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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”
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Szent szilva
A gömbölyded szilva lekvárrá lesz, a lekvár
kerek gombócba kerül, a gombóc a pocak-
ba, a pocak a kerékpárra, a
kerékpár a falukba, a fa-
luk árama szép Helé-
nához, Heléna
könnyek közt vas-
ba. A könnyek
csokor- nyi virág-
ra, a vi- rág a fá-
ra, a fa a kemence
tüzébe, a tûz a fa-
zék köré, a fazék a pa-
radicsom alá, a Paradi-
csom a Szent Könyvbe, a
Szent Könyv bibliotékába, szívbe, oltárra,
gyümölcse az életünkbe.

Hargitai–Kiss Virág
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Írás a 2. oldalon.
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Terítéken a falu asztala
Neon színû felsõk, mellények, valamint ke-
rékpárok és lovasaik sokasága lepte el
Alsótöbörzsök utcáit a szombat reggeli
órákban. A csoportosulás a Szent István
iskola udvarán sûrûsödött.
Idén elsõ alkalommal rendezték meg a „A
falu asztala” névre keresztelt kerékpáros
túrát, mely Sárbogárd környékét mutatva
be mozdította ki a sárbogárdiakat a város
adta kényelembõl. A Mozdulj a Városért
Egyesület reggel 9 órai kezdettel hirdette
meg rendezvényét a kétkerekûek szerel-
mesei számára. A legfiatalabb induló má-
sodik osztályos volt, míg a legidõsebb még
nyugdíjasként sem veti meg a mozgás eme
frissítõ formáját.
A sokszínû seregletet Fodor János köszön-
tötte, aki egyúttal ismertette a programot.
A megnyitó után kerékpárra pattantunk, s
a rendõrség kíséretével, valamint techni-
kai autóval a hátunk mögött mindannyian
nekivágtunk az egész napos programnak.
A Szent István úton végig Nagyhörcsökig
olyan jó tempót diktáltak az élen, hogy
még a rendõrautót is maguk mögött hagy-
ták, ahogy a csapat java részét.
Nagyhörcsökön Bakonyi Istvánék telephe-
lyén volt az elsõ megálló, ahol a túra részt-
vevõi tesztelhették ügyességüket a közle-
kedésben, ugyanis a rendõrök egy trükkös
pályát állítottak fel erre a célra. Gyerme-
kek és felnõttek (természetesen két kate-
góriában) tehették próbára képességeiket.
A pályán elõször szlalomozni kellett, majd
egy vizesüveg egy kézzel való áthelyezését
egy rámpán való átegyensúlyozás követte,
ami egy éles jobbos fordulatba torkollott,
vigyázni kellett a fejre, nehogy a rudat ver-
je, majd hátranézve felismerni egy számot,
miközben épp sávot váltott, s végül ügyelni
a sebességre, hogy meg tudjon állni a ver-
seny gyõztese. Ez volt az egyik teszt, melyet
a rendõri erõk szeme figyelt. A frissítõ, ne-
vetésekben gazdag ügyeskedés után né-
hány szem pogácsa vagy alma elfogyasztá-
sát követõen indult tovább a menet Sár-
hatvanba. Ezt a távot is hirtelen tette meg a

körülbelül 20-30 fõs, duplakerekû társa-
ság.
Sárhatvanban a helyi asszonyok fogadták
szívélyesen a bringásokat, s kórusukkal
csaltak a mi arcunkra is mosolyt és jóked-
vet.
A pihenõ után tovább indultunk az
örspusztai horgászcentrum felé. Oly nagy
iramban tekert a kerékpáros csoport, hogy
a tavaknál hosszabb idõt tölthettünk el,
maradt idõ csocsózni és pingpongozni is. A
gyönyörû környezetben vendégül láttak
halország ínyenc csemegéivel: halcsipsszel
és sült hallal. Az ízletes étkek elfogyasztása
után a rendõrség egy teszttel mérte fel a
társaság kerékpáros KRESZ-tudását. A
KRESZ-tesztben és az ügyességi pályán
elért pontszámok alapján született meg az
elsõ három helyezés. A helyezettek nevét a
cikk alatt közöljük.

Egy kávészünetet (gyerekeket illetõen
fagyiszünetet) követõen indult tovább a
kerekesek serege Sárbogárd felé. A menet
sikeresen vette az utolsó nagyobb akadályt
is, a Sárszentmiklós elõtti emelkedõt, ahol
csak pár kisebb gyermek szállt le, s tolva
baktattak fel a dombtetõre, ahol bevártuk
a csoport többi tagját, hogy együtt folytas-

suk utunkat az Ifjúsági parkig. Végül oda
két felvonásban érkeztünk meg, mert a bri-
gád egy része a Petõfi utcán, majd a Tompa
utcán vágta le az utat, míg a többiek az Ady
Endre úton jöttek végig és csak a tûzoltó-
ság utcáján kanyarodtak le.
Amíg a Shadows 64 Memorial Band felsze-
relt, addig a tûzoltók is megérkeztek, s óri-
ási habpartit csináltak a megjelenteknek.
A gyermekek iszonyúan jól érezték magu-
kat a habokban, és még a hidegzuhanyt is
jól bírták, amivel a végén lemosták õket a
tûzoltó bácsik. Ezt követõen vette kezde-
tét a retro koncert, ugyanis belecsapott a
húrokba a Shadows 64 zenekar.
Bátran kijelenthetem, hogy az I. A falu
asztala kiválóan sikerült, jó volt a szervezés
és szponzorok is akadtak bõven. Bízunk
benne, hogy ez a hagyományteremtõ kez-
deményezés jövõre még több kimozdulni
vágyót vonz magához minden korosztály-
ból. Részünkrõl nagyon szépen köszönjük,
hogy részt vehettünk az eseményen. Vár-
juk a folytatást!
A KRESZ-teszt és ügyességi verseny he-
lyezettjei: 1. Fenyvesi Liliána, 2. Sudár La-
ra, 3. Csecsetka Zalán.
Oklevelet kaptak: a legfiatalabb kerékpá-
ros: Baumgartner András, valamint Kimi-
ti Józsefné, a Baumgartner család.

Hargitai Gergely
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Bogárdi ízélmény a fehérvári lecsócsatán
2004 óta szeptemberben megrendezik Székesfehérváron a Fehérvári Lecsófõzõ Vigassá-
got, korábbi nevén Lecsófesztivált. Sipos József, a gasztronómiai fesztivál ötletgazdája és
alapítója hét éven át, egészen haláláig szervezte és vezette a rendezvényt.
Minden évben megyeszékhelyünk apraja-nagyja készül erre az országszerte híres gasztro-
nómiai csatára, ahol a jókedv ugyanolyan fontos alapanyaga a fesztiválnak, mint a paradi-
csom és a paprika. Barátok, cégek, csapatok, csoportok foglalják el ilyenkor Székesfehér-
vár belvárosát.
Idén is rengetegen jelentkeztek, körülbelül 600 csapat küzdött meg a lecsókirály címért.
A fesztivál szervezõjérõl elnevezett emlékkupát sárbogárdiak nyerték. A lecsókirályt a 20
legjobb csapat közül húzzák ki, ami szerencse kérdése is, viszont a Sipi-emlékkupa a zsûri-
nek legjobban ínyére való lecsót illeti.
Sárbogárdról Kovács Péter szüleivel, Kovács Zoltánnal és Kovácsné Jutkával, valamint
Palatinus Rozáliával és a fehérvári senior néptánccsapat egy-két tagjával karöltve neve-
zett a megmérettetésre. Eddig Péter 5 alkalommal indult, de a szülõkkel együtt elõször.
Az elmúlt években a hozzávalókat mindig a piacról szerezte be, azonban idén sárbogárdi,
saját termesztésû alapanyagokkal indultak, aminek meg is lett az eredménye. Egyszerû
lecsóval neveztek, amit megbolondítottak házi füstölt szalonnával, kolbásszal, erdei gom-
bával, és friss cipóban tálalták. A zsûrinek nagyon elnyerte a tetszését a végeredmény, így
nyerték el a Sipi-emlékkupát Székesfehérváron.
Gratulálunk a csapatnak! Reméljük, jövõre is gyarapítják városunk hírnevét!

