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Komfortzaj
Azon tûnõdöm, miért gondolkodik annyit
az ember. Jár az agya, a szája, tesz-vesz,
jön-megy, fontosnak érzi magát. Tervez,
vél, állást foglal, vívódik, kijelent, civako-
dik, és állandóan kérdéseket tesz föl örö-
kös kétkedése, kíváncsisága jeleként. Ez az
állandó nyüzsgés fárasztó! (Elképzelhetõ,
hogy csak a mi fajunknak fáj a feje?) Per-
sze, ez legfõképpen a „civilizált”, fejlett és
fejlõdõ társadalmakat jellemzi, a termé-
szeti népek beleélnek a „semmibe”, rábíz-
zák magukat az élet folyásának áramlatai-
ra.

Nemrég láttam egy mûsort egy fiatal há-
zaspárról, akik besokalltak a komfortos
élet zajától, és Chile hegyeibe költöztek
két gyermekükkel, ahol bármikor kitörhet
egy vulkán, és nincs hová menekülni. Le-
het, hogy nekik van igazuk. Mindenük
megvan, ami az önfenntartáshoz szüksé-
ges, se több, se kevesebb. Egy jéghideg
gleccsertóban tisztálkodnak.
Miért is akar az ember mindenáron nyo-
mot hagyni, ha bármikor a földdel válhat
egyenlõvé õ és amit eddig alkotott?
Nem nyughatom, míg e kérdésre választ
nem találok…

Hargitai–Kiss Virág
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Szánt a traktor, recseg, ropog az eke
„Ki az aki kimegy a 35 fokos melegbe, aztán traktorokat néz, ahogy
azok szántanak?” – Akiben felmerül ez a kérdés, az valószínûleg
nem volt még a Sárbogárdi Szántóversenyen. Nem is kellene bi-
zonygatnom, mennyire jó rendezvény, hiszen így is sokakat von-
zott, de azért pár szóban leírom, hátha jövõre még többen kapnak
kedvet, hogy ellátogassanak az eseményre.
Ami jó a szántóversenyben: a közösség, a hangulat, a mûsorok, a
standok, ételek és italok. Bárkinek ajánlhatom, kortól és nemtõl
függetlenül, hiszen az idén jelenlévõ közönség sem egy kaptafára
állt össze. Aki tényleg gazdálkodó, annak számára egyértelmû
volt a megjelenés a szakmai kiállítók miatt is. Akiknek pedig nem
ez a szakterületük, azok a fesztiválhangulatot élvezhették az áru-
sok hosszú sorával, akiknek a sátrai a bejárattól egészen a dobo-
góig vezettek.
Az esemény a traktorok felvonulásával vette kezdetét, melyek a
megnyitó elõtt bevonultak a verseny területére, szembe a porond-
dal. A megnyitóban Pluhár István köszöntötte a nagyszámú meg-
jelenteket, valamint az elöljárókat, többek között dr. Sükösd Ta-
mást, Sárbogárd polgármesterét és Varga Gábor országgyûlési
képviselõt. Pluhár István köszöntõje után dr. Sükösd Tamás mon-
dott rövid, de lényegre törõ beszédet, melyben méltatta a szántó-
versenyt, továbbá üdvözölte az egybegyûlteket Lajtos János fõ-
szervezõ is. A beszédek után Mészáros János szentelte fel az esz-
közöket, melyekkel a gazdák a földeket mûvelik, és kérte Isten ál-
dását a földekre és a terményekre.

Mielõtt elkezdõdött volna a verseny, a Huszics Vendel Kórus mû-
sorát hallgathattuk meg. Közremûködött a megnyitón a Sárbo-
gárdi Fúvószenekar is.
A traktorok elfoglalták helyüket és meghúzták az elsõ barázdát.
Hirtelen megmozdult a határ. Ameddig a szem ellátott, traktorok
sürögtek-forogtak – közel 50 fõ nevezett az idén.
Délre elkészült az ebéd is, amire már a versenyzõk is nagyon vár-
tak, hiszen megéheztek a munkában. Miután befejezték a szán-

tást, felsorakoztak és V alakban vonultak le a lankán, ami igazán
látványos volt. Szép sorban beálltak a tribünnel szemben.
Az ebéd utáni szieszta során a lovasberényi csikósok bemutatója
következett. Megmutatták, milyen emberek voltak annak idején
a csikósok, mennyire jól nevelték a lovaikat, s mely „sportokat és
játékokat” ûztek életben maradásuk érdekében. A bemutatón
egy úgynevezett Koch-fogatot is láthattunk, melyet két lovon áll-
va, hármat pedig hajtva nyújtott elképesztõ élményt.
A délután megtartották az eredményhirdetésen és tombolasorso-
láson sok értékes nyeremény talált gazdára. Elismerésben része-
sült a legfiatalabb versenyzõ, Elrich Róbert, Koskáné Magyar
Magdolna pedig több különdíjat is átvehetett. A helyezetteknek
járó ajándékot Bártfai Zoltán saját gyártású lézervágógépével ké-
szítette.
Az esti bálnak is nagy látogatottsága volt, melyen a cecei Szabó ze-
nekar húzta a talpalávalót. Táncolt a nép, recsegett a padló. A
mulatság hajnali négykor ért véget.
Minden elismerés a szervezõknek, amiért ilyen jól sikerült ez a
nap!

Helyezések:

Lovak húzta eke kategóriában: 1. Horváth György, 2. Raffai Jó-
zsef, 3. Nagy Gergely
Kis váltva forgató eke kategóriában: 1. Nagy Bálint, 2. Szalai An-
tal, 3. Lajtos Ferenc
Nagy ágyeke kategóriában: 1. Vass Csaba, 2. Benedek István, 3.
Kiss Zoltán
Nagy váltva forgató eke kategóriában: 1. Pusztahegyi Zoltán, 2.
Szakács Lajos, 3. Barabás Dávid
Kis ágyeke kategóriában: 1. Gyõri János, 2. Kovács Mihály, 3.
Horváth János

Hargitai Gergely

EURÓPAI ARANYÉRMES
REPÜLÕSÖK

Dolhai Krisztián pilótát és a sárbogárdi származású ifj. Szõnyegi Lajos na-
vigátort tavaly mutattuk be kedves Olvasóinknak lapunk hasábjain, amikor
a világbajnokságon kategóriájukban a dobogó harmadik fokán végeztek.
A Balatonfõkajári Repülõ Klub versenyzõiként, az ultrakönnyû repülõk
Európa-bajnokságán, Lengyelországban, kétüléses, merev szárnyú kate-
góriában idén aranyérmet szerzett a páros.
Gratulálunk!

HKV
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Sáregres hazavárt
Vasárnap délután rendezték meg az évek óta hagyománnyá vált
Sáregres hazavár rendezvényt. A nyár végi kánikulában is szép
számmal jelentek meg a focipálya mellett felállított sátorban az
érdeklõdõk.

Elsõként a község polgármestere, Tiringer Mária üdvözölte a kö-
zönséget. Majd a színpadot a helyi énekes csoport, a Sáregresi
Népdalkör foglalta el. Következõként a Hantosi Népdalkör aján-
dékozta meg az érdeklõdõket szép népdalokkal, citerával tarkí-
tott mûsorban. Elsõ ízben mutatkozott be az elmúlt év folyamán

alakult Sáregresi Csipet Csapat – vidám, színes esernyõvel tarkí-
tott koreográfiájukat mutatták be, amelyet nagy siker övezett.
Õket követte a rutinos Ten Dance Tánccsoport, akik Radnai Zol-
tán és Szõke Fanni vezetésével léptek színpadra. Az alapi lánycso-
port betegség miatt kissé megfogyatkozva, ám annál ügyesebben
mutatta be táncait. A mûsor végén, mint minden évben, a Sár-
egresi Népdalkör egy meglepetés mûsorral kedveskedett. Az idei
évben a takarítók nehéz mindennapjait mutatták be egy zenés,
humoros színdarabban.

Ebben az évben is különleges kiállítási részlege volt a rendezvény-
nek. Négy fõ részre lehetne osztani a kiállításokat: vadász-, faze-
kas és hímzés-, retro divat, hagyományos paraszti konyha.
A vadászkiállítás Fejérvári Gyula hivatásos vadász gyûjteményé-
bõl került bemutatásra, a második teremben Oroszi István és
Oroszi Sándor fazekasok munkái, valamint lakodalmakban hasz-
nált eszközök, menyecskekötények díszítették a termet. A har-
madik teremben a régi idõk konyhája és szobája tekinthetõ meg,
mely sokunknak ismerõs lehet a nagyszülõk által. A folyóson a ré-
gi idõk divatjából kerültek kiállításra szoknyák, ruhák, cipõk, ka-
bátok és táskák.
Mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy tekintse meg a kiállítást,
hiszen még szeptember 4-éig nyitva áll mindenki elõtt.

Mágocsi Adrienn

Mária néni köszöntése
Schönborn Mária néni most tölti 95. élet-
évét. Ez alkalomból a sárbogárdi nyugdí-
jasklubban születésnapi ünnepséget ren-
deztek, ahol virággal, ajándékkal, mûsor-
ral köszöntötték az ünnepeltet, legidõsebb
tagjukat. N. Kovács Zsolt alpolgármester

ez alkalomból átadta Orbán Viktor mi-
niszterelnök köszöntõ emléklapját, s hoz-
zá a virágot és az ajándékot.
Mária néni meghatottan köszönte meg a
jókívánságokat. Õ is készült meglepetés-
sel. Ez alkalomból a korábbi hagyomány

folytatásaként mindenkinek
adott egy díszes könyvjelzõt,
amelynek egyik oldalán általa
lepréselt virágokból készített
kollázst, a másik oldalon az
alábbi gondolatok olvashatók:
„…A szeretetet adni kell, csak
akkor kapjuk. Minél többet
adsz, annál több lesz neked,
magadnak! (Mezei Mária szín-
mûvésznõ)”
Szeretettel köszöntöm szüle-
tésnapja alkalmából Mária né-
nit. Sok derût, vidámságot kí-
vánunk! A Bogárd és Vidéke
szerkesztõség nevében:

Hargitai Lajos
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Hívó szó
Váraljainé Melis Orsolyát nemrég avatták lelkésszé a sárszentmiklósi evangélikus
templomban. Arról kérdeztem Õt, milyen volt számára a ceremónia.

– Nagy elõkészületek voltak elsõsorban
belül, a szívemben, hiszen 15 évet váratott
magára ez az alkalom: a lelkésszé avatás,
vagy más kifejezéssel élve szentelés, ordi-
náció. A liturgiájával kapcsolatban hosszas
egyeztetések történtek. Bár az evangélikus
egyházon belül ennek az istentiszteleti al-
kalomnak teljesen kötött a menete,
egy-egy énekes, zenés szolgálatot megen-
ged a liturgia.
– A szertartáson arra figyeltél, hogy min-
den a helyén legyen, mûködjön, vagy át
tudtad magad adni az élménynek?
– Idõnként volt bennem belsõ szorongás,
hogy biztos minden úgy megy-e, ahogy
kell, arra fordulunk-e, olyan sorrendben
vonulunk-e be stb. Aztán eloszlott bennem
ez a belsõ szorongás, és át tudtam magam
adni az alkalomnak.
– Gondolom, azért is, mert a lelkésztársak
is sugározták feléd az energiát, amikor
körbeálltak.
– Az istentiszteletnek az a része, amikor a
konfirmát énekli a lelkészkollégák közös-
sége és a gyülekezet, valóban megerõsíté-
sül szolgál a lelkész számára, akit szentel-
nek. Úgy kezdõdik ez az énekvers, hogy
„Erõsítsd meg, Istenünk, amit cselekedtél
értünk.” Ez Istentõl jövõ áldás lehet szá-
momra.
– Ha az élet nem így hozza, hogy Bõjtös At-
tiláék elköltöznek, akkor lelkész lettél vol-
na?
– Ezzel a kérdéskörrel akkor kezdtem fog-
lalkozni, amikor õk bejelentették, hogy
Székesfehérvárra kaptak meghívást, és a
gyülekezet részérõl jött a felkérés, hogy
megoldhatnánk gyülekezeten belül a sze-
mélyi váltást, talán így lenne a legzök-
kenõmentesebb – lelki értelemben véve.
– Hiszen téged már ismertek, ismernek.
Viszont ez számodra, gondolom, okozott
lelki vívódásokat, mert az általános isko-
lában tanítottál, amit nagyon szerettél, és
most választanod kellett.
– Számomra sokkal nehezebb volt ez a kér-
dés, mire megszületett belül a békessé-
gem. Hónapok vívódása elõzte meg a dön-
tést.
– Mik voltak a belsõ dilemmák, amik leg-
fõképpen foglalkoztattak?
– Amikor 2000-ben befejeztem a teológiai
tanulmányaimat, akkor az érett meg ben-
nem, hogy a lelkészi szolgálat egy bizonyos
szeletét tudom fölvállalni: a gyermekmun-
kát, hitoktatást, lelki gondozást. Nem vol-
tak elõttem olyan pozitív példák, hogy nõi
lelkészként, egyedülállóként valaki gyüle-
kezet, presbitérium vezetésében helyt tud
állni, úgy, hogy nõi mivoltában is megma-
radhasson, ne fásuljon, ne férfiasodjon, ne
keményedjen meg a szolgálati mezõn az
évek során. Ezért amikor végeztem a teo-

