
TÁRLATNYITÓ  A  GÓLYA  UTCÁBAN

Sok mindent üzennek az idõsek munkái

Az õsz a legérettebb évszak: amit elvesz a virágokban, visszaadja a gyü-
mölcsökben. – ez a mondás jutott eszünkbe, amikor az Egyesített Szo-
ciális Intézmény május 4-én nyílt rendezvényére látogattunk el. A Gólya
utcában az idõsek munkáiból rendeztek szemet gyönyörködtetõ és szí-
vet melengetõ összeállítást.
A tárlat létrejöttérõl elöljáróban Hegedûs Emese mondott pár szót a
megjelenteknek, majd Horváthy Lenke tanítványa, az ifjú Csorbai Kata
adott elõ remekbe szabott népdalcsokrot. Ének után vers következett:
az otthon lakója, Kõhegyi Jánosné szavalta el Katona Bálint: Maradék
idõ címû költeményét.
„Azt hittük, hogy nem tudjuk, amit mégis tudunk. A kéz nem felejt, az
alkotás öröme mégis ott lebeg…” – kezdte megnyitóját Varga Veronika.
Az ESZI igazgatója kifejtette: az intézmény lakói és az Idõsek Klubja tag-
jainak kézimunkáiban a régmúlt, de még el nem feledett idõ lenyomatait
találjuk ott a kötésekben, horgolásokban, hímzésekben, festményekben,
rajzokban, foltvarrott terítõkben, gyöngyképekben, nemezelt tárgyak-
ban, amelyek egyszersmind az alkotás örömét is magukban hordozzák.
A rendezvényt és a kiállítók közösségét Cserdi Áron méltatta:
– E munkák már önmagukban is csodálatosak, de ha megismerjük a ké-
szítésük, a velük való munkálkodás hátterét, mozgatórugóit, akkor vél-
hetõen még szebbnek látjuk õket.
Alpolgármesterünk úgy vélte, e hímzések, terítõk, festmények és egye-
bek azt üzenik nekünk, hogy e korosztály képviselõi hisznek abban:
van még feladatuk, tenni- és szépíteni valójuk e világban. Hozzátette: a
szépkorúak nyilván elfogadják, hogy az élet múlik, az évek megállíthatat-
lanul peregnek, mégis, hittel, tettvággyal tekintenek a jövõbe.
Cserdi Áron megjegyezte: további fontos tanulsága e kiállításnak, hogy
értékvesztett, zûrzavaros világunkban is szüntelen alkotásra, a magunk
és mások gazdagítására biztatja a szemlélõt. Nem csupán a következõ
irodalmi mû gondolatiságát csodálhattuk, hanem azt is, hogy Kazinczi
Jánosné fejbõl mondta el a „Betegek imája” címû verses fohászt.
A tárlatot végignézve az az érzésünk is lehetett, hogy „csak” egy kiállítást
láttunk. Mégis, a többség valószínûleg inkább arra gondolt: valahol „ün-
nep” is volt ez az alkalom, ünnepe azoknak, akik töretlen hittel akarják
megmutatni nekünk az élet, a világ szépségeit.

ORSZÁGOS  HORGÁSZVERSENY  MOHÁCSI  ÁLLOMÁSSAL

Jönnek, pergetnek, halakat keresnek...

A lapunkhoz eljuttatott versenykiírásból kiderül: a 24 órás, páros, csó-
nakos pergetõverseny résztvevõi június 3-án és 4-én igyekeznek becser-
készni az itteni Duna-szakasz halait. Újdonság lesz idén, hogy mivel az
utánpótlás-nevelés kiemelt célja az egyesületnek és a horgászsport or-
szágos szakszövetségének is, a fiatal generáció képviselõit és családjukat
barátságos nevezési díjjal csábítják a mostani, háromfordulós sorozatra.
Vagyis, az apukák/anyukák a fiukkal vagy a lányukkal kedvezményes
áron kapcsolódhatnak be a küzdelmekbe.

A lebonyolításban közremûködõ, szintén ismert horgász, Rosta Endre
érdeklõdésünkre elmondta: csakúgy, mint a korábbi években, Mohács
most is igyekszik jó házigazdája lenni az eseménynek. Hozzátette: a ko-
moly felszereléssel érkezõ halfogók alkalmi táborát ezúttal is a Sokac-
rév fölötti parkolóban és a vele szomszédos füves területen alakítják ki.
Megtudtuk továbbá: a pergetõ triatlon mezõnye júliusban Madocsán,
augusztusban Kulcs térségében folytatja a dunai hal- és pontvadászatot,
a versengést az értékes díjakért. Reméljük, Mohácson görbülni fognak a
botok, a pecások szép halakkal és élményekkel térnek majd haza…

Tizenkettedik alkalommal
hirdette meg a Halfogók Baráti
Köre Egyesület
a Pergetõ Triatlont.
A rablóhalazók rangos, országos
versenyének elsõ fordulóját
ezúttal városunkban tartják.

(folytatás az elsõ oldalról)
A fából és fémbõl készült, sárga-zöld edények külseje eléggé elhaszná-
lódott az idõjárás ártalmai következtében, ezért nemrég elkezdõdött a
felújításuk. Az összesen huszonkét darabból egyelõre tizenegyet szállí-
tottak el az MVR Nonprofit Kft. telephelyére. Mivel egyenként több má-
zsát nyomnak részint a bennük lévõ, nagy mennyiségû föld miatt, a
mozgatásukat csak géppel lehetett megoldani. A szóban forgó edényeket
lecsiszolták, újrafestették és javították, ahol kellett, majd eredeti helyük-
re kerültek. A bennük lévõ növényzetet, elsõsorban a kúszóborókákat
visszavágták, tönkrement hajtásaikat eltávolították.
Akadnak más kertészeti teendõk is ez idõ tájt: a közelmúlt tartós esõzé-
sei miatt sajnos csak némi késéssel lehetett nekiállni az ostorfák alakí-
tó metszésének. A túlnõtt ágak visszavágása heteken át tart a Jókai, a
Dózsa György, a Szent János és a Szabadság utcában. Összesen nagyjá-
ból háromszáz ilyen példányon kell elvégezni ezt a mûveletet, amelyre
legutóbb két éve került sor.
Szó szerint nagy fába vágták a fejszéjüket azok, akik a Fogadalmi Temp-
lom mellett a növényzetben keletkezett károkat igyekeztek nemrég
felszámolni. Az elmúlt idõszak szokatlanul heves esõzései következté-
ben itt is alaposan felázott a talaj, az egyik ostorfa gyökérzete emiatt
tovább nem tudta megtartani a törzset és a kiterjedt lombkoronát: a kö-
zel 70 évesre becsült példány a templom melletti árkádsor tetejére dõlt.

Ültetnek, kivágnak, festenek...

A fa már eleve nem függõlegesen nõtt, ez pedig nagyban mérsékelte a
stabilitását. Kivágásában, a veszélyhelyzet elhárításában a katasztrófa-
védelem munkatársai vettek részt, a vastag törzs feldarabolását és a te-
rep rendezését egy erre szakosodott vállalkozás végezte el. A tekintélyes
korú fát betegség támadhatta meg, felszínre került gyökérzete láthatóan
nagyon elvékonyodott, meggyengült, terhét már nem bírta megtartani.

Hamarosan jövünk a részletes programmal!

Bajnokként lépnek pályára a mieink
A Baranya Vármegyei I. osztály lassan lezáruló küzdelemsorozatában a
Mohácsi TE 1888 labdarúgócsapata nem hagyott kétséget afelõl, hogy a
mezõny legjobbja. A mieink már a záróforduló elõtt bebiztosították baj-
noki elsõségüket. Kvanduk János fiai ennek tudatában vívják meg utol-
só párharcukat a Siklós FC ellen, ráadásul idehaza. A május 27-én szom-
baton sorra kerülõ, remélhetõleg gyõztes találkozó este fél 6-kor kezdõ-
dik, helyszín az Újvárosi Stadion. A lefújás után jöhet az önfeledt ünnep-
lés a szurkolókkal…


