán belelátni, de
ezeket a kérdéseket legalább kihoz-
tuk belõlük. Biztos, hogy nem csak
Szegeden, de ott volt rá mód, hogy
meg is beszéljük.

- És utána továbbgondolják...
K. G.: - Biztosan továbbgondolják.
O. Gy.: - A mi kísérletünknek pon-

tosan ez volt a lényege, hogy ez a ret-
tentõ intenzitás, ami ezekben a mû-
vekben megjelenik - és igazán erõs
fület igényel, hogy a legmélyebb réte-
géig is hallhatóvá váljék -, az miként
hat egy olyan közegben, ahol a hall-
gatóság egy része analfabéta, viszont

rendelkezik egy olyan tudással, ami
ezeknek a dolgoknak a legmélyebb
rétegéhez közel viheti õket. Ezeknek
az embereknek fogalmuk sincs a me-
taforáról, a rímrõl, se filozófiáról, nem
az irodalmi mûveltségükön, hanem
egy súlyos élettapasztalaton keresz-
tül érthetik meg a szó mágikus erejét.
Ezt legjobban Szeged igazolta vissza,
ahol mély csend volt egy órán keresz-
tül, pedig ez egy rendkívül nehéz elõ-
adás, nagy figyelmet igényel, mert
nincs semmilyen látványos elem, ott
ül két ember, és kész.

- Mert olyan erõs hatása van annak,
ahogy elõadják...

O. GY.: - Igen, de mindenképpen
kell ahhoz egy intel-
lektuális képesség,
hogy ez dekódolha-
tó legyen. Õk valahol
azt tették, ha nem is
az irodalmi felké-
szültségükkel, egy-
szerûen azért, mert
megérezték, mint
ahogy a kisbaba is
megérzi, hogy aki rá-
néz, az az õ édesany-
ja, pedig nem ma-

gyarázták el neki. Ösztönösen érzik
ezeket a nagyon mély dolgokat, csak
más módon, mint a többiek. Nem
dolgunk, hogy ítélkezzünk ezen em-
berek felett, és nem a mi dolgunk az
sem, hogy feloldozzuk õket, nem
azért mentünk oda. Valamiféle közös
gondolkodás volt, ahogy leültünk egy
társaságba és egyenrangú partnerek
lettünk. Csak ott én vagyok a kezde-
ményezõ a beszélgetésben, õk meg a
hallgatók.

K. G.: - Egyszer megtörte a csöndet
egy különös zaj. Volt egy dal, a Téli ég
alatt címû, ami megszólalásában egy

kicsit könnyedebb. Becsuktam a sze-
mem, s egyszer csak csettegést hallot-
tam, aztán a combjukat ütötték. Ilyen
még soha nem fordult elõ. Nem
igénylünk visszajelzést, ez a mûfaj
nem ilyen, de jól esett, határozottan.

O. GY: - Azt nem lehet elmonda-
ni, hogy milyen élmény volt köz-
ben. Valami olyan, amit a mai napig
nem tudok megmagyarázni, valami
õrült nagy nyom. Jellemzõ, hogy
utazás közben végig beszélgetünk.
Most Bajánál vettem észre, hogy
Szeged óta egyikünk sem szólalt
meg. Észre se vettük, de majd egy
órán keresztül hallgattunk. Nem
tudnám megmondani, miért, de há-
lás vagyok a sorsomnak, hogy ott le-
hettem.

- Más közönség elõtt nem volt ilyen?
O. Gy.: - Más a feladata a versnek

egy mûvelõdési házban, vagy egy is-
kolában. A mûvészet eljutott abba a
funkciójába, hogy a megtisztulás
megteremtõjévé válhatott. Ez nem
egy érdekesség volt, ami után haza-
megyünk, és bekapcsoljuk a TV-t, ha-
nem egy pillanat, ami talán egészen
végletes dolgokat képes kioldani az
emberbõl. Lehet, hogy csak egy pilla-
natra, de ott abban a pillanatban,
ezekben a borzalmas nyomorú lel-
kekben, akik még 20-30 évig ott ül-
nek, ez ott egy pillanatra biztos, hogy
megszületett. És hitünk szerint ez
fontos.

K.G: - Nagyon õszinte volt, ahogy
beszélgettek velünk. Mindketten
kaptunk egy gyönyörû ajándékot: az
egyik fogva tartott egy-egy ceruzaraj-
zot készített.

O. GY: - Én egy Pilinszky-portrét
kaptam, Gábor Pilinszkyt és József
Attilát. Igazán szép munkák. Persze
ebben is van valami tragikus: a kéz,
amely gyönyörûséget alkot, koráb-
ban elvette egy ember életét. Egy vi-
lágegyetemnyi különbség van a két
pont között, pedig ez ugyanaz a kéz.
Azt gondoltam, hogy idõvel találunk
valami feloldást, de nem.

- Rám is nagy hatással volt az elõ-
adás. Nem hagyja nyugodni az em-
bert...

O. Gy.: - Éppen ez a cél: tegyen fel
olyan kérdéseket, amiket aztán az em-
bernek saját magának kell megvála-
szolnia.  Kovács Etelka

Az elítéltek csendben hallgatták az elõadást

Kovács Gábor és Orbán György a Csillag színpadán
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Fõ  tevékenyégek

Települési szilárd és biológiai lebomló hulladék gyûjtése, szállítása,
kezelése, ártalmatlanítása

Kézi és gépi úttisztítás

Gyûjtõedények értékesítése, bérbe adása Iratmegsemmisítés

Hó- és síkosságmentesítés
Szelektíven gyûjtött ipari hulladék gyûjtése, szállítása,
válogatása és bálázása

Intézményi szelektív hulladék gyûjtése

Konténeres hulladékszállítás

Fõ  tevékenyégek

Minden kedves
ügyfelünknek
áldott, békés
karácsonyi

ünnepeket és
eredményes új
évet kívánunk!

Minden kedves
ügyfelünknek
áldott, békés
karácsonyi

ünnepeket és
eredményes új
évet kívánunk!
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„Szepi bácsi, szeretlek!”
Szepesi József: „A gyerekek jó munkával, fegyelmezettséggel hálálják meg a törõdést…”

Köpenczei István, a Tolna Megyei

Vállalkozásfejlesztési Alapítvány pro-

jektmenedzsere Szepesi Józsefnek

adta át a jelképes stafétabotot. Mint

fogalmazott, a Gemenc Judo Klub ve-

zető edzője, egyben ügyvezető elnö-

ke minden téren remekül foglalko-

zik a gyerekekkel. Nem véletlen,

hogy sportolóik sikert sikerre hal-

moznak.

- Úgy tudom, sokan választják a dzsú-
dót.

- Így van, sõt egyre többen. A sikeres
olimpiát követõen, ahol két érmet és
három helyezést szereztek dzsúdósa-
ink, hetven új gyerek jelentkezett hoz-
zánk szeptember óta. Megjegyzem,
majd minden sportágban megugrott a
gyereklétszám. Nálunk már két cso-
portban folyik a kicsik edzése, sõt a
Mérey utcai óvodába is járok, hogy a 17
érdeklõdõ kicsit bevezessem e hasznos
sport rejtelmeibe. Öröm a nagy érdek-
lõdés, és különösen az a törekvés, hogy
a dzsúdóoktatást már az ország több is-
kolájában bevezették a testnevelés ki-
egészítõjeként. 