lógián, nem kértem a felszentelésemet.
Szarvason négy esztendõn keresztül, utána
Bõjtös Attiláék személyes meghívására
Sárbogárdon 11 éven keresztül a gyermek-
munkában, a lelki gondozásban, látogatá-
sokban és a gyülekezeti szolgálat olyan te-
rületén vehettem részt, amiben nem a be-
lefásulás és beleférfiasodás volt a részem.
Sok tapasztalatot gyûjtöttem, és nagyon
sok mindenben formálódtam is. Hiszem,
hogy használt Isten a rám bízottak számá-
ra. Közben házasságot kötöttünk Péterrel,
nyolc esztendõvel ezelõtt, és újragondolás-
ra késztetett Isten, hogy ketten, hívõ ke-
resztyén Krisztus-követõként egy család-
ban egyfelé tudunk húzni és gondolkodni
egy gyülekezet közösségérõl, szolgálati te-
rületekrõl. Közben én is értem a tekintet-
ben, hogy hogyan lehet úgy pásztorolni egy
gyülekezetet pásztoroltként, hogy megma-
radjon az ember személyisége és azok a
tulajdonságai, amelyeket Isten adott.
– Bõjtös Attilával honnan jött az ismeret-
ség?
– Az EKE közösséghez köthetõ, mely
evangélikus közösség országos hatókör-
ben szervez ifjúsági, családos gyermekhe-
teket és konferenciákat hitmélyítõ, evan-
gelizáló jelleggel. 2002-2003-ban ismertük
meg egymást. Szarvason volt az EKE-nek
egy amerikai szervezettel közös gyermek-
tábora, ahol helybeli munkatársként dol-
goztam, Attila pedig tolmácsként érkezett
Sárbogárdról. Nagyon jól tudtunk együtt
szolgálni. Piliscsabán ugyanennek a szer-
vezetnek az ifjúsági konferenciáin, hétvé-
géin is többször szolgáltunk együtt. Köz-
ben a sárbogárdi gyülekezetben egy máso-
dik gyülekezeti munkatársi státuszt szeret-
tek volna létesíteni. Attila Veronikával, fe-
leségével együtt közösen szív szerint en-
gem szerettek volna meghívni erre a szol-
gálatra, hiszen láttuk azt, hogy egy lelküle-
ten vagyunk. Akkor szintén egy vívódós
idõszakot éltem át Szarvason.
– Ott fönt azért munkálkodtak minden
szempontból, hiszen nem találkozhattál
volna Péterrel, ha nem jössz Sárbogárdra.
– Ez is benne van. Mind a négyen jöttment-
nek számítunk Sárbogárdon, mert Gyõr-
bõl, Vácról, Szarvasról, Biatorbágyról ér-
keztünk, mégis Sárbogárdon láttuk meg
azt a szükséget, hogy Isten itt szeretne ben-
nünket látni.
– Mikor költöztök a Baross utcai evangéli-
kus gyülekezeti házba?
– A hónap végéig szeretnénk teljesen befe-
jezni a költözést. A lelki alkalmak, isten-
tiszteletek, bibliaórák, idõsotthonos bib-
liaóra már beindultak, átvételre kerültek.
Ennek a hétnek a második felétõl a hittan-
ok is indulnak.

– Nem kell abbahagynod a tanítást sem,
hiszen a hittan révén folytathatod tovább
a gyermekek oktatását az óvodában, isko-
lában.
– Könnyebbség, hogy az én személyemben
lett a következõ lelkész a lelki vezetõje a
gyülekezetnek, hiszen a legtöbb intézmény
vezetõjével és a kollégák legtöbbjével már
korábbról ismerjük egymást, jó, aktív kap-
csolat fûz bennünket egymáshoz. Ismerem
a helyi adottságokat, körülményeket,
könnyebb így indulni és építkezni, mintha
valaki teljesen idegenként csöppen a fel-
adatok közé.
– Azért nem lesz egyszerû a feladatod, hi-
szen eddig Attilával ketten voltatok min-
denre, most pedig egyedül vagy. Bírni fo-
god a gyûrõdést?
– Ennek nehézségeit máris tapasztalom,
ugyanakkor úgy látom, hogy kapom hozzá
fölülrõl az erõt. De nem vagyok elbizako-
dott. Nem lehet egyedül végezni a szolgá-
latot. Naponta tapasztalom, hogy törékeny
vagyok és Istentõl kapom az erõt, a kitar-
tást, az odafigyelést, lendületet, bölcsessé-
get, szeretetet, ugyanakkor szükség van
testvéri szolgatársakra, akiket, hiszem,
hogy Isten ki fog rendelni, fel fog készíteni
és formálni fog. A lelkészeknek van egy
munkaközösségük, amin belül lelki kérdé-
seket, tanácstalanságokat lehet orvosolni.
Havi rendszerességgel találkozunk egy-
házmegyén belül, 15-16 lelkész az esperes
vezetésével, és az igehirdetési szolgálatok-
ban is van lehetõség közös készülésre. Ter-
mészetesen megmarad a kapcsolat Attilá-
ékkal is. Külön ajándéka Istennek, hogy az
elkövetkezendõ két évre ugyanaz a táv-
mentor lelkészem, aki a székesfehérvári
gyülekezet lelkésze egyúttal: Bence And-
rás.
– Gyümölcsözõ szolgálatot kívánok Neked
és sok erõt, segítõt.
– Nagyon szépen köszönöm. Szeretettel
hívom, várom a sárbogárdi és környékbeli
érdeklõdõ gyermekeket, felnõtteket, csa-
ládosokat, egyedülállókat, mindenkit, akit
a szíve, lelki szomja, vágya az evangélikus
közösség felé vonz. Szeretnénk, ha a gyüle-
kezetet úgy formálná Isten, hogy valóban
lelki otthonra találhasson benne minden-
ki.

Hargitai–Kiss Virág



Bogárd és Vidéke 2015. szeptember 3. NYÍLT TÉR / PROGRAMAJÁNLÓ 5

Kérdezték
Zárt kapuk

Az augusztusi testületi ülésen Szilveszterné Nyuli Ilona a Sár-
szentmiklósi SE sportpályája szabad használatba vételének kér-
désével és az arra adott válasszal kapcsolatban érkezett szerkesz-
tõségünkhöz reagálás. A véleményt nyilvánító lakó szerint az
MLSZ szabályai nem tiltják a pálya használatát, csak a focipálya
mérkõzés alatti körbekerítésére kötelezik a pálya tulajdonosát,
hogy a nézõk ne juthassanak a pályára a meccs alatt. Bosszantó-
nak tartja, hogy félremagyarázzák a szabályokat, és emiatt a pá-
lyát nem lehet használatba venni sportolás céljából. Ráadásul a
pálya tulajdonosával idõpontot egyeztetni szinte lehetetlen. Ez-
zel szemben a sárbogárdi sportpálya és a Mészöly iskola pályája is
nyitott, szabadon használatba vehetõ. A lakó ezúton szeretné kér-
ni, hogy a Sárszentmiklósi SE sportpályáját is szabadon lehessen
használni, hogy a közösség hasznára válhasson.
Az MLSZ interneten is megtalálható Infrastruktúra Szabályzata
szerint a sportlétesítményeket a pálya osztály szerinti besorolásá-
nak megfelelõ magasságú, szilárd anyagból készült külsõ kerítés-
nek kell körülvennie, és a nézõtér befogadó képességének megfe-
lelõ számú bejárati kapuval kell rendelkeznie. A nézõtér és a já-
téktér között, meghatározott távolságban, a pálya osztály szerinti
besorolásának megfelelõ belsõ kerítést kell építeni, mely megne-
hezíti a játéktérre való bejutást. A szervezõ a nézõk egyedi azono-
sítására alkalmas biztonsági beléptetési és ellenõrzõ rendszert al-
kalmazhat.
Dr. Sükösd Tamás polgármester érdeklõdésünkre elmondta:
amennyiben nincs körbekerítve az elõírások szerint egy futballpá-
lya, akkor nem kap az MLSZ-tõl jogot mérkõzések rendezésére.
Ezért is kerítik most körbe mindenütt a bajnokságokban résztve-
võ pályákat. A miklósi sportlétesítménynél van, aki ki tudja nyitni
a kaput a sportolni vágyóknak. A futópálya használatának nincs
akadálya, viszont a futballpályák folyamatos használatban van-
nak a különbözõ korosztályok edzései miatt.

Uszoda – mikor?

Érdeklõdtek többen, hogy mikorra várható a sárbogárdi uszoda
építése. A polgármester arról tájékoztatott, hogy az elõkészítés
folyamatosan zajlik, októberi alapkõletételhez készülnek elõ. A
kivitelezés elõreláthatólag öt hónapot vesz majd igénybe, így az
uszoda használatba vételének a következõ tanévtõl van realitása.

Trágyaszag

Az elmúlt idõszakban többször is orrfacsaró trágyaszag öntötte el
a várost, képtelenség volt szellõztetni, ruhákat szárítani, és egyál-
talán szabad levegõn lenni – pont a legnagyobb melegben. A bûz
forrását nem tudták egyértelmûen beazonosítani, illetve senki
sem vállalta magára a cselekedetet. Akik a Vasút utcánál kaptak
megbízást, azonnal betárcsázták a trágyát – fogalmazott a polgár-
mester.

Miért nem volt áram?

Érdeklõdött egy lakó, hogy szombaton este miért nem volt áram
órákon át. Dr. Sükösd Tamás azt az információt kapta az áram-
szolgáltató részérõl, hogy bonyolult lenne elmagyarázni az áram-
szünet technikai okát; amint felmerült a probléma, nekiálltak a
szerelésnek, és ennyi ideig tartott a probléma orvoslása.

Szünetelt a szeméttelep

Egy lakó érdeklõdött szerkesztõségünkben, hogy miért nem vesz
át szemetet a hulladéklerakó Kislókban. Ugyanis zöldhulladékot
vitt ki kocsin, amit elsõre nem vettek át, csak második próbálko-
zásra, aztán vegyes szemetet vitt ki a következõ alkalommal, és azt
sem vették át. A dupla fuvar miatt többletköltsége keletkezett.
Nem érti, mi az oka annak, hogy nem lehetett elhelyezni a szeme-
tet, mert nem kapott róla semmiféle tájékoztatást. Talán megtelt
a telep?
A lakó aggályát fejezte ki, hogy emiatt majd egyesek az út mellé és
az erdõkben borítják le a szemetüket.
A Dészolg Kft. mûszaki vezetõje lapunk érdeklõdésére elmondta,
hogy az elmúlt héten, 6-7 napig technikai problémájuk adódott: a
számítógépes rendszert kellett felújítani. Errõl a szeméttelep ka-
pujára is tettek ki közleményt. Augusztus 31-étõl zavartalanul
mûködik tovább a kislóki hulladéklerakó, várják a lakókat.

Lejegyezte: Hargitai–Kiss Virág
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Évet nyitott a Mészöly
A reggeli órákban búcsúztak az óvó néniktõl az elsõsök a mûvelõ-
dési ház elõtt. A nyolcadikosok kézen fogták és így kísérték át a
Mészöly Géza Általános Iskola udvarára õket. Az ifjú nebulókat
szüleik kísérete vette körbe, vitték a táskákat és a tornafelszere-
lést, egyéb iskolai kellékeket. Az iskola udvarán a többi osztály
várta õket felsorakozva. Mikor a kicsik beléptek az udvar kapu-
ján, éljenzés vette kezdetét.

Az évnyitó ünnepséget az iskola igazgatója, Fülöpné Nemes Ildi-
kó nyitotta meg beszédével. Volt óvó nénijük kíséretében vonult a
mikrofonhoz két elsõ osztályos lányka, akik iskolatársaikat és ta-

náraikat egy verssel örvendeztették meg. Õket követte a 4. osztály
mûsora, ahol három lány elbúcsúzott a nyártól és köszöntötték ré-
gen látott iskolatársaikat. Az ünnepség végén az osztályfõnökök
vezetésével minden osztály elfoglalta tantermét, majd megkezdõ-
dött az oktatás.