Mágocsi Adrienn

Falunap Kislókban
A kislóki falunapra már hetek óta készül-
tek a szervezõk. Szalmabálákból egy párt is
alkottak hívogatónak.
A faluháznál szombaton már korán reggel
meggyújtották a tüzet a bográcsok alatt.
Készültek az ételek a fõzõversenyre és a
faluebédre. Nyolc csapat nevezett. Mivel
mind a legfinomabbat fõzték, egyformán
díjazott mindenkit a zsûri.

Az utcában felállított sátornál a gyerekek-
nek szerveztek programot. Madzagra kö-
tött, tejföllel megkent lángost kellett fog-
gal leharapni, aztán egy tál vízben úszó al-

mát foggal kivenni. Ennél sokkal nehe-
zebb volt tojást kanálban végigvinni egy
akadálypályán futva. Ennek olykor a tojás
látta kárát, mert a mutatvány nem minden-
kinek sikerült. No, de sebaj, tojtak a tyú-
kok, a törött tojás helyébe másik került a
kanálba.
Délutánra a Fehér Õszirózsa Asszonykó-
rust és a Belly Kids Hastánccsoportot lát-
ták vendégül. Az abai fúvósok mellett a
Happy Girls Mazsorettcsoport, a Dancing
Feet Hiphop Tánciskola és a Blue Jeans
Country Tánccsoport szórakoztatta a falu
népét. Az esti faluvacsora után hajnalig
tartó búcsúbálon táncolt a vendégsereg. A
talpalávalót Boros Laci szolgáltatta szinte-
tizátorán.
A szervezõk köszönik a helyi vállalkozók
és magánszemélyek hozzájárulását a ren-
dezvényhez. Köszönik mindazok önzetlen
munkáját, akik segítettek a rendezvény le-
bonyolításában.

Hargitai Lajos

Köszönetnyilvánítás
Az elsõ alkalommal megrendezett „A
falu asztala – kerékpáros nap” rendez-
vény támogatásáért köszönetet mon-
dunk az alább felsorolt szervezetek és
magánszemélyek részére:
K&H Bank Zrt., Tesco áruház, Gázmo-
dul–Weisz Kft., Pentagri Kft., Arany-
ponty Zrt., sárhatvani klub, Domján
pékség, Sárréti Híd, Bogárd és Vidéke,
tûzoltóparancsnokság, rendõrkapi-
tányság, Fekti Csaba rendõrszázados,
Horváth Ferenc rendõr fõtörzszászlós,
Berkei Károly rendõr fõtörzsõrmester,
Kilinkó Zoltán rendõr fõtörzszászlós,
városi önkormányzat, Széra Kft., pol-
gárõrség, Fodor és Molnár Kft., Irka-
Firka Papírbolt, Szilveszterné Nyuli Ilo-
na, Horváth Tibor, Shadows 64 Memo-
rian Band, dr. Szabadkai József, Baum-
gartnerné Molnár Mária, Killer Mihály,
Baráth Edit, Flögl Istvánné, Hegedüsné
Bereck Erzsébet, Horváth Ferenc,
Streng Ferenc, Kelemen házaspár, Fent
Gyõzõ, Fekete László, Farkas Tamás,
Fodor János.

A Mozdulj a Városért Egyesület vezetõsége

HÍRHÁZ –
NYITVA TARTÁS

Tájékoztatjuk
tisztelt Ügyfeleinket,

hogy a Hírház õsztõl ismét
8–17 óráig tart nyitva

hétköznapokon
(hétfõtõl péntekig).

Hétvégén zárva vagyunk.

Szerkesztõség
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Hull a szilva a fáról…
Ötödik alkalommal rendezte meg a Falu-
védõ Egyesület Nagylókon a közös szilva-
lekvárfõzést a Piroska-tó melletti Tavipa-
lotában.
Pénteken délután mosták az eseményre
összegyûjtött gyümölcsöt. Másnap hajnali
négyre szerették volna feltenni a szilvával
telerakott üstöt, de aztán úgy ítélték meg,
hogy a napsütéses idõjárás miatt érettebb a
szilva, kevesebb benne a víz, így reggel hat-
kor gyújtottak az üst alá. A rézüstre rásze-
relték a speciális kavaróalkalmatosságot,
amivel tizenkét órán át kellett szüntelen
mozgásban tartani az üst tartalmát, és cu-
kor hozzáadása nélkül készre fõzni a lek-
várt. Beosztották, hogy egymást váltva kik
kezelik a keverõrudat. A nehéz és egyhan-
gú feladatot a férfiak vállalták. Közben
azért lélekerõsítõ tavalyi szilvóriummal
biztatták egymást.
A Tavipalota nem valami hivalkodó léte-
sítménye a településnek. Egy régi, hagyo-
mányos építésû parasztházat vásároltak
meg és újítottak fel a falu végén, a Piros-
ka-tó partján, s itt tartanak jeles napokon a
Faluvédõ Egyesület gondozásában ren-
dezvényeket. Ezek sorába illeszkedik a
szilvalekvárfõzés is.
Az udvaron fából készült körhinta hívo-
gatta a gyereknépet. Az ide érkezõ csalá-
dok az apróságokat ültették bele a fölfüg-
gesztett vesszõkosarakba. Amikor szom-
baton dél körül odaérkeztem, éppen egy
kisgyermekes család vette birtokba a kör-
hintát. A kicsik ültek a kosárban, egy
nagyobb fiú pedig hajtotta a körhintát.
Az udvar végében nagy kondérban fõtt a
faluebéd. Az asszonyok éppen szaggatták
a májgaluskát a levesbe. A ház mögötti fél-

tetõ alatt ketten foglalatoskodtak a lekvár
keverésével. Az üst alatt pattogott a hasáb-
fákból rakott tûz. Már félig volt csak a reg-
gel még teli edény. Kínáltak engem is pá-
linkával, de hát nem hoztam magammal
sofõrt, így megértették, hogy visszautasí-
tom a szíves kínálást. A hírre, hogy itt va-
gyok, jöttek ki az asszonyok a konyhából.
Hívtak, nézzem meg a lekvárosgombóc-
készítést is. Konyhaasztalnál vágták a ki-
nyújtott tésztából a kockákat, adagolták rá
a szilvalekvárt, aztán összezárták a gombó-
cot, golyóvá gurgatták, s mehetett a fõzõ-

vízbe. Okvetetlenkedõ kérdésemre, hogy
ugyan, mennyi gombóc készül, szó nélkül
vették le a födelet egy nagy edényrõl, ami-
ben katonás rendben sorakoztak a prézli-
be forgatott szilvalekváros gombócok.
Több száz készült, mert ebédre jött ki a
falu népe, s a leves után mindenkinek ju-
tott a gombócból.

Az egyik asszony áthívott a másik helyiség-
be, ahol egy nagy edény rejtett még valami
finomságot, amivel aztán megkínált, hogy
kóstoljam meg. Mint megtudtam, helyi,
hagyományos népi étel, amolyan szüreti
borkorcsolya. Kockára vágott, tepsiben
sült sós, leveles pogácsatészta, amire igen
jól csúszik az innivaló.
Ebédre megtelt az udvar az érdeklõdõk-
kel, akik a leves és a gombóc után megkós-
tolhatták már az idei szilvalekvárt is. Ked-
vesem édesanyja, amikor megtudta, hogy
Nagylókra megyek, megkért, vegyek neki
nagylóki szilvalekvárt – mert hát ezt már itt
a lekvárkóstolás után meg is lehetett vásá-
rolni. Felcímkézett kis üvegekbe porcióz-
ták, mutatós, jól szellõzõ kékfestõvel lekö-
tötték, s így árusították. Vettem is kettõt
belõle. Ez lesz a Mária névnapi ajándék.
Délután a Szöszölõ Néptánccsoport mû-
sorral szórakoztatta a falu népét, a gyere-
kek, felnõttek késõ estig népi játékokkal,
közös énekléssel töltötték az idõt.

