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Húsz éves a Szekszárdkörnyéki
Foltvarró Egyesület

Interjú Acélosné Solymár Mag-
dolna Céhmesterrel, az egyesü-
let elnökével.

Dicső Zsolt

– Mi is a patchwork?
– Szó szerint foltmunka. 

Egyidős a textil történetével, a 
takarékos szemlélet hozta létre. 
A textil drága volt, így felhasznál-
ták a szabászati hulladékot és az 
elnyűtt ruhák még ép részét első-
sorban takarók varrására. Kínából 
ered, de Amerikában vált mozga-
lommá.

– Hogy kerültél kapcsolatba a 
foltvarrással?

– A meghatározó találkozás 1999-ben a Gyer-
mekek Házában volt: egy foltvarró kiállítás köze-
pén jógáztunk, nem tudtam levenni a szemem az 
alkotásokról. Másnap megkerestem a bemutatko-
zó szakkör vezetőjét, Molnárné Marikát, akinél az 
alaptanfolyamot is elvégeztem. A szakkörből 2000-
ben tizenhárom alapító taggal egyesület lett.

– Vannak-e képzések?
– A Magyar Foltvarró Céh 2019-ben volt har-

minc éves, azóta rengeteg csoport várja a tanulni 
vágyókat, és így van ez nálunk is. Évente, kétéven-
te szervezünk tanfolyamot. Tárt karokkal várjuk 
az érdeklődőket, mert szándékunk a fiatalítás, 
ami döcögve halad: a foltvarráshoz idő és türe-
lem kell, a fiatalabb korosztály azonnal szeretné a 
végeredményt látni, ami itt sokára teljesül.

Az internet nagy konkurencia, így a Magyar 
Foltvarró Céh tagsága az utóbbi évtizedben meg-
fogyatkozott, négyszáz körüli tagot számlál, de 
ennek a többszöröse űzi ezt a kreatív kézimunkát.

– Milyen a Szekszárdkörnyéki Foltvarró Egye-
sület?

– Kéthetente találkoztunk a járvány előtt, sze-
rető otthonra leltünk a Babits Mihály Kulturális 
Központban, amit azzal igyekszünk meghálálni, 
hogy évente, adventkor kiállítást rendezünk az új 
munkáinkból, és rendszeresen támogatjuk igényes 
kézműves tárgyakkal a ház rendezvényeit, részt ve-
szünk a különféle kézműves foglalkozásokon. 

Állandóan új technikákat tanulunk, jótékony cél-
ból varrunk, szakmai kirándulásokat szervezünk. 
Ott vagyunk az országos foltvarró fesztiválokon, 
amiből mi is rendeztünk hármat: 2002-ben, 2006-
ban, 2019-ben. Itt tartotta a céh a 30 éves évfordu-
lóját. A rendezvényen 15 helyszínen voltak magas 
szakmai színvonalú, változatos tematikájú hagyo-

mányos és innovatív, modern és kortárs kiállítások, 
szakmai tanfolyamok, piactér, ahol mindenki be-
vásárolhatott a foltvarráshoz szükséges anyagokból 
és kellékekből. Kétezer embert hoztunk a városba, 
háromnapos színes kavalkáddal ünnepeltünk, és 
igyekeztünk a vendégekkel a várost és a borainkat 
is megismertetni.

– Sokat jótékonykodtok.
– A paletta nagyon színes. A Baka István Ala-

pítványtól az Esőmanókon át az Illyés Gyula Ala-
pítványig mindenkit, aki hozzánk fordul, vagy mi 
érezzük úgy, hogy segítségre szorul, támogatunk. 
Betegeket, elesetteket, intézményeket, de hozzájá-
rultunk már temetési költséghez is. Mivel a tag-
díjunkból és pályázati pénzekből gazdálkodunk, 
ami nem sok, az adventi kiállításunkon szervezett 
tombola bevétele a fő forrásunk, mert a megnyi-
tónkon száz embernél kevesebb még nem volt, és 
ők szívesen támogatják a jó célokat.

Amit még kiemelnék: szívpárnákat varrunk 
mellműtéten átesett nők számára. A kórház se-
bészeti osztálya örömmel fogadja ezeket, mert 
sajnos nagyon sok a beteg. És itt hívnám fel a fi-
gyelmet a szűrés fontosságára. 

– A képeid műalkotások. Része a patchwork a 
képzőművészeti kánonnak?

– Az elmúlt 15–20 évben a foltvarrás két irány-
ban fejlődött: egyrészt a hagyományos minta-
kincs megőrzése, de egyúttal megújítása, más-
részt az iparművészet irányában történő haladás 
figyelhető meg. A „szakma” ugyan nem fogad el 
bennünket, mert ciki, hogy háziasszonyok pro-
fesszionális textil faliképeket varrnak, de azért 
felhasználja a technikákat, mintákat.

TÓTH 
RÓBERT

Próbatételek
Az érettségizőkkel együtt 
dobban a szívünk – állapí-
tom meg a szülők, tanárok 
és más együttérzők meg-
nyilvánulásaiból. Talán 
mindenkiben van egy kis 
empátia. Talán minden-
kinek eszébe jut, mekkora 
erőpróba volt a számadás 
egykoron. S talán mindenki 
szeretné, hogy az új gene-
ráció sikeres legyen a ta-
nulmányok, a munka vagy 
éppen az élet nem hivatalos 
színterein. 

A próbatétel persze sosem 
ér véget. Ahogy a negyedi-
keseknek, úgy nekünk is nap 
mint nap bizonyítanunk 
kell érettségünket – az egész 
élet erről szól. S ami azt 
illeti, olyan, mintha emelt 
szintű tételeket kéne meg-
oldanunk, hosszú-hosszú 
hónapok óta. Kiváltképp 
az egészségügyi szférában 
helytálló hősöknek. 

Azon felül, hogy egyéb-
ként minden nap tiszteleg-
hetünk a kórházi dolgozók 
áldozatos küzdelmei előtt, 
e hasáb soraiban is helye 
van a köszönetnek. Annál 
inkább, hogy az ápolók és 
mentősök napján túl a 207 
éve született orvosgéniusz, 
Balassa János megemléke-
zése is májusban időszerű. 

Kórházunk névadója 
nem csak zseniális doktor, 
hanem igaz hazafi is volt. 
Mégpedig a legnehezebb 
időkben. Szintén egy olyan 
korban, amikor a próbatéte-
lek nem csak a tudásunkat, 
hanem az emberségünket is 

megkövetelik.

JEGYZET

A címlapon szereplő alkotás címe: Izzás. 
(Az Országos Folvarró Fesztiválon díjat nyert.)
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Egy évtizede a múzeum élén 
Ódor János Gábor, az Wosinsky Mór 
Megyei Múzeum igazgatója az el-
múlt tíz évben egy interaktívabb, 
korszerűbb intézmény kialakításán 
dolgozott, amely jelentős intézmé-
nyi és társadalmi kapcsolatokkal bír. 

Kutny Gábor

– Az első évek a fenntartói változá-
sokról szóltak. Hogy ez mennyi mun-
ka, azt csak az tudja, akinek ezt végig 
kellett csinálnia. Megyei intézményből 
az évek alatt olyan városi múzeum let-
tünk, amely feladatként kapta a szak-
mai felügyeletet a megyében működő 
többi kiállítóhely fölött – mesélt az első 
évek nehézségeiről Ódor János Gábor. 

– Hozzánk került az Irodalom Háza, 
a Babits-ház és a Vármegyeháza ki-
állítóterei is. Ezzel párhuzamosan a 
szakmai gárda is kicserélődött, többen 
nyugdíjba mentek, helyettük új szak-
emberek jöttek. Nyilván ez egy lehető-
ség volt a megújulásra. Azt eredmény-
ként könyvelem el, hogy egy elhivatott 
szakmai gárdát sikerült létrehozni.

– Nemcsak a szakembergárdának 
kellett megújulnia, hanem a látoga-
tók elvárása is változott: a „mindent 
a szemnek, semmit a kéznek elve” 
már régen idejét múlta.

– Ez így van. A múzeum nem egy 
passzív bemutatótér, az értékeket át is 
kell tudni adni a nagyközönség szá-
mára. És ha nem tudunk érdekesek 
lenni, elveszítjük őket. Manapság nem 
képzelhető el úgy egy kiállítás, hogy 
ezeket a szempontokat ne vegyük 
figyelembe. A hazaszeretet az én fo-
galmaim szerint a helyi értékek meg-
ismerésével kezdődik. A honismeret 
és az identitás megélésében pedig a 
múzeum pozitív szerepet tud játszani. 
A múzeumpedagógiai foglalkozások a 
jövő látogatóit nevelik.

– Mennyire része a múzeum a város 
kulturális életének?

– Abszolút. Nem vagyunk 
egy elszigetelt, ódon fa-
lak között működő, poros 
hely. Az intézményi kap-
csolataink, az előadás-
sorozataink, a civilekkel 
fennálló kapcsolatrendszer- 
ünk mind arról 
szólnak, hogy 
jelen legyünk 
Szekszárd- 
on. Hadd 
mondjak 
egy, ezt 
jóltükrö-
ző adatot: 
2 0 1 1 - b e n 
me g köz e l í tő -
leg 25 ezer láto-
gatónk volt, ez 
2019-re meg-
duplázódott. Ez 
pozitív vissza-
jelzés. Emellett 
az indulás óta 
részesei vagyunk 
gyakorlatilag is  
a Mészöly em-
léknap és idén a  
100. születésnap 
révén az emlékév 
megszervezésé-
nek. Részt ve-
szünk a Mészöly 
Magasiskola szer-
vezésében és le-
bonyolításában, de 
számos civil szer-
vezetnek is. 