- Gondolom, ennek komoly jelentõsé-
ge van. 

- A gyerekek nagyon szeretik, sok
szülõ pedig kifejezetten ragaszkodik
ehhez az összetett sportághoz. Mi több,
sok szakorvos is ajánlja, ugyanis számos
egészségügyi, vagy azzal kapcsolatos
problémára is áldásos hatást gyakorol.
Mivel mezítláb folyik a munka, gyógyul
a lúdtalp, illetve megelõzhetõ annak ki-
alakulása. A dundi gyerekek lefogynak,
sportosabb lesz az alkatuk, de a viselke-
dészavaros, agresszív, vagy visszahúzó-
dó fiataloknak is hasznára válik. Nem
árt, ha az átlagosnál nagyobb mozgás-
igényû gyerekek elõször valamilyen
küzdõsportot választanak.

- Néhány hónap után nem unják meg
a rendszeres munkát?

- Örömmel mondom, hogy nem. Ná-
lunk legalábbis nem jellemzõ a lemor-
zsolódás. S amíg csak lehet, én magam
sem „morzsolódom” le, hiszen ez az a
sport, amit már ötven éve ûzök, való-
sággal a szerelmem. Az volt aktív ver-
senyzõként és az most, edzõként is.

- A klubtagok kora?
- Nem egy négy éves sportolónk van,

de járnak hozzánk hatvanesztendõsek
is. Nyilván korcsoportonként tartjuk az
edzéseket, naponta három turnusban a

rendõrség Tartsay utcai edzõtermében.
A kezdõk, a haladók, a versenyzõk - a
négy válogatott kerettaggal most vol-
tunk Tatán edzõtáborban -, a negyedik
csoportba pedig a „kiöregedett” spor-
tolók, néhány egyetemista, és az idõ-
sebbek tartoznak.

- Hány edzõje van a klubnak?
- Hárman vagyunk. A sok országos és

nemzetközi versenyeredménnyel ren-
delkezõ, edzõdiplomás fiam, Dávid, vala-
mint Patyi Károly és jómagam. Én a ki-
csikkel foglalkozom. Nagyon szeretem a
gyerekeket, s úgy tartják, hogy értek is
hozzájuk. Nyilván, ezt is tanultuk a test-
nevelési fõiskolán, ahol edzõi szakon
diplomáztam. Miután befejeztük a mun-
kát - és meghajlásos köszöntéssel tisztel-
jük meg egymást -, hozzám szaladnak a
kicsik, átfogják a lábamat, s azt mondják:
„Szepi bácsi, szeretlek!” Csodálatos ér-
zés!

- Ez tényleg szívmelengetõ. A sisere-
hadban fegyelmet is kell tartani...

- Nem nevezném annak, inkább fi-
gyelni kell rájuk, s úgy igazgatni õket,
hogy igényük legyen a precizitásra és a
tanultak elsajátítására. Egyébként a kis
sportolók jó munkával és fegyelmezett-
séggel hálálják meg a törõdést. Olykor
elõfordul, hogy valaki menetközben el-
fárad, annak adok idõt a pihenésre. Ez
azonban ritka, hiszen élvezik az edzést,
s a nézõknek meg akarják mutatni, mit
tudnak.

- Edzésen nézõk?
- Rengetegen vannak: szülõk, nagy-

szülõk, egyéb rokonok. Fényképeznek,
filmeznek, gyönyörködnek. Valameny-
nyien büszkék a gyerkõcükre.

- Egyik fiát már említette, hát itt az
idõ, hogy bemutassa a család többi
tagját is. Ugye, eredetileg nem szek-
szárdi, hanem versenyzõ-edzõként
került ide?

- A fõvárosból költöztünk Szekszárdra
1978-ban Ágnessel, a feleségemmel, aki
válogatott tornász volt, és az akkor egy
esztendõs Zoltán fiunkkal. Hat év múlva
megszületett Dávid, aki éveken át volt vá-
logatott cselgáncsozó. Zoltán biztonság-
technikai mérnök lett, Budapesten lakik.
Dávid családjával együtt itt él. Két csodá-
latos gyermekük van: Botond három és
fél éves, Hunor pedig tíz hónapos. Pár
napja már nyolc lépést tett meg önállóan. 

- Dávidék önökkel egy háztartásban
élnek?

- Nem, sajnos nem! Így nem láthatjuk
naponta az unokákat, de azért gyakran
találkozunk velük is.

- Ragaszkodó szeretettel emlegetik a
gyerekek „Szepi bácsit”. Valaki azt
mondta, hogy olykor meg is ajándé-
kozza õket.

- Hát persze, december 6-án mind-
egyik kicsi kapott tõlem egy-egy
csokimikulást. Volt karácsonyi ünnepsé-
günk, ami - megfelelõen a szokásoknak -
az egyesület éves közgyûlésével indult, s
az évzáró vacsorával folytatódott. Ezen a
sportolók és családtagjaik vesznek részt.
Idén száztízen jöttünk össze. A szépen
feldíszített, karácsonyfa ékesítette étte-

remben remek volt a hangulat és hason-
lóképpen a menü is. Köszönjük Szûcs
László támogatását. Itt teszem hozzá,
hogy más patronálók jóvoltából minden
gyerek kapott ajándékcsomagot.

- A költségvetésük mibõl áll össze?
- A legjelentõsebb bevételünk a tagdí-

jakból származik. Kiemelt egyesület-
ként a város is nyújt támogatást, a sike-
resség alapján - a 10-14 éves korcsoport
eredményességi ragsorában országo-
san a negyedikek vagyunk - a MOB-tól
is kapunk pénzt, de pályázunk is. Még
számos dolgot sorolhatnék, mint példá-
ul a családok segítségét, õk oldják meg
a versenyzõk utaztatását.

- Ebbõl azt is leszûröm, hogy számos
hétvégét versenyeken tölt. Gyanítom,
ez nem szolgál Ágnes asszony örö-
mére...   

- Már megszokta. Most már nem me-
gyek annyit, mint eleinte. Volt olyan
esztendõ, amikor az év 38 hétvégéjén
távol voltam a családtól. Bevallom, ez
nekem sem volt könnyû.

- Most sem mondható annak, hiszen
nem az edzõség a fõállása.

- Nem bizony. Tüzeléstechnikai vál-
lalkozásom van, fûtõberendezéseket
szervizelek, tartok karban. A megren-
delõk idõbeosztásától függõen indulok
reggel, leggyakrabban már hat órakor,
hogy a családok munkaidejének kezde-
te elõtt elvégezzem a munkát. Késõbb
azokra a helyekre megyek, ahol nap-
közben is otthon vannak. Az edzések
délután négykor kezdõdnek. 