Hargitai Lajos

Szüreti felvonulás Sárszentmiklóson

Az idei sárszentmiklósi szüreti felvonulás nem volt az igazi. Kevés felvonuló jött, és volt olyan kocsi, amelyikre nem akadt népi viselet-
be felöltözõ csoport, aki felüljön a padokra. Hirdették ugyan, hogy harangszóra indulnak, de elmúlt már egy óra is, amikor kihajtott a
menet az óvoda utcájából. Akik eljöttek, azok viszont igazán kitettek magukért. Szépen feldíszítették a kocsikat, többen egész család-
dal ültek fel. A nagyfiú csikósként lovagolt a menet élén, a viseletbe öltöztetett csöppségek meg anyu ölében ültek a kocsin. Forster Jó-
zsi három szép lovát fogta a hagyományos parasztkocsijába. Felvonult néhány elegáns, szép fogat is. Este a klubkönyvtár udvarán felál-
lított sátorban rendezett táncesten mulatott a báli közönség.

Hargitai Lajos
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Emmi néni csokra
65 éve szerzett tanítói diplomát Tátrai Norbertné, Emmi néni, mely alka-
lomból a Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI
épületében köszöntötték õt kollégái. Megtisztelte az eseményt jelenlétével
dr. Sükösd Tamás polgármester, Györök Ágnes, az intézmény alapító igazga-
tója és Szilágyiné Németh Sarolta, a Sárbogárdi Tankerület vezetõje is.

Kéri Zoltánné intézményvezetõ e szavak-
kal nyitotta meg az ünnepi alkalmat: „Kö-
szönteni és megköszönni gyûltünk ma
össze. Megköszönni, hogy vannak hagyo-
mányok, amelyeket folytathatunk, eré-
nyek, melyeket büszkén átvihetünk és hitet
adnak nekünk. Ebbõl az alkalomból kö-
szöntjük Emmi nénit és kerül átadásra ré-
szére a vasdíszoklevél.” Majd felolvasta a
Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere
János Kara dékánja, dr. Szabó Péter által
írt köszöntõ sorokat. Ebbõl idézünk né-
hány gondolatot: „Az emlékdiploma hite-
lesítése annak a tudásnak, értékrendszer-
nek, amelyet az alma mater és annak taná-
rai közvetítettek, amiket a tanító elsajátí-
tott és egy életen át továbbadott. A mai ün-
nepen kicsit megfordul a világ. Nem a ta-
nítvány tiszteleg az iskolája és a tanárai
elõtt, hanem az iskola köszönti tanítvá-
nyát, akire büszke, akiben megvalósul
mindaz, amivel az alma mater útjára bo-
csátotta. Az iskola csak az elsõ lépés volt a
küldetéshez. Az iskola arra való, hogy az
ember megtanuljon tanulni, hogy feléb-
redjen tudásvágya, megismerje a jól vég-
zett munka örömét, megízlelje az alkotás
izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál
és megtalálja azt a munkát, amit szeretni
fog.” Emmi néni megtalálta azt a munkát,
amit szeretett.

Dr. Sükösd Tamás egy virágcsokor, az is-
kola és a város oklevele kíséretében ek-
képp köszöntötte a vasdiplomás tanítónõt:
„Megtiszteltetés, hogy itt lehetünk és gra-
tulálhatunk ezen a szép jubileumon. Isten
tartsa meg sokáig jó egészségben! Nekünk
kevés nagyobb feladatunk van annál, mint
hogy a ma felnövekvõ generációkat is ta-
nulásra bírjuk, másrészt itt maradásra. En-
nek iskolapéldája tetszik lenni.”
Györök Ágnes is szólt nyugdíjas kollégájá-
hoz: „A mai ünnep, a 65 éves pedagó-
gus-életpálya elismerése példát mutat a

ma pályán levõknek. Jelenleg túl sokat fog-
lalkozunk a kompetenciával, motivációval,
akarattal, ugyanakkor nem jut idõ és figye-
lem az értékekre, erkölcsre és emberségre.
Vegyük észre, hogy a gyermeket nem lehet
kényszerrel tanítani. A puszta létünk, a vi-
selkedésünk az, ami formálja. Éreztessük
vele, mi a helyes, mi a helytelen, ebbõl ta-
nulja meg, mi a jó és mi nem. A pedagógus
példa az emberek életében, és talán ne-
künk is sikerül ellesnünk a titkot, amit Em-
ma hordott, és olyan vitalitással végezni a
munkát, ahogy azt õ tette egész pályája
során. Jó erõt és egészséget kívánok ne-
ked.”
Emmi néni tisztelettel köszöntötte a jelen-
lévõket, kollégákat, s elszavalta azt az
Ady-költeményt (Az Úr érkezése), mely
érettségi tétele volt egykor. Majd így foly-
tatta: „Az élet nem azokból a pillanatok-
ból áll, amik az elmúlást jelentik, hanem
amelyekre emlékezünk. 65 év a vasoklevél,
ami mögött nagyon sok pillanat van, küz-
delmes évtizedek keserve, egy vesztes há-
ború utáni korszak, az ország népére te-
kintve élet és halál harca. Az oroszok vad
hordaként adták tudtul egy új világ kezde-
tét, a mi katonáink hõsként élték át a had-
sereg fájdalmát. Sírjaikat hó fedte és gyász
fedte, ezt elfeledni nem lehet, hogy a mi
korosztályunk egy kegyetlen korszakban
született.
Ne hullasd a könnyeidet, ami elmúlt, an-
nak vége. Az emlékezet magával ragad, a
mi panaszunk mélyebbre hat, széttiporva
neveltetésünk, átéltük a bûnös évtizede-
ket. Kevesen, de még itt vagyunk. Sötét ár-
nyak világában az ég mikor kitisztul, lel-
künk mélye megkönnyebbül, korszakvál-
tás kezdete. Erõt adó életösztön fogja ke-
zed és vezet, a hitünknek örök titka az
isteni szeretet.
35 év a munkaviszonyom. Ebbõl 25 évet
Alsótöbörzsökön töltöttem, 10-et Sárbo-

gárdon; 20-at általános iskola alsó és felsõ
tagozatban, 15-öt kisegítõben; 5-öt Tö-
börzsökön, és amikor az iskola körzetesí-
tése volt, a gyerekekkel együtt jöttem. Itt
az általános iskola mûködése alatt dolgoz-
tunk, és ’84-tõl, amikor külön igazgatóság
lett, Ági lett az igazgatóm. 17 évet Gresch-
ner Jenõvel, 15-öt Sárosinéval, 3 évet Ági-
val töltöttem. Elsõ munkahelyemre vissza-
emlékezve: Pusztaegresen 30 tanítvány,
összevont osztály 1. és 3. A tanteremben a
háború nyomai, a hosszú padsorok téglá-
val alátámasztva. A vaskályha tüzénél az
öreg iskolaszolga. A tanítványok csillogó
tekintettel hallgatták pár évvel idõsebb ta-
nítójukat, tetszett nekik a fiatalság tü-
ze–lángja, köré vonzotta õket, nekem meg
a gyerekek bûbája. Játékos pajkosságuk
tükrözte, ami bennem élt. 51-52-es tanév –
felejthetetlen a kezdet. Ahol a tavasz virá-
gai nyíltak, oda húz a szívem vissza. Ott
kezdõdött, és tanítónõ lettem. Pályafutá-
som egy nagy csokorba fogva, a legszebb
virágok nekem nyíltak. Õsztõl tavaszig
mindig csak virítottak, így éltem át a kor-
szakot. Ha volt benne bánat, keserûség,
már elfelejtettem, bármit hozott a sors, át-
éltem. A legszomorúbb a nyugdíjazásom.
Az õszi hervadás bús napjain felelevenítet-
tem a múlt árnyait. A gyermekek, kik fel-
nõttek lettek, örömmel köszöntöttek. To-
vahaladva tétován megyünk az úton
tovább. Az élet igazságát mindenki átéli,
mert az ég Ura, aki mindezt megteszi. Erõt
merítve mindebbõl, tanítványaimmal töl-
tött évtizedeimnek még parázs a lángja,
még nem hunyt ki.

Köszönetet mondok mindazoknak, akik
megtiszteltek a megemlékezés pillanatá-
ban. Munkátokhoz nagyon jó egészséget
és sok örömet kívánok.

Volt tanítványaimhoz: Szirmot bontó virá-
gaim a kert legszebb képe, gyöngyvirág a
széleken, tulipánok körben. Sárga, piros
összevissza, ünnepi díszben, rózsaszínû
dupla nárcisz megtetézi mindezt. Valahol
a messzeségbõl ajándékot kaptam, vadvi-
rágot, ibolyamagot a szél fuvallata hozott.
Gyökeret eresztvén virágoznak mostan,
csokrot alkotva õrt állnak a sorban. Ülök
némán, sóhajtozva, ennyi szépet csak a ta-
vasz hozhat. Tanítványaim sugallták mind-
ezt, õk köszöntöttek így egykor.”