Azt kevesen tudják, hogy Szekszárd 
egyik legnagyobb lélekszámú cso-
portja a Múzeumbarát Alapítvány, 

amely ma csaknem 500 tagot 
számlál.

– Azt gondolom. hogy egy lá-
togatók nélküli múzeum irá-

nyítása nem volt felemelő 
az elmúlt egy évben.

– Számos olyan 
utat kellett kipró-
bálni és módszert 
bevezetni, amely 
hosszú távon is 
része maradhat 
a munkánknak. 

Más megoldás nem 
lévén, mi is a világ-

hálót használtuk a 
kapcsolattartásra. 

Olyan sorozatokat 
mutattunk be, mint 
a Hónap műtárgya, 
vagy a Tér-kép-lap, 
amely fenntartotta az 
érdeklődést a tevé-
kenységünk iránt. 

A háttérben már a 
nyitásra készülünk. 
Azt remélem, június 
elejétől elkezdődhet-
nek azok a progra-
mok, amelyek újra 
behozzák majd a 
látogatókat. A már 
emlegetett Mé-
szöly-év eseményei 
is elindulhatnak 
ekkorra. És amit 
nagyon várunk 
minden eszten-
dőben, június 26-
án a Múzeumok 
éjszakája, amelyet 
szándékaink sze-

rint idén egy új kiál-
lítással is színesítünk. 

Ódor János Gábor
a Wosinsky Mór Megyei Múzeum
igazgatója
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Emberiességet és kultúrát
közvetítenek 

A Magyarok Kenyere ado-
mányozási program Tolna 
megyei nagykövetei lettek a 
Zsikó-testvérek.

Bencze Péter

A Magyarok Kenyere – 15 mil-
lió búzaszem című jótékonysá-
gi program keretében 2010 óta 
évről évre Magyarország teljes 
területéről és a Kárpát-medence 
magyarlakta régióiból ajánlanak 
fel búzát a gazdák a határon in-
neni és túli, magyar gyermeke-
ket segítő szervezetek számára. 
A koronavírus-járvány kezdete 
óta már pénzadomány is szere-
pel a felajánlások között. 

A program sikerét jól mutatja, 
hogy az adományok száma és a 
gabona mennyisége is folyama-
tosan emelkedik: míg 2010-ben 
10 tonna búza gyűlt össze, addig 
tavaly már 1100 tonna érkezett 
mintegy 8500 Kárpát-meden-
cei felajánlótól. A szervezők így 
580 – főként rászoruló gyerme-
keket támogató – szervezetnek 
tudtak segíteni. A jótékonysági 
akciósorozatot a Magyar Gaz-
dakörök Országos Szövetsége 
(MAGOSZ) és a Nemzeti Agrá-
rgazdasági Kamara (NAK) kö-
zösen szervezi. Utóbbi szervezet 
hatodik éve vállal aktív szerepet 
a kezdeményezés népszerűsíté-

sében és lebonyolításában is. 
A kamara Tolna megyei szer-
vezeténél úgy gondolták, idén 
megpróbálják a tavaly össze-
gyűjtött búza mennyiségét is 
felülmúlni, ami nem kis feladat, 
hiszen 2020-ban csaknem 10 
tonnányit adtak össze a térségi 
gazdák a nemes cél érdekében. 
A NAK ismert embereket kért 
fel, hogy nagykövetként népsze-
rűsítsék a jótékonysági kezde-
ményezést, így esett a választás 
az ország egyik legtöbbet kon-
certező népzenei együttesére, a 
Zsikó Zenekar alapító, névadó 
testvérpárjára. 

– Nagyon fontos, hogy ne csak 
a mezőgazdasággal foglalkozók 

ismerjék a Magyarok 
Kenyere programot, 
hanem a társadalom 
szélesebb köre is, hogy 
akár éljenek is az ado-
mányozás örömteli ér-
zésével. Így merült fel, 
hogy legyenek megyei 
nagykövetek. – mond-
ta a kezdeményezés 
kapcsán Vendégh Edit, 
a Nemzeti Agrárgaz-
dasági Kamara Tolna 
megyei elnöke. Zsikó 
Zsuzsanna és Zsikó 
Zoltán neve az or-
szágnak ezen a részén 
valószínűleg kevesek 
számára hangzik is-
meretlenül. A test-

vérpár népi zenekara a 2014-es 
Fölszállott a páva legjobb három 
vonósbandájának egyike volt. 
Az ifjú muzsikusokból álló ban-
da a népzenei kultúra szépségét 
és értékét hirdeti. Zsikó Zoltán 
a NAK felkérése kapcsán úgy 
fogalmazott: – Az adakozásnak 
alulról kell szerveződnie, ezért 
szeretnénk elmenni minél több 
gazdához és minél több telepü-
lésvezetőhöz, hogy lehetősége-
ikhez mérten támogassák ezt 
a nemes ügyet. Ahogy a Tolna 
megyei gazdálkodókat ismerem, 
szinte biztos vagyok abban, hogy 
sokan fognak csatlakozni a prog-
ramhoz.

Májusi teendők
a kiskertekben

Bolondos volt az április idén, 
a szárazság, az évszakhoz ké-
pest magasabb hőmérséklet, 
illetve a másik véglet, vagyis 
a fagyos időjárás egyaránt 
jelen volt. Ez utóbbi okozott 
komoly problémát a gyü-
mölcsöskertekben – mondja 
Ferenc Vilmos, a szekszárdi 
Dicenty Dezső Kertbarátkör 
elnöke, aki három megyét 
érintő adatokkal is szolgált.

Bálint György

– A kárfelmérés még zajlik, az 
első becslések alapján Tolna, 
Bács-Kiskun és Csongrád-Csa-
nád megyékben mintegy hatezer 
hektáron „szüretelt” a gyümöl-
csösökben a fagy, ennek felét a 
sárgabarackfák szenvedték el, de 
komoly kár keletkezett a mínu-
szok következtében a meggye-
sekben és az almásokban is.

A gyümölcstermesztőkre 
tényleg rájár a rúd. Még eleve-
nen él az emlékezetben a tavalyi 
év, amikor is országos szinten 
húszezer (!) hektáron jegyeztek 
fel különböző mértékű károkat! 
A bajt csak tetézi, hogy komoly-
nak mondható növényvédelmet 
igénylő fertőzések indultak meg 
áprilisban: ilyen az almaliszt-

harmat-varasodás, amellyel 
szemben folytatni kell a véde-
kezést, miképpen a meggymo-
nília, az őszibarack-tafrina, a 
levéltetvek, a gubacs, illetve a 
poloskaszagú szilvadarázs le-
küzdése is napirenden van.

Ami a kiskerti növényterm-
esztést illeti, a szekszárdi kert-
barátkör szerint a szabadtéri 
palántázást el lehet kezdeni 
azokon a területeken, amelyek 
a fagytól védettek. A zöldségfé-
lék esetében azt javasolják, hogy 
alkalmazzunk a tapasztalati té-
nyekre alapozott párosításokat, 
amit akár biovédekezésnek is 
nevezhetünk: társítsuk a paradi-
csomot zellerrel, az uborkát ka-
porral, a hagymát sárgarépával.

A kertbarátkör elnöke an-
nak fontosságáról is szólt,  – és 
ez már a szőlőültetvényekre is 
vonatkozik – hogy  a metszést 
kiegészítő hajtásválogatásról se 
feledkezzenek meg a gazdák!

A kertészeti tevékenység nép-
szerűsége nemcsak vidéken, ha-
nem a városokban is nőtt. 

– Örvendetes, hogy egyre 
több városi fiatal jut erre az el-
határozásra. Ha visszatér a nor-
mális élet, s ha ők is akarják, 
szívesen látjuk őket is mint új 
kertbarátköri tagokat – jegyezi 
meg Ferenc Vilmos, aki egyéb-
ként sokat vár az országosan 
több városban már elindított 
ovis és iskolakertprogramtól, 
ami az ismert helyzet miatt 
most megállt. 

Zöldségnövények 
párosítása = 
biovédekezés
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„és nem leszek más,”
Korsós Gergő 2000-ben szüle-
tett Szekszárdon. A Garay János 
Gimnáziumban érettségizett, 
jelenleg az ELTE BTK germa-
nisztika alapszakos hallgatója. 
Versei többek között a Pannon 
Tükör, KULTer.hu, Irodalmi 
Szemle, Új Forrás c. folyóiratok-
ban jelentek meg. Mindig, min-
denhol, elmondja, Ő szekszárdi.

Legyünk büszkék rá!
 Dicső Zsolt

A mesehős
minden reggel
kardot ránt és
minden délben sárkányt győz.
Erdőmélyi koboldokat,
– fülükben is aranytallér –
alkudni meg mégsem áll,
mert valahol, messze-messze,
áll egy torony, benne lány,
ki minden éjjel leereszti.
Hátha.
*
És megy a mesehős,
ma már tényleg odaér,
de hirtelen lesz nagysötét,
és a vendéglő a kanyarban,
a „Kék kakas fogadó”,
ablakfénnyel, hideg sörrel
hívogat, fáradt vándort hívogat.
Óóóó-héééé-hóóóó,
új komákkal dúdol is,
koszt és kvártély, jaj de jó,
óóóó-héééé-hóóóó!
Így dúdol ő,
míg valahol, messze-messze,
ma éjjel is leeresztik.
*
És elindul holnap is,
elfelejtve tegnapot,
de jön majd az éj,
a „Kék kakas fogadó”,
mézsörre cserélt sárkányfejek,
és
bár minden éjjel leeresztik,
a toronyhoz ő mégsem ér,
sosem ér.
 (Megjelent az f21.hu-n)

Vászonátok
,,Ki vagyok én? nem 
mondom meg” 
(Petőfi Sándor)

Mi vagyok én?