- Az a hír is járja, hogy a környékü-
kön a szûkösen élõ idõsek cirkóit, ka-
zánjait is ellenõrzi, karbantartja, és
nem fogad el érte pénzt.

- Ez csak természetes. Viszont amikor
nyár elején beérik az elsõ gyümölcs,
mindig hoznak belõle kóstolót Botond
unokám nagy örömére.

- Várom a javaslatát.
- A Garay János Gimnáziumban tanít

a biológia, kémia és földrajz szakos dr.
Krausz Krisztina, aki nem régiben Aka-
démiai-díjat nyert. Érdekel, hogyan jut
ideje a háromgyermekes édesanyának
bicikli-, vagy szöcskeszedõ táborba vin-
ni a tanítványait, mellette pályázni és
még sok más elfoglaltságot felvállalni.

V. Horváth Mária
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„...nem volt helyük a vendég-
fogadó háznál.” (Lk. 2., 7.)

Jólelkû Naominak hívták azt az asszonyt, akirõl sem
a Szentírás, sem a legendák nem beszélnek. De én
tudom, hogy õ ott volt Betlehemben azon az éjsza-
kán.
Naomi szolgálóleány volt a vendéglõs Zeba házában.
Kiskorában került oda. Kezdetben udvart söpröge-
tett, és a mázas bögréket mosogatta a vendégek után.
Késõbb õ lett a vendéglõ mindenese. Ha elfogyott a li-
banoni mézesbor, õ rakta fel a tömlõket a kiskocsira,
mert a félkegyelmû kocsislegényre nem lehetett
ilyent rábízni. Mikor a gazdáék lefeküdtek, és egy ké-
sei vándor megzörgette a vendégfogadó kapuját,
rendszerint õ nyitott ajtót neki, és bevezette az egyik
oldalkamrába. Kigöngyölítette a gyékényt, rátette a
nyoszolyára a kecskeszõr takarókat, és elvitte a szobá-
ból a szövétneket. Még köszönt is.
- Legyen békés a pihenésed!
Zeba vendégfogadóját már el sem lehetett képzelni
Naomi nélkül. Ha kellett, a megittasodott falusiakat
szelíden kituszkolta az ajtón, és a napnak legkülönbö-
zõbb óráiban is tudott valamit elõhozni a kamrából,
hogy az éhesek jóllakjanak. Nem pörölt, és nem lár-
mázott, a faluban mindenki megbecsülte. Még a ven-
déglõsné is szerette. Pedig ugyancsak zsémbes ter-
mészetû asszony volt.
Telt, múlt az idõ. Naomi ifjúsága teljes virágba borult.
A vendéglõ mellett nemegyszer megpendültek a
pásztorlegények citerái. De Naomi nem ment férj-
hez, mert a gazda mindenkit elmart a vendéglõ körül,
aki számba jöhetett volna.
Azért vidám maradt. Ajkáról nem fogyott el a dal, és
egyformán kedves volt mindenkihez.
Egyszer aztán megsápadt az arca, hetekig nem látták
a vendégek. Csak a vendéglõsék tudták a titkot, mert
õk vitték ki titkon éjszaka a hófehér gyolcsba gön-
gyölt kis újszülöttet a temetõdombra, hogy a saját sír-
kamrájukba temessék. Hallgattak róla, nehogy a sze-
relemben megesett leány megköveztessék a törvény
szerint.

Aztán ismét megjelent a leány a fogadó nagyszobájá-
ban. Mély árkot húzott a szenvedés a szeme alá, egy-
kedvûen hordta az üdítõ italt és a gyümölcsöket a
vendégek szõnyegére.
A citerák elhallgattak a vendéglõ körül, de melegen
zendült helyettük a leány zengõ althangja, amint es-
ténként a holdfényben énekelgette mélabús dalait az
udvar sarkában.
A kapzsi Zeba örült annak, hogy a leány ilyen befelé
nézõ lett. Biztos volt abban, hogy tõlük már sohasem
megy el, hanem megmarad hûséges házibútornak a
vendégfogadóban.
Egyszer egy délután vendégek fordultak be a vendég-
fogadó udvarába. Naomi egy pillantással felmérte
õket. Ezek nem vendégek voltak, hanem szívességké-
rõk. Õsz férfi vezette a szamarat, vedlett saruja és la-
pos tarisznyája mindent elmondott róluk. A szamá-
ron elcsigázott asszony ült, arca püffedt volt, és nehe-
zen vette a lélegzetet.
Látta, amint Zeba odalépett hozzájuk. A vándor férfi
halkan beszélt, könyörögve terjengette a kezeit. Az
asszonyra mutogatott, akinek lázas pír égett az arcán.
Zeba azonban tagadólag rázta a fejét, és elfordult tõ-
lük. A férfi sóhajtva húzta kifelé a szamár zabláját.
Ekkor ment oda Naomi. Elõször életében megragad-
ta Zeba köpenyét, és haragosan megrázta.
- Miért küldted el õket?
- Mert nem tudnak fizetni. Elfogyott a pénzük vándor-
lás közben.
- Hát nincs benned irgalom?! Nem látod, hogy az asz-
szony... 
- Dehogynem láttam. Éppen azért küldtem el õket. Mi
vagyok én, ingyenfogadós?
Naomi arca kigyúlt a haragtól. Vágott a hangja.
- Ha be nem fogadod õket, engem se látsz többé!
Maga ment a vándorok után. Visszafordította a szama-
rat az istálló felé. A férfi meglepve követte. Naomi fog-

ta a kötõféket, és csendesen lépdelt elõttük, könnybe-
borult szemekkel nézett le maga elé a földre.
A fogadós behúzta a nyakát. Zavartan bámult rájuk.
De most az egyszer nem mert ellenkezni Naomival.
Kapzsi természete birkózott a meghökkenésével. A
szolgálóleány ránézett, és Zeba kurtán biccentve az is-
tálló felé mutatott.
- Nem bánom, oda bemehettek. De te, ember, holnap
megcsinálod az istálló beszakadt tetejét.
Az istállóajtó becsukódott mögöttük. Aznap este nem
látták a vendégek Naomit odabenn. Csak az ablakon
keresztül, amint az udvaron futott. Hol meleg vizet
vitt ki a nagy fazékban, hol kendõket lobogtatott a ke-
zében. Aztán az ünneplõruháját látták nála, amit az is-
tállóajtó elõtt kettérepített.
De látták a vándor férfit is, amint az udvaron sétált föl
s alá, és egyre a fényes csillagokat nézte.
Már sötétbe borult a fogadó, csak az istálló ablakán
szûrõdött ki valami halvány fény. Végre kinyílt az ajtó.
Naomi lépett ki rajta. A férfi hozzásietett. Igen nagy
megindultság rezgett a szavában.
- Megszületett a Fiú?
Naomi fáradtan, boldogan mosolygott, és bólintott. A
deres hajú férfi úgy lépett be az ajtón, mintha temp-
lomba menne. Az ajtó félig nyitva maradt utána.
Naomi fülét ismét megütötte a bentrõl kihallatszó
gyermeksírás. Benézett. Az asszony bent szendergett
a tiszta takarók alatt.
A gyermek ott feküdt a jászolban, bepólyálva Naomi
ünneplõruhájába. Kalimpáló kis kezei az ajkához ér-
tek, erre az érintésre hirtelen elhallgatott. Elõtte tér-
delt az ember, valami különös áhítattal nézte a fiút.
Naomi csak nézte, nézte õket. A szája mosolygott,
míg szemébõl hullottak a könnyek.
- Ugye, mégis van helyed, kicsi Gyermek?
Ezt mondta, mondogatta halkan; a bentiek azonban
nem látták õt, sem nem hallották.
Naomi becsukta az ajtót és bement a házba. Még
most sem tudta, hogy kik ezek. De a gyermeket az
övének érezte és szerette.
Ilyen volt a jó lelkû Naomi, akirõl ma már senki sem
tud semmit!