Hargitai Gergely

Ötven éve ballagtak
Az ötven éve végzett öregdiákok nyüzsgé-
se töltötte be az alsótöbörzsöki Szent Ist-
ván Általános Iskolát.
Tíz évvel ezelõtt sikerült összehozni elõ-
ször a találkozót. Akkor is szép létszámban
voltunk együtt, s örültünk egymásnak. Saj-
nos, azóta sokan eltávoztak közülünk. Há-
rom tanárunk mellett hét osztálytársun-

kért gyújtottunk gyertyát. Legutóbbi, leg-
fájóbb veszteségünk dr. Huszár András
(Bandi), akirõl hosszasan megemlékez-
tünk, kiemelve rendkívüli pályafutását, se-
gítõkészségét.
A mostani találkozóra a 35 diákból 16-an
jöttek el. Többen jelezték elfoglaltság mi-
atti, igazolt távolmaradásukat, de gondo-

latban ott voltak velünk õk is. Mindkét osz-
tályfõnökünk: Gábeli István, Sárosi
Györgyné Zsuzsa néni, valamint Bokor
Emma tanár nénink most is megtisztelt
bennünket jelenlétével.
Juhász Jánosné Gabika, az iskola vezetõje
bemutatta a jelenleg itt folyó munkát, az
iskola helyzetét. Örömmel és bizakodással
töltötte el, hogy az osztály ilyen szép lét-
számmal megjelent, érdeklõdõ, összetar-
tó, vidám közösség.
Az iskola történetét feldolgozó és újra-
nyomtatott könyvbõl többen is vásároltak.
Az életutak bemutatása után a Patkó csár-
dában folytatódott az örökifjú diákok cse-
vegése. Németh Anti és felesége saját ké-
szítésû szülinapi tortával lepett meg ismét
bennünket, mint tíz évvel ezelõtt.
Megbeszéltük, hogy öt év múlva újra talál-
kozunk.
Köszönet a szervezõknek!
A fényképen láthatók – ülõ sor: Gábeli Ist-
ván, Sárosi Györgyné, Bokor Emma; elsõ
sor balról: Szabó István, Simon Teréz, Hé-
rincs Lujza, Bauer Katalin, Nagy Katalin,
Kovács Ildikó, Kiss Annamária, Marosvári
Margit; második sor balról: Pálinkás Ist-
ván, Gulicska Mihály, Németh Antal, Las-
ka József, Rehák Mihály, André Lajos,
Huszár Zsigmond. Késõbb érkezett, ezért
nincs rajta a képen: Molnár Teréz.

Tudósító: Kiss Annamária
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Hurrá, miénk a suli!
Augusztus 28-án délután négy órakor az
„alvó iskolában” ismét felcsendült a gyer-
mekzsivaj.
Egy percre félretéve minden visszafogott-
ságot, kitörõ örömmel köszöntötték egy-
mást a régen nem látott tanulótársaik.
Ilyenkor ébred rá a gyermek, hogy a szün-
idõ két hónapja egy pillanatra sem válasz-
totta el õket egymástól, sõt vágyakozva alig
várták már, hogy felvehessék újra ezt az
akarva-akaratlanul is beléjük ivódott isko-
laillatot.
Tizenegy új elsõs tanulóval gazdagodtunk.
Õket is, mint minden tanuló gyermeket,
szüleik kísértek el részt venni abban a cso-
dálatos örömvilágban, melyet csak az isko-
la falai között lehet áhítattal megélni.

Brunner Edina, iskolánk tagintézmény-ve-
zetõje köszöntötte a szülõket, tanulóinkat,
a pedagógusokat. Bemutatta a jelenlévõk-
nek új kollégánkat, Szabóné Kernács Ág-
nest, aki a 2. osztályosok tanító nénije lesz.
Az elsõ osztályosokat Bakonyi Árpádné, a
harmadik osztályosokat Tauz Józsefné, a
negyedik osztályosokat Brunner Edina ta-
nító nénik veszik szárnyaik alá.
Tanulóink e falak között észrevehetõen
gyarapítják az ember–ember közötti szere-

tet gyakorlatát, és fokról fokra sajátítják el
eközben az életkoruknak is megfelelõ,
szükséges ismereteket. Ezt mi tudásnak
nevezzük. Pedagógusaink elkötelezett
szívvel, lélekkel és megértõ szeretettel
plántálják beléjük majd a megtanulandó
ismereteket, értékeket.

Szeretem Németh Lászlót gyakran idézni:
„Azért vagyok pedagógus, hogy a termé-
szetnek nyers gyémántját, szép vigyázattal,

csendben csiszoljam kristályba!” – így le-
gyen!
Brunner Edina külön megköszönte a se-
gítséget az önkormányzatnak, technikai
dolgozóinknak, a szülõknek, s arra kérte
õket, hogy erejükhöz, tudásukhoz mérten
segítsék ezután is az iskola munkáját –
mint ezt eddig is tették.
Arany Roland, Erõs Attila, Oláh Mariann,
(3. osztályos tanulók), Kódai Zsuzsanna,
Lukácsi Botond, Varga Zoltán, Virág Ben-
jamin (4. osztályos tanulók) kedves kis mû-
sorral léptek fel. Lelkes taps kísérte elõ-
adásukat. Ezután Lukácsi Botond köszön-
tötte az elsõsöket, s a negyedikes tanulók
átadták az iskola ajándékát.
A pedagógusok, szülõk és gyermekek be-
vonultak osztályokba, ahol ámulva csodál-
ták meg a szépen kimeszelt termeket, s a
tanító nénik által elkészített szép dekorá-
ciókat, melyeken új ismereteket fedezhet-
tek fel a tananyag szimbólumaiból, s tet-
szésüknek hangot is adtak.
Szép környezetben, tiszta osztálytermek-
ben várja a nagylóki tagiskola tanulóit!

Tauzné Piroska

Iskolanyitogató
Szombaton délelõtt szeretettel várták az iskolába elsõként belépõ,
leendõ diákokat. A szép számmal összegyûlt kis „osztályt” Ko-
vácsné Komáromi Edit vezette körbe az intézményben. A kis ven-
dégek felfedezhették a könyvek izgalmas világát, ahova bármikor
betérhetnek, és ahol számos új lehetõség nyílik számukra. A fog-
lalkozáson különféle izgalmas feladatokban vehettek részt a volt
nagycsoportosok, amikben egy maci is segített nekik.
A könyvtárral való ismerkedés által nemcsak az iskolában, hanem
a könyvtárban is könnyebben találják fel majd magukat az újdon-
sült kisdiákok.

M. A.
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Nyári táborok a gimnáziumban
Kalandozás a Cserhátban

Az 5. c osztály elsõ nyári táborát a Cserhát-
ban töltötte július közepén. Útközben
Szanda felé megálltunk Gödöllõn, hogy
megnézzük a Grassalkovich-kastély park-
ját, és Aszódon a Petõfi Múzeumban. Az
idõjárás nagyon kedvezõ volt, minden ter-
vezett programot meg tudtunk valósítani.
Teljes ellátást kaptunk, a szakács nénik fi-
nom ételeket fõztek, palóc ízekkel fûsze-
rezve.
Minden napra jutott a változatos idõtöl-
tésbõl. Túráztunk a szandai várromhoz,
fürödtünk a balassagyarmati strandon, jár-
tunk Hollókõn és Ipolytarnócon. A legna-
gyobb élményt a geológiai tanösvény és az
interaktív bemutató jelentette. Volt íjá-
szat, lovaglás és sustyafonás. Ettünk ke-
mencés lángost, kóstoltunk kecskesajtot,
jártunk állatsimogatóban, ahol még a kecs-

kefejéssel is megpróbálkozhattunk. Egyik
este vadlesre mentünk a falu határában, és
szalonnasütést is tartottunk a szülõk segít-
ségével. Minden nap gyönyörködtünk a
tájban, látva a hatalmas erdõket, vadregé-
nyes dombvidéket, amit annyira hiányo-
lunk itt, Sárbogárdon.
Hazafelé fagyival búcsúztunk egymástól és
a tábori élményektõl. Jövõre is szeretnénk
táborozni.

5. c osztály

Szandavári tábor
Június 22-én a Petõfi Sándor Gimnázium
6. c osztálya izgatottan indult Szandára
nyári táborba.
Elsõ este elmentünk egy esti vadlesre, ahol
mezei állatokat láthattunk, majd megnéz-
hettünk egy régi borospincét. Következõ
nap lovagolhattunk egy szandai tanyán, és
délután elutaztunk a megyeszékhelyre,
Balassagyarmatra. Érdekes órákat töltöt-
tünk el a Palóc Múzeumban. Hollókõn is

kirándultunk, ahol láttunk régies házakat,
Palóc Babamúzeumot, és a várat is meg-
néztük, ahonnan szép kilátás tárult elénk.
A tábor ideje alatt ellátogattunk a Má-
ria-forráshoz, a szandai várromhoz, ahon-

nan pazar kilátás nyílt a gyönyörû Palóc-
földre. A táborba visszaérkezve délután a
csapatunk számháborúzott, ami jó hangu-
latban telt és nagyon élveztük. Ezután ke-
nyérlángost sütöttünk, majd megnézhet-
tük János bácsi vadászgyûjteményét és a
régi palóc népviseletet, amit fel is próbál-
hattunk. Az estéink vidáman teltek, az
utolsót pedig egy tábortûzzel zártuk.
Hazafelé megálltunk a Velencei-tónál,
ahol a bátrabbak fürödhettek is (bár a víz
még nem volt olyan kellemes). Mindannyi-
an fáradtan, de élményekben gazdagon ér-
tünk haza. Köszönjük a szüleinknek és a
tanárnõnknek ezt a csodálatos hetet!

Németh Ramóna 7. c

Egy hét Nagyvázsonyban
Jól bevált hagyományunkat követtük eb-
ben a nyári szünetben is, amikor a 7. c és a
9. c osztály közösen kelt útra Nagyvázsony-
ba. Kinizsi Pál kalandos életû magyar vitéz
történetének felkutatása és a tágabb kör-
nyék nevezetességeinek megismerése volt
a cél. Mindezeket jó hangulatban, sok
strandolással, sportolással, vidám vetélke-
dõkkel tarkítottuk.
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A nagy kánikulát könnyebb volt elviselni a
Balaton partján, Balatonakaliban, ahol
négy alkalommal élvezhettük a hûsítõ für-
dõzést, kihasználva a strand nyújtotta le-
hetõségeket (strandröplabda, csúszda, ví-
zilabda). Hosszú túrát tettünk a nagyvá-
zsonyi Kinizsi-forráshoz. Íjászattal, kocsi-
hajtással, lovaglással és várlátogatással
idéztük fel Hunyadi Mátyás korát, mely-
ben a nagy erejû molnárlegény élt. Vol-
tunk a veszprémi állatkertben, az Örvé-
nyesi vízimalomban és a tihanyi apátság
nagytemplomában. A meleg estéken a
Holdat és a csillagokat vizsgáltuk nagy ha-
tótávolságú távcsõvel, tábortüzet gyújtot-
tunk, vetélkedõt tartottunk, és Novák Ko-
vács Zsolt tanár úr Indonéziáról szóló elõ-
adását is ámulattal hallgattuk. Ezt a felhõt-
len idõtöltést a családias hangulat oldotta
nyaralássá. A családias szó takarja még az
öt kísérõ szülõt, három kistesót és termé-
szetesen Pál Pityu bácsit, akiknek mindent
köszönünk.

Balogh Luca 7. c és
Balogh Csenge 9. c osztály

Nyári táborban a 8. c

Június 29-én Heves megye felé vettük az
irányt. Útközben megtekintettük a gödöl-
lõi kastélyt. Miután Makláron elfoglaltuk
a szállásunkat, behúzódva a kis kuckónkba
beszélgettünk, és pótoltuk azt a két hetet,
míg nem láttuk egymást.

A szállásunk nagyon otthonos volt, és a
házõrzõ Füge kutyával is jól összebarát-
koztunk.
A második napunkat Egerben töltöttük.
Elsõként a bazilikát néztük meg, majd az
egri fõiskolán fizikával kapcsolatos elõ-
adást hallgattunk meg. Az Egri csillagok c.
mû helyszínérõl fáradtan érkeztünk meg a
szállásra, de arra volt energiánk, hogy
megmártózzunk a medencében.
Másnap Gyöngyösön voltunk a Mátra Mú-
zeumban, ahol megnéztük hazánk egyik
legnagyobb természetrajzi kiállítását. A
múzeumlátogatás során csapatokban ol-
dottunk meg feladatokat és bõvítettük is-
mereteinket. Ezután ellátogattunk a
Gyöngyös külvárosában található állat-
kertbe, ahol kisoroszlánokat láttunk.
A negyedik napon egy szilvásváradi túrára
vállalkoztunk. Bátran mondhatom: a Sza-
lajka-völgy lélegzetelállító, friss levegõjû,
és a Fátyol-vízesés is gyönyörû. Túránk
után lézercsatában próbáltuk ki magun-
kat. Ezt a programot nekünk találták ki,
erdõben csatangoltunk, beöltözve egy-
mást lõdöztük. Nem volt fájdalom, csak iz-
galom. A harc után még néhányan kipró-
báltuk magunkat egy kötélpályán. Este
paprikás krumplit fõztünk, a bogrács mel-
lett idéztük fel élményeinket. A következõ
napon ismét Egerbe utaztunk. Elmentünk
Gárdonyi szülõházához, majd az egri für-
dõben töltöttük a nap hátralévõ részét. Az
utolsó este dalszövegeket írtunk át csapa-

tokban, majd egymás szerzeményét neve-
téssel jutalmaztuk.
Július 4-én délelõtt indultunk haza. Ha
egyetlen szóval jellemeznem kellene ezt a
pár napot, a FELEJTHETETLEN szót
választanám.