Pálcika-
tehén, zsiráf, csalogány.
Kék ló vak szeme,

szörnyeknek szánt nyalókán.

Tikkadt
kövek maszatja a koszban.
Semmi egyenes.

*
S hogy
mi lennék, ha kérdezed?

Halászlé,
fényesre sikált hajópadló,
szamojéd kisgyerek.

Csend-élet, alma, mag,
úgy szépen, igazán.

De
gyászdalt nyerít már az ég:
festőm jön — befejez,

és nem leszek más,
csak egy furcsa szürreális:

pálcika-
tehén, zsiráf, csalogány.
Kék ló vak szeme,

szörnyeknek szánt nyalókán.

( Megjelent az Irodalmi 
Szemle Online-on)

A város színháza is vagyunk
A Német Színház csaknem 
négy évtizede működik 
Szekszárdon. A teátrum cél-
ja, hogy ne csak az országos, 
hanem a helyi közművelődés 
részévé is váljon. 

Kutny Gábor

Lotz Katalin igazgató azt mond-
ja, az Országos Német Önkor-
mányzat iránymutatásának 
megfelelően anyanyelven ké-
szítik az előadásokat, ugyan-
akkor eltökélt szándékuk, hogy 
az intézmény elfogadott legyen 
a városban, és ne csak nevében 
legyen szekszárdi.

– Személyes feladatának tekin-
tette, hogy közelebb hozza egy-
máshoz a színházat és a várost?

– Abszolút ez volt az egyik 
célom. Megindult e tekintetben 
egyfajta változás. Azt érzem, 
hogy kezdünk „megjönni” a vá-
rosba, aminek éppen ideje volt. 
Tudatosan kerestem a lehetősé-
geket arra, hogy együttműköd-
jünk akár a könyvtárral, akár 
a kulturális központtal. Ennek 
első jeleit már tavaly láthatták a 
nézők, amikor a Vármegyeháza 
udvarán tartottunk előadást. A 
kezdeményezés folytatásáról 
pedig előrehaladott tárgyalások 
zajlanak, tehát egyre biztosabb, 
hogy a nézők idén is láthat-
nak produkciókat a szabadtéri 
színpadon. Van egy folyamatos 
kommunikáció közöttünk in-
tézményi szinten, ezt nagyon 
pozitív hatásként élem meg. De 

részt veszünk az idei Mészöly 
évforduló megünneplésében is. 
Feladatunk, hogy az embereket 
szórakoztassuk és kulturális 
táplálékkal lássuk el. Ha van 
olyan lehetőség, amiben csak 
magyarul tudunk részt venni, 
hát miért ne tennénk.

– Újra és újra felmerül a ma-
gyar nyelvű előadások kérdése. 

– Kétféleképpen lehet közelí-
teni a kérdéshez. Egyrészt gaz-
dasági oldalról. Van egy elkép-
zelés arról, hogy ha két nyelven 
játszanánk, több néző jönne, és 
így fajlagosan jobban megérné 
színpadra állítani egy darabot.  

De ez nincs feltétlenül így. A má-
sik a német nyelvi színvonal fenn-
tartásának kérdése. Miután mi 
sok német anyanyelvű színésszel 
dolgozunk, ha őket mellőzzük a 
magyar nyelv miatt, elveszítjük 
a minőséget. Nekünk pedig né-
metül kell játszani, jó nyelvi mi-
nőségben. Ebből nem lehet en-
gedni. Arra kaptunk megbízást, 
hogy a német kultúrát és a német 
nyelvet közvetítsük. Ahhoz picik 
vagyunk, hogy állandóan kettős 
szereposztásban, tisztán magya-
rul is játsszunk. Azt látom, hogy 
azzal, hogy feliratozzuk az előa-
dásokat vagy használunk magyar 
szövegeket a darabokban, oldjuk 
ezt a helyzetet. Egyre többen jön-
nek el olyanok is, akik nem, vagy 
nem jól beszélnek németül, de 
értik és élvezik az előadásokat. 
Igy hát azt gondolom, ez a járha-
tó út számunkra.
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Képzőközpont – általános és középiskolás tehetségek számára
„Egyedülálló tehetséggon-
dozás, speciális tudás, össze-
tartó közösség és maradan-
dó élmények” – ez a Mathias 
Corvinus Collegium (MCC), 
amely ingyenes, iskola mel-
lett végezhető képzéseket kí-
nál általános és középiskolás 
diákok számára.  A program 
Szekszárdra is elért – műkö-
déséről a szekszárdi képzési 
központ vezetőjét Böröcz 
Mátét kérdeztük.

O.

– A Mathias Corvinus Collegi-
um Alapítvány immár 25 éves 
múlttal és tapasztalattal ren-
delkezik a tehetséggondo-
zás terén. Hogyan jutottak el 
programjaik a tolnai megye-
székhelyre?

– Korábban csupán Buda-
pesten voltak képzések, illetve 
egyetemi nagyvárosokban jelent 
meg az MCC tehetséggondozó 
programja. Az alapítvány megú-
jult kuratóriuma tavaly úgy gon-
dolta, hogy vidéki városok felé is 
nyitni kívánnak, így Szekszárdon 
is kialakítanak egy képzőközpon-
tot. Városunkban a Fiatal Tehet-
ség Program (FIT), valamint a 
Középiskolás Program (KP) lesz 
jelen. A FIT azoknak a diákoknak 
szól, akik a jövő tanévben lépnek 
be az ötödik osztályos évfolyam-
ba. A program felmenő rend-
sze-rű, tehát az ősszel belépők 
végig tudnak menni nyolcadikig. 
Az oktatási struktúra tanév alapú, 
így a következő évben ugyancsak 
csatlakozhatnak azok, akik akkor 
lesznek ötödikesek. A KP prog-
ram a középiskolásokat célozza, 
az ő pályaorientációjukhoz kíván 
támogatást adni.

– Hogyan működik az oktatás? 
Levelező vagy jelenléti formá-
ban, esetleg távoktatásként?

– Az általános iskolások prog-
ramjában kéthetente szomba-
tonként zajlik oktatás a képző-
központban, illetve hétközben 
nyelvi kurzus működik, egyelő-
re angol nyelvre regisztrálhat-
nak a jelentkezők.

A középiskolás program ösz-
szetettebb, ott a vezérszerepet 
az e-learning alapú kurzusok 
viszik. Ezek mellett a képzőköz-
pontban szervezett, klubdélután 
jellegű foglalkozások indulnak, 
terveink szerint hetente egy 
alkalommal csütörtökön vagy 
pénteki napon, természetesen 
az iskolaidőt követően, délután. 
A középiskolások is csatlakoz-
hatnak intenzív idegen nyelvi 
kurzusokhoz, angol és német 
nyelven, kezdő és haladó szin-
ten. Akik ezt választják, hetente 
kétszer 180 percben tanulhat-
nak oktató segítségével, egy-egy 
nyelvi kurzusban fél év, 16 hét 
időtartamban – mindezt telje-
sen térítésmentesen. Személyes 
misszióm, hogy a programba 
regisztráló diákok egy jó kö-
zösséget alkossanak, ehhez pe-
dig minden rendelkezésre fog 
állni. Szeretném, ha a központ 
tanulásra, a szabadidő hasznos  
eltöltésre szolgálna.

– Az előkészítés fázisában jár-
nak, vagy már a megvalósítás 
zajlik?

– A tematika összeállt, április 
15-ével elindult a toborzás, már 
regisztrálhatnak az általános és 
középiskolások, szeptemberben 
pedig „élesben” zajlanak a kép-
zések. Az általános iskolások fel-

menő rendszerben indulnak 5. 
osztálytól kezdődően, a középis-
kolákból a 9., 10., 11. évfolyamos 
diákok is jelentkezhetnek – ők 
egy csoportot fognak alkotni. 

– Kik lesznek az oktatók, és mi 
lesz a tartalom?

– Az ország különböző része-
iről jönnek előadók, tanárok, 
professzorok. Az általános is-
kolások a robotikától kezdve a 
pénzügyi tudatosságon át a kör-
nyezetvédelemig rengeteg do-
loggal találkozhatnak, mindezt 
a legmodernebb szemléltetéssel, 
kísérletekkel. Mi „dobozos ter-
mékeket” kapunk, tehát a köz-
pont hoz oktatókat, ők tartják az 
előadásokat. Ugyanakkor helyi 
szinten is szeretnénk megszó-
lítani tanárokat, oktatókat és 
olyan közéleti-gazdasági sze-
replőket, akik szívesen és tar-
talmas mondandóval érkeznek 
a programba. 