H. Németh István: 
Jászolba fektették

„Az Ige testté lett, és közöttünk lakott” Jn 1,14
„Milyen az Isten?” - tette föl a kérdést az egyik tanár isko-
lás nebulóinak, akik válaszaikat, elképzeléseiket lerajzol-
hatták. Volt ott mindenféle: a felhõn ülõ, szakállas bácsi-
tól kezdve, a sok kezû, sok lábú ûrlényen át, egészen egy
kinyújtott, kitárt emberi kézig. Nem olyan rég egy könyv
került a kezembe. Eric Marshall és Stuart Hample szerzõ-
páros „Gyermeklevelek Istenhez” c. gyûjteménye, mely-
ben - többek között - ehhez hasonló vallomások olvasha-
tók: „Kedves Isten! Ami a Bibliában van, az igaz, nem?
Úgy, mint a lexikonban.” Gyuri. „Kedves Isten! Miért nincs
istenné a Bibliában? Nem voltál még összeházasodva ve-
le, amikor a Bibliát írtad?” Virág. „Kedves Isten! A könyved
nagyon izgalmas. Én szeretem a sci-fit. Neked borzasztó
jó ötleteid vannak, és szeretném tudni, hogy honnan vet-
ted ezeket?” A te olvasód: Anti.

Miközben megmosolyogjuk a gyermeki válaszokat, meg
kell vallanunk, hogy minden embernek van valamilyen ké-
pe, elképzelése Istenrõl. Miért fontos mindez ilyenkor kará-
csonykor? Mert a sokféle csillogó ajándék és gõzölgõ étel
között az ünnep egyik legfontosabb üzenete, hogy Isten
megrajzolta magát az ember számára. A Szentíró jegyzi fel:
„Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az
atyákhoz a próféták által, ezekben a végsõ idõkben a Fiú ál-
tal szólt hozzánk (…) Õ Isten lényének képmása…" (Zsid
1,1.3) Karácsonykor az Isten rajzolja meg magát Jézus
Krisztusban a mi számunkra, és azt mondja: „Ilyen vagyok.”

Az Új Magyar Lexikon „isten” címszó alatt a következõ
szócikket közli: „Isten: feltételezett misztikus lény, amely-
nek emberfeletti erõt tulajdonítanak.” Egy távoli valaki,

aki viszont hatalmas erõvel bír. Isten azonban az Újszö-
vetség elsõ lapjain úgy ábrázolja magát, mint aki közel
van, és törékeny kisgyermekként jön el világunkba. Ez a
gyermek az Isten? Ez a törékeny ember? Az Isten más-
képp rajzolja meg magát, ahogy mi emberek Õt. Mert így
tudja megmutatni és kifejezni, hogy köze van hozzánk.
Megrajzolja magát Jézusban, hogy elérhessen bennünket.
Különben az ember hisz az Istenben, mint egy misztikus
lényben, és nem hisz abban az Istenben, aki egészen kö-
zel van az életéhez, és akit megszólíthat. „Az Ige (Jézus)
testté lett, és közöttünk lakott”- írja az evangélista. Legyen
az õ üzenete számunkra karácsony üzenetévé, hogy Is-
tennel találkozhassunk ezen az ünnepen. Ámen.

Gondoljunk azokra, akik egyedül vannak, és legyünk
számukra mi is „testté”, társsá az ünnepek során. 

Kovács Zoltán, metodista lelkész

Evangélium

„Rajz Istenrõl”
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SAY ISTVÁN

Téli haikuk
…

alvó kertünkre
fehér pillék áradnak -

éjjeli hó hull

…
ropogó léptek

hódunyhába mélyedõk
csak szép kimérten

Az ólmos aszfalton 
jégbe fagyott tócsák,
tükrükben a fények 
dermedt vízbefúltak,
elénk ragyogják még 
mélyükbõl a múltat,
de, mint égi göncöt, 

magukra gombolják.

Mint ott, azt a kósza, 
egykor piros ruhát,

azt a szürkén mocskos 

piheprémes gallért, 
s eljátsszák a téllel 

megtért vén gavallért,
mintha õk volnának 
magukban a csodák.

Az persze csak lófrál, 
megy az ünnep után,

siránkozó hangon, 
„hullapelyhest” gajdol,

kivénhedt koldus, 
ki nem él meg a kukán,

most a talált cuccban 
egy Mikulást majmol… 

de a csinos holmi 
nem kell másnak csupán
vacoknak, mert fázik… 

fázik a hajnaltól...

Mert nem volt szabad, hát nem
kiáltott, 
a sok pribék mind õt kereste.
Kard suhogott, de fény volt az
égen,
így szállt az este Betlehemre.

Az ártatlanok látták elõször,    
a barmok, majd a szûz, az anyja,
akár a korbácstól kifordult hús, 
véres lett alattuk a szalma.

Imádkozott, vacogott is József.
Mit látott? Madarat vagy angyalt?

Akkoriban annyi minden érte,
jót, rosszat egyként megtapasz-
talt.

Titkok füstje lengedezett körben,
rengeteg mendemonda járta.
Nem tudta, hogy apró babatestet
vett magára az ég királya,
de vendégek jöttek csillag útján,

a napkeleti három bölcsek,
s fölszaggatták rejtélyes ciháját
a lopakodó füstködöknek.

Három tudós - megrakott tevék-
kel - 
meglelé, hol bujkál az Isten, 
kincseiket  lába elé tették,
nyög a föld, sok a baj, segítsen.

Õ jött, és mindenét odaadta, 
mielõtt a keresztre szállott,
s föl is támadt - talán nem hiába -,

hogy megváltsa a zord világot.

Kovács Zoltán: Család

BABITS MIHÁLY

Csillag után
Ülök életunt szobámban, 

hideg teát kavarok… 
Körülöttem fájás-félés 
ködhálója kavarog. 

Kikelek tikkadt helyembõl, 
kinyitom az ablakot 

s megpillantok odakint egy 
igéretes csillagot. 

Ó ha most mindent itthagynék, 
mennék a csillag után, 

mint rég a három királyok 
betlehemi éjszakán! 