Csibrik Annamária (és a többiek)

Tour de Balaton
Kapcsolatunk a kolozsvári Hunyadi Má-
tyás cserkészcsapattal immár hároméves.
Két, Kolozsvár mellett, a Lonka völgyében
közösen szervezett cserkésztáborozás
után az idén nyáron megvalósítottuk rég-
óta dédelgetett tervünket, egy közös bicik-
litúra szervezését a Balaton körül. Kolozs-
vári barátaink Sebestyén Árpád cserkész-
parancsnok vezetésével augusztus 8-án
érkeztek, és a nagylóki „Tavi Palotában”
vackolták el magukat.
A túra 10-én kezdõdött 19 résztvevõvel. A
napi 50-60 km biciklizés mellett jutott idõ
naponta fürdésre, nézelõdésre, sõt kultu-
rális értékeink megismerésére is. Minden-
kinek nagyon tetszett a balatonfüredi Jó-
kai-múzeum, a szigligeti vár és Keszthe-
lyen a Festetics-kastély. Itt sikerült mind
az öt kiállítást megnézni. Az étkezést saját
konyhával oldottuk meg, amikor lehetett,
de azért belefért néhányszor, hogy a bala-
toni halsütödék kínálataiból válogassunk.
A kirándulás végére mindenki felejthetet-
len élményekkel gazdagodott.
Ez a kirándulás nem jött volna létre Kõvá-
gó Dezsõ barátunk önzetlen segítsége nél-
kül, aki a szálláshelyek szervezésében és a
technikai–logisztikai háttér megteremté-
sében elévülhetetlen érdemeket szerzett.
Mi sem bizonyítja jobban lelkesedését,
mint az a tény, hogy a kirándulás céljából
új biciklit vásárolt magának. Köszönettel
tartozunk szálláshelyeink biztosítóinak, a
polgárdi katolikus parókiának, a balaton-
füredi és siófoki tûzoltóságnak, az alsó-
páhoki önkéntes tûzoltóknak, a nemes-
gulácsi általános iskolának és a Fonyódi
Vízi Sport Egyesületnek. Külön szeretném
megköszönni kollégánknak, Tóth József
nagylóki polgármesternek a segítségét, aki
a kolozsváriak rendelkezésére bocsátotta
a Tavi Palotát, valamint kellõ számú bicik-
lit a túrára. Ezzel a nagylóki polgármesteri
hivatal fõszponzorunkká lépett elõ. Kö-
szönet érte!

Takács Sándor, a 10. c osztályfõnöke
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Amikor a sas mormotát fogott... 4.
A Kulabba induló taxi csak pár óra múlva
telt meg annyi utassal, hogy elindulhas-
sunk. A Kulab melletti Novobod falucská-
ba igyekeztem Bahtiyarhoz és a családjá-
hoz, akik tavaly láttak vendégül. Csak az
emlékeimben maradt meg a címük. Sze-
rencsére a fõút melletti homokos dombot
idõben fölismertem. A déli hõséget árasz-
tó napsütésben az eléggé nehéz válltás-
kámmal – ajándékokkal tele – izzadtan ka-
paszkodtam föl a dombtetõre. A ház kör-
nyékén csend honolt. Senki, még egy sza-
már sem neszelt. A szép, zsemleszínû ku-
tya, Paltang se volt a környéken. Az épület
bal oldali ajtajánál végül megjelent Zarina,
karján egy kis alvó jövevénnyel. Örömében
nagyot sikoltott, és úgy szorított magához
és a babájához, mintha a másvilágról jöt-
tem volna vissza. „Tudtam hogy eljössz,
éreztem!” – nézett rám melegen, és azon-
nal otthon éreztem magam a poros, folyó-
víz nélküli, elhanyagolt, faluvégi házban.

Zarina elmesélte, hogy Bahtiyar munkába
ment, a két húga lakodalomba pár napra
valamelyik városba, Bahtiyar bátyja a fele-
ségével Oroszhonba évekre, Bahtiyar
anyukája tanítani, csak õ maradt otthon a
kisfiával, Nimetullah-val. Bahtiyar apja
akkor járt utoljára itthon, amikor én, azaz
két éve. Egy dusanbei rokon lány, Tahmi-
na is elõkerült estére Mehrabunnal, Bahti-
yar egyik, immáron 18 éves húgával.
Azonnal spontán belekapcsolódtam a he-
lyi életbe. Együtt mentünk a szamárkordé-
val vizet hozni, ami egyik kedvenc idõtölté-
sem marad. Tahmina nem illett semmi-
képpen a képbe. Ott ült a kordén mobiljá-
val és fülhallgatóval a fülén. Semmit nem
csinált magától, csak ha megkérték vala-
mire. Zarina az udvar egyik végében álló
konyhaféle tyúkólban keverte-kavarta a
vacsorát, Bahtiyar anyukája az ajtó elõtt
pucolta a krumplit. Én Paltangot simogat-
tam, aki állandóan körülöttem ólálkodott.
Idilli kép. Másnap ez a kép kissé megbom-
lott, mert Tahmina rokona érkezett meg

egy fiatalember személyében, akit Farruh-
nak hívtak, szájában számos meg-megcsil-
lanó aranyfoggal a napsütésben, vele az
anyja és két sírós gyerek. Ezek a gyerekek
késõbb halálra kínoztak két kiscsirkét az
udvarban, sajnos késõn vettem észre. Meg-
tanítottam õket szemetet szedni: játéko-
san összeszedettem velük, amit korábban
mindenfelé eldobáltak. Senki nem szólt
rájuk, csak én. Mehrabun sem szereti
ezeket a rokonokat, mert nem csinálnak
semmit ott, ahol mindenki kiveszi a részét
a munkából, még én is.
Megint forróság van. Éjjel kint alszom
Mehrabunnal a csillagos ég alatt, és na-
gyon élvezem. Sajnos éjjel elkezdett esni és
fújni. Mindenki csodálkozott, mert ez
ilyenkor ezen a környéken kivételes. Én
nem csodálkozom, mert már Isztambul óta

Folytatás a következõ oldalon.
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mindenhova, ahova megyek, viszem ma-
gammal az esõt. Szudánba és más, esõhiá-
nyos országokba kellene utaznom isteni ál-
dást hozó, földönkívüli delejemmel.
Észrevettem, hogy Bahtiyar kapcsolata Za-
rinával alaposan megváltozott az elmúlt két
év alatt. Most Bahtiyar sokszor rámordult
Zarinára mások elõtt is, hogy például miért
nem köt kendõt, ha vendégek jönnek a ház-
hoz; miért nem így tesz, és miért nem úgy.
Szomorúan állapítottam meg, hogy Bahti-
yar ugyanúgy bántalmazza fiatal feleségét,
mint rengeteg más tadzsik férj is. Amikor
egyedül maradtam Zarinával, kikérdeztem.
Igen, Bahtiyar teljesen megváltozott, mióta
a kisfiuk megszületett. Bahtiyar nem ad en-
gedélyt hogy Zarina Kulobban meglátogas-
sa a szüleit, sokszor kiabál vele, és Zarina
teljesen el van keseredve. Megígértem,
hogy diplomatikusan kezelem az ügyet, de
ez nem mehet így tovább, akcióra van szük-
ség. Megbeszéltük a lehetséges változato-
kat: Zarina elmeséli a szüleinek Bahtiyar
viselkedését, aztán azok majd beszélnek ve-
le.

Legrosszabb esetben visszaköltözik a szüleihez a szé-
pen berendezett, több szobás, nagy házba, ahol a folyó-
víz a csapokban természetes fogalom.
Másnap Bahtiyar közölte, hogy két nap múlva mind-
annyian elmegyünk autóval Khovalinkba a hegyekbe,
ahol egy (családi) összejövetelen veszünk részt. Hurrá!
Khovalink 45 km-re északra fekszik Kulobtól zöld
dombokkal terített, hegyes, vízeséses, lombos terüle-
ten. Nem messze innen, egy Obi Garm (Meleg Forrás)
nevû helyen nyugszik a török Enver pasa, aki antibolse-
vik partizánokkal harcolt a helyi basmachikkal (bandi-
ták) az oroszok ellen. A Vörös Hadsereg egyik ellentá-
madásakor halt meg 1922-ben.
Folytatom.

Gulyás Ibolya

Képeslap Alaszkából
Hol találkozzon két egykori sárbogárdi osztályidegen, mint Alaszka õsvadonjában…
Halasy Rektorisz Balázs, a híres ügyvéd unokája (68 éves), csoporttársam. Kevés emléke van az egykori Sárbogárdról.
Szeretõ rátok gondolással: Sándor Pali

Alaszka, Juneau, 2015. augusztus 16.
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AZ OSZTÁLY
A nyári szünet olyan, mint egy erdõség, olykor áthatolhatatlan sû-
rûségekkel, tisztásokkal, rejtekutakkal, szakadékokkal. Na, az if-
júság most kiért a síkságra, kezdõdik a tanítás. Ez meg olyan, mint
József Attilánál a „szomorú, vizes sík”, amelyre kiérve az ember
„okos fejével biccent, nem remél”. Jön megint a tanári zsörtölõ-
dés, szülõi intelemosztás, és jaj, a dogák, a feleltetés, a délutáni
kínlódás a tankönyv meg a füzet mellett, a lelkifurdalások. És is-
mét itt ül együtt az osztály az erõltetett humoristákkal, a pedálo-
zókkal, a pipiskedõ lányokkal, ez az unalmas banda…
Na, állj csak meg, ifjú barátom! Te még nem tudod, de én most a
tudomásodra hozom, hogy talán ez az a banda, amelybe egész éle-
tedben visszavágyakozol, és amelybe halálodig beletartozol.
Mesélek most egy egykori osztályról. Fiatalabb korukban ötéven-
ként találkoztak. Aztán a találkozók gyakoribbak lettek, mert va-
lamelyik társukat el kellett kísérni az utolsó útjára a temetõben.
De az élõk szeptember elsõ vasárnapján rendszerint összejöttek
egy kávéházban. Aki ezt átélte, elmondta, hogy az asztal körül
egyre kevesebben ültek. Legutoljára már csak egyedül ült õ ott,
botjával a sarokban. Mirõl gondolkodott? Lehet, hogy szórako-
zottan nézett kifelé az ablakon, megitta az italát, és hazacammo-
gott? Valószínûtlen! Mert az emlékek birodalmából megint oda-
suhant az osztály az asztal köré. Az árnyak ott nyüzsögtek, nagyo-
kat röhögtek, felidézték a tanárok hol tiszteletre méltó, hol komi-
kus alakját, elmesélték gyengéd érzelmeiket valamely kurta szok-
nyás, hosszú hajú leányka iránt, talán titokban egy könnyet is
letöröltek a szemük sarkából. Az osztály nem múlhat el, ameddig
egyetlen tagja is él és lélegzik.
Mitõl van ez, mi tartja össze halálig ezt az embercsoportot? Nos,
az osztály az ifjúság, az ép fogsor, ép szív, a nagy ábrándok, az
összetartozás vészben és örömben. Amikor minden srác a bará-
tunk, minden lányba szerelmesek vagyunk.
Olyan világban élünk, hogy sokan nem tartoznak sehova. A szülõ-
helyrõl elkerültek, a család összedõlt a talpuk alatt, kötött munka-
helyük, avagy egyáltalán munkahelyük nincs. Egyedül mászkál-
nak az utcán, egyedül ülnek be egy sörre, néha odaköszön egy al-
kalmi ismerõs, ennyi az élet. Nos, az osztály olyan hely, ahova le-
het tartozni. Az osztálytársakkal óceánokon keresztül is „fész-
bukoznak” az emberek. A valahova tartozás nagyon fontos az
életben. Az összekapaszkodás már az atomok esetében is elemi
létforma. Ott veszi kezdetét valamiféle mûködés, ahol van össze-
kapaszkodás. Szükséges, hogy az emberi lény hordozzon a lelké-
ben egy élményt embercsoportról, ahova tartozik, máskülönben
magános lesz és szomorú.
Igen, az osztály…
Az igazság kedvéért el kell mondani, hogy vannak rosszul sikerült
osztályok is a világon. Õket nem tartja össze halálig tartó kötelék.
De ez a ritkább. Amikor most tanévkezdéskor beülsz a padba,
vedd tudomásul, hogy rajtad is múlik, milyen lesz a te osztályod.