A középiskolásoknál az 
e-learning kurzus egy jól ki-
dolgozott stratégia alapján mű-
ködik, amelyet klub-délután 
jellegű foglalkozások egészíte-
nek ki. Ezeken a találkozókon 
szeretnénk, ha a tanárok mel-
lett cégvezetők, köztiszteletben 
álló személyek, művészek is 
megjelennének előadóként. Az 
élmény alapú oktatáshoz hoz-

zájárulhatnak azok a tanulmá-
nyi kirándulások, amelyeket a 
regisztrált középiskolásoknak 
szervezünk. 2–3 napos látoga-
tásokat tervezünk a Tisza-tavi 
ökocentrumhoz is, de téli és 
nyári táborok lebonyolítására is 
sor kerül.

– Kik vehetnek részt a képzé-
seken és hogyan lehetséges re-
gisztrálni?

– Az általános iskolás prog-
ramban mindössze szülői 
ajánlásra van szükség a jelent-
kezéshez. A középiskolásoknál 
egy filmről vagy regényről kell 
kritikát írni és beküldeni, amely 
alapján már rangsoroljuk a je-
lentkezőket. Az általános isko-
lások a fit.mcc.hu webhelyen 
jelentkezhetnek augusztus 
közepéig, a középiskolások a 
kp.mcc.hu oldalon regisztrál-
hatnak június 13-áig. 

– A Mathias Corvinus Collegi-
um az általános és középisko-
lák konkurens intézményének 
tekinthető?

– Nem. Semmiképp sem ver-
senyezni szeretnénk, hanem 
egyfajta „kiegészítő szolgál-
tatást” nyújtunk azon diákok 
számára, akik a közoktatáson 
felül szeretnének valami pluszt 
kapni.

FO
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KULTÚRA – HIRDETÉS

Folytatódik nagy sikerű műso-
runk, a Szekszárdi Értéktár!
Következő epizód:
Május 13.: Több mint múzeum 
– Babits Mihály szülőháza.

A Szekszárdi Értéktár című 
műsorunkban a helyi értéktárba 
felvett neves irodalmi személye-
ket, épületeket, képzőművészeti 
alkotásokat ismertetjük meg a 
közönséggel. Célunk, hogy fel-
hívjuk a figyelmet arra, milyen 

értékek vesznek körül minket. A 
műsor készítése során több intéz-
ménnyel – például a múzeum, a 
megyei könyvtár, civil szerveze-
tek – is együttműködünk.

A korábbi összeállításokat 
Facebook-oldalunkon és You-
Tube-csatornánkon találják. 
A Szekszárdi Értéktár minden 
csütörtökön, este hat órától je-
lentkezik új adással. A műsor-
változás jogát fenntartjuk!

FOTÓ: KISS ALBERT

Babits Mihály szülőházaBabits Mihály szülőháza

(06295)

(06296)

Bemutatjuk a kincseketBemutatjuk a kincseket
Szekszárdi ÉrtéktárSzekszárdi Értéktár

verőérbetegség vizsgálata,
kezelése

visszérbetegség vizsgálata,
kezelése

szkleroterápia-visszér injekciós
kezelése

Rendelés: péntekenként

Spirit
Egészség
Centrum

7100 Szekszárd, Ybl M. u. 3.
E-mail: info@spirit-center.hu
Bejelentkezés: 06–74/501–080
H–P.: 08:00–21:00 óráig

Dr. Sínay László PhdDr. Sínay László Phd
érsebész főorvos

Dr. Zólyomi Annamária
radiológus szakorvos

Dr. Kovács Gyula Barna
plasztikai sebész,
klinikai főorvos

VÉRVÉTEL (kedd, csütörtök)
07:30 – 11:00 óráig

Dr. Borsós IlonaDr. Borsós Ilona
radiológus szakorvos

Dr. Ember ÁgostonDr. Ember Ágoston
általános sebészet,
proctológia

ULTRAHANG-MAGÁNRENDELÉS
EMLŐ ULTRAHANG

Has, kismedence, nyaki, 
lágyrész, pajzsmirigy, carotis, 

ízületi, térd, váll vizsgálata
Rendelés: páros hét, kedd

Sérvek, pajzsmirigy, vastagbél,
végbél, epehólyag kezelése,

sebészete, aranyerek gyűrűzése
Rendelés: páros hét, hétfő 

10:00–14:00 óráig

ULTRAHANG-MAGÁNRENDELÉS
Komplex csecsemőszűrés és carotis.
Has, kismedence, nyaki, lágyrész, 

pajzsmirigy, ízületi, térd,
váll vizsgálata

Rendelés:
minden második hétfőn

plasztikai műtétek, botox, 
ajakfeltöltés, anyajegylevétel

Rendelés: keddenként

SARS-CoV-2 IgG
• Általános állapotfelmérés

• Daganatszűrések
• Diabetes csomagok

• Pajzsmirigy csomagok
• Prosztataszűrés

• Allergia csomagok
• Kismamáknak cukorterhelés

Corden hivatalos partner

(06294)
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(06299) Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Mátyás király u. 8.
Tel.: 06–74/414–212
web: www.diaketkeztetes.net

RENDELÉSLEADÁS: 08:00 – 13:00 
e-mailben:

rendeles@diaketkeztetes.net
telefonon: 06–20/210–8961

Az ételek elvitelre, vagy házhozszállítással
is kérhetők. Az ételeket saját dobozaink-
ban tudjuk biztosítani, a csomagolás díja
50,- Ft/doboz. A kiszállítás díja 1.450,- Ft

felett ingyenes, alatta +250,- Ft.

Jó étvágyat kívánunk! Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk!
(06289)

MENÜ Május 10. Május 11. Május 12. Május 13. Május 14.

„A”
1350 Ft

Csirkeraguleves Tojásleves Marhahúsleves Tejfölös
burgonyaleves

Zeller-
krémleves

Grízes tészta,
házi barack-

lekvár

Zöldborsó-
főzelék, rántott 

csirkemell

Főtt marhahús,
paradicsom-

mártás,
sós burgonya

Budapest ragu,
párolt rizs

Búbos csirke-
combfilé,

petrezselymes
burgonya,

savanyúság

„B”
1350 Ft

Csirkeraguleves Tojásleves Marhahúsleves Tejfölös
burgonyaleves

Zeller-
krémleves

Csülök
Pékné módra,

savanyúság

Pásztor-
tarhonya,

savanyúság

Sonkával-sajttal
töltött sertés-
borda, párolt 

rizs, friss saláta

Hawaii 
csirkemell,

fűszeres 
parázs-

burgonya

Bolognai 
spagetti,

trappista sajt

Napi
ajánlat
1250 Ft

Trappista sajt 
rántva,

csiperkés 
jázmin rizs,

tartármártás

Trappista sajt 
rántva,

csiperkés 
jázmin rizs,

tartármártás

Trappista sajt 
rántva,

csiperkés 
jázmin rizs,

tartármártás

Trappista sajt 
rántva,

csiperkés 
jázmin rizs,

tartármártás

Trappista sajt 
rántva,

csiperkés 
jázmin rizs,

tartármártás

Fitness
ajánlat
1450 Ft

Tejszínes-
füstölt sajtos 

csirkecombfilé,
zöldséges 

bulgur

Tejszínes-
füstölt sajtos 

csirkecombfilé,
zöldséges 

bulgur

Tejszínes-
füstölt sajtos 

csirkecombfilé,
zöldséges 

bulgur

Tejszínes-
füstölt sajtos 

csirkecombfilé,
zöldséges 

bulgur

Tejszínes-
füstölt sajtos 

csirkecombfilé,
zöldséges 

bulgur

ÁLLÁSHIRDETÉS
ÉpítőiparbanÉpítőiparban és
csőszerelésbencsőszerelésben

jártas szakembereket 
keresünk Szekszárdra.

Telefon:
+36–30/2888–458

(06287)

BŐRGYÓGYÁSZATIBŐRGYÓGYÁSZATI
MAGÁNRENDELÉS
Dr. Pere TímeaDr. Pere Tímea

HELYE: 
Ergonom | Szekszárd, Tartsay u. 16.

RENDELÉSI IDŐ:
kedd 15:30 órától
BEJELENTKEZÉS:

hétfő – péntek: 10:00–19:00 óráig
06–20/443–760306–20/443–7603

(06288)

REUMATOLÓGIAI MAGÁNRENDELÉS
Dr. NEMES ADRIENN

reumatológus főorvos
7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 16.

(ERGONOM)
Rendelési idő:

szerda 16:00 – 19:00 óra
BEJELENTKEZÉS:

telefon: 06–20/997–0376
e-mail: drnemesadr@hotmail.com

(06293)

700 m700 m22-es-es
RAKTÁRHELYISÉGRAKTÁRHELYISÉG

SzekszárdonSzekszárdon
bérbe adó.bérbe adó.

ÉRDEKLŐDNI:ÉRDEKLŐDNI:
06–30/555–776206–30/555–7762

(0
63

04
)

FFOGORVOSI MAGÁNRENDELÉSOGORVOSI MAGÁNRENDELÉS

Dr. Schárer LászlóDr. Schárer László
Fogpótlás!Fogpótlás!

Kedd, szerda, péntek:Kedd, szerda, péntek:
14:30 – 17:30 óráig14:30 – 17:30 óráig

7100 Szekszárd, Jókai u. 22.
Telefon: 06-30-93-63-569(0

63
05

)

Szekszárd belvárosbanSzekszárd belvárosban
üzlethelyiségüzlethelyiség

KIADÓKIADÓ
2021. március 2021. március 

hónaptól.hónaptól.