Gépkocsin, vagy teveháton - 
olyan mindegy, hogy hogyan! 
Aranyat, tömjént és mirrhát 

vinnék, vinnék boldogan. 
Mennék száz országon át, míg 

utamat szelné a vám. 
„Aranyad tilos kivinni!” 
szólna ott a vámos rám. 

„Tömjéned meg, ami csak van, 
az mind kell, az itteni 

hazai hatalmak fényét 
méltón dicsõíteni.”

Százszor megállítanának, - 
örülnék, ha átcsuszom: 

arany nélkül, tömjén nélkül 
érnék hozzád, Jézusom! 

Jaj és mire odaérnék, 
hova a csillag vezet, 

te már függnél a kereszten 
és a lábad csupa seb, 

s ahelyett hogy bölcsõd köré 
szórjak tömjént, aranyat, 

megmaradt szegény mirrhámmal 
keserüszagu mirrhámmal 

kenném véres lábadat. 

GACSÁLYI JÓZSEF

Megérkezett

GARAY JÁNOS

Új-évi ajándék
Tündér leszáll a földre minden évvel,

A népnek üdvöt osztogatni kész, -
Bõség-szarút emel mindkét kezével, 

Szemébõl létöröm malasztja néz,
S a nép esengõ szóval jár elébe:

„Kit vesz közûlök áradó kegyébe?” 

S bõségszarúját a tündér kiönti, 
Özönnel árad mindenütt malaszt:

Ezt kincs, amazt új hívatal köszönti; 
Más kéjvirágot, más babért szakaszt,

S a mint vannak, s kegyében részesûl-
nek: 

Oltárkövére hálaadva gyûlnek.

Ott a malasztot esdezõk körében 
Sováron a költõ is föltekint, -

Boldogság vágya van könyûs
szemében;

„Csak én maradtam díjtalan megint?
Csak én küzdéseimnek nincs-e ára?” 

Ily bánatos panasz jön ajakára.

És rózsatrónjáról leszól a tündér: 
„A kincs dalok jutalma nem lehet! 

Érzés világod szebb jutalmakat kér, -
Öleld, miért égsz, szent szerelmedet!” 

S kit a költõ oly rég imádva kére
A barna lányka lett új-évi bére.

KIS PÁL ISTVÁN

Ünnep után
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Minden kedves
ügyfelünknek
áldott, békés
karácsonyi

ünnepeket és ered-
ményes új évet

kívánunk!

Minden kedves
ügyfelünknek
áldott, békés
karácsonyi

ünnepeket és ered-
ményes új évet

kívánunk!

Mintavétel uszoda- és fürdõvizekbõl

Felszíni és felszín alatti vizek vizsgálata

Víztisztítás, vízellátás

Szivattyú- és vízmérõjavítás Csatornatisztítás

Építõipari és lakatosipari munkák

Szennyvíziszap komposztálása,
mezõgazdasági kihelyezése

Szennyvízszippantás Széles körû laborvizsgálatok Szennyvízelvezetés és -tisztítás



Nagyáruház igazgatója, de cseppet sem
láthatatlan a vevõk, s úgy általában az em-
berek számára. Gyakran tûnik fel a hatal-
mas eladótérben, szándékosan keresve a
kontaktust. Olykor csak egy köszönés, köl-
csönös mosoly erejéig. Belsõ sugallatra át-
vállal olyan operatív feladatokat is, ami
egyébként nem lenne dolga. Például, kéri
az ügyfélszolgálatot, hogy reklamáció ese-
tén õ maga intézkedhessen. S ha már az el-
sõ percben kiderül, a vevõnek nincs iga-
za, gyakran akkor is még percekig beszél-
get vele. Mintha régrõl ismernék egymást.
Mivel többet van „kint”, mint az irodájá-
ban, olykor olyasmit is észrevesz, amit má-
sok nem. Alkalmasint olyan kisrácokat,
akiknek szülei csak a legszükségesebbeket
tudják a kosárba tenni, de csokira, cukor-
ra alig, vagy egyáltalán nem futja. Az igaz-
gató „bácsi” ilyenkor intézkedik: mégpe-
dig úgy, hogy az ne legyen megalázó a szü-
lõnek, de örömet okozzon a gyerekeknek.

Õ Szabó Balázs, a szekszárdi Tesco hi-
permarket igazgatója, aki abszolút magá-
énak vallja az igazán karácsony idején
aktualizálódó „jobban szeretek adni,
mint kapni” mondást. Nála azonban ez a
szürke hétköznapokon is így van. Ez a
neveltetés, az otthonról, Siklósról hozott
mentalitás minden bizonnyal a karrier-
jében is segíti.

- Észre kell venni azokat az embere-
ket, akiken tudunk segíteni. Hadd

mondjak egy friss példát! Játékvásá-
runk alkalmával egy vidékrõl érkezõ
nagycsalád alaposan „felpakolt”, de
megfeledkeztek róla, hogy ezúttal nem
gépkocsival jöttek. Úgy gondoltam, fel-
ajánlom a szolgálati autómat, hogy haza
tudják vinni, amit vásároltak.  Nem
akarták elhinni, de szemmel láthatóan
örömet szereztem nekik, s ez engem is
boldoggá tett.

Szabó Balázs a város felé is igyekszik
többet nyújtani. Például a tisztább váro-
sért, azzal, hogy kollégáival önálló akci-
ót kezdeményeztek a „Szépítsük együtt
Szekszárdot!” mozgalom keretében.
„Volt annak üzenete, nem is akármilyen,
amikor húsz dolgozónk Tesco feliratú
pólóban a Tartsay utcában gyûjtötte a
szemetet!” - mondja Szabó Balázs. Aztán
rendeztek egy jótékonysági futballtor-
nát is az õsszel, amelynek a hozadéka
300 kilogramm élelmiszer, amit a Kato-
likus Karitász örömmel vett, s osztott
szét a rászorulók között. Ennek minden
bizonnyal lesz folytatása.

- Hétköznap ingajáratban közlekedek
Siklós és Szekszárd között, vasárnapon-
ként pedig - vallásos neveltetésû ember-
ként - templomba járok a családommal.
Jó kapcsolatot ápolok a volt szekszárdi
plébánossal, Farkas Bélával, és a jelenle-
givel, Bacsmai Lászlóval is. Az elõbbi
adott össze a párommal még Siklóson.

Szekszárd ma már nem csak a munka-
helyem, igazán megszerettem a várost,
ahol egyre több barátra tettem szert.
Örömmel jöttem át Mohácsról, amikor
felajánlották a szekszárdi áruház vezetõi
posztját. Ne tûnjék érzelgõsnek, de ne-
kem fontos, hogy amiben csak lehetsé-
ges, együttmûködjek a várossal. Olyan
dolgokban, amihez nem feltétlenül
pénz, vagy befektetés kell, de elõbbre
juthat vele a közösség. Meggyõzõdé-
sem, hogy az õszinte szeretet vezérelte
összefogás ebben a nehéz világban is
sok mindenben, igazán nehéz sorsok
megoldásában is komoly segítséget

nyújthat. E tekintetben nyitott vagyok,
mindenkitõl várom az ötleteket.  Mivel a
sport a hobbim, el tudnék képzelni
még egy olyan tornát, amit az idén csi-
náltunk. Bármelyik sportágban mellé
tudunk állni, ha átláthatóan jótékony és
kell a közönségnek.