Az esemény koccintással és kötetlen be-
szélgetéssel zárult.

Isten éltesse, Emmi néni!
Hargitai–Kiss Virág
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Megható búcsúztató Pusztaegresen
2016. szeptember 11-e megható alkalom Pusztaegres életében: a
település 39 év után elköszönt dr. Horváth Endre doktor úrtól,
háziorvosunktól.
A napsütéses vasárnap délutánon a lakosság izgatottan gyûlt ösz-
sze a mûvelõdési házban. Doktor úr is megérkezett, és – a hosszú
évek emlékére – autójával a megszokott helyére parkolt, az orvosi
rendelõ elé.
Ezután következtek az igazán megható pillanatok. Az ajtóban a
képviselõ-testület több tagja fogadta, majd a terembe érve az An-
gyalok keringõjére vonult be és a lakosság állva tapsolt. Legalább
százan voltunk. Ritka arcát láthattuk, mert Doktor úr megható-
dott, hogy igazán fontos volt ennyi ember életében. Könnyeivel
küszködött, de ezzel nem volt egyedül, elérzékenyült mindenki.
Elõször Érsek Enikõ képviselõ asszony köszöntötte a jelenlévõ-
ket, de elsõsorban Horváth Endre háziorvos urat. Ezután dr.
Sükösd Tamás polgármester úr vette át a szót és emlékezett meg
az elmúlt 39 évrõl.
Több generáció képviseltette magát az eseményen, mégis a legki-
sebbek, az ovisok adták talán a legmegkapóbb mûsort. A nagyob-
bak verssel kedveskedtek. Felcsendült a tanulságos régi nóta,
amely szerint „Nem csak a 20 éveseké a világ”, és ekkor ismét vas-
tapssal köszöntötték a doktor urat.
Dr. Horváth Endre ezen ünnepi alkalommal megmutatta, hogy
nemcsak kitûnõ orvos, hanem remek szónok is. Néhány egyszerû,
de szívhez szóló mondattal búcsúzott szeretett településétõl és az
emberektõl.

Pusztaegres nevében az ajándékokat Érsek Enikõ adta át a mûsor
végén. Majd jött a búcsúzás, kígyózott a sor, és mindenki kifejezte
jókívánságait a Doktor úrnak. Ez utóbbiak már igazi baráti be-
szélgetések voltak sütizés mellett, amivel a falu asszonyai készül-
tek.

Természetesen nagyon sajnáljuk, hogy az orvosunk elmegy tõ-
lünk, de tudjuk, hogy jól megérdemelt pihenését tölti ezután. Ez-
úton is hosszú, boldog nyugdíjaséveket kívánunk dr. Horváth
Endrének!

Cseszneki Anett

Tûz a kemencében
Újraéledt a tûz a fazekas Oroszi testvérek,
István és Sándor sáregresi kemencéiben.
Egy ideig másutt próbáltak szerencsét,
másfelé sodorta õket az élet, de aztán
visszatértek Sáregresre, ahol folyamato-
san bõvítik a kezük alól kikerülõ termékek
palettáját. A hagyományos kaspók, csup-
rok, fõzõ- és sütõedények mellett sorako-
zik lámpás, madáritató, bõségistennõ, fe-
szület, szentkép, Mária-szobor, imatáblák,
házi áldások, egyedi megrendelésre ké-
szült darabok, mint például egy vonat, de
készítenek például csempét is cserépkály-
hához. Nemcsak saját mûhelyükben érté-
kesítenek, hanem viszonteladóknál is Tol-
nában, Fejérben. Emellett Székesfehérvá-

ron kiállítás keretében mutatkoztak be ta-
valy, Simontornyán a várban pedig idén
júliusban nyílt tárlatuk.
Az üzletként is mûködõ mûhelyüktõl nem
messze, a vasút mellett található az a
tercia, ami az alkotások szíve–lelke. Itt ké-
szül ugyanis az agyag, amihez a sárbogárdi
kõbányából származó alapanyagot hasz-
nálnak. A jól átszûrt anyagból szép tiszta
agyagkockákat teremtenek. És itt áll a két
római, kétosztatú boglyakemence is, amit
ugyancsak maguk raktak kézzel, sárral,
földdel és téglával. Tiszta, vegyszermentes
fával tüzelnek, hogy jó minõségû legyen az
égetés és az ólommentes máz. A 900-1000
fokos kemencékben az edények áttetszõn
izzanak. A tûzmester Jani papa, édesany-
juk élettársa, aki eredeti hivatása szerint
cukrász. Egyszer közösen még agyagtortát
is készítettek esküvõre, így ötvözve a két
mesterséget.
Az Oroszi testvérek mind a vásárlókat,
mind a fazekasság fortélyai iránt érdeklõ-
dõ csoportokat szívesen látják sáregresi
mûhelyükben.

Hargitai–Kiss Virág
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CSALÁDI NAPOT
tartunk

2016. szeptember
24-én (szombaton)

a Szent István
Általános Iskolában,

melyre minden
kedves érdeklõdõt
szeretettel várunk!

Aki teheti, magyaros ruhában jöjjön!
Kiállítás az otthon készített

madárijesztõkbõl és tökdíszekbõl!

Program:
8.30 óra: gyülekezõ az iskola elõtt (ko-
csik számbavétele, díszítés, fotózás);
9.00–11.00 óra: szüreti felvonulás;
11.00–12.00 óra: arcfestés, tetkóragasz-
tás;
9.00 óra: nevezés a sütiversenyre (zsû-
rielnök: Domján János cukrászmester);
12.00 óra: EBÉD – gulyásleves; 13.00
óra: TOMBOLA – díjkiosztás (sütiver-
seny, madárijesztõ- és tökdísz);
BÜFÉ 8.30–13 óráig (pogácsa, süte-
mény, üdítõ, kávé).
Ebédjegyet és pártolójegyet elõvétel-
ben bárki vehet az iskolában (Juhász
Jánosnénál), a Finomságok boltjában
(Borjus Jánosnál) és a Vénusz élelmi-
szerboltban (Szõnyeginé Szabó Klárá-
nál), (ebédjegy: 500 Ft, támogatójegyek
200 Ft-os címletekben).
Tombolaárusítás 8.30–13.00 óráig, 50
Ft/db.
A családi nap bevételét tanulóink mozi-
és színházlátogatására, illetve iskolai
versenyek díjazására fordítjuk.

Mindenkit szeretettel várunk!

40 éves általános iskolai
osztály- és évfolyam-találkozó

2016. szeptember 10. napján az 1976. évben végzettek 40 év utáni osztály- és évfolyam-találkozójára került sor a sárbogárdi mûvelõdési
házban, amely meghitt és jó hangulatban zajlott le. A külön termekben lévõ osztályok a végén a helyben, a hátsó, parkosított részen el-
készített bográcsgulyás elfogyasztásával tették hangulatossá az alkalmat, ahol a 3 évfolyam azt közösen elfogyaszthatta.
1. ének-zenei A osztály: Jákob János, Kádas István, Hajnal István, Firgi Éva, Menyhárt Gizella, Horváth István, Paczona Márta, Resch
Krisztina, Lantos Tamás, Popovics Etelka, Pál Ildikó, Nagy Katalin, Oláhné Gabi néni, Imréné Marika néni, Kaszás Ildikó, Kelemen
Márta, Tóth Zoltán.
2. B osztály: Barabás Irén, Mezõ Ferenc, Selmeczi Imre, Schrobar Hajnalka, Gulyás Sándor, Szabó József, Csordás Sándor, Németh
László, Nagy István, Szakács András, Diószegi Mária, Szénássy Erzsébet, Nagy Katalin, Kajári Julianna, Szûcs Marianna, Vörösné Er-
zsike néni, Csanády Krisztina, Oláh Ildikó, Halmos Erika.
3. C osztály: Flõgl István, Mádi Magdolna, Szontág Rózsa, Szántó Rózsa, Oszlár Marianna, Baki István, Varga Gábor, Sebestyén Éva,
Mészáros Zsuzsanna, Magyar Katalin, Gábeli István, Gábeliné Klári néni.
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A 9. a osztály névsora