ÉRDEKLŐDNI:ÉRDEKLŐDNI:
06–30/555–776206–30/555–7762

(06303)

(06298)
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A tanár többé már 
nem az igazság 
letéteményese

Az online oktatást tanulni kell – Aki kimarad, lemarad
Mit hoz a jövő? (4. rész)

A robottanár. Hello Sophie, 
Goodbye Piroska néni! Szöul, 
Dél-Korea. Robotok autókat 
szerelnek össze, bombá-
kat hatástalanítanak, távoli 
bolygókat figyelnek meg, de 
vajon tanítani tudnak-e? 

Dr. Bajner Mária

A koreai Institute of Science and 
Technology kutatói úgy vélik, 
hogy igen, ezért egy sereg robo-
tot fejlesztenek, amelyek majd 
iskolákban fognak angolt taní-
tani. Ennél bonyolultabb online 
oktatási kezdeményezés még 
nem volt. A kutatók tetőtől talpig 
megtervezik Sophie-t, a robotot – 
igyekeznek játékosságot és a sze-
rethetőséget keltő arcvonásokkal, 
kellemes hanggal, finom mozgás-
ra képes végtagokkal ellátni.

Hangsúlyozzák, hogy nem 
akarják gépekkel helyettesíteni 
a tanárokat, bár lesznek olyan 
órák, ahol robot fog irányítani, 
de egy oktatási asszisztens min-
dig kéznél lesz, hogy figyelje, mit 
csinálnak a gyerekek, és segítsen. 

A fenntartók azt remélik, 
hogy a robotok hosszú távon 
olcsóbbak lesznek, mint a kül-
földről toborzott angol taná-
rok: nem szegnek törvényt, 
nincsenek problémáik, nem 
keverednek konfliktusba, nem 
betegednek meg fáradhatatla-
nok. A gyerekek szerint Sophie, 
a robot elég jól tanít, ráadásul a 
szünetben is gyakorolhatnak, 
beszélhetnek vele angolul.

A technológia az oktatást job-
bá teheti. Ezt is teszi azáltal, hogy 
reflektálásra kényszerít, szabá-
lyoz, meghatározza a teendőket, 
és minderre az oktatónak időt 
kell szánnia. Ha olyan gépeket 
alkotunk, amelyek mindenre 
képesek, amire egy oktató képes, 
akkor azzal a saját vetélytársun-
kat teremtjük meg, gondolhatják 
a tanárok. 

A technológiában rejlő lehe-
tőségek üdvözlendők, de nem 
hasonlíthatók össze az agyak 
valós életében lezajó interak-
ciójával. Egy jó tanár például 
észreveszi, hogy mi jár a diák 
fejében, már akkor is, amikor 
azt a diák egyáltalán, vagy csak 
félig-meddig tudja megfogal-
mazni. Mivel tudja, hogy hogyan 
kapcsolódik a felmerülő gondo-
lat a tanult anyaghoz, azt is tudja, 
hogy hogyan kérdezzen, hogyan 
biztassa, bátorítsa, ösztönözze a 
diákot, súgjon, ha kell, azért, 
hogy rávezesse a megoldásra, a 
továbbgondolkodásra, a rátalálás 
örömére. De ahogy a techológia 
fejlődik, és egyre többet tudunk 
meg arról, hogyan tanulnak a 
diákok, és mely területen mi-
lyen oktatásmódszertant kell 
alkalmazni, még a legmenőbb 
egyetemek sem mondanak le 
arról, hogy bevessék a techno-
lógiai „csodafegyvereket” az 
oktatás folyamatába. A technika 
elérhető, csak meg kell tanulni 
használni. Nálunk is hozzáfér-
hetők a korszerű tanulástámo-
gató és -közvetítő rendszerek, 
szoftverek. Ez elengedhetetlen 
ahhoz, hogy közös kurzusokat 
indíthassunk külföldi partne-
regyetemekkel, és a hallgatók 
számára kitáguljon a világ. 

Nagyon kevés dolog van, ami-
re egy diák ne tudna rátalálni, 
ha tényleg rá akar. Sok diák az 
órán is felmegy a netre. Sok isko-
lában már így kezdődik az óra: 
vegyétek elő a telefonokat! Így 
az oktató nem annyira az igaz-
ság letéteményeseként lesz jelen, 
hanem sokkal inkább szerve-
zőként és irányítóként, olyan 
„mesterként”, aki távlatokat nyit 
és összefüggésekre hívja fel a 
figyelmet. Az ismeretszerzést 
támogató oktató cikkeket ajánl, 
kutatási eredményeket oszt meg, 
valamint eloszlatja a tévképzete-
ket és kiszűri a helytelen infor-
mációt. Olyan szakember, aki a 
partvonalról irányít, de szemmel 
tartja a játékot, és tudja, hogy mi 
folyik az „arénában”: visszajelez, 
kollaborál, támogat, de büntet is, 
ha kell.

Ahhoz, hogy ez jól működ-
jön, a diákoknak el kell sajátíta-
niuk az önálló tanulás kultúrá-

ját. Rá kell bírni őket arra, hogy 
aktív szerepet vállaljanak a tu-
dás megszerzésének folyama-
tában, ne passzív, hanem aktív 
befogadók legyenek. Erre nem 
mindenki képes, nincsenek 
kiforrott nézeteik, álláspontja-
ik, meg kell tanítani őket arra, 
hogy kell véleményt formálni. 
Az iskoláknak, a tanároknak 
vállalniuk kell az irányító, út-
mutató szerepet is. 

Az oktató olyan, mint az 
edzőtermi személyi edző. 
Egyénre szabott feladatokat 
ad, megtanítja a diákokat arra, 
hogyan kell gondolkodni, a 
rendelkezésre álló információ- 
halmazhoz jelentést hozzá-
rendelni. A jövő tanára coach, 
facilitátor, konzulens, mentor. 
Online környezetben, non-for-
mális, oktatási rendszeren 
kívüli tanulás során, ha nem 
is szűnik meg teljesen a tanár 
vezető vagy irányító szerepe, 
mindenképpen átalakul. Az 
alapvetően tárgyi tudás átadá-
sát célzó oktatásról való áttérés 
a hallgatócentrikus pedagógiá-
ra hatalmas feladat. Azt jelenti, 
hogy az oktatóknak újra kell 
gondolniuk, mit jelent tanítani, 
és mostantól elsősorban a hall-
gatók tanulási szükségleteit kell 
szem előtt tartaniuk.

A jó oktató olyan, 
mint a személyi edző

Tanár: gép vagy valódi
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EVANGÉLIUM

Az érettségi hete van mögöttünk, 
amikor – sok facebook feljegy-
zés szerint is – együtt dobbant 
a szívünk ifjainkkal. S a meg-
próbáltatás, illetve a próbatétel 
még nem is ért véget, hiszen so-
kan fognak az alsóbb osztályok-
ban is számot adni tudásukról, 
felkészültségükről az újra nyitó 
iskolákban. De mit is jelent fel-
nőtté válni? A válasz nem olyan 
egyszerű, hiszen felnőtté válni 
azt is jelenti, hogy valaki nem-
csak elér egy bizonyos életkort, 

hanem megérett, hogy független, 
önmagáról gondoskodni, és tet-
teiért felelősséget vállalni képes 
személy legyen. Sokan mosoly-
gunk ezen szavak olvasásakor, 
s feldereng előttünk ifjúságunk, 
a minket ért próbák, amik ne-
veltek, erősítettek, sikert vagy 
kudarcokat hoztak. Ez már a 
múlté! – legyintenénk. Ám a fel-
nőttség, az érettség – meggyőző-
désem – nem egy elért állapot, 
hanem megújulásra, újrarende-
zésre, növekedésre biztató örök 
feladat. Pál apostol is ennek ér-
telmében szól a nagykorúságról. 
Hiszen növekedni lehet (és iga-
zából kellene is!) lelki- erőben, 
bölcsességben, alázatban, türe-
lemben és nem utolsó sorban 
Krisztusban, a hitben. Micsoda 
örömteljes meghívás! Nem csak 

a húszéveseké a világ! Van lehe-
tőség a növekedésre életünk vé-
géig! 

Isten Szent Lelke ebben leg-
főbb segítőnk! Lelkesít, formál, 
csiszolgat, tanít, míg el nem ju-
tunk az Élet igazi ismeretére, 
Krisztus közelségére, Neki át-
adott életre. Emberi szinten az 
érettség az önállóság felelős vál-
lalásában ragadható meg, lel-
ki értelemben pedig az átenge-
désben, a vezetés átadásában, 
amely ismeretből és bizalom-
ból fakad. Adja Istenünk, hogy 
ifjaink bátran váljanak érett fel-
nőttekké, s mi mindannyian el-
juthassunk a lelki érettség szá-
munkra felkínált nagy örömére! 
Így legyen, ámen!

 Kaszóné Kovács Karola
 református lelkipásztor

MOZAIK

„míg eljutunk mindnyájan 
a hitnek és Isten Fia megis-
merésének egységére, a fel-
nőttkorra, a Krisztus teljes-
ségét elérő nagykorúságra” 
 Efézus 4:13

Május 1-jei rejtvényünk megfejtése: A munka ünnepe, A nevetés világnapja, Anyák napja.
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Lovász Jenő. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben. 

E heti rejtvényünk megfejtését május 13-án (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

Értesítés
A Szekszárdi Nyugdíjasok Terü-
leti Érdekszövetsége és a Tolna 
Megyei Vöröskereszt Nyugdí-
jas Alapszervezete értesíti tag-
jait, hogy 2021. május 17-én 
06:30–08:00 óra között füstölt 
áru, ételízesítő és tészta árusítást 
tart a Hunyadi u. 4. szám alatt.