Szabó Balázst aktív nagykanizsai kézi-
labdás múltja, majd játékvezetõként va-
ló mûködése alapján sokan ismerik
sportberkekben. Sportkarrierje kitelje-
sedését játékosként egy sérülés, játékve-
zetõként pedig munkahelyi elõmenete-
le, növekvõ feladatai akadályozták meg.
De nincs a partvonalon kívül most sem!
NB I-es kézilabda mérkõzéseken jó esél-
lyel felfedezhetõ a zsûriasztalnál helyet
foglalók között, mint a szövetség ellen-
õre, hivatalosan: versenybíró. Roppant
nagy odaadással teszi a dolgát, élvezi,
hogy újra ott lehet kedvenc sportága
vérkeringésében. Az MKB Veszprém
meccsein már többször ténykedett, de
õ volt a versenybíró a Dunaújváros-Fra-
di nõi találkozón is.

- Tóth Károly, zombai játékvezetõ ba-
rátom beszélt rá, hogy vállaljam el ezt a
megtisztelõ feladatot. Ez már összeegyez-
tethetõ a munkahelyi teendõimmel. Ed-
dig nyolcszor kaptam megbízatást, és
egyszer sem volt probléma, sem a pályán,
sem a nézõtéren. Mint egykori játékveze-
tõ, várom a további küldéseket.  B. Gy.
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Nem csak vallja, hogy jobb adni, mint kapni
Szabó Balázs: „Õszinte szeretettel sok mindent meg lehet oldani”

Szabó Balázs

Az elmúlt idényben az  akkor  az élvonal-
ban szereplõ szekszárdi nõi kézilabdások
szurkolói még élõben láthatták a szûkebb
európai elitbe tartozó magyar nagycsapa-
tokat. Emlékezetes volt a többszöri BL-dön-
tõs  Gyõri Audi ETO két õszi vendégjátéka.
Görbiczék mindkét fellépése rég nem lá-
tott telt házat vonzott. Az NB I-es búcsúval
úgy tûnt, ez az élmény jó idõre tovatûnt...

Ám a jelenkori szekszárdi nõi kézilab-
dázás elsõ számú együttese, a Magyar
Kupában a legjobb 16 közé jutott Feke-
te Gólyák KC - a sorsolás szeszélye foly-
tán - újfent a tolnai megyeszékhelyre
hozza a sokszoros magyar bajnok gyõri-
eket. Mégpedig december 28-án, pénte-
ken (18 óra) kerül sor a találkozóra.

A kötelezõ gyõzelem begyûjtése miatt
az elsõ csapat néhány klasszisával meg-
spékelt „ETO vegyes” is érkezhetne Szek-
szárdra, de Tabajdi Ferencet, az FGKC

edzõjét úgy tájékoztatták, hogy ennyire
azért nem veszik lazára a kirándulást. A
Rába-partiak ígérik, az elsõ csapat hét
Eb-résztvevõje is fölül a buszra, és közü-
lük nagy valószínûséggel öt világsztár
pályára is lép a városi sportcsarnokban.
Így például a montenegróiak Európa-
bajnoka, Radicsevics, az ezüstérmes
norvégok két világklasszisa, a kapus
Lunde és a beálló Löke, és persze az im-
már Eb-bronzérmes magyar válogatott
tagjai, Görbicz Anita, Herr Orsolya,
Kovacsics Anikó és Rédei-Sós Viktória is.

Az ígéret szép szó, ha teljesítik is, úgy
jó! Reméljük, az ETO ebbõl a szempont-
ból is jelesre vizsgázik. Tekintettel az új-
ra telt házzal kecsegtetõ szurkolói érdek-
lõdésre, a jegyek elõvételben december
27-én, csütörtökön egész nap, és a mér-
kõzés napján, december 28-án délelõtt
megvásárolhatóak lesznek a helyszínen.

Ismét világsztárok Szekszárdon
A Gyõr lesz az FGKC vendége december 28-án

Amerikai foci teremben, két napon át. Ezt
kínálja a Szekszárdi Bad Bones két ünnep
közötti tornája, amelyre sok csapat elfo-
gadta a meghívást.

A Rosszcsontok névre hallgató szek-
szárdi együttes megnyerte mindkét álta-
la szervezett tornát, de többször nyertek
vendégként is az egynapos viadalokon.
Legutóbb például Dabason, ahol a má-
sodosztályú nagypályás bajnokságban is
szereplõ Kecskemétet gyõzték le a dön-
tõben. Azt a csapatot, amely egyébként
elfogadta a december 29-30-i tornára szó-
ló meghívást. 

Az elõzmények alapján akár teremspe-
cialistának  is nevezhetõ a  szekszárdi csa-
pat, amelynek most garantáltan nehe-
zebb dolga lesz, mint korábban bármi-
kor. Az elõzetes nevezések alapján itt lesz
három pesti csapat, eljönnek az egri, a
szegedi, a kecskeméti tojáslabdások, de a

veszprémiek, a pécsiek és a bajaiak is él-
nek a felkínált játéklehetõséggel,

Mint azt Szabó Ferenctõl, a Bad Bones
játékosmenedzserétõl megtudtuk, a kis-
pályás amerikai foci éppúgy „más játék”,
mint amennyiben a nagypályás labdarú-
gás különbözik a kispályás változattól. Itt
is jóval pörgõsebb a játék, és a kisebb te-
rületen zajló történések miatt az ameri-
kai focival most ismerkedõk számára is
könnyebben megragadható a játék lé-
nyege – hívta fel a nézõk figyelmét Szabó
Ferenc. Várhatóan 10 csapat veszi fel egy-
mással a küzdelmet a városi sportcsar-
nokban a szilvesztert megelõzõ két nap-
ban. A végsõ sorrendet nehéz megjósol-
ni. Megeshet, hogy az elsõ osztályban
szereplõ egriek esetleg nem lesznek do-
bogón. Kérdés az is, milyen erõs összeté-
telben lépnek pályára a már említett csa-
patok A tornára belépés ingyenes.

Képes-e újra nyerni a Bad Bones
Amerikai foci: kétnapos teremtorna a városiban
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Korizz az ünnepek alatt is!
A Szekszárdi Mûjégpálya, a régió egyet-
len ilyen fedett létesítménye esõben, szél-
ben is biztonságos sportolást, tartalmas
szórakozást nyújt. Jól tudja ezt az a több
száz általános és középiskolás diák is, aki
a jégpálya december 1-ei megnyitása óta
nálunk korizott, és azok is, akik a délutá-
ni/esti közönségkorcsolyázás alkalmával
mentek a jégre.

Hozzánk az ünnepek alatt/között is jö-
hetsz! Ha már unod a négy fal között, ha
a karácsonyi nagy kajálások után egy kis

mozgásra, jó társaságra vágysz, gyere el
te is korizni.