L. A.

Régi nyarak,
igaz történetek 2.
Megemlítem, hogy még a 40-es években is tiszti fõorvosi elõírás
volt (amit szigorúan ellenõriztek), hogy a kocsmában legyen kö-
põcsésze minden sarokban. Ezek a köpõcsészék fehér zománcos,
felül kör alakban nyitott ibrikek voltak. Azért volt erre szükség,
mert a dohányosok sokat köpködtek a kocsmákban (és még sok
tüdõbajos ember is volt akkoriban). A teremben néha a kékes füs-
töt vágni lehetett. Az említett köpõcsészéket naponta (zárás
után) nagyanyám a kútnál mésszel kisikálta, én meg behordtam.
A kocsma padlós volt, amit rendszeresek olajoztak; ez a bolhák
ellen is hatásos volt. A vécéket is mésszel kellett fertõtleníteni.
Már nagyobbacska kislány voltam, amikor befogott nagyanyám
meszelni. Ezt nagyon élveztem. Vödörbe oltott meszet tett, bele
pár deka sárga, okker festéket, jól összekeverte, és már meszel-
hettünk is. Feladatként kaptam a két dupla vécé falait kimeszelni,
az ülõkéit pedig tisztára súrolni. Vécépapírként nagyapám lejárt
papírszámlái szolgáltak a falon lévõ tartóban.
Tézó barátnõm sokat járt hozzánk, én meg hozzájuk. Sztipán bá-
csit, az édesapját nagyon szerettem; magas, göndör hajú, jóvágású
bunyevác ember volt, aki juhászattal foglalkozott. 80-100 birkájuk
volt, kis bárányok is, s készítették a sok finom birkasajtot, eladásra
is. Annus néni, Tézó édesanyja finom házi kenyeret szelt, meg-
kente szilvalekvárral, s jót játszottunk náluk is.
Nálunk mindig szép és jól tartott macskák voltak, jó egerészõk,
néha 4-5 is. Mindig volt kismacska; nagyanyám tudatosan „szelek-
tálta” õket: a jól fejletteket, szép csíkozásúakat meghagyta, a töb-
bit egy kartondobozban elásta a kert hátsó végében. Én ezt kifi-
gyeltem, és késõbb odamentem, a fülemet a földre szorítva hall-
gattam még sokáig a kis ásott halomból a cicák nyávogását.
Barátnõmmel már óvodába is együtt jártunk a zárdában lévõ apá-
cákhoz. Vittük a kis kosarunkban az uzsonnánkat, senki nem kí-
sért bennünket, pedig 2-3 utcára volt az óvoda. Hol az utca egyik
oldalán mentünk, hol a másikon, de néha az árokban is. Hazafelé
délben ugyanígy. A kosaram még megvan, most kb. 75 éves; a fér-
jem sokáig kis szögeket tartott benne a garázsban, amikor meg-
halt (14 éve), felhoztam, megsikáltam, s azóta húsvétkor a cso-
kitojásokat tartom benne, és mutogatom mindenkinek.
Nagyapám nyáron, hogy hûvösben legyünk, ponyvából sátort csi-
nált, ahol játszhattunk a barátnõmmel. Becsalogattuk birkasajttal
a nagy kandúrmacskánkat, s megstuccoltuk ollóval a szép hosszú
bajuszát rövidre, mint nagyapám kis szõke Hitler-bajuszát a bor-
bélyunk. No, amit ezért kaptunk nagyanyámtól, azt nem kívánom
ecsetelni – szegény, jól egerészõ macskánknak csak sokára nõtt ki
a bajusza.
Folytatom.

Dr. Gulyás Menyhértné Rózsika

Sárszentmiklósi szüreti felvonulás és bál
2015. szeptember 12-én

A felvonulást déli harangszóra a katolikus templom mögül veszi kezdetét a következõ útvonalon: katolikus templom–Homoksor–Vezér utca
(tánc)–Magyar-Kazinczy (tánc)–Rákóczi-Széchenyi sarok (tánc)–63-as–Magyar utca–Miklós utca–Tisza utca–Rákóczi (tánc)–Mun-
kácsy-Elõd vezér (tánc)–Arany János utca–Szabadság utca–Erkel Ferenc utca (tánc)– Egressy Béni utca–Deák Ferenc utca (tánc)–Jókai
(tánc)–László utca–Arany János utca (utolsó tánc).

A bál este 8 órakor kezdõdik a klubkönyvtár udvarán!

Info: 06 (70) 455 1766 – Farkas István (Pista bácsi), Farkas István (Piktor)
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OLY KORBAN ÉLTÜNK 80.
1956 EMLÉKEI

Ángyán Jóska gyõzköd, hogy 1956 sárbogárdi történéseibõl ad-
junk ki egy könyvet. Felajánlja, hogy õ ezt anyagilag is támogatná.
Az õ életének is meghatározó élménye volt a forradalom, ami
után neki itt kellett hagynia az országot, ha nem akar õ is a meg-
torlások áldozatává válni. A rendszerváltás után jött haza Német-
országból feleségével együtt.
Sárbogárdon nem történt semmi – hangoztatta a rendszerváltás
elõtti propaganda. Aztán a rendszerváltás után nagyon nehezen,
de megszólalnak a diktatúrában megfélemlített, hallgatásra
kényszerített áldozatok. Megszólalnak azok, akiket bebörtönöz-
tek, megkínoztak, s megszólalnak a verõlegények is. Gyónnak az
újságban. Az áldozatok névvel, a verõlegények név nélkül, vagy
csupán monogrammal.
Az egyik pufajkás verõlegény, ma megtört öregember így nyilat-
kozik:
– Mi teljes hittel védtük a proletárhatalmat. Ezt hitették el velünk
a parancsnokaink. Ma már sok mindent nem úgy csinálnék, mint
akkor. Akik a rendteremtésben részt vettek, mind párttitkárok,
tanácselnökök, téeszelnökök lettek. Én talán azért nem vittem
sokra, mert nem voltam túl lelkes a verésben, úgy, mint azok, akik
ittak, aztán már nem tudták, hogy mit csinálnak. Szégyellem, de
többnyire sunyítottam. Amikor Nagy Imre újratemetése volt,
azokon az éjszakákon én nem aludtam. Szégyelltem, hogy arra az
oldalra álltam. De hát mit tehettem volna? Hagyjam tönkremen-
ni a családomat? Én nem bírom a verést!
És egy másik:
– Kedves fiam! Mi már csak békére vágyunk. Elég volt az, ami ak-
kor történt, ötvenhatban. Mindenkinek csak jót akartam. Segítet-
tem, akin csak tudtam. Hát, akkor bizony sokszor veréssel igye-
keztünk jobb belátásra bírni embereket. Jött a jelentés valamelyik
faluból, hogy ez meg ez ezt meg ezt csinálta. Azt mondják a kinti
elvtársak, hogy az a valaki égette a párt iratait, röpcédulázott,
vagy gyilkolással fenyegette meg valamelyik elvtársunkat. Ne-
künk be kellett hozni, be kellett bizonyítani, hogy tényleg azt csi-
nálta. Már csak inkább hiszünk a mi elvtársainknak, mint egy
mocskos ellenforradalmárnak. Akkor ezt így mondtuk, aztán
igyekeztünk, ha másképp nem ment, veréssel vallomásra bírni az
emberünket.
Egy harmadik:
– Én állítom, hogy a Sárbogárdi járásban nem volt semmi komo-
lyabb cselekmény, amiért bárkit komolyan felelõsségre kellett
volna vonni. A kemény kézre a hatalom megszilárdításához volt
szükség. A túlkapások nem kellettek volna. A Nagy Imrét is mi
szükség volt kivégezni? Mártírt csináltak belõle. Ne tõlünk, régi-
ektõl várjanak bûnbánatot. Mindenki hordja a maga keresztjét.
Nem civakodni, hanem a dolgunkat tenni kellene. Ezt üzeni egy
öregember, egy régi „bolsi”, akinek már csak a halállal van elszá-
molnivalója.
Hogy mesél errõl a világról az áldozatok egyike?
Horváth Antal: – Az összes ötvenhatos ténykedésem annyi volt,
hogy én is mentem a tömegben és énekeltem a tüntetésen. A for-
radalom leverése után eljött hozzám F. O., a falufelelõs. Egy leve-
let lobogtatott az arcom elõtt, és azt mondta: „Horváth elvtárs,
föntrõl kaptam egy levelet, hogy maga megbízható ember, szer-
vezzem be.” Spiclit akart belõlem csinálni. Visszautasítottam.
Megfenyegetett, hogy ennek még lesz következménye. Aztán
1957. február 12-én bevittek a sárbogárdi rendõrségre. Azt mond-
ták, hogy én szerveztem a forradalmat Sárszentmiklóson. Volt ott
egy alacsony õrnagy, N. I., berontott az irodába: „Ki ez a szemét?”
– kiáltotta, és teljes erõbõl ököllel az arcomba csapott. Akkor a
pufajkások nekem estek, és ütöttek, vertek, amíg bírták.
A gimnázium történelem–földrajz szakos tanára, Radich Márta
1933–48-ig apáca volt. Sárbogárdra 1954-ben került, rajongásig
szerették a diákjai. A Forradalmi Diákbizottság patronálójaként,
a Községi Nemzeti Bizottság tagjaként volt részese a forradalmi
eseményeknek. A forradalom után a pufajkások kegyetlenül
megkínozták, megbecstelenítették. Kilenc hónap börtönt kapott.
Többet soha nem taníthatott.

Tanártársa, Németh Rudolf a Forradalmi Bizottság tagjaként
vett részt a pártfunkcionáriusok fegyvereinek a begyûjtésében. A
forradalom után, 1957 márciusában õrizetbe vették. Egy ideig
Székesfehérváron egy pincezárkában õrizték, majd Kistarcsára
internálták. 1957. június végén szabadult. 1962-ben jöhetett
vissza tanítani a sárbogárdi gimnáziumba. 1990-ben az elsõ sza-
bad választáson Sárbogárd polgármestere lett. Az 56-os megpró-
báltatások mellett a polgármesterség is rövidítette az életét. 70
évesen megromlott egészségi állapota miatt másodszor már nem
indult a választásokon.
Sárbogárd elsõ szabadon választott polgármesterével, Rudi bá-
csival kettesben sétálunk végig a vasútállomástól a városközpon-
tig és vissza 1999. augusztus 4-én. Néhány hónappal ezelõtt súlyos
operáción esett át, most lábadozik. Komótosan, nyugodtan szem-
lélõdünk. Idõnként megállunk megpihenni. Fölajánlom, hogy tá-
maszkodjon rám.
– Bírom én! – hárítja el a segítséget, s megkapaszkodik inkább a
kerítésben.
Mindig ilyen volt. A világ minden terhét is inkább vette volna a sa-
ját vállára, hogy mások terhén könnyítsen. Rudi bácsi közben me-
sél:
– Minden évben megteszem ezt az utat azóta, hogy 19 évesen, fia-
tal tanárként elõször Sárbogárdra jöttem 1944. augusztus 3-án.
Mennyi minden megváltozott ennyi év alatt! Amikor megszáll-
tam itt, ebben a házban, amelyik mellett éppen most állunk, azt
kérdezte a fogadós: „Meddig marad Sárbogárdon, tanár úr?” S én
azt feleltem neki: „Vagy egy napig, vagy örökre.” Ahogy kinéz,
már valóban örökre maradok, s ha meghalok, itt fognak eltemet-
ni. Talán ez a mostani az utolsó sétám, amit veled teszek meg.
A séta után pár hónappal, 1999. december 2-án Rudi bácsi meg-
halt a sárbogárdi ápolási otthonban. Az õ kérése volt, hogy abban
az intézményben vívja meg utolsó küzdelmét a halállal, amelynek
a létrehozásáért polgármesterként oly sokat tett.
A halála elõtti napokban hívott, hogy menjek be hozzá. Külön
szobában feküdt magatehetetlenül, a halállal való küzdelemtõl
kimerülten. Halványan elmosolyodott, amikor meglátott.
– Vártam, hogy jössz! Nem búcsúzni hívtalak. Arra szeretnélek
kérni, hogy ne hagyd abba! Nagyon fontos az a kutatómunka,
amit a sárbogárdi 1956-os események feltárása érdekében végzel.
Írd meg belõle azt a dokumentumkönyvet, amit tervezel! Mi:
Ujságh Tibi, Bella Kálmán, Horváth Anti és mások, akik ennek a
kornak tanúi voltunk, amit tudtunk, elmondtunk neked. Az én
életemnek az a forradalom meghatározó élménye volt, és szíve-
men viselem, hogy a személyes élményeinken keresztül megis-
merje az utókor a magyar történelemnek ezt a fontos fejezetét, s
az ne merüljön feledésbe. Tudja meg a jövõ ifjúsága, mi is történt
itt akkor Magyarországon, és ezen belül is itt, Sárbogárdon.
A Sárbogárd 1956 címû könyvet 2001-ben adtuk ki, s ezzel teljesí-
tettük Rudi bácsi végakaratát is. Mindeddig háromszor kellett új-
ranyomnunk. A Terror Háza Múzeum segítségével az országos
terjesztését is sikerült megoldanunk.
Folytatom.

Hargitai Lajos

HÁZASSÁGKÖTÉSHÁZASSÁGKÖTÉS
A hónap folyamán a következõ pár kötötte össze hivatalosan is
élete fonalát Sárbogárdon:

augusztus 1-jéaugusztus 1-jénn
FEHÉFEHÉR ANITA ÉR ANITA ÉS ZÁS ZÁMBÓMBÓ ATTILAATTILA

sásárbogárbogárd–rd–sásárhatvani lakosok.rhatvani lakosok.
A neveket az önkormányzat közlése alapján, a házaspár hozzá-
járulásával tettük közzé.
Gratulálunk! Sok boldogságot, bõséges gyermekáldást, a ne-
hézségekben kitartást kívánunk az újdonsült házasoknak!