Kérjük nyugdíjas tagjainkat 
a szájmaszk viselésére.

Kedves Olvasó!

A   Szekszárdi Vasárnap a szek-
szárdiaké! Számítunk Önre, 
Önökre! Jelezzék nekünk, hogy 
miről olvasnának szívesen a 
lapban. Várjuk javaslataikat. 

E-mail: szekvas@gmail.com., 
telefon: +36–74/506–467. 
 A szerkesztőség

Felhívás
Nyáron is a biztonságos hazai 
vérellátás érdekében! A Szek-
szárdi Területi Vérellátó 2021. 
május 31-től szeptember 6-ig 
kéthetente, 30.000,- Ft értékű 
ajándékutalványokat sorsol ki a 
nyári véradókampány sikeressé 
tételéhez! Kérjük, minél többen 
jöjjenek véradásra! Legyen Ön a 
szerencsés nyertes!

Közérdekű
közlemény

Szekszárd város Polgármes-
teri Hivatala a lakosság ré-
szére közterületi kiültetésre 
cserje osztást, valamint köz-
területi, ill. előkerti kiülte-
tésre, épületek homlokzat 
díszítésére kedvezményes 
virágvásárt szervez. A cser-
jeosztás és virágvásár idő-
pontja: 2021. május 10., 11. 
és 12-én 07:00–17:00óráig, 
a Páskum u. 5.sz. alatti te-
lephelyen (volt Caminus). 
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HELYTÖRTÉNET

A Szekszárdon 1794 augusztus 
7-én dühöngő tűzvész után új 
lendületet kapott a mezőváros 
fejlődése. Szekszárd apát-plé-
bánosa, Szluha György (1746–
1820) nevéhez fűződik a belvá-
rosi római katolikus templom 
(1802–1805), és az elemi iskola 
(1820–1821) felépítése. 

Korábban a Szarka utcában 
– a törvényszéki palota mö-
gött – volt iskola, ami szintén a 

tűzvészkor égett le a több mint 
hatszáz ház pusztulásakor. A 
plébánia után az új iskola volt a 
város második, emeletes épüle-
te. Bizonytalan alapokra épül-
hetett, több alkalommal mi-
nősült életveszélyesnek, mégis 
a lebontásáig (1979), több mint 
százötven évig szolgálta az ok-
tatásügyet a Garay téri-, az alsó- 
és az újvárosi iskolával. 

 K. J.

A várost nyugat-kelet irányban 
átszelő Séd-patak több hídja kö-
zül a nagy forgalmú Hármas-híd 
volt talán a legismertebb a régi 
szekszárdiak körében. Hírne-
vét annak köszönhette, hogy az 
észak-déli irányú Rákóczi utca 
– Széchenyi utca találkozásánál 
szolgálta a közlekedést, és a te-
her-forgalmú hidat a két oldalán 
kis gyalog-hidak egészítették ki. 
Nepomuki Szent János-szobor 
vigyázott az átkelőkre. Az első 

adat fahídként szól róla 1796-
ból, bár nyilván korábban is volt 
átjáró a Séden. Nagy esőzéskor 
úgy hömpölygött végig a váro-
son a patak, hogy elöntötte az 
alacsonyabban fekvő utcákat. 
1836-ban a polgárok sürgeté-
sére bolthajtásos változatú híd 
épült, ennek fakorlátos utóda 
élhet még sokak emlékezetében 
a Séd 1980-as évek elejétől (elő-
ször a hídig, majd tovább) tör-
tént lefedéséig.  K. J.

A honismeret elsősorban otthonismeret!

Ha közgazdász lennék, be kellene látnom, 
hogy a tájházainkban őrzött tárgyaknak, a 
paraszti életmód hajdan nélkülözhetetlen 
eszközeinek már nincs használati értékük, 
csereértékük is alig. Csupán értékük! Bár 
vannak nepperek, aki szívesen vásárolnak 
ilyen régi tárgyakat, hogy aztán jó pénzért 
adják tovább azokat ott – lehetőleg Német-
országban –, ahol mindezeket értéknek te-
kintik, és jó árat fizetnek értük. Hirdetéseik 
mindig olvashatók a reklámújságokban. Mi 
lehet az oka annak, hogy helyenként lelkes 
emberek évtizedekig tartó gyűjtő munká-
jának eredményeként felhalmozódott érté-
kek mennek veszendőbe, mert valakiknek, 

nekünk nem kellenek? Az egyik faluban el-
hunyt a gyűjtemény tulajdonosa, hagyatéka 
az évek során elkopott, jó ideig csak a tár-
gyaknak otthont adó házikó beszakadt tete-
je emlékeztetett arra, hogy ott ilyen értéktár 
volt. Apropó értéktár! Nagyszerű, hogy van 
értékmentő, számon tartó törekvés. Helyi 
és megyei értékeket vesz leltárba. Történel-
mi múltunkat gazdagító tett. Sok szimboli-
kus és valóságos kincset kell megmenteni a 
nemzet emlékezete számára. De ehhez kell 
tudni megőrizni is! Gyűjteni, rendezni, óvni! 
Sürgető kérdés: miért nem fér bele ebbe a 
törekvésbe Renkecz József, Sárszentlőrinc 
címzetes iskolaigazgatójának gyűjteménye? 

Több évtized alatt jött létre környezete ado-
mányaiból és saját gyűjtésből. Sok éve poro-
sodnak Uzdon és halnak meg tárgyak, írá-
sok; nemesi család és falusi kisiskola bútorai, 
a gyermek-mozgalom relikviái, Illyés Gyula, 
Lázár Ervin és mások helytörténeti emlékei. 
Fogyóban van a még ébren tartott remény, 
hogy ezekből egykor helytörténeti kiállítás 
lesz látható. K. J. 

Lassan oldódnak a szigorú korlátozások. 
Olvasóink figyelmébe ajánljuk a város kö-
zelében fellelhető kirándulásra érdemes 
helyket.

KITEKINTŐ 

EMLÉKNEK MEGMARAD

Elemi iskolaElemi iskola
a Béla király térena Béla király téren

HármashídHármashíd
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SPORT

A kiemelkedő eredményekhez elengedhetetlen 
a kiváló edzői munka

A sport mint humán ágazat 
nem hasonlítható a gazdaság 
más szektoraihoz. Az ered-
ményesség kritériuma a jó, 
perspektivikus, kulcsfontos-
ságú személyekre – játéko-
sokra, edzőkre – vonatkozó 
döntések meghozatala. Enél-
kül a befeketetett százmilliók 
sem garantálják a sikert. 

Zseljko Djokics edzővel be-
szélgettünk.

Bálint György

Magyar kupa győzelem, két 
harmadik hely a sorozatban, 
három magyar bajnoki ezüst, 
előbb negyeddöntő, idén pe-
dig harmadik hely a második 
számú kontinenstornán, az Eu-
rópa-kupában – és még sorol-
hatnák a KSC Szekszárd ered-
ményeit. 

Amikor arra keressük a vá-
laszt, hogyan érhetett el öt éven 
belül ilyen sikereket a KSC 
Szekszárd, óhatatlanul reflek-
torfénybe kerül a Vajdaságból 
érkező, negyvenes éveiben 
járó, nyelvünket jól beszélő, 
„magyarszívű” edző, Zseljko 
Djokics.

Kosarat a kispadról ő sem 
tud dobni, de a szerb tréner 
több olyan szakmai-módszer-
tani dolgot hozott a magyar 
kosárlabdasportba, amely  újat 
mutat a hazai gyakorlatban és 
el is tér attól. Ezért is mozgatott 
meg minden követ 2016 febru-
árjában, a bajnokság közepette 
a KSC Szekszárd vezetése az 
akkor szabaddá vált edző szer-
ződtetésére.

Munkamániásnak tartja ma-
gát jónéhány edző, ám hogy mit 
rejt ez a szó valójában, azt talán 
legplasztikusabban Zseljkó Djo-
kics egy-egy napja mutatja.

– A napom azzal kezdődik, 
hogy két gyermekemet, Annát 
és Márkót elviszem az óvodába, 
illetve az iskolába. Általában ki-
lenc órára megérkezem Pécsről 
Szekszárdra, és ha van meccs, 
ha nincs, este hétig az edzéssel, 
a csapattal az egyes játékosok-
kal, különösen a fiatalokkal fog-
lalkozom egyénileg is. 

Amikor idejöttem, megláttam 
Studer Ágiban a tehetséget. Már 
akkor sokat tudott, ami addi-
gi felkészítő edzőjét, „Harsit” 
– Harsányi Máriát – dicséri. 
Akkor azt mondtam, ebből a 

lányból magyar válogatottat és 
nemzetközi szinten is megha-
tározó irányítót kell képezni. 
Ahogy játszik a válogatottban, 
amit mutatott az Európa-kupa 
meccseken, ahogy vezéregyéni-
séggé vált a bajnoki döntőben 
a második meccsen, amennyi 
dicséret kap a szakemberektől, 
nos, ez nekem mint edzőjének 
is sokat jelentő visszaigazolás.