Akkor sem kell kétségbe esned, ha a fa
alatt nem korcsolya várt, nálunk bérelhe-
ted a „jégre valót”. Várunk december 26-
án reggel 8 órától!

A részletes ünnepi és iskolaszüneti
nyitva tartást, valamint az aktuális árjegy-
zéket megtalálod honlapunkon
(www.jegpalya-szekszard.eu), vagy a leg-
népszerûbb közösségi portálon
(www.facebook.com/jegpalya).

Karácsony, az örök ünnep
Évrõl évre korábban jön el a szeretet
ünnepét megelõzõ vásárlási õrület.
Gyermekkoromban október végén, no-
vember elején még nem volt szóbeszéd
tárgya a karácsony, sem otthon, sem az
iskolában. Külsõségeiben pláne nem je-
lent meg. A várakozás csak a lelkekben
volt jelen. Aztán amióta „fogyasztói tár-
sadalom” lettünk, még melegen sütött a
nap, a levelek éppen csak hullani kezd-
tek, de egy-egy kirakatban már megje-
lentek a karácsonyi díszek, és az angyal-
kák „kínálták” a látványos, vagy sok eset-
ben ízlést rombolóan giccses árut. Sok-
szor az az érzésem, hogy mire megérke-
zik az ünnep, már meg sem rezdülünk
egy gyertya, egy fenyõág, egy angyalka
láttán. Több is lapul a szekrényben,
mint amennyire szükségünk van, mert
nem tudunk ellenállni, s azt érezzük: ez
az igazi, ezt most meg kell venni. Ked-
ves, virág- és ajándékárus ismerõsöm-
nek panaszkodtam, hogy mit tegyek a
régiekkel, ha nem tudok ellenállni az
újabb és  újabb díszeknek?

Mit tegyek a gyermekkorom, a gyer-
mekeim és unokáim gyermekkorának
díszeivel, amelyeket évrõl évre megille-
tõdve veszek elõ, mert emlékek fûzõd-

nek minden darabhoz. Némelyik már
csámpa, itt-ott törött, de amikor fent ra-
gyognak a fán, hiányosságuk nem lát-
szik. A család tagjai „emlékszel, emlék-
szel” kezdetû mondatokkal utal a régisé-

gükre, és észre sem veszik az aranyba,
ezüstbe mártott divatosabb csodákat...
Mert ugye én sem tudok ellenállni, hogy
évente legalább pár új darabot ne vásá-
roljak. Abban reménykedem, hogy egy-

szer azok is majd régiek lesznek, s azok-
nak is örülni fogunk, amikor az évek raj-
ta hagyják nyomukat.

Egyszer arra gondoltam, hogy az ösz-
szes díszt összecsomagolom és elajándé-

kozom. Jó ötletnek tûnt,
hiszen akkor aztán vásá-
rolhatok kedvemre úja-
kat, gyönyörûeket, ami-
lyenek régebben még
nem voltak. Amikor ki-
nyitottam a szekrényt,
ahol a díszeket õrzöm, és
számba vettem õket, ki-
derült, egyiktõl sem tu-
dok megválni. Mindhez
köt egy-egy karácsonyi
emlék. Minden család-
ban így van ez. Legalább-
is így gondolom. Ahogy
vannak régi díszek, ame-
lyekbõl néha egy-kettõ
eltörik, aztán kerül új
dísz is a többi közé, úgy

csökken, vagy bõvül a család létszáma is.
Évtizedekkel ezelõtt öten, aztán négyen,
hatan, késõbb nyolcan, manapság
megint csak négyen üljük körül az ün-
nepi asztalt, ennyien énekeljük a

Mennybõl az angyalt ugyanúgy, mint
gyermekkoromban, amikor még déd-
nagymamám is élt. Akárcsak az eltört
díszek, úgy távozott el egy-egy család-
tag, aztán jöttek újak, s megint többen
lettünk, akárcsak a díszek...

Egyetlen dolog nem változik: az ün-
nepre való várakozás. S, hogy manap-
ság ez üzleti szempontból sokkal elõbb
kezdõdik, hát Istenem! A mai világban
nem árt, ha jóval karácsony elõtt gondo-
lunk arra, hogy mi mindent is jelent az
ünnep. Már december közepén úgy kö-
szönünk el egymástól az utcán, a boltok-
ban, hogy boldog karácsonyt, hátha
nem találkozunk már az ünnepig. S ha
mégis, akkor még egyszer kívánjuk,
mert talán ez az egyetlen dolog, amitõl
mindenkinek mosoly ül ki az arcára. Az
ünnep, amit mindenki vár, amitõl min-
denki nyugalmat, békességet, meg-
nyugvást, viszontlátást, megbocsátást
remél.

Már nem kell soká várni, itt áll az aj-
tónk elõtt. Engedjük hát be, hogy ki-ki
fájdalmaitól, veszteségeitõl, magányá-
tól megtört szívével beengedhesse a
szeretet követét, amely minden sebet
begyógyít.   Sas Erzsébet
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2013. JANUÁRI FOGADÓÓRÁI

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Január 22. (kedd) 16-17 óráig
Polgármesteri Hivatal I. em., polgármes-
teri tárgyaló

AMREINNÉ DR. GÁL KLAUDIA jegyzõ
Minden szerdán 10-12 óráig. Polgármeste-
ri Hivatal, I. em. 40. sz. iroda

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
Január 15. (kedd) 16-17 óráig
Garay J. Általános Iskola és AMI (Zrínyi u.)
Január 22. (kedd) 16-17 óráig
Polgármesteri Hivatal I. em. 36. sz. iroda

ÁCS REZSÕ alpolgármester
A hónap harmadik hétfõjén 14-15 óráig.
Polgármesteri Hivatal I. em. 36. sz. iroda. 
III. sz. választókerület
Január 3. (csütörtök) 17–18 óráig
I. Béla Gimnázium és Informatikai Szakkö-
zépiskola, Szekszárd, Kadarka u. 25-27.

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselõ
I. sz. választókerület

A hónap második hétfõjén 17-18 óráig.
Kadarka utcai óvoda.

DR. TÓTH GYULA képviselõ
IV. sz. választókerület.
A hónap harmadik hétfõjén 16-17 óráig.
Babits Mihály Általános Iskola.

KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselõ
V. sz. választókerület.
A hónap elsõ hétfõjén, 18-19 óráig.
Polgármesteri Hivatal, fsz. 4.

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA
képviselõ,
VI. sz. választókerület
A hónap második keddjén 16-17 óráig.
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

LEMLE BÉLÁNÉ képviselõ
VII. sz. választókerület.
A hónap elsõ szerdáján, 17-18 óráig.
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

MÁTÉ PÉTER képviselõ
VIII. sz. választókerület.