Szerkesztõség
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A hét második felében fokozatosan lehûl az idõ és gyakran számít-
hatunk kisebb-nagyobb csapadékra is. Pénteken még többfelé ala-
kulhat ki esõ, zápor, zivatar, de a délutáni órákra csökken a csapa-

dékhajlam. Szombatra virradó éjszaka egy kiterjedtebb csapadékmezõ érheti el hazánkat, ekkor sokfelé
valószínû eleinte zápor, zivatar, majd akár jelentõs mennyiségû esõ, beágyazott záporokkal. Vasárnap és
hétfõn is kialakulhat egy-egy zápor, de már kevesebb helyen, mint szombaton. Hétfõn már a napsütésé le-
het a fõszerep. A szél általában északi, északnyugati lesz és többször megélénkül, idõnként meg is erõsö-
dik. Napról napra csökken a nappali felmelegedés mértéke, az idõszak elején még többnyire 20 és 25 fok
közötti, vagy kevéssel e feletti maximumokat mérhetünk, vasárnaptól viszont már inkább a 20 fok körüli
értékek lesznek a jellemzõek. Ezzel párhuzamosan az éjszakák is egyre frissebbek lesznek, a jövõ hét elején
– fõként hétfõn – néhol akár 10 fok alá is benézhet a hõmérõ higanyszála, mély völgyekben derült idõ ese-
tén az 5 fok sem kizárt.

www.metnet.hu

Spenótos–hagymás rakott tészta
Hozzávalók a tésztához: 2 db tojás, 20 dkg fi-
nomliszt, só ízlés szerint; a töltelékhez: 25 dkg
spenót (friss), 3 gerezd fokhagyma (vagy 5
szál medvehagyma), 2 ek finomliszt, 5 dkg
margarin, 2 dl fõzõtejszín, 2 dl tej, só és bors
ízlés szerint; a tetejére: 10 dkg sajt.
A 2 tojásból és lisztbõl, sóból tésztát gyúrunk. A
liszt aránya megközelítõleg 20 dkg, de gyúrás
közben annyi lisztet adjunk a tojáshoz, hogy jól
nyújtható, nem túl kemény tésztát kapjunk. Ez-
után kisebb cipókat formázunk belõle, tésztagép-
pel 5-ös fokozaton kinyújtjuk, és kb. 10-15 cm-es
darabokra vágjuk. Sós vízben néhány perc alatt
megfõzzük. Aki nem szeretne a tésztával bíbelõd-
ni, az nyugodtan használjon kész lasagne-
lapokat. A spenótot megtisztítjuk, majd forrásban
lévõ vízben megfõzzük. Ha kész van, leszûrjük, ki-
nyomkodjuk, majd hozzáadjuk a medvehagymát
vagy a fokhagymát, és együtt apróra vágjuk. A
margarint megolvasztjuk, majd hozzáadjuk a lisz-
tet, és csomómentesre keverjük. Alacsony lán-
gon kavargatva hozzáadjuk a tejszínt, a tejet, vé-
gül sózzuk, borsozzuk. Ha túl sûrû a krém, akkor
adjunk hozzá még tejet, valamint ha túl hígnak lát-
juk, akkor egy nagyon kicsi lisztet. A kifõtt tészta
felével egy hõálló, kivajazott jénai tálat kibéle-
lünk, majd ráhalmozzuk a hagymás spenótot. Az
elkészült mártás felét ráöntjük, majd a maradék
tésztával beborítjuk. Végezetül a mártás másik
felével locsoljuk meg a tésztát, és sajttal szórjuk
meg a tetejét. Sütõben készre sütjük.

Sajtos sült spenót
Hozzávalók: 40 dkg spenót, 15 dkg cheddar
sajt, 2 gerezd fokhagyma, 2 db tojás, 2 db
tojássárgája, só és négyszínû bors ízlés sze-
rint, 1 dkg vaj (a formák kenéséhez), 200 ml
fõzõtejszín.
A spenótleveleket blansírozzuk. Kinyomkodjuk a
maradék vizet belõle. Robotgépbe tesszük. Hoz-
záadjuk az egész tojásokat, a tojássárgájákat, az
áttört fokhagymát, a reszelt sajtot és a tejszínt. A
sajtból hagyjunk ki egy keveset a tetejére. Sóz-
zuk, borsozzuk ízlés szerint. Aprítunk rajta egy ki-
csit, de nem kell pépesre, maradhat kicsit leveles
a spenót. Kivajazott kis kerámia sütõformákba
tesszük. Nekem ebbõl 6 db lett. A tetejüket meg-
szórjuk a maradék reszelt sajttal. Tepsibe állítjuk
az edényeket. Annyi forró vizet öntünk alá, hogy
az edények 3/4 részéig érjen a víz. Megsütjük 190
fokon.

Spenótsaláta
Hozzávalók: 150 g spenót (levél), 4 db tojás, 2
ek fenyõmag, 10 dkg pancetta (olasz hasaalja
szalonna, kb. 8 szelet), 2 ek olívaolaj.

Miután a spenótlevelek szárait lecsipkedtük, ala-
posan megmossuk a spenótot és megszárítjuk. A
tojásokat megfõzzük: lábasba tesszük, hideg vi-
zet engedünk rá, hogy bõven ellepje, nagy lángon
felforraljuk, majd mérsékeljük a hõt, és forrástól
számítva 10 perc után levesszük a tûzrõl, hideg vi-
zet engedünk rá. Rögtön megpucoljuk és gerez-
dekre vágjuk. Miközben a tojást fõzzük, egy ser-
penyõt szárazon felhevítünk, illatosra pirítjuk ben-
ne a fenyõmagokat, ha már szép aranyszínûek, ki-
vesszük és félretesszük. Ugyanebben a serpe-
nyõben, szintén szárazon, a pancettaszeletek
mindkét oldalát pár perc alatt megpirítjuk. Nincs
más hátra, mint a spenótleveleket tányérra ren-
dezni, ráhelyezni a tojást, a pancettát, rászórni a
fenyõmagot, és olívaolajjal permetezni.

Spenótgombóc
Hozzávalók: 20 dkg spenót, só ízlés szerint, 25
dkg tehéntúró, 1 db tojássárgája, 1 csapott ek
búzadara, 3 púpozott ek finomliszt, bors ízlés
szerint, 2 csipet szerecsendió (el is hagyható),
7 dkg parmezán sajt, 3 dkg vaj.
A spenótot alapos mosás után, külön víz hozzá-
adása nélkül, egy vízzel kiöblített lábasba tesz-
szük. Picit megsózzuk és fedõ alatt megpároljuk.
Amikor kihûlt, kinyomkodjuk belõle a vizet, és egy
deszkán apróra vágjuk. A túrót villával pépesre
törjük. Hozzáadjuk a tojást, a lisztet, a búzadarát
és a fûszereket. Beletesszük a spenótot. Jól elke-
verjük a masszát, majd legalább egy órára félre-
tesszük. Amíg pihen a spenótos massza, felforral-
juk a fõzõvizet, és enyhén megsózzuk. Vizes kéz-
zel gombócokat formálunk a masszából, és gyön-
gyözõ vízbe tesszük fõni. Akkor jó, ha feljön a víz
felszínére. A gombócokat kiszedjük a vízbõl, és le-
csepegtetjük. Egy tûzálló tálba tesszük a felol-
vasztott vajat, majd a gombócokat. Megszórjuk
sajttal. Elõmelegített sütõben (200 fokon) átpirít-
juk és langyosan kínáljuk.

Csirketekercs spenótágyon
Hozzávalók: 50 dkg csirkemellfilé, 25 dkg friss
spenót, 125 g mozzarella, 1 fej fokhagyma, 2,5
dl fõzõtejszín, 2 ek étkezési keményítõ (vagy
liszt), só, bors ízlés szerint, 1 ek olívaolaj.
A hússzeleteket kiklopfoljuk, sózzuk, borsozzuk. A
spenótlevelek vastagabb erét eltávolítjuk. Mind-
egyik hússzeletre fektetünk spenótleveleket, 1
gerezd fokhagymát és egy darab mozzarellát, fel-
tekerjük. Megszúrjuk hústûvel, vagy fogpiszkáló-
val. A maradék spenótleveleket egy jénai tálba
tesszük, meglocsoljuk olívaolajjal, rárakjuk a fok-
hagymagerezdeket. A keményítõt a tejszínnel el-
keverjük, ízesítjük ételízesítõvel. A hústekercse-
ket rárakjuk a spenótra, ráöntjük a tejszínt, befed-
jük, és mehet a sütõbe.

Heti idõjárás

NAGYMAMA RECEPTJEI

Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, AL-
SÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁL-
FÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁR-
SZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az
O 05-ös csatornán, a 93 Mhz-es frekvencián,
valamint az LRT-COM hálózatán a C7-es csa-
tornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.

Szeptember 4., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet
13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Interjú Sándor
Pál gyógyszerésszel 2. rész (ism. 58p), Szent Ist-
ván ünnepe Sárbogárdon (46p), Ökumenikus is-
tentisztelet Sárszentmiklóson (73p) 23.00 és
0.00 Lapszemle

Szeptember 5., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00
Sport: Teremlabdarúgás (ism. 2x40p) 13.00
Lapszemle 14.00 Interjú Sándor Pál gyógysze-
résszel 2. rész (ism. 58p), Szent István ünnepe
Sárbogárdon (46p), Ökumenikus istentisztelet
Sárszentmiklóson (73p) 18.00 Lapszemle 19.00
A Huszics Vendel Kórus Györén (ism. 70p), 25
éves a Fõtéri Cukrászda (interjú 15p), Evangéli-
kus lelkészszentelõ (79p) 23.00 és 0.00 Lap-
szemle

Szeptember 6., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Interjú
Sándor Pál gyógyszerésszel 2. rész (ism. 58p),
Szent István ünnepe Sárbogárdon (46p), Öku-
menikus istentisztelet Sárszentmiklóson (73p)
14.00 A Huszics Vendel Kórus Györén (ism.
70p), 25 éves a Fõtéri Cukrászda (interjú 15p),
Evangélikus lelkészszentelõ (79p) 18.00 Heti hír-
adó 19.00 Hitélet 23.00 és 0.00 Heti híradó

Szeptember 7., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet
13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Évnyitó a Mé-
szölyben (20p), Interjú Viasz Zoltán furulyakészí-
tõvel (53p) Sáregres Hazavár (70p) 23.00 és
0.00 Heti híradó

Szeptember 8., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport:
Teremlabdarúgás (ism. 2x40p) 13.00 és 18.00
Heti híradó 19.00 Köszöntés a nyugdíjasklubban
(26p), Interjú Váraljainé Melis Orsolya lelkésszel
(20p), VI. Sárbogárdi Szántóverseny (80p)
23.00 és 0.00 Heti híradó

Szeptember 9., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Év-
nyitó a Mészölyben (20p), Interjú Viasz Zoltán
furulyakészítõvel (53p) Sáregres Hazavár (70p)
13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00
Sport: VAX Kézilabdatábor Tápiószentmárton-
ban 1. rész (~75p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

Szeptember 10., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00
Sport: VAX Kézilabdatábor Tápiószentmárton-
ban 1. rész (~75p) 13.00 és 18.00 Lapszemle
19.00 Hitélet 23.00 és 0.00 Lapszemle

***

Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06
(25) 508 901. A Lapszemle és a Heti híradó
megtekinthetõ internetes oldalunkon: www.
bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl
és mûsorváltozásról a képújság futószövegében
adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõ-
tartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás
jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Hírházban
(Bogárd és Vidéke szerkesztõsége). Ha gondjuk
van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat:
TARR Kft. – 06 (40) 416 000, LRT-COM Kft. – 06
(40) 811 911.

MÛSORA
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Bezerédi mesterötös
Sárszentmiklós–Pusztavám 7-0 (3-0)

Sárszentmiklós: Deák M. – Németh K.,
Kõkuti T., Tóth Zs., Gráczer G., Nagy K.,
Gráczer B., Szabó Sz., Hodován A., Beze-
rédi Á., Bíró B.
Csere: Bérdi 2, Bartók D., Demeter D.,
Gráczer B., Hegedûs Gy., Görög J.
Edzõ: Sárai György.
Pusztavám: Kiss V. – Metzkár J., Nagy G.,
Kertai Zs., Nagy M., Zséfár S., Magosi B.,
Molnár D., Katóka R., Molnár A. R., Zóka
R.
Csere: Zullich B., Horváth R., Veress B.,
Hadnagy P., Csepi M.
Edzõ: Kocsis Jenõ.
Góllövõk: Bezerédi Á. (5), Gráczer B.,
Bartók D.
A hazai csapat kiütéses gyõzelmet aratott
Pusztavám ellen. Minden csapatrészében
felülmúlta ellenfelét, és ilyen arányban is
megérdemelten gyõzött.
Bezerédi Ádám már a 3. percben megsze-
rezte a vezetést. Bal oldali bedobás után
berobbant és 5 méterrõl a hálóba fejelt,
1-0. A 6. percben Gráczer G. labdájával
Bezerédi Á. kilépett, egy csel után 12 mé-
terrõl a kifutó kapus mellett a kapu köze-
pébe lõtt, 2-0. A gól után tovább tartott a
hazai csapat fölénye. A Pusztavámnak vil-
lanásai sem voltak. A 34. percben ismét
Bezerédi góljának tapsolhatott a közön-
ség. Bíró B.–Bezerédi Á.–Bíró B. volt a ka-
pu útja. Bíró B. átemelt a védõk felett,
Bezerédi kilépett a védõk közül és 10
méterrõl a kapuba helyezte a labdát, 3-0.
A második félidõ kissé álmos játéka az 57.
percben élénkült meg. A védõk által kife-
jelt labdára Bezerédi Á. lecsapott, egy csel
után a hosszú sarokba bombázott, 4-0. Ek-
kor már érezhetõ volt a két csapat közötti

„súlykülönbség”. A 78. percben ismét a
Sárszentmiklós csapata ért el gólt. Beze-
rédi Á. bal oldali szabadrúgását Gráczer
Bence a kapu jobb oldalába fejelte, 5-0. A
Pusztavám csapata csak védekezett és
igyekezett gól nélkül megúszni a hátralévõ
idõt. Minden a 85. percig volt sikeres, Be-
zerédi Á. bal oldali szögletét Bartók D. 14
méterrõl kapásból a hosszú sarokba lõtte,
6-0. Az utolsó percben ismét Bezerédi Á.
villant és megszerezte az 5., csapatának pe-
dig a 7. gólját, 7-0.
A következõ mérkõzés Mór csapata ellen
szeptember 6-án, vasárnap, 16.30 órakor
Móron lesz. Várjuk szurkolóinkat a rang-
adón!

Sárszentmiklós U19–Pusztavám U19
13-1 (7-0)

Sárszentmiklós U19: Simon Cs. – Húsvéth
T., Demeter D., Horváth J., Palásti Á., Pa-
jor T., Gráczer B., Molnár M., Sükösd G.,
Nagy Á., Szakács S.
Csere: Brúzsa S. P., Kovács M., Barabás J.
Edzõ: Pajor László.
Az „ifjúsági” csapat tetszés szerint érte el
góljait. A gyõzelem ilyen arányban is meg-
érdemelt a kevés ellenállást tanúsító Pusz-
tavám csapata ellen.
Góllövõk: Nagy Á. (2), Szakács S. (4), De-
meter D., (4), Gráczer B. (2), Kovács M. il-
letve Nagy G.
Jók: Szakács S., Demeter D., Sükösd G.,
Gráczer B.

Baracs–Sárszentmiklós II. 3–2 (1–2)

Sárszentmiklós II.: Plézer N., Juhász G.,
Fülöp T., Horváth I., Juhász J., Bogdán A.,
Hegedûs J., Szabó 2., Krajcsovics P., Feke-
te J., Kovács D. D.

Csere: Somogyi L., Bertók 2, Rigó L., Csikós
G., Szakács S., Tóth G., Dombi Z.
Edzõ: Pajor László.
Nem érdemelt vereséget a félidõben még
vezetõ csapatunk. Mindkét gólt Fülöp T.
szerezte.

Soponya Ö. F.–
Sárszentmiklóson Ö. F. 1-6 (1-3)

Az Öregfiúk csapata Soponyán kezdte
meg a szezont. Magabiztos, jó játékkal ara-
tott gyõzelmet.
Sárszentmiklós Ö.F.: Szilágyi B., Tóth I.,
Emperger J., Palotás P., Németh A., Tóth
A., Kelemen B., Killer G., Deák G., Csen-
des I., Derecskei J.
Csere: Már L., Mikuli B., Vereczkei J., Csuti
2., Takács K. A., Sipõcz A., Tóth Z.
Góllövõk: Emperger J. (3), Kelemen B.
(2), Csendes I.
Hétvégi meccsek
Szeptember 4. (péntek):
20 óra 30 perckor Magyarország–Romá-
nia EB selejtezõ mérkõzés, megtekinthetõ
a Sárszentmiklós SE sportpályán.
Szeptember 5. (szombat):
14 óra 30 perc Sárszentmiklós Ö. F.–Káloz
Ö. F.
16 óra 30 perc Sárszentmiklós II.–Seregé-
lyes
9 óra 30 perc Mór U19–Sárszentmiklós
U19
Szeptember 6. (vasárnap):
10 óra Sárszentmiklós U16–Pátka U16
16 óra 30 perc Mór–Sárszentmiklós
Valamennyi eseményre sok szeretettel
várjuk szurkolóinkat. Szurkoljunk együtt
csapataink sikerének!

Szántó Gáspár

Tájékoztató
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Ön-
kormányzatának képviselõ-testülete a gyermekétkeztetés in-
tézményi térítési díjait a 32/2015. (VIII. 26.) önkormányzati
rendeletében foglaltak alapján 2015. szeptember 1-jétõl az
alábbiak szerint állapította meg.

Bölcsõde: 315 Ft/nap + ÁFA
Óvoda: 327 Ft/nap + ÁFA
Ebbõl:

Tízórai: 61 Ft/nap + ÁFA
Ebéd: 205 Ft/nap + ÁFA
Uzsonna: 61 Ft/nap + ÁFA

Iskola: 437 Ft/nap + ÁFA
Ebbõl:

Tízórai: 80 Ft/nap + ÁFA
Ebéd: 277 Ft/nap + ÁFA
Uzsonna: 80 Ft/nap + ÁFA

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

Hirdetmény

Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkor-
mányzatának képviselõ-testülete a 2015. augusztus 14-ei ülé-
sén elfogadta:

– a 32/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendeletet a gyermek-
védelem helyi rendszerérõl szóló 41/2002. (XII. 17.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról;

– a 33/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendeletet a települési
szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi köz-
szolgáltatásról szóló 30/2015. (VI. 24.) önkormányzati rende-
let módosításáról;

– a 34/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendeletet a kedvtelés-
bõl tartott állatok tartásának helyi szabályairól;

– a 35/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendeletet a közterüle-
tek használatának szabályozásáról és rendjérõl.

A rendeletek megtekinthetõk ügyfélfogadási idõben a polgár-
mesteri hivatal szervezési csoportjánál.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ
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SÁRVÍZ KISTÉRSÉGI KÖZPONTI ÜGYELET: Aba, Káloz,
Sárkeresztúr, Sárszentágota: Aba, Béke tér 2.,

06 (22) 593 010. Zöldház orvosi rendelõ.

Ügyelet munkanapokon: 16 órától másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti napo-
kon, utolsó munkanapokon 16 órától az elsõ munkanap reggel 8 óráig.

SÁRBOGÁRDI KÖZPONTI ÜGYELET: Sárbogárd, Hantos,
Nagylók: Sárbogárd, Ady E. út 79-83., 06 (22) 311 104.

Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig,
szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

CECEI KÖZPONTI ÜGYELET: Alap, Alsószentiván, Cece,
Sáregres, Vajta: Cece, Jókai u. 11., 06 (25) 234 841.

Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig,
szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

HÁZIORVOSI RENDELÉSEK
Dr. Csanádi József háziorvos

a Sárbogárd, Ady E. út 79. szám alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 462 641. H: 8-12, K: 12-15.30, Sze: 8-10, Cs: 8-12, P: 8-12.
Nagyhörcsök: Sze: 10.30-12.00.

Dr. Farkas János háziorvos

Sárbogárd, István u. 96. Tel.: 06 (25) 466-597: H-K: 8-12, Sze: 12-16,
Cs-P: 8-12.

Dr. Horváth Endre háziorvos

Pusztaegres, Köztársaság tér 10. Tel.: 06 (25) 470-007, mobil: 06 (30)
2373-700. H: 8-15, K-Sze-Cs: 8-12, P: 10.30-12.30. Sárhatvan: P: 8-10.

Dr. Jarabin János háziorvos

Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 467-339: H-K-Sze: 8-12, Cs:
11.30-15.30, P: 8-12.

Dr. Nemes Mária háziorvos

a Sárbogárd, Ady E. út 79. szám alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 461 742. H-P: 8-11.30. Csütörtökön terhestanácsadás: 12-13.

Dr. Oroszlány László háziorvos

a Sárbogárd, Ady E. út 79. sz. alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 460 165. H-K-Sze: 8-12, Cs: 8-11, terhestanácsadás 11-13-ig, P:
12-15.

Dr. Somogyvári Katalin háziorvos

a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatti orvosi rendelõben rendel, tel.: 06
(25) 460 013. H: 12.30-15.30, K-Sze-P: 8.30-11.30. Rétszilas, Fehérvári
u. 95.: Cs: 9.00-11.00. Rendelkezésre álló idõ: H-P: 7.30-15.30

Dr. Abdalla Roshdi házi gyermekorvos

a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatt rendel, tel.: 06 (25) 463 489; Tö-
börzsök, Szt. István u. 96., telefon: 06 (25) 465 080.

hétfõ: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; kedd: 8.00–11.00, Töbörzsök, Szt. Ist-
ván u. 96.; szerda: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; csütörtök: 8.00–11.00,
Töbörzsök, Szt. István u. 96.; péntek: 8.00–10.00, Tompa M. u. 2.; 11.00–
12.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96. Tanácsadás: kedd: 11.00–12.00,
Töbörzsök, Szt. István u. 96., szerda: 13.00–14.00, Ady E. út 126.

Dr. Mányoki Lídia házi gyermekorvos

Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 468 214. H: 8-11, K: 13-14,
Sze: 8-11, Cs: 10-12, P: 8-11, tanácsadás: Cs: 8-11. Tel.: 06 (30) 573
4908. Sárbogárd, Ady E. út 79., tel.: 06 (25) 463 220. H: 11-12, K:
9.30-10.30, tanácsadás: K: 10.30-11.30, Sze: 8-11, Cs: 13-14, P: –.

Közérdekû telefonszámok
Ha velünk vagy környezetünkben bármilyen baj van, az elsõ, hogy azonnal
feltesszük a kérdést: „Hova forduljunk segítségért?” Egy cím, egy név, egy
telefonszám ilyenkor sokat jelent, olykor az idõben érkezõ segítség életet
menthet. Úgy gondoltuk, rendszeresen, havonta közreadjuk itt azokat a
legfontosabb közérdekû információkat, melyekre bármikor szükség lehet.
Hova forduljunk...?

Ha nem mûködik az utcai közvilágítás:
Éjjel-nappali ügyelet: 06(25)433-444, 06(80)205 020. Polgármesteri hiva-
tal: 06(25)520-200.

Ha a lakásban áramkimaradás van:
E.ON hibabejelentés: 06(80)205-020, ügyfélszolgálat: 06(40)545-545 (H-P:
7.30-20.00). Honlap: eon-hungaria.com  Postacím: 7602 Pécs, Pf.:197.

Ha nem ég a gáz...!
Mûszaki hibabejelentést a következõ számon lehet tenni: 06(80)42-42-42. Ügy-
félszolgálat: 06(40)220-022. (H-P: 7.30-20.00). Postacím: 7602 Pécs, Pf.:197.

Ha „süket” a telefon...!
Telefonos ügyfélszolgálat: 1443. (H-P: 8.00-18.00, Szo: 8.00-13.00) Hibabeje-
lentés: 1445.

Ha baleset szemtanúi vagyunk...!
A rendõrség 107-es, a mentõk a 104-es, a katasztrófavédelem a 105-ös tele-
fonszámon hívhatók. A mentõk, a rendõrség, a katasztrófavédelem egyetlen
számon is elérhetõk még: 112.

Orvosi ügyelet:
Tel.: 06 (22) 311 104.

Ha sérült, kóbor ebet, rókát látunk,
elhullott vagy elütött állati tetemet fedez fel,

hívja a polgármesteri hivatalban Mikóné Vollár Veronika Diánát:
06(25)520-261, 38-as mellék, vagy Sárközy Károly gyepmestert
06(30)342-1493

Ha valahol tûz üt ki...!
Hívják a tûzoltóságot a 105-ös, vagy a 06(25)460-053-as számon.

Ha hulladékégetést észlel:
hívja a Közép-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelõség alábbi telefonszámait:
06(22) 514-300, 06(22)514-310, 06(22)514-314.

Kéményseprés:
Kémény Zrt. 06(22)550-100

Ha nincs víz, csõtörés van a mérõórán kívül, eldugult
a kerítésen kívül a szennyvízcsatorna:

Körzetünk településein a Fejérvíz ZRt. üzemeltet. Ügyfélszolgálat munkanap-
okon: 7.30-14.30-ig, minden csütörtökön 7.30-18.00-ig. Hívható telefonszám:
06(25)460-101.

Ha nem viszik el a szemetet idõben,
síkos a járda, a belterületi utakon hó vagy egyéb akadály van:
Közév Kft.: 06(25)508-990, 06(25)508-991, 06(25)463-481.

Ha közúton...
(61, 62, 63-as út, kislóki, dunaújvárosi, kálozi út stb.) kidõlt fa, hó vagy egyéb
akadály van: Közútkezelõ KHT. Sárbogárd 06(25)465-126. Megyei utak ese-
tén a 06(22)316-271, országos útinform: 06(1)3227-052, 06(1)3227-643 hív-
ható éjjel-nappal.

Ha megbetegszik háziállata:
hívható az állatorvosi ügyelet (ld. alább, havonta közöljük az ügyeleti listát.)

Tömegközlekedés

Menetrendi információk:
távolsági busz: Alba Volán: 06(22)514-714, 06(22)506-168,

MÁV információ: 06(1) 515 9137 (állandó sárbogárdi ügyelet).
Helyi buszjárat:

Régió 2007 Kft. 8083 Csákvár, Berényi út 2072/11 hrsz.
Lics Zoltán ügyvezetõ: 06(20)6613 958

Belvíz, árvíz, vegyi stb. katasztrófa esetén:
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: 06(22)311-120,
06(22)512-150. Sárbogárdon polgármesteri hivatal: napközben hívható a
06(25)520-260, 06(25)520-240, egyéb idõben a katasztrófa-elhárítási bizott-
ság elnöke: dr. Sükösd Tamás a 06(30)5300-858 számon bármikor riasztható.

KÖZPONTI ÜGYELET MINDEN NAP 15.30 órától

Ady Endre út 79-83., 06 (22) 311 104
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Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb

médiafigyelõje, az

»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.

1139 Budapest, Frangepán utca 7.
Tel.: +36 1 303 47 38
Fax: +36 1 303 47 44

Email: ugyfelkapcsolat@observer.hu

A SÁRBOGÁRDI RENDELÕINTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK IDÕPONTJAI

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SÁRBOGÁRDI JÁRÁSI HIVATAL
Sárbogárd, Hõsök tere 2.; tel.: 06 (25) 520 260, fax: 06 (25) 520 290; hivatal@sarbogard.fejer.gov.hu

Tájékoztató a Sárbogárdi Járási Hivatal 2015. június 1-jétõl érvényes ügyfélfogadási rendjérõl és elérhetõségeirõl

KORMÁNYABLAK OSZTÁLY Sárbogárd, Hõsök tere 2.; tel.: 06 (25) 520 290, fax. 06 (25) 520 290; kormanyablak@sarbogard.fejer.gov.hu;
H 7.00–17.00, K 7.30–12.00, Sze 7.30–16.00, Cs 8.00–18.00, P 7.00–12.00

HATÓSÁGI ÉS GYÁMÜGYI OSZTÁLY Sárbogárd, Hõsök tere 2.; tel.: 06 (25) 520 291, fax: 06 (25) 520 290; hivatal@sarbogard.fejer.gov.hu;
(hatósági és szociális igazgatási hatáskörök tekintetében) H 8.00–11.30, Sze 8.00–11.30 és 12.30–15.00, P 8.00–11.30;
(gyámügyi hatáskörök tekintetében) H 7.30–11.30, Sze 7.30–11.30 és 12.30–16.00

FOGLALKOZTATÁSI OSZTÁLY Sárbogárd, Túry M. u. 3.; tel./fax: 06 (25) 508 175; fejermsarbogardjh-mk@lab.hu;
H 8.00–14.00, Sze 8.00–14.00, Cs 8.00–14.00, P 8.00–12.00

FÖLDHIVATALI OSZTÁLY Sárbogárd, Hõsök tere 17.; tel.: 06 (25) 508 615, 06 (25) 508 020, fax: 06 (25) 518 021; sarbogard@takarnet.hu;
H 8.00–15.30, K 8.00–10.00, Sze 8.00–15.30, P 8.00–12.00

CECEI KIRENDELTSÉG Cece, Deák F. u. 13.; tel.: 06 (25) 505 150/21, fax: 06 (25) 234 389; nagy.gaborne@sarbogard.fejer.gov.hu,
kiss.monika@sarbogard.fejer.gov.hu; H 8.00–12.00, K 8.00–12.00, Cs 8.00–16.00, P 8.00–12.00

ÜGYSEGÉDEK:

ALAP: Sze 8.00–10.00, Dózsa Gy. u. 31. ALSÓSZENTIVÁN: Sze 10.00–11.00, Béke u. 56/a. HANTOS: H 8.00–9.00, Nagylóki u. 3. IGAR: K
7.30–9.00, Fõ u. 1. MEZÕSZILAS: P 7.30–10.00, Fõ u. 111. NAGYLÓK: H 9.00–10.00, Hunyadi J. u. 1. SÁREGRES: H 15.00–16.00, Kossuth u. 10.
SÁRKERESZTÚR: Sze 8.00–12.00, Fõ u. 34. SÁRSZENTÁGOTA: Cs 8.00–10.00, Május 1. u. 1. VAJTA: Cs 13.00–14.00, Szabadság tér 1.

Simon János hivatalvezetõ
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FOGSORJAVÍTÁS 06 25 468 556, 06 70 382 8512

GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása 06 30 440 5790

AUTÓBÉRLÉS OLCSÓN,
RÖVID/HOSSZÚ TÁVRA, KÜLFÖLDRE IS. 06 70 539 7882

AUTÓMENTÉS, AUTÓSZÁLLÍTÁS 06 20 3426 091

SÁRBOGÁRD KÖZPONTJÁBAN,
négylakásos TÁRSASHÁZBAN,

FELÚJÍTOTT LAKÁS ELADÓ
06 20 405 7366

AUTÓBUSZVEZETÕKET KERESÜNK hosszú távú
FEJÉR MEGYEI MUNKÁRA!

Sárbogárd és 30 kilométeres körzetébõl.
Jelentkezés önéletrajzzal: tibor@buszrent.hu

HÁZ ELADÓ 06 20 929 8716

M6-os autópályán Dunaújvárosnál
OMV-TÖLTÕÁLLOMÁS

FÉRFI ÉS NÕI MUNKATÁRSAT KERES.
Jelentkezés fényképes önéletrajzzal
a sárbogárdi OMV töltõállomáson.

CSALÁDI HÁZ ALSÓ SZINTJE
TÖBÖRZSÖKÖN KIADÓ.

Érdeklõdni: 06 30 979 1365

PARASZTHÁZ ELADÓ 06 25 626 625

Osztható TELEK ELADÓ
Sárbogárd központjában
4500 m2. 06 30 266 5234

MÛSZAKVEZETÕ, GÉPBEÁLLÍTÓ MUNKATÁRSAT
KERESÜNK, mûanyagiparban való jártasság,

gépészeti, villanyszerelõi végzettség elõnyt jelent.
Jelentkezni:

kozpont@sarretplast.hu e-mail címen,
fényképes önéletrajzzal, vagy személyesen
Sárbogárd, Ady E. út 229-231. szám alatt.

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható! Redõnyös. 06 (30) 966 8446

Kutyaház OSB lapból 5.000 Ft-ért eladó. 06 (20) 405 7366

Sarokülõ; 100 öl szõlõ épülettel eladó. 06 (25) 460 954

Irodahelyiség kiadó! Érdeklõdni: 06 (20) 4377 036

Kislókon ház eladó 06 (30) 374 8648 (1148971)

Pálinkafõzetõk figyelem! Az abai szeszfõzde mûködését megkezdte. 06
(30) 927 5627 (114870)

2014-es kukorica tritikálé keverék 3 q eladó 4000,- 06 (30) 830 7095

Bontott cserépkályha eladó 06 (70) 339 1576

Vegyes piros bor eladó 06 (30) 932 5628 (1148983)

Vegyes borszõlõ eladó 06 (20) 911 4711 (1148799)

Szilva eladó 200 Ft/kg 06 (30) 255 9806

Bontott tetõcserép olcsón eladó. Telefon: 06 (20) 450 3285

Fehér szõlõ eladó 06 (30) 365 8371 (1148798)

Családi ház, lakás kiadó. 06 (70) 637 2874

Fehér borszõlõ eladó 06 (20) 944 5087

APRÓHIRDETÉSEK

KARATEEDZÉSEK
indulnak kezdõk és haladók részére

Németh Attila 6 dan JKA-mester
vezetésével

Sárbogárdon, a Mészöly Géza
Általános Iskola tornatermében.

Jelentkezés a helyszínen
szeptember 7-én, 18 órától,

illetve telefonon: 06 (20) 9270 985

TÁJÉKOZTATÓ SZIRÉNAPRÓBÁRÓL
A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatja a lakosságot, hogy a Paksi Atomerõmû Zrt. 30 km-es körzetébe esõ te-
lepüléseken a lakossági tájékoztató- és riasztórendszer mûködõképességének ellenõrzése érdekében Alap, Alsószentiván, Cece,
Elõszállás, Nagykarácsony, Sáregres, Vajta településeken hangos üzemû (teljes körû) szirénapróba végrehajtására kerül sor 2015.
szeptember 7-én, hétfõn, 13.00 órakor.
A szirénapróba során a „Katasztrófariadó”, valamint a „Riadó elmúlt” jelzéseket lehet majd hallani. A szirénák megszólalása ezek-
ben az idõpontokban csak a rendszer próbája, a lakosságnak semmiféle teendõje nincs.

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy, megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

Bolti tolvaj
Székesfehérváron a Palotai úton lévõ áruház biztonsági õrei kér-
tek rendõri segítséget augusztus 31-én délután. A vagyonõrök egy
51 éves sárbogárdi nõt értek tetten, aki az üzletbõl ötvenezer fo-
rintot meghaladó értékben kísérelt meg élelmiszereket és kozme-
tikumokat eltulajdonítani. A járõrök H. Józsefnét a Székesfehér-
vári Rendõrkapitányságra elõállították, ahol lopás vétség elköve-
tésének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták
ki.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

KÉK HÍREK
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SZÜLETÉSNAPI TORTA
A Fõtéri Cukrászda 25 éves születésnap-
ja alkalmából 25 Ft-ért kínálta a fagylal-
tot és egy hatalmas mákosgubatortával
fogadta vendégeit szeptember 1-jén dél-
után.
A képen balról jobbra: Szakács László,
Szilágyi Béláné Marika, Szilágyi Béla,
Szilágyi András és ifj. Szilágyi Béla, kar-
ján kisfiával, Benivel.
Sajnos nem lehettek már köztünk e szép
ünnepen Szakács László és felesége,
Szilágyi Mária, valamint fiuk, Szakács
Zsolt, akik egykor ugyancsak kivették a
részüket a családi vállalkozásból. Gon-
dolatainkban rájuk is emlékeztünk a ne-
gyedszázados évfordulón.

Hargitai–Kiss Virág

A kõkorszak királynõi srácok voltak
Legújabb zeneajánlónkban egy kicsit mélyebbre szállunk a kemény zené-
be, azon belül is a stoner rock mûfajába: a Queens Of The Stone Age zene-
kar egyik albumát mutatom be, a Lullabies To Paralyze címût. Az együttes-
nek ez már a harmadik albuma, de ez jóval letisztultabb, mint az elsõ kettõ.

A stoner mûfajú zenéket nehéz, súlyos, tömör hangzásvilágú, legtöbbször
erõsen torzított gitárriffek jellemzik, lassú, legfeljebb közepes tempóban.
Ez a mûfaj is Kalifornia szabadságát tükrözi. A stoner jelzõt azért is használ-
ják rá, mert hallgatása lemerevít. (Persze, mindenkire más hatással van,
engem például felpörget.)
A Lullabies to Paralyze egy igazán változatos album lett a címe ellenére,
ami lefordítva: „Altatók bénuláshoz”. Kezdetben tényleg altató jellegû dal-
lammenet csendül fel, majd hirtelen monotonitásba megy át a következõ
dal, a Medication. Lassabb, bluesosabb ritmussal és gitárszólóval indul az
Everybody Knows That You’re Insane, mégis bepörgetik a srácok a harma-

dik albumuk 3. számát. Mikor kezded azt hinni, hogy tényleg mindenki elhi-
szi rólad, hogy õrült vagy, még egy csavar, és bele is nyugszol, hiszen a
Tangled Up In Plaid dallammenetére és nyugtató, kavargó énekére tán-
colsz. Miután kitáncoltad magad, elégetheted a magadban lévõ boszor-
kányt, hiszen a Burn The Witch kezdi összeszedni elszállt agyad darabkáit.
Ha lemezen hallgatjuk, rájöhetünk: mindez csak a fejünkben játszódott le.
Ismerõs lehet ugyanis az autós játékok szerelmeseinek az In My Head cí-
mû számuk, hiszen a Need for Speed Underground második részében
nyomhattuk rá a „gázpedált” tuningolt járgányainkkal. Kicsi húgocska, az-
az Little Sister a következõ szám címe, mely egy ralijáték, a Dirt második
részében hallható. Ez sokkal dallamosabb, mégis feszesebb az elõzõ dalok-
nál. Mintha 180 fokos fordulatot venne a zenekar az I Never Came címû
dalban: teljesen lelassít és kellemes, lágy, de mégis jó lüktetésben oldód-
hatunk fel. Marad a lassú tempó, de megint magával ragad egy kicsit a sö-
tét hangulat a Someone’s In The Wolf címû dalban, majd keringõ ritmusa
visz bele a következõ számba, és „elgurul a gyógyszer” a zenekar minden
tagjánál. A Broken Box környékén találnak magukra újra. Ebben a szám-
ban azt kedvelem, hogy néha visszavesznek a zúzásból, aztán a refrén után
újra bevadulnak. Kiváló ez a szám sportoláshoz! A két ezt követõ mû inkább
csak levezetõként ajánlott; az egyik a Long Slow Goodbye címet viseli.
Bónuszként egy próbatermi felvételbe is belehallgathatunk, sokszor hall-
juk a pergõ rezgését a gitártól, de egyébként a minõsége nem rossz, sõt,
megvan a szépsége és egyedisége az ilyen felvételeknek.

A Queens Of The Stone Age Lullabies To Paralyze albumát nem tudom egy-
öntetûen ajánlani valamilyen tevékenységhez, vagy egyféle kedvhez. Ha
valaki szeretne változatos, jó pszichedelikus rockhoz hasonló, de mégis
annál pörgõsebb zenét hallgatni, akkor ezt és az együttes többi albumát tu-
dom ajánlani. Akinek nem ismert ez a stílus, az bátran kezdhet a Queens Of
The Stone Age dalaival. Jó hallgatást!

H. G.
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