– Ugyanígy fontos a többi 
élvonalra alkalmas tehetség. 
Örülök Gereben Lívi visszaté-
résének, aki a szörnyű betegség 
miatti egyéves kihagyás után 

erre képes a magyar bajnoki 
döntőben, vagy éppen az Eu-
rópa-kupa négyes döntőjében. 
Itt van kezünkben egy újabb 
tehetség, Miklós Melinda. Ör-
vendetes módon jönnek tehát 
a szekszárdi utánpótlásból az 
újak. Sokat, célirányosan, sze-
mélyre adaptáltan és nagyon 
keményen kell dolgozni velük, 
megszüntetve a még létező 
gyengéiket.

Ezen a téren alighanem ide-
haza a legjobb a KSC, ám a fel-
nőtt csapat hazai és nemzetközi 
versenyképességét továbbra is 
elsősorbana minőségi légiósok 
határozzák meg. 

– A légiós esetében az a fon-
tos, hogy képes legyen csapat-
ban, a csapat alaptaktitkájához 
igazodva kifejteni egyéni tudá-
sát. Ha ezt nem tudja, lehet bár-
milyen jó játékos, nem szerződ-
tetjük. A másik pedig, hogy az 
életvitele abszolút összeegyez-
tethető legyen az élsporttal!

A KSC Szekszárd esetében 
a jövőre nézve fontos kérdés, 
hogy mi lehet ilyen sikerek után 
a reális cél: a hazai bajnoki cím 
megszerzése az ellen a Sopron 
ellen, amely már tartósan Eu-
rópa négy legjobb csapata közé 
tartozik az Euroligában, és el-
menni döntőig a Európa-kupá-
ban, vagy kiharcolni az elitligá-
ban való szereplést?

– Nagyon szeretném, ha ez 
lenne az irány. Ehhez persze 
legalább két olyan extralégi-
ós szerződtetése is kell, mint 
Dewana Bonner, aki sajnos, 
már nem tudott rendelkezé-
sünkre állni a bajnoki dön-
tőben, és szükséges a magyar 
mag megtartása is. Ami az új 
csapatot illeti, ez még képlé-
keny, hiszen a külföldi játéko-
sokkal most zajlanak a tárgya-
lások. Örömmel venném, ha a 
sikereink hatására több, fiatal 
magyar tehetséget tudnánk 
igazolni, akiket még jobb for-
mába hozhatnánk. Ez egy edző 
számára mindig nagyon szép, 
egyben nehéz feladat.

Sajátos délszláv stílus 
+ munkamánia =  

nemzetközi
versenyképesség

FO
TÓ

K
: K

IS
S 

A
LB

ER
T



14 2021. május 9.KÖZÉLET

Új bizottsági struktúra
A kevesebb bizottságtól hatékonyabb és olcsóbb működést vár a polgármester

A hatékonyság és a takarékos-
ság jegyében a korábbi öt he-
lyett három állandó bizottság 
működésére tesz javaslatot Ács 
Rezső polgármester. Az előter-
jesztésről kikérte a közgyűlési 
frakciók véleményét is. Az Éljen 
Szekszárd érdemben nem vála-
szolt, a Fidesz-KDNP frakció 
pedig más módon osztaná újra 
a bizottságokat.

Az egyes bizottságok összetéte-
le a polgármester javaslata alap-
ján az alábbiak szerint alakulna:

 1.) Gazdasági és pénzügyi 
bizottság: A bizottságba 3–3 
fő delegálására lenne jogosult 
mindkét frakció. A bi-
zottság hetedik tagjára 
a polgármester tenne 
javaslatot.
 2.) Humán ügyekkel 
foglalkozó bizottság: 
A bizottságba 3–3 
fő delegálására len-
ne jogosult mindkét 
frakció. A bizottság 
hetedik tagjára vo-
natkozóan a polgár-

mester azt javasolja, hogy a 
két frakció együttes javaslatot 
fogalmazzon meg.
 3.) Szociális, környezeti és 
fenntarthatósági ügyekkel 
foglalkozó bizottság: A bi-
zottság elnökének Zaják Rita 
önkormányzati tanácsnokot, 
független önkormányzati 
képviselőt javasolja a polgár-
mester. A bizottságba mind-
két frakció 2–2 fő delegálásá-
ra lenne jogosult. A bizottság 
hatodik tagjára Zaják Rita 
önkormányzati tanácsnok, 
hetedik tagjára pedig a pol-
gármester tenne javaslatot.

Ács Rezső a sajtótájékoztatón 
elmondta, a bizottsági struktú-
ra átalakításával tükröződne a 
2019-es önkormányzati válasz-
tás eredménye: 
•  Fidesz-KDNP: 12 219 szavazat
•  Éljen Szekszárd: 12 173 sza-

vazat
A 2019-es önkormányzati 

választás után a Fidesz-KDNP 
frakció 8, míg az Éljen Szekszárd 
frakció által delegált személyek 
27 bizottsági helyet kaptak a ko-
rábbi három helyett felállított öt 
állandó bizottságban. 

Ez gazdaságossági számítá-
sok szerint éves szinten 32 mil-

lió forinttal több kiadást 
jelentett, mint korábban, 
továbbá a polgármesteri 
hivatal egyes osztá-
lyai számára rendkívül 
nagy többletmunkát is 
eredményezett, amelyre 
tekintettel több jó szak-
ember is a távozás mel-
lett döntött.

Az új bizottsági struk-
túra felállításával meg-

takarított pénz az áprilisban 
létrehozott „újraindítási alap-
ba” kerülne, amelynek forrása-
ival a helyi családi, mikro- és 
kisvállalkozások járvány utáni 
újraindulását segítené az ön-
kormányzat. Ezzel kapcsolatban 
a Korcsmár István vezette, vál-
lalkozókból álló kerekasztal már 
elkészítette javaslatát a pályázati 
felhívásra, ez rövidesen meg fog 
jelenni – mondta Ács Rezső.

Az új struktúra magában 
hordozza annak lehetőségét 
is, hogy a legfontosabb dönté-
sek a b izottságoktól – főleg a 
Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottságtól – visszakerüljenek 
a közgyűlés jogkörébe, így újra 
a nyilvánosság előtt mondják ki 
a végső szót a közérdeklődésre 
számot tartó ügyekben.

A bizottságokról a végső dön-
tés napokon belül megszületik, 
a polgármester még Gyurkovics 
János alpolgármester és Zaják 
Rita tanácsnok véleményét is 
kikéri addig. Ha az Éljen Szek-
szárd frakció nem javasol tago-
kat, akkor a közgyűlés nevében 
a polgármester tölti majd fel a 
bizottságokat.

 Önkormányzati Sajtóiroda

Újabb munkák kezdődnek a 
Palánki hídnál - az út és a vízi 
kiszálló is megépülhet nyárra.

A pandémia idején a szoká-
sosnál is fontosabb, hogy minél 
több fejlesztés induljon el – 
mondta Ács Rezső polgármes-
ter a munkaterület átadásakor. 
A Sió projekt egy olyan nagy 
összefogás eredménye, amely-
nek csak a Szekszárdot érintő 
része 300 millió forint nagyság-
rendű beruházást generál. 

A Tolna Megyei Önkormány-
zat Ozorától Szekszárdig 70 ki-
lométeren épít vízi turisztikai 
útvonalat a Sió csatornán 12 
megállóval. Ehhez a töltésen ke-
rékpárút is csatlakozik. A város 
a Szekszárdi Kajak Kenu Spor-
tegyesülettel közösen valósítja 
meg a projekt szekszárdi vonat-
kozású részét. Ennek kapcsán 
egy turisztikai célú fogadóépü-
let már szinte teljesen elkészült, 
de még több alapinfrastruktú-

ra-fejlesztés van hátra . Ezek 
esetében most történt meg a 
munkaterület átadása. 

A kivitelezés részeként több 
mint 100 méter ivóvízvezeték 
épül vasbeton vízmérő aknával 
együtt. A nyertes cégek feladata 
egy 130 méter hosszú, 4 méter 
széles aszfalt burkolatú út épí-
tése, valamint 16 gépjármű el-
helyezésére alkalmas 420 négy-
zetméteres parkoló, illetve 48 
méter kerékpárút megépítése is. 

A turisztikai fogadóépület 
mellett létesül egy 180 négy-
zetméter alapterületű fedett 
pihenőhely, valamint elkészül a 
Sió csatornán egy kiszállóstég, 
illetve egy motorcsónak-lee-
resztő sója, amelynek megkö-
zelítésére vasbeton szerkezetű 
töltésátjárón keresztül lesz le-
hetőség.

Jámbor Attila, a Szekszár-
di Kajak-Kenu Sportegyesület 
ügyvezetője elmondta, hosszú-
távú cél, hogy a turizmus és a 
versenysport egy telephelyen, 
de elkülönítve működhessen. 
Ehhez több fejlesztésre lesz 
szükség a jövőben, viszont az 
országos szövetségtől sok segít-
séget kapnak, nem utolsósorban 
eredményességük okán is.

A kivitelezők a munkákkal 
néhány hónap alatt végezhet-
nek, így nyár közepére elké-
szülhet a Sió projekt szekszárdi 
állomása.

 Önkormányzati Sajtóiroda

Folytatódik a Sió projektFolytatódik a Sió projekt
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Fogadóórák
•  Ács Rezső polgármester

Polgármesteri Hivatal (Béla király 
tér 8.). Tel.: 06–74/504–102, e-mail:
polgarmester@szekszard.hu

•  Dr. Gábor Ferenc jegyző
Polgármesteri Hivatal (Béla király 
tér 8.). Előzetes bejelenkezés alap-
ján: 06–74/504–103.