A hónap második hétfõjén 17-18 óráig.
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselõ
IX. sz. választókerület.
A hónap utolsó péntekén 14-15 óráig.
Baka István Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselõ
X. sz. választókerület.
A hónap harmadik hétfõjén 17-18 óráig.
Szõlõhegyi Óvoda, Könyvtárépület

HALMAI GÁBORNÉ képviselõ
A hónap elsõ és harmadik csütörtökjén.
16.30-18.00 óráig. Szekszárd, Mikes u. 24.
Bejelentkezés: 74/510-663 telefonon. 

ILOSFAI GÁBOR képviselõ. A hónap má-
sodik szerdáján 17-18 óráig, Mikes u. 24.

DR. TÓTH CSABA ATTILA képviselõ
A hónap harmadik hétfõjén 17-18 óráig.
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

ZAJÁK RITA képviselõ
A képviselõ asszony nem tart fogadóórát.

A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójának eredménye

Szekszárd Megyei Jogú Város

Közgyűlésének Szociális és

Egészségügyi Bizottsága

154/2012. (XII. 11.) számú hatá-

rozatával elbírálta a Bursa Hun-

garica Felsőoktatási Önkormány-

zati Ösztöndíjpályázatra benyúj-

tott pályázatokat, és az alábbi

döntést hozta:

Az A-típusú pályázatok közül a bizott-
ság 173-at támogatott, 11 fõt elutasí-
tott, míg formai okból 14 pályázatot
már a bírálatból kizárt. A nyújtott tá-
mogatás havi mértéke 3400 Ft/fõ. A B-
típusú ösztöndíjra 9 pályázat érkezett,
a bizottság valamennyit elutasította.

A város 6 M Ft-ot biztosított az
esélyteremtés érdekében a hátrányos
helyzetû, szociálisan rászoruló pályá-
zók támogatására. A Bizottság szociá-
lis, vagyoni helyzetük alapján támoga-
tásban részesítette mindazon hallga-
tókat, akik érvényes pályázatot nyúj-
tottak be. 

Az elutasításra került pályázatok
esetében:

- a pályázat hiányosan lett benyújt-
va, vagy 

- a pályázó a pályázatban közölt ada-
tok, illetve vagyoni helyzet alapján
nem minõsül hátrányos helyzetû, szo-
ciálisan rászoruló fiatalnak.
Bírálatból kizárva: nem a pályázati ki-
írásnak megfelelõen nyújtotta be pá-
lyázatát.

Az intézmény a hallgató számára az ön-
kormányzati ösztöndíjrésszel meg-
egyezõ mértékû támogatást biztosít,
miután a jogosultságot megállapította. 

Az ösztöndíj folyósításának kezdete leg-
korábban 2013. március hónaptól tör-
ténik. A Bursa Hungarica ösztöndíjat a
felsõoktatási intézmény utalja közvet-
lenül a hallgató bankszámlájára.

Szekszárd MJV Közgyûlésének

Szociális és Egészségügyi Bizottsága

Csengey Dénes
vers- és próza-
mondó verseny

A Nemzeti Fórum Tolna Megyei
Szervezete és Szekszárd Megyei Jo-
gú Város Önkormányzata városi
vers- és prózamondó versenyt hir-
det Csengey Dénes (1953 - 1991)
születésének 60. évfordulója alkal-
mából, Szekszárd város középisko-
lás diákjai számára.
Nevezni lehet: egy szabadon válasz-

tott Csengey Dénes vers, vagy pró-
za, és egy kortárs magyar irodalmi
mû (max. 5 perc) elõadásával.

A verseny idõpontja: 2013. január
28., hétfõ 10 óra.

Helye: Szekszárd Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala, konfe-
renciaterem (Béla király tér 8.).
Nevezési határidõ: 2013. január 20.
A nevezéseket az alábbi címre kér-

jük elküldeni: Nemzeti Fórum Tolna
Megyei Szervezete, Müller Ernõ el-
nök, 7100 Szekszárd, Ezerjó u. 62.

Véradás
„Kezdje velünk az új évet!” A Magyar
Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete
szeretettel várja véradóit 2013. január 2-
án, kedden és január 4-én, pénteken 8 és
14 óra között Szekszárdon, a Véradó Ál-
lomáson.

Lakossági tájékoztató
2013. január 1-tõl megváltozik a Szek-
szárd IX. sz. felnõtt háziorvosi rendelõ te-
lefonszáma. A Wigand tér 1. szám alatti
rendelõ ezután a 74/407-397-es számon
érhetõ el. Dölles Lászlóné

egészségügyi gondnokságvezetõ

Léleképítõ 2013-ban
Jövõre is folytatódik a már 12 éve havi
rendszerességgel mûködõ színvonalas 
és közkedvelt Léleképítõ sorozat.

Január 28-án este dr. Ángyán József
professzorral, február 25-én Rátóti Zol-
tán színmûvésszel találkozhatnak az ér-
deklõdõk a Garay János Gimnázium
dísztermében.

Áldott ünnepeket kíván minden részt-
vevõnek és segítõnek dr. Tóth Csaba At-
tila, a Léleképítõ házigazdája.

KT-Dinamic Nonprofit Kft.
Rehabilitációs Foglalkoztató

Tel.: 74/315-103

Kellemes 
karácsonyt
és boldog 

új évet kívánunk!
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A fennállásának 15 éves jubileumát az Sz+C Stúdió Kft. december 14-én, péntek esti gálavacsorán
partnerei  körében ünnepelte. Minden kedves meglévõ és leendõ partnerének kellemes karácsonyi
ünnepet és boldog új évet kíván. Újévi elsõ nyitvatartási nap január 7., hétfõ.

KKKK eeee llll llll eeee mmmm eeee ssss   kkkk aaaa rrrráááá cccc ssss oooo nnnn yyyy tttt   éééé ssss   bbbb oooo llll dddd oooo gggg
úúúú jjjj   éééé vvvv eeee tttt   kkkk íííí vvvváááá nnnn oooo kkkk   vvvv aaaa llll aaaa mmmm eeee nnnn nnnn yyyy iiii

mmmm eeee gggg llll éééé vvvv õõõõ   éééé ssss   llll eeee eeee nnnn dddd õõõõ   üüüü gggg yyyy ffff eeee llll eeee mmmm nnnn eeee kkkk !!!!

ZZ ss oo ll tt   
Árnyékolástechnika
06 30/505-52-49

Boldog Karácsonyi 

Ünnepeket és sikerekben 

gazdag Új Évet kíván minden 

meglévõ és jövõbeni 

ügyfelének a 

Laptopservice.hu Kft csapata!

Szekszárd, Rákóczi u. 8. (a fõiskolával szemben)
Tel.: 06-20/2886-830

Szekszárd, Béri B. Á. u. 79. (Penny épülete) alatt lévõ üzle-
tünk vasárnap délelõtt is nyitva tart. 06-20/2886-840

www.heberlinghusboltok.hu

Minden kedves vásárlónknak 
kellemes karácsonyi ünnepeket 

és boldog új évet kívánunk.

Minden kedves ügyfelünknek kellemes 
karácsonyt és eredményekben gazdag,

boldog új évet kívánunk.
Savanya Pálinkaház

Savanya Géza
06 30/956-56-27
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