1. sor: Révész Fruzsina, Rafai Ani-
kó, Magyar Zsuzsa, Szabó Dina Re-
gina, Ellenbruck Zsanett, Révész
Péter, Kisari Kevin István, Léki
Dominik Zoltán, Bogárdi Richárd,
Leszkovszki Anna osztályfõnök

2. sor: Tatár Izabella, Csanádi Cin-
tia, Burján Zsóka, Jákob Ágnes,
Mészáros Katalin, Lendvai Gábor,
Vinkovics Zoltán, Buzás Ádám,
Szarka Hunor

3. sor: Rácz Izabel, Czaffer Ale-
xandra, Kecskeméti Bernadett, As-
bóth Adél Lilla,Tóth Bernadetta,
Paczona Panna, Szõnyegi Kitti, Be-
reczk Bence, Bodnár Richárd

4. sor: Vámosi Milán, Bakurec Mó-
nika, Sommer Tifani, Szenczi Do-
rina Mária, Pribék Dominik, Haran-
gozó Roland, Fekete Márk, Huszár
Tamás, Erlich Róbert

Az 5. c osztály névsora

1. sor: Kiszl Marcell, Kelemen
Csongor, Palotás Péter

2. sor: Mondovics Lara Dóra, Gei-
ger Nikolett, Kovács Bítia, Urfi Zoé,
Varga Gábor Levente, Kiszl Viktó-
ria, Gyõri Zsanett, Kéri Kíra

3. sor: Tóth Gabriella osztályfõnök,
Jászter Botond, Virág Benjámin,
Bögyös Botond, Makkos Illés Mar-
cell, Oszlánczi Bálint, Lukácsi Bo-
tond, Kovács Dominika, Nemes-
Tóth Janka, Varga Virág Zoé

Hiányzó: Nyári Luca

Az 5. d osztály
névsora

Balról jobbra, felsõ sor: Simon Han-
na, Molnár Doroti, Simon Gergõ,
Simon Bence, Derner Péter, Orsós
Liliána, Tömör Szabolcs Máté, Cso-
mai Martin, Tóth Ádám, Lõkös Le-
vente

Balról jobbra, középsõ sor: Szalai
Ádám, Már Zétény, Góman Domi-
nika, Kiss Virág Tamara, Ragya-
móczki Anna Sára, Boros Laura Ré-
ka, Krausz Kasszandra Bianka

Balról jobbra, elsõ sor: Kern Ibolya
Virág, Vámosiné Biber Mária osz-
tályfõnök, Huszár Róbert, Csõgör
Léna, Vámosi Nikol Boglárka,
Menyhárt Máté

Új osztályok a gimnáziumban

9. a9. a

5. c5. c

5. d5. d
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A gimnazisták õszi kirándulásairól készült fotókat heti részletekben közöljük.

A 12. c osztály csendes megemlékezéseA 12. c osztály csendes megemlékezése
az 1921-es népszavazásról a „hûség városában”az 1921-es népszavazásról a „hûség városában”

A keszthelyi kastély parkjában a 12. a osztály

A 9. a osztály tagjai a hagyományos Petõfi-túrán jártak

A 6. c osztály a Csodák Palotájában járt.
Az Öveges Teremben két elõadást is láttak,

amit nagyon élveztek a gyerekek.



10 ISKOLA 2016. szeptember 15. Bogárd és Vidéke

Cece sulibörze
Bakonyi táborozáson

A 2015-16-os tanév végén erdei tábort
szervezett a felsõs diákok számára a Ba-
kony-hegységbe Csajtainé Szabó Ági néni
és Balázsné Aranyos Judit néni.
Július 18-án reggel indultunk távolsági
busszal Veszprémbe, majd vonattal utaz-
tunk tovább Vinyére. Itt volt a szállásunk a
Likas-kõ Vendégházban. Lepakoltunk, el-
foglaltuk a szobáinkat. Ebéd után sportol-
tunk, felfedeztük a környéket. Elsétáltunk
a Likas-kõhöz, minden lehetséges helyen
megmásztuk, a „likakon” bujkáltunk. Este
vacsora, majd játék következett.
Másnap Gyõrbe, a Mobilis-ba látogattunk,
ami egy interaktív kiállítási központ és tu-
dományos játszóház. Jármûvekkel, közle-
kedéssel kapcsolatos érdekes, látványos
bemutatót nézhettünk meg. Ezt egy belvá-
rosi séta követte. Este izgalmas éjszakai
bátorságtúrán vettünk részt, csoportosan,
párban és egyénileg is.

A következõ nap reggel túrára indultunk a
Cuha-völgybe. Nem a kiépített szakaszon
mentünk, ezért sziklákat másztunk, és
többször átkeltünk a Cuha-patak vizén,
köveken ugrálva. Jártunk az Ördög-réten,
a Kõpince-forrásnál és a Zsidóréten is.
Ebéd után elsétáltunk a vinyei Szent Lász-
ló Kalandparkba, ahol három különbözõ
nehézségû pályán és csúszópályákon pró-
bálhattuk ki ügyességünket. Kissé fárad-
tan tértünk vissza szállásunkra, vacsora
után számháborúztunk.

Csütörtök reggel ismét felkerekedtünk
egy Cuha-menti túrára, ezúttal a kiépített
utat használtuk. A túra után Zircre utaz-
tunk, itt megnéztük a Bakonyi Természet-
tudományi Múzeumot és a Reguly Antal
Mûemlék Könyvtárat. Este a táborban –
mivel ez volt az utolsó esténk – tanáraink
kérésére egymást kellett szórakoztatnunk
vicces jelenetekkel. Mulatságos produkci-
ók születtek!

Péntek reggel fájó szívvel csomagoltunk,
de indulnunk kellett haza. Hazafelé vezetõ
utunk kalandosra sikerült, mert késett a
vonatunk, így lekéstük a tervezett buszjá-
ratot.
Köszönjük a rengeteg szép élményt és tú-
rát Judit néninek, Ági néninek és Lillának!
Reméljük, hogy jövõre is lesz erdei tábor,
mi biztosan ott leszünk!

Készítette: Pajor Lili és Lehota Eszter

Tanévkezdés

Szeptember 1-jén reggel becsengettek a
Cecei Általános Iskolában is, ahol tanév-
nyitó ünnepséggel indult az új tanév. Elsõ-
ként az iskola legújabb tanulóit, az elsõ
osztályosokat kísérték be a végzõs, nyolca-
dikos tanulók, majd név szerint is köszön-
tötték õket, illetve emléklapot és egy kis
ajándékot vehettek át az ifjú diákok. Az

óvó nénik segítségével verssel köszöntöt-
ték az új intézményt, majd tanító nénijük,
Horváth Ágnes fogadta õket biztató sza-
vakkal.
A köszöntés után ünnepélyesen búcsúztat-
ta az intézmény egy köztiszteletben álló
pedagógusát, aki nyugállományba vonul.
Nyikosné Domján Mária 1974-ben, Cecén
kezdte meg pedagógusi pályáját és most 42
sikerekben és szép emlékekben gazdag év
után mond búcsút az iskola falainak. Dip-
lomáját 1979-ben szerezte meg történe-
lem–orosz nyelv szakon a Pécsi Tanárkép-
zõ Fõiskolán. A Cecei Általános Iskolában
a hosszú évtizedek alatt több generációnak
adta át sikeresen tudását a nyelvoktatás, il-
letve a történelem tanítása során. Se szeri,
se száma azoknak a programoknak, mûso-
roknak, ünnepélyeknek, amelyek meg-
szervezésében, kivitelezésében elévülhe-
tetlen érdemeket szerzett. Hosszú éveken
át volt gazdája iskolánk könyvtárának.
Szakmai munkája mellett sikeresen veze-
tett tanulócsoportjai, osztályai emlékez-
nek rá szeretettel és tisztelettel. Kívánunk
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neki nyugodt és örömökben gazdag nyug-
díjas éveket!
A 2016-2017-es tanévben továbbra is a
Klebelsberg Intézményfenntartó Köz-
pont, vagyis az állami intézményfenntartó
biztosítja iskolánk mûködését. Intézmé-
nyünk struktúrájában az elmúlt évekhez
képest jelentõs változás nem történt. Az
idei tanévben is három telephelyen kezd-
jük meg az oktatást. A Cecei Tagintéz-
ményben 15 tanulócsoportban 252 gyer-
mek kezdi el tanulmányait 23 pedagógus
irányításával. Az Alapi Tagiskolában 8 ta-
nulócsoportban 110 diák 12 pedagógussal,
az alsószentiváni tagintézményben 5 tanu-
lócsoportban 52 diák 6 pedagógus felkészí-
tésével lát neki az idei tanév feladatainak.
A cecei tagintézmény a tanulói közül közel
40-en Sáregresrõl és ugyanannyian Vajtá-
ról járnak be tanulni Cecére a Sárbogárdi
Tankerület által továbbra is ingyenesen
biztosított iskolabusszal. A vidéki tanuló-
ink továbbra is részt vehetnek a délutáni
foglalkozásainkon, hiszen a tankerület to-
vábbra is finanszírozza a tanulók délután
16 órai hazaszállítását. Az új jogszabályi
elõírásoknak köszönhetõen iskolánk min-
den évfolyamon biztosítja az egész napos
oktatást, amelyet napközis és tanulószobai
csoportok szervezésével oldunk meg.
A tehetséggondozás ügyének támogatása
érdekében idén is meghirdetésre kerülnek
különbözõ szakkörök, tehetséggondozó
foglalkozások. Többek között lehetõség
nyílik kézmûves, természettudományi,
énekkari és angol nyelvi szakkörök látoga-
tására, de folytatódik a zongoraoktatás is.
A sportfoglalkozások keretében a Magyar
Kézilabda Szövetség, illetve az MLSZ

Bozsik Intézményi Program keretében
nyílik lehetõség kézilabda- és labdarúgó-
edzések látogatására.

Iskolánkban az idén nyáron kisebb felújí-
tási munkálatokra került sor. A fenntartó
finanszírozásában megtörtént az iskola
mellékhelyiségeinek egészségügyi festése,
míg a Cecei Iskolásokért Közalapítvány
hozzájárulásával ajtófestések és cserék
történtek meg. Köszönettel tartozunk
azoknak a pedagógusoknak és szülõknek,
akik megszervezték osztálytermeink kifes-
tését, a dekoráció megújítását. Az elmúlt
tanév második felében sikerült megújítani
az iskolai játszóteret, amelyhez pályázati
lehetõség, alapítványi támogatás illetve a
szülõi közösség adománya járult hozzá.

Minden diákunknak, pedagóguskollégám-
nak eredményekben gazdag és nagyon si-
keres tanévet szeretnék kívánni!

Király László intézményvezetõ

Mészöly-
hírek

Elsõsök avatása
Szeptember 9-én került sor a kis elsõ osztá-
lyosok avatására. Nagy izgalommal gyüle-
keztek a gyerekek az iskola parkjában. Egy
rövid köszöntés és biztatás után az osztályo-
kat 3 helyszínen fogadtuk egy kis megmé-
rettetésre. Az állomásokon negyedik osztá-
lyos diákok segítették a munkát. Volt célba
dobás, cserépjárás, pirospont-gyûjtés, lab-
daválogatás színek szerint és találós kérdé-
sek. A kis csapatok lelkesen vetették bele
magukat a feladatok megoldásába. Min-
denkinek sikerült teljesíteni a feladatokat.
Ezután következett a fogadalomtétel arról,
hogy mindig szorgalmas, tisztelettudó, jó
diákok lesznek. A kis elsõsök könyvjelzõt és
„mészölyös” pólót kaptak ajándékba. Ezzel
igazi „mészölyösök” lettek. Felejthetetlen
délután volt ez minden gyerek és felnõtt
számára egyaránt.

Varga Jánosné
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Könyvtáros vendégek
A megye aktív és nyugalmazott könyvtárosaiból verbuválódott
népes csapat látogatott Sárbogárdra hétfõn, a Madarász József
Városi Könyvtár vendégszeretetét élvezve. Nagy Zsuzsanna, a
könyvtár vezetõje tartalmas programot, egy sárbogárdi körsétát
szervezett a résztvevõknek több segítõ közremûködésével.

Az elsõ állomás a könyvtár volt, ahol dr. Stern Pál Miksa beveze-
tõként költõi kérdést tett fel a vendégeknek, hogy mi is lehet a
kapcsolat a könyvtár és a templomok között. Természetesen a
Biblia – mondta –, amit Európában legelõször nyomtattak; a Bib-

lia köti össze a könyvtárat a templomokkal, ahol ez az igehirdetés
forrásanyaga. A körséta éppen ezért a Biblia ószövetségi részével
kezdõdött a zsinagógánál, majd az újszövetségi résszel folytató-
dott a keresztény templomoknál. Még a helyi résztvevõknek is új
volt, hogy a zsinagóga keleti falának külsõ oldalán Stern Pál meg-
mutatta azt a kiöblösödést, amely belülrõl a tóraszekrénynek
adott helyet. Itt tartották a Tóra-tekercset (Mózes Öt Könyvét) a
zsinagógai „könyvtárban”. Stern Pál reményteljesnek érzi, hogy a

helyi köztudatba visszahozza
mindezt a könyvtárosok szak-
mai napja, a Sárbogárdi Múze-
um Egyesület zsinagóga-felújí-
tási szándéka és a Hit Gyüleke-
zete sírkõ-helyreállítási segít-
sége.
A katolikus templomnál Kék
István és felesége kísérték kör-
be a csapatot.
A református templomnál Ko-
vács Csongor lelkész köszön-
tötte a vendégeket, Jákob Zol-
tán és felesége, Tünde pedig
egy gyermekcsapattal fogadta
õket. A 3. b osztályos hittano-
sok – Szalai Vanda, Bruckner

Petra, Plancon Eszter, Kovács Amina, Papp Kevin, Jákob Zoltán
– énekeltek és mondtak verset. Hangszeren kísért Jákob Ágnes
(zongora), Papp Petra (klarinét) és Mészáros Edit (altfurulya). A
múltba tekintés mellett a jelenbõl adtak ízelítõt. Így nem üres
templomot találtak itt az ideérkezõk.
Jákob Zoltán ismertette a sárbogárdi református gyülekezet illet-
ve a templom történetét, majd megszólaltatta az orgonát is. A
könyvtárosok megnézték a régi oskolakönyvet, benne Tompa Mi-
hály aláírásával, és megtekintették a gyülekezeti házat, amelyben
annak idején Tompa lakott.
A vendégek a Hírházba is ellátogattak, ahol megismerkedtek az
1990 óta mûködõ családi vállalkozás sokrétû munkájával, a helyi
„hírközpontban” folyó szerkesztõségi, lap- és könyvkiadói mun-
kával, majd a modern kiadvány- és könyvkészítés folyamatába
nyerhettek betekintést. Ezt követõen Hargitai Lajos a Hõsök te-
rei emlékmû-együttest és a tér történelmi múltú épületeit (a pár-
tás házat, régi községházát) mutatta be. Mesélt érdekességként
arról, hogy valaha a Hõsök tere „emberpiac” volt, ahol a környezõ
uradalmak intézõi fogadták fel alkalmi munkára a napszámoso-
kat.
A program a József Attila Mûvelõdési Központban ért véget, ahol
a pohárköszöntõt dr. Sükösd Tamás polgármester mondta, a fi-
nom ebédet pedig az Eurest tálalta.

Hargitai–Kiss Virág és Hargitai Lajos
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ZRÍNYI KIROHANÁSA
Mikor az interneten utána néztem, meglepõdtem, hogy milyen sok festmény
készült Zrínyi kirohanásáról. Az elmúlt századokban volt idõ, amelyet talán
a csataképek korának lehetne nevezni. Már Leonardo talán legnagysze-
rûbb, sajnos tökéletesen elpusztult festménye (Az anghiari csata) is csata-
kép volt a javából. Aztán a tizenkilencedik században a piktor, aki adott ma-
gára valamit, neki-nekifeküdt egy ilyen mázolmány elkészítésének. Ma ki-
nevetnék azt a festõt, aki csatakép készítésére adná a fejét. Más világ van.
Ami Zrínyi és társai halálos elszántságát illeti, tényleg nagy téma. Õ reggel
kitisztíttatta a csizmáját a szolgával, felvette a legszebb ruháját, fogta a kar-
dot, és az akkorra már csak pár százra apadt csapatával együtt elment meg-
halni. Megunták ezek az életet? Ellenkezõleg! A maximumra csavarták az
életük lámpáját. Annyira élnek, hogy képesek meghalni is ezért. Ezt ecset-
tel, festékkel megragadni nagy vállalkozás.
Az egyik képen (Peter Kraft) a csata tömegõrülete látható: egymás nyakát
markolászó, egymás torkába harapó emberi lények tömege kavarog. Turbá-
nok, döglött lovak, önkívület. A magasban pedig Zrínyi és lovasai szinte rö-
pülnek. Székely Bertalan ismert festménye a kirohanás elõtti percet ragadja
meg. A vezér a végzet kapujából visszatekint katonáira. A sereg tülekedve
követi õt. Érdekes a nõk ábrázolása. Tudják, hova megy a férjük, húznák
vissza õt, de nem lehet. Az asszonytársak is beléjük kapaszkodnak. Kis drá-
mák a nagy dráma peremén. Csontváry mûve önvallomásnak is tekinthetõ.
Zrínyi itt teljesen egyedül áll egy vármegyeházszerû, fehér épület elõtt. Mö-
götte a kapualjban árnyak mozognak, nyilván a katonái. A vezér bal karja
csípõre téve, jobb keze fegyvert szegez elõre a turbánosok tömege felé. Tra-
gikomikus. Semmi esélye. Az egyik török felmeredõ mutatóujjal, gúnyosan
hívogatja is õt.
A festményeken ábrázolt esemény 450 évvel ezelõtt történt, 1566. szeptem-
ber 8-án. Nemrég volt kerek évfordulója. Világszerte nevezetes eset volt ez
akkoriban, már csak azért is, mert Szigetvárnál meghalt Szulejmán szultán,
akit a törökök ma is a történelmük legnagyobb uralkodójának tekintenek.
Olyan történelemfordító esemény volt ez, mint Kennedy elnök meggyilko-
lása Dallasban. A szultán tulajdonképpen Bécs ellen indult negyedmilliós
seregével, de közbeakadt a kutyaólnak titulált Szigetvár pár ezer katonája.
Úgy adódott, hogy ez a pár ezer megállította a negyedmilliót. Majdnem
mind meghaltak.
A mohamedán terjeszkedés akkoriban a janicsárok és a szpáhik kardja ré-
vén történt. A mai eszköz az embercsempész csónakja vagy autója. Amaz
nyílt volt, világos és egyértelmû. Ez sumák, egy önvédelemre képtelen, túlli-
beralizált társadalom bárgyúságának kihasználása. Ez a társadalom a jólét
langyos vizében lubickolva képtelen az önpótlásra. Keletrõl hív be vérátöm-
lesztésre szánt pótlékot, a saját identitását is koncul odadobva. Így mûköd-
nek Isten malmai? Hol van most helyszín, hogy adódhat egy új Zrínyi, aki
kirohanhatna?

L. A.

„Mindannyian megõriztünk egy emléket,
amit nagyszüleink hagytak ránk,

Tovább kell adni, megmutatni, hogy majd a mi unokáink is
emlékeznek Ránk!”

Meghívó sárhatvani–hatvanpusztai
kiállításra

Szeretettel meghívunk minden kedves érdeklõdõt a

2016. szeptember 17-én, szombaton,
14 órakor kezdõdõ helytörténeti és fotókiállításra,

melyet a sárhatvani klub termében rendezünk meg.
A kiállítás ideje alatt és után szeretnénk további,

Sárhatvan–Hatvanpuszta múltjával kapcsolatos képeket,
dokumentumokat gyûjteni.

Ha van, kérünk, hozd magaddal!

Szervezõk

Meghívó
A Cecei Római Katolikus Plébánia

szeretettel meghívja Önt és kedves családját

2016. szeptember 18-án 10 órára
a templombúcsúval egybekötött

ünnepi szentmisére.
Ünnepi szónok:

Mészáros János sárbogárdi espereshelyettes.
Ezen a szép ünnepen a szentmise után megáldja

a hívek adományából felújított,
templomot körülvevõ kerítést.

Mindenkit szeretettel várok!

Helter István plébános
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Színházi est a József Attila
Mûvelõdési Központban

Október 14-én, pénteken ismét a színházkedvelõ közönséget
várja a sárbogárdi mûvelõdési ház. Bánfalvy Ági színészlegen-
da és színésztársai egy pergõ, vidám komédiával fogják szóra-
koztatni az erre fogékony közönséget.
Sárbogárdon ötödször vendégszerepel társulatával Bánfalvy
Ági. Láthattuk már tõlük a Figaró házasságát, a Jövõre veled
ugyanitt-et, a Kaktusz virágát és a Ma este szabad a kecó címû
elõadást.

Október 14-én este az
ELVIS, OLTÁR, MIAMI CÍMÛ

darabot mutatják be.

A történet dióhéjban:
A fordulatos, pergõ komédia egy bõröndcserével indul, ami-
kor az Elvis-rajongó Tom és felesége, Alice Miamiba készül a
várva várt Elvis-estre. A nagy köd miatt törlik a járatukat, ezért
csalódottan hazatérnek, majd otthon veszik észre, hogy egy
„szerencsés” csere folytán félmillió dollár került a birtokukba,
amikor véletlenül más bõröndjét hozták el a reptérrõl.
További bonyodalmakat okoz Tom pofátlanul jóképû testvére,
Barney érkezése. Tervei szerint aznap este bátyja lakásában
szeretné meghódítani legújabb trófeáját, Murielt. Barney re-
ményei azonban szertefoszlanak, amikor Tomékat otthon ta-
lálja. Váratlanul betoppan Alice nagynénje is 20 ezer dollárral
a táskájában, amit nászajándékba szán Alice-nek és Tomnak.
A kalamajka itt még nem ér véget, hiszen „csatlakozik a társa-
sághoz” Frankie, a bandita, aki az elcserélt táska tulajdonosá-
nak dolgozik, és akit mindenki rendõrnek gondol. Hendy fel-
ügyelõ megjelenésével azonban megoldódni látszik a helyzet...

Szereposztás:

Tom Weals, a legnagyobb Elvis Presley-rajongó a világon –
Hujber Ferenc
Alice Martin, Tom menyasszonya – Bugár Anna/Görgényi
Fruzsina
Barney Weals, Tom testvére – Vastag Tamás
Muriel, Barney új barátnõje – Kiss Ramóna
Mary néni, Alice nagynénje – Bánfalvy Ági
Frankie, a maffiózó – Urmai Gábor/Faragó András, alias Topi
Hendy, rendõr felügyelõ – Harmath Imre
Rendezõ: Harmath Imre
Szeretettel várjuk a sárbogárdi és környékbeli színházkedvelõ
közönséget!
Jegyek a mûvelõdési központban kaphatók hétköznap 13–21
óráig, szombaton 16–21 óráig.
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Töltött kacsa

Hozzávalók: 1 fiatal pecsenyekacsa (ne le-
gyen túl kövér), 3 dkg vaj, vagy kacsazsír,
15 dkg gomba, 1 evõkanál finomra vágott
zöldpetrezselyem, a kacsa mája, 1 egyna-
pos zsemle, 1 egész tojás, 1 evõkanál tejföl,
1 evõkanál paradicsompüré, késhegynyi
törött bors, 1/2 dl vörösbor, 1 evõkanál
zsemlemorzsa a töltelékhez, 6 dkg zsír, 1/2
dl vörösbor, 1 dkg só, 1- 2 alma.

A kacsa bõrét a töltött csirkéhez hasonló-
an elválasztjuk a melle húsától, a combok
töve körül. Elkészítjük a tölteléket: a gom-
bát, megpároljuk, hozzáadjuk az apró koc-
kára vágott kacsamájat, erõs tûzön gyors
keveréssel átpirítjuk, levesszük a tûzrõl. A
zsemlét tejben megáztatjuk, nagyon jól ki-
csavarjuk és a gombás májhoz tesszük.
Adunk hozzá 1 evõkanál tejfölt, 1 evõka-
nál paradicsompürét, 1/2 dl vörösbort, tö-
rött borsot, 1 egész tojást, 1 evõkanál
zsemlemorzsát, jól összedolgozzuk. Az el-
készült töltelékkel megtöltjük a kacsát. A
kacsa hasüregét megsózzuk, 1-2 megmo-
sott, megszurkált almát teszünk bele, a nyí-
lásokat összetûzzük. A combokat és a szár-
nyat a törzshöz rögzítjük, mint az egybe-
sült kacsánál, és kívül is megsózzuk. Hideg
zsírral megkenjük, a hátára fektetve, pe-
csenyesütõbe helyezzük. Mérsékelt forró
sütõben, zsírjával 15 percenként öntözget-
ve puhára, pirosra sütjük. Sütés közben la-
páttal és fakanállal egyik majd másik olda-
lára fordítjuk, hogy szép egyenletesen pi-
ruljon. Ha a pecsenye zsírja sisteregni
kezd, egy-egy kis forró vizet öntünk bele. A
megsült kacsát tálra téve letakarjuk, 15

percig meleg helyen (nyitott ajtajú sütõ-
ben) tartjuk. A pecsenye levébe 1/2 dl tej-
fölt, 1/2 dl vörösbort öntünk, jól összefor-
raljuk, külön csészében adjuk az asztalra.
A kacsából a zsineget, hurkapálcikát eltá-
volítjuk és a töltött pulykához hasonlóan
szeleteljük. A hasüregben sült almát a kitá-
lalt kacsa mellé tesszük. A kacsát tölthet-
jük a töltött csirkénél leírt zsemletöltelék-
kel, amelyet a következõképpen módosí-
tunk: 5 dkg füstölt szalonnát apró kockára
vágunk, üvegesre kiolvasztjuk, megfuttat-
juk benne a finomra vágott hagymát, bele-
keverjük a kockára vágott kacsmájat, gyors
tûznél erõs keveréssel átpirítjuk, a zsemle-
töltelékhez adjuk, belekeverünk egy kés-
hegynyi majoránnát és jól összedolgozzuk.
A pecsenyelé készítéséhez tejfölt és vörös
bort használhatunk.

Kelkáposztás húsfelfújt

Hozzávalók: 50 dkg darált sertéshús, 2 db
zsemle, 2 ek rizs, 3 db tojás, 1/2 fej vörös-
hagyma, 2 gerezd fokhagyma, só, frissen
õrölt tarka bors, 1 csokor friss petrezse-
lyem, 1 tk majoránna vagy oregano, 40-50
dkg kelkáposzta, 1 l zöldségleves kocká-
ból, 5-10 dkg vaj, zsemlemorzsa, 10 dkg
érlelt, zsíros, félkemény sajt, pár szem
koktélparadicsom, friss petrezselyem,
oregano, tejföl.
A darált húst egy nagyobb tálba tesszük, és
hozzáadjuk a hideg vízbe áztatott, majd ki-
facsart zsemlét, a rizst, a tojások sárgáját,
az apróra vágott hagymát és a zúzott fok-
hagymát. Megsózzuk, megborsozzuk és a
frissen aprított zöldfûszerekkel ízesítjük.

Jól összedolgozzuk és állni hagyjuk. A
zöldséglevest (vagy kockából készült alap-
lét) felforraljuk, roppanósra fõzzük benne
a kelkáposztagerezdeket, majd leszûrjük
és kihûtjük. A tojásfehérjéket kemény
habbá verjük, és fellazítjuk vele a húsos
masszát. Egy sütõformát kivajazunk, meg-
szórjuk a zsemlemorzsával. Beleöntjük a
húsos massza felét, egyenletesen elsimít-
juk, majd rárakjuk a lecsöpögtetett kelká-
posztát, és befedjük a maradék húsos ke-
verékkel. Egyenletesen elosztjuk, majd a
180 fokra elõmelegített sütõben 40-45 perc
alatt megsütjük. A sütési idõ letelte elõtt
kb. 15 perccel megszórjuk a hús tetejét a
reszelt sajttal. Amikor elkészült, 10-15
percig pihentetjük a formában, majd koc-
kára vágjuk, és melegen tálaljuk. A friss
zöldfûszerekkel és a koktélparadicsommal
díszítjük. Tejföllel kínáljuk.

Gyors, fahéjas szilvatorta

Hozzávalók: 150 g + 2 evõkanál cukor, 115
g puha vaj, 125 g liszt, 1 teáskanál sütõpor,
csipet só, 2 tojás, 500 g kimagozott aszalt
szilva, 1 teáskanál fahéj.
A sütõt melegítsd elõ 180 fokra. Keverd ki
kézi mixerrel 150 g cukrot és a vajat, amíg
puha nem lesz. Szitálva add hozzá a lisztet,
a sütõport és a sót. Aztán elõször a tojáso-
kat, majd a fenti lisztkeveréket keverd hoz-
zá a tésztához, míg teljesen sima nem lesz.
A tésztát oszlasd el egy kb. 26 cm-es, eny-
hén kiolajozott tortaformába. A tészta te-
tejére a vágott oldalukkal felfelé szorosan
nyomkodd be a szilvákat. Keverd össze a
maradék cukrot a fahéjjal, és szórd meg ve-
le a szilvákat. Elõmelegített sütõben süsd
40-50 percig, míg a fogpiszkáló tisztán nem
jön ki a tésztából.

NAGYMAMA RECEPTJEI

Péntek az utolsó nap, amikor még folytatódik az ilyenkor megszokottól jóval melegebb, nyárias idõjárás, majd szom-
batra virradó éjszaka egy hidegfront meghozza az õszi hõmérsékleteket. Péntekig folytatódik a szeptemberi nyár, a
csúcshõmérséklet többnyire 26 és 31 fok között alakul. A hidegfront elõtt megélénkül a délies szél. Szombatra virra-
dó éjszaka egy hidegfront éri el hazánkat, hatására átmenetileg mindenütt megnövekszik a felhõzet, és sokfelé szá-
míthatunk záporok, zivatarok kialakulására, akár több alkalommal is. A szél északnyugatiba fordul és fõleg a nyugati
országrészben megélénkül, megerõsödik. Szombaton napközben is sok marad a felhõ, csak rövid idõszakokra süt-
het ki a nap. Vasárnap is többnyire felhõs idõ lesz, a megnövekvõ gomolyfelhõzetbõl délután elszórtan záporok ala-
kulhatnak ki. A szél fokozatosan nyugatira, északnyugatira fordul és megerõsödik, vasárnap délután és hétfõ dél-
elõtt a Dunántúl egyes részein, viharos széllökésekre is lehet számítani. Jelentõsen mérséklõdik a nappali felmele-
gedés mértéke, vasárnap több helyen már a 20 fokot sem éri el a csúcshõmérséklet. Hétfõn is folytatódik a változé-
kony, szeles idõ, elszórt csapadék még ekkor is lehet. Az északias szél továbbra is élénk, erõs marad, csak kedd dél-
után mérséklõdik. A hõmérséklet emelkedik, de a kevéssel 20 fok feletti értékek lesznek csupán jellemzõek.

www.metnet.hu

HETI IDÕJÁRÁS
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Focidömping
Egyéni hibák elöl és hátul

Sárbogárd–Ercsi Kinizsi 2-3 (0-1)

Sárbogárd: Deák M. – Gráczer G., Nagy Á., Kõkuti T., Hegedûs
Gy., Vámosi D., Laták B., Lajtos A., Bokos B., Gráczer Bence,
Horváth Á.
Csere: Gráczer Bálint, Rozsos J., Simon Cs., Varga T., Demeter D.,
Tóth Zs.
Edzõ: Gracza Tibor.
Ercsi Kinizsi: Hodula K. – Gróf A., Kõvári L., Szalánczi G., Nagy
R. B., Hoffmann R., Ivacs G., Hosszú P., Kovács P., Varga K.,
Kandreska R.
Csere: Versits Zs., Drapcsik Á., Sárdi G., Orbán R., Fridrich D.,
Gaál L., Mónus M.
Edzõ: Gróf András.
Ismét szépszámú közönség látogatott ki a mérkõzésre, remélve a
hazai sikert. Az elsõ 20 percben hazai támadások és helyzetek jel-
lemezték a mérkõzést. Horvát Á. lövése centiméterekkel kerülte
el a kaput. Lajtos A. 20 m-es bombája a felsõ kapufáról a gólvo-
nalra vágódott. