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Mi a család 
mostanában?
c salá d i tito k , hogy egyik 
nagyapám zabigyerek volt. 
Nagy szégyen volt lányfejjel 
szülni a m últ század elején, s 
a társadalmi hátrány a gyere
keket is érintette, m int ahogy 
ez olvasható a kor szépirodal
mában. Nem is olyan régen, 
még a csecsemőgyilkosságok 
esetében is figyelembe vet
ték, hogy társadalmi megve
tés sújtja a leányanyát. 
m a  m e g  a tágabb családban 
akad, akinek három gyerme
ke van, két kapcsolatból, de 
nős még egyszer sem volt. 
Nincs is jele, hogy „családot 
akarna alapítani”, mondaná 
kedvenc nagyanyám, csak
hogy ő már kettőt is alapított. 
Csak az egyikből hamarosan 
csonka család lett, ugyan
akkor a gyerekek testvérnek 
tek in tik  egymást. Vannak 
ennél bonyolultabb összetéte
lű családok is. Ahogy Karinthy 
Frigyes írta: a maga meg 
az én gyerekem veri a m i 
gyerekünket. És akkor még 
nem szóltunk a számos nagy
szülőről.
m a n a p sá g  a házasságon kí
v ü li gyermekvállalás sem 
tartozik a különleges jelen
ségek közé. Elterjedtsége 
okán már társadalmilag is 
elfogadott. Az adatok szerint 
a 20 és 24 év közötti nők 
több m int 60 százaléka vá
lasztja az élettársi viszonyt. 
Az 1970-es évek elején ez az 
arány mindössze 2 százalék 
volt.
a jog megpróbált rendet ten
ni, de több gondot okozott, 
m int amennyit megoldott. Az 
új családvédelmi és támoga
tási törvények családfogalma 
m iatt az ombudsman az al
kotmánybírósághoz fordult, 
mert azok a klasszikus, há
zasságon alapuló családfoga
lomból indulnak k i. Szerinte 
a szűkített fogalom szükség
telenül és aránytalanul kor
látozza a nem házasságban 
élők egyenlő méltósághoz, 
valam int magán- és családi 
élethez való jogát. Ráadásul 
a gyerekek kerülhetnek hát
rányba.

Harmónia földön és vízben
g y e r m e k e g y ü t t e s  Tegnap még a közönség is úszott a boldogságtól

A  ke llem es fürdőzést követően a tehe tséges erdélyi f ia ta lo k  fü le t gyönyörködte tő koncerte t a d ta k  tegnap  a szekszárdi é lm ényfürdőben

A szekszárdi élményfür
dőben koncertezett teg
nap a híres Szentegyházi 
Gyermekfilharmónia 
Együttes. A 140 tagú csoport 
idén 30 éves, a megyébe há
rom busszal érkeztek.

M olnár Ágnes

-  Szuper jó ez a szekszárdi él
ményfürdő, nálunk ilyen nincs 
is -  lelkendeztek a Szentegyhá
zi Gyermekfilharmónia Együt
tes tagjai. A már világhírűnek 
számító F ili dr. Tóth Csaba At
tila  a Léleképítő előadássorozat 
szervezőjének baráti meghívá
sára érkezett Tolna megyébe. 
Szekszárdon egyébként már 
többször is jártak, 2010-ben és 
2006-ban is ellátogattak ide, 
hogy koncertjeikkel lenyűgöz
zék a közönséget. Nem volt ez 
másként most sem, a csoport 
hétfőn Pakson, kedden délután 
Kölesden, este pedig Gyön- 
kön lépett fel, természetesen 
teltház előtt. Az utazás fára
dalm ait, na meg a fellépések 
izgalm ait a fiatalok tegnap a 
szekszárdi élményfürdőben 
pihenték k i, sőt, a délután fo
lyamán ott helyben koncertet 
is adtak, az érdeklődők legna
gyobb örömére.

A Romániából érkező száz
negyven általános- és közép- 
iskolás diák remekül érzi ma
gát. M int mondták, mindenhol 
nagyon kedvesen fogadták 
őket. Kölesden még csapatjáté
kokat is szerveztek a számuk
ra, a kedvencük az Egy perc és 
nyersz vetélkedő volt.