•  Gyurkovics János alpolg. (3. vk.) 
Tel.: 06–30/994–8754, e-mail: 
gyurkovics.janos0915@gmail.com

• Zaják Rita tanácsnok
Tel.: 06–30/370–8930, 
e-mail: zajak.rita@gmail.com

•  Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér
képviselő 1. vk.
Tel.: 06–30/278–6433, e-mail: 
szekszard1.korzet@gmail.com

•  Csötönyi László képviselő 2. vk.
Tel.: 06–30/508–6548, 
e-mail: csotkelaci@gmail.com

•  Csillagné Szánthó Polixéna 
képviselő 4. vk.
Tel.: 06–30/418–1368,
e-mail: cspolix@gmail.com

• Illés Tamás képviselő 5. vk.
Tel.: 06–30/937–2548, 
e-mail: illtama@gmail.com

• Murvai Árpád képviselő 6. vk.
Tel.: 06–30/203–6169, e-mail: 
murvaiarpad01@gmail.com

• Rácz Zoltán képviselő 7. vk.
Tel.: 06–30/933–5072,
e-mail: raczstudio@gmail.com

• Faragó Zsolt képviselő 8. vk.
Tel.: 06–20/933–2888, 
e-mail: zsfaresz@gmail.com

• Gulyás Róbert képviselő 9. vk.
Tel.: 06–70/366–2371, e-mail:  
robert.gulyas1965@gmail.com

• Máté Péter képviselő 10. vk.
Tel.: 06–20/942–7848, e-mail:  
matepetersandor@gmail.com

• Kővári László képviselő
Tel.: 06–20/457–4202, 
e-mail: kovaril@tolna.net

•  Móra Viktória képviselő
Tel.: 06–70/602–6525, 
e-mail: moravicky76@gmail.com

• Bomba Gábor képviselő
Tel.: 06–20/980–4967,
e-mail: gbomba70@gmail.com

MOZAIK

Adom az adóm…
csatlakozz Te is!

Az adónk 1% felajánlása a támo-
gatás legegyszerűbb módja: csu-
pán néhány kattintás, és 0 Ft-ba 
kerül a felajánlónak. Az így meg-
szerezhető anyagi erőforrás ha-
talmas segítség a szervezeteknek. 
A felajánlóknak pedig megadja 
egy fontos ügy támogatásának 
élményét. A társadalmi fele-
lősségvállalás egyik alappillére, 
bárki számára könnyen elérhető. 
Alapja lehet további adományo-
zási szokás és felelősebb gondol-
kodás kialakításának.

Támogassa Ön is az 1% fel-
ajánlásával a kiválasztott civil 
szervezetet. (A támogatható 
civil szervezek listája elérhető a 
civiltolna.hu oldalon.)

Korszerűsítik a buszmegállókat
Az önkormányzat által kijelölt tizenegy helyszínen 
korszerűsítik a buszmegállókat Szekszárd jellem-
zően külterületi részein – jelentette be Ács Rezső 
polgármester Gyurkovics János alpolgármesterrel 
közösen tartott sajtótájékoztatóján. Ez a legtöbb 
esetben azt is jelenti, hogy ezután fedett helyen 
várakozhatnak majd az utasok. A fejlesztésre a 
Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány pá-
lyázatán nyert több mint 12 millió forintot a vá-
ros, amihez valamivel több, mint kétmillió forint 
önerőt kell biztosítani, így a támogatási arány 85%. 

A kivitelezés befejeztével konzolos paddal és 
szemeteskosárral ellátott várók teszik majd kom-
fortosabbá az utazást. Ahol szükséges, a várossal 
szerződésben álló Kész Kft. a buszvárók betona-
lapjait elkészíti, az építmények leszállítására pedig 
közbeszerzést ír ki az önkormányzat. A fejlesztés 
koordinációjával Gyurkovics János alpolgármes-
tert bízta meg Ács Rezső.

Szekszárdon valamivel több mint száz buszme-
gálló található. Ezek közül jelenleg nyolcvan darab 
fedett buszváró. Ezek száma nő most nyolcvanki-

lencre. A várók többségét lakos-
sági kérésre az elmúlt években 
már felújították, – mondta Ács 
Rezső – így elenyésző azok szá-
ma, amelyek rossz állapotban 
vannak. A város célja továbbra is 
az marad, hogy a lakossági igé-
nyeknek megfelelően a leromlott 
állapotú várókat kicseréljék, ahol 
pedig még egyáltalán nincs, oda 
fedett buszvárót építsenek, így a 
következő években is lehet szá-
mítani hasonló beruházásokra.

 Önkormányzati Sajtóiroda

Az alábbi helyszíneket érinti a mostani fejlesztés:
• Csatári u., Harangláb városközpont irány
• Csatári u., Harangláb a város széle felé irány
• Szőlőhegy u. 94., városközpont irány
• 56-os főút Szőlőhegy Bátaszék irány
• MOL benzinkút előtt (Béri B. Á u.) városközpont irány
• 56-os főút Ebes puszta Bátaszék irány 
• 56-os főút Szeszfőzde buszváró Bátaszék irány
• Metallo-Pont előtt (Palánki út) város felé vezető irány
• Zöldkert u. végállomás csere
• Szüret u., városközpont irány
• Alisca utca

Felhívás
Tisztelt Utazóközönség! A KTI 
Nonprofit Kft. megkezdte a 2021. 
december 12-től életbe lépő 
2021/2022. évi vasúti és autóbusz 
menetrend tervezetének előké-
szítését. A közösségi közlekedés 
színvonalának javítása érdekében a 
társaság célja a menetrend módosí-
tását igénylő javaslatok, észrevételek 
összegyűjtése. Ennek érdekében a 
KTI Nonprofit Kft. várja az önkor-
mányzat véleményét is az új menet-
rend elkészítésével kapcsolatban. 

Kérjük a lakosságot, amennyiben 
az országos vagy regionális vasúti 
és autóbusz járatok közlekedésével, 
menetrendjével kapcsolatban bár-
milyen észrevétel, javaslat merül 
fel, azt 2021. május 11-ig küld-
jék meg elektronikusan a herner.
laszlo@szekszard.hu címre, vagy 
jelezzék telefonon a 74/504–137-
es telefonszámon. A kérelmeket 
összesítjük és továbbítjuk a menet-
rend előkészítését végző szervezet-
nek. Közreműködésüket köszönjük!
 SZMJV Polgármesteri Hivatal 
 Városfej. és Üzemelt. Igazg.

Ügyintéző Intézmény Májusi
beszedés

Június 
térítési díj

Június
pót beszedés

Kelemenné
Bősze 
Szilvia

Garay J. Általános Iskola 05.03. 05.17. 06.07.
PTE Kelemen E. Eg.ügyi 
Tech. és Szakképző Iskola 05.12. 05.26. 06.09.

I. Béla Gimn. és Kollégium 05.10. 05.10. 06.14.
Garay János Gimnázium 05.05. 05.19. 06.02.

Gombay 
Szilvia

Babits M. Általános Iskola 05.11. 05.25. 06.08.
Baka I. Általános Iskola 05.06. 05.20. 06.03.

Dienes V. Általános Iskola 05.04. 05.18. 06.01.

Intézményi étkezési térítési díjak
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Szolgáltatásaink:
• Fürdőszoba-, vizesblokk-felújítás
• Ingatlanok komplett felújítása, átalakítása.
• Egyéb kőműves-, és lakatosmunkák.
• Új épületek, lakások teljes körű kivitelezése.

Víz-, gáz-, fűtés- és villanyszerelés, burkolás!

GYORSSZERVIZ!
Víz-, gáz-, fűtés- és villanyszerelés, burkolás!

GYORSSZERVIZ!

Új gázbekötések, mérőfelszerelések.
Egyszerűsített gázkészülékcserék.

Telefon: 06–30/26–80–777

Dugulás-
elhárítás!

(06286)

HIRDETÉS

(06284)

PANTEON TEMETKEZÉS Teljes körű temetkezési szolgáltatás
7100 Szekszárd, Alkotmány u. 1. • +36–74/511–755 

• +36–20/480–84–84 • Készenlét: 0–24 óráig, tel.: +36–20/941–3376
www.panteon-temetkezes.hu • www.panteonkft .eu

(06285)

Iparterületen (Tartsay V. u. 6., volt Patyolat udvar) 
150 nm2 alapterületű ingatlan (műhely, irodahely-
ség, szociális helységek, öltöző, zuhanyzó, raktárhely-
ség), 450 nm2 füves, lekerített zöld területtel ELADÓELADÓ. 

E
L
A
D
Ó ÉRDEKLŐDNI: 20/325–4223 (06301)

(06291)

(06302)

(06292)

BIRÓ ARANKABIRÓ ARANKA  Vérvételi Pont Vezető

• Inzulinrezisztencia vizsgála�  csomag
•  Pajzsmirigy-kivizsgálás 
• Menedzserlabor
•  Daganatszűrési csomagok
• Allergia kivizsgálási csomagok
• PSA-szűrés
•  Étel- és pollenallergia csomag
• Táplálékintolerancia
•  Laktózérzékenység gene� kai szűrése

| NYITVATARTÁS | hé� ő, szerda, péntek • 07:00 – 11:00 óráig
| BEJELENTKEZÉS | mobil: +36–30/590–2404 • 11:00 – 16:00 óráig
| ERGONOM Épülete | 7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 16.

(06300)

ÚJDONSÁG!
Online bejelentkezési

lehetőség:
www.sugo-lab.hu