Péter Emese nyolc, Kará
csony Szidónia pe
dig négy éve tagja 
az egyesület kóru
sának, m indketten 
nagyon élvezik a 
koncertezést, plá
ne, am ikor külföldre utaznak 
emiatt. M in t mondták, vol
tak már Ausztriában, Német
országban, Szlovákiában és 
Belgiumban is, és mindenhol 
vastapssal jutalm azták a fel
lépésüket. A kü lfö ld i turnékat

a z  e g y ü t t e s  tevékenysége nép
művelői mozgalomnak is felfog
ható. Főcéljuk az énekes kultú
ra megteremtése és megőrzése, a 
családi muzsikálás hagyomány- 
nyá válása, a népi énekek és da
lok jelenléte a mindennapokban. 
Két alapítványuk is van, egy ro
mániai (Gyermekfilharmónia 
Alapítvány) és egy magyarorszá-

általában nyárra időzítik, de 
nem ritka  az sem, hogy télen, 
a karácsonyi szünetben vagy 
az azt megelőző időszakban is 
elutaznak. -  Ilyenkor elenged
nek m inket az iskolából -  ka
csintottak a lányok.

A Szentegyházi Gyermek
filharm ónia Együttes idén 30 
éves, vezetője a kezdetek óta 

Haáz Sándor zene
tanár. M in t mond
ta, az ő feladata 
igen hálás, legin
kább az apaságra 
hasonlít. Úgy fo

galmazott, a csoport egy igazán 
őszinte és tiszta lelkű társaság, 
soha semmi gond nincs velük. 
Nem is csoda, hogy majd meg
szakad a szíve, am ikor a felső
fokú tanulmányok vagy egyéb 
ok m iatt évente el ke ll köszön

n i (Szentegyházi Gyermekfilhar
monikusokért Alapítvány) szék
helyű. Szerencsére mindkettő 
nagyon sikeres, sorra érkeznek 
a felajánlások, és pályázatok 
útján is lehetőségük van a forrá
sok bővítésére. A baráti kapcso
latoknak is sokat köszönhetnek 
azonban, mint ahogy az jelen 
esetben is történt.

nie néhányuktól. Szerencsére 
azonban m indig több a jelent
kező, m int ahány gyereket fel 
tudnak venni, így verseny
helyzeteket teremt a számukra, 
hogy kiderüljön, k ik  a legalkal
masabbak és legelszántabbak 
közülük. Haáz Sándor egyéb
ként azt is fontosnak tartja, 
hogy minden családban legyen 
otthon hangszer.

Az elm últ harm inc év alatt 
már felnőtt egy generáció, így 
nem is csoda, hogy a tagok jó 
részének a szülei is oda tartoz
tak annak idején. így volt olyan 
pár is, aki szinte az együttes
ben házasodott össze. Sőt m i 
több, a zenetanárok is közülük 
kerültek ki.

Az egészen pontosan 139 er
délyi fia ta l közül egyébként 
95 a kórustag és 44 zenél va
lam ilyen hangszeren. Felcsen
dülnek fafúvósok, rézfúvósok, 
továbbá hegedűk, egy cselló és 
egy bőgő is.

A gyerekek és a kísérő taná
rok megyei elszállásolásában, 
étkeztetésében és a programok 
létrejöttében önkormányzatok, 
helyi cégek, vállalkozók és 
magánszemélyek is közremű
ködtek. A megyei turné zárása
ként az együttes tegnap este a 
szekszárdi belvárosi katolikus 
templomban adott koncertet.

■ A szekszárdi 
belvárosi temp
lomban adtak 
zárókoncertet

Több forrás táplálja a gyermekfilharmonikusokat

Aki tarlótüzet észlel, 
hívja a tűzoltókat
to lna  m e g y e  Belecskán, Re- 
gölyben és Döbröközön is 
volt tarlótűz tegnap. A lán
gokat időben megfékezték a 
helyi tűzoltóságok. A nagy 
szárazság m iatt kiemelten 
fontos ügyelni arra, hogy az 
autóból senki ne dobja k i a 
csikket, ille tve hogy a mező- 
gazdasági gépek könnyeb
ben hevülnek tú l. ■ M. Á.

Középmezőnyben a 
lakásárak a megyében
to lna  m e g y e  A z eladott laká
sok négyzetméterenkénti át
lagárát tekintve Tolna megye 
a középmezőnybe tartozik. 
Egy országos ingatlanközve
títő hálózat felmérése szerint 
megyénkben átlagosan 
146 123 forintot fizetnek a 
vevők a lakások négyzetmé
teréért. A legmagasabb árat 
Budapesten kérik (256 864 fo
rint), a megyék rangsorában 
pedig Somogybán (202 113 
forint). A legalacsonyabb árat 
Nógrád megyében kell fizet
ni, ahol 86 692 forintot kóstál 
egy négyzetméter. ■ V. M.

Új orvosi műszerekkel 
gazdagodtak az idősek
siMONTORNYA Több m int 
harmincezer forin t értékben 
adott át orvosi eszközöket 
Fung Istvánné önkéntes 
segítő az Őszikék Szociális 
Gondozási Központnak. Az 
Öregek Napközi Otthona egy 
vérnyomás- és egy vércukor- 
szint mérőt kapott tesztcsí
kokkal, a Támogató Szolgálat 
egy vérnyomásmérőt. A  pénz 
a Simontornyáért Közhasznú 
Közalapítvány Turi-m uri be
vételéből származik. ■ V. L.

Simontornya várát is 
bejárják a tanulók
s z á l k a  Harmadik éve tá
boroznak a szekszárdi Ba
ka István Általános Iskola 
kisdiákja i a névadójukról 
elnevezett alapítvány segít
ségével. Az intézmény 18 
felső tagozatos tanulója Szál
kán tö lti aktív pihenéssel 
az időt. A vasárnap záruló 
művésztáborban hangsúlyo
san esik szó az irodalomról, 
Baka István munkásságáról. 
A gyermekek kirándulnak 
is, ma Simontornya várával 
ismerkednek. ■ SZ. Á.

A bakra is felülhettek a Rotary-tagok
udvarház Nemzetközi ifjúsági lovastábort terveznek a jövő nyáron Szedresen
SZEDRES-SZEKSZÁRD Lovasko- 
csikázással kezdődött a Szek
szárdi Rotary Club kedd esti k i
helyezett összejövetele, amely
nek helyszíne a Szedresi Lovas 
Udvarház volt. A programon 
a tagok hozzátartozói közül 
is sokan részt vettek. A klub 
nemrég megválasztott elnöke, 
Evertse Marinus W illem  el
mondta: a Rotary és a lovas ud
varház között már korábban is 
volt együttműködés. Most azt 
tervezik, hogy jövő év júniusá
ban nemzetközi ifjúsági lovas
tábort rendeznek a szedresi lé
tesítményben. Ennek szervezé
sében ajánlotta fel a segítségét 
a Rotary. Egy ilyen tábor több 
előnyt is hordoz. Egyrészt elő- A k lub tagok  és hozzátartozóik lovaskocsis k irándu lás t te h e tte k

segíti Tolna megye tu risz tika i 
szempontból való népszerűsí
tését. Az udvarház nemzetközi 
kapcsolatai is erősödhetnek a 
program által, a tábor résztve
vői pedig megismerkedhetnek 
a Rotary szellemiségével.

Sebestyén Gyula, a lovas 
udvarház egyik tulajdonosa el
mondta: a feltételek egy nemzet
közi lovastábor megrendezésére 
is adottak. Idén tavasszal adták 
át a felújított ún. nagykastélyt, 
ahol nemrég már tartottak egy 
bentlakásos lovastábort. Az 
ellátás és az elhelyezés körül
ményei magas színvonalúak, a 
táborozóknak pedig reggeltől 
estig tartó lovas elfoglaltságot 
tudnak biztosítani. ■ S. K.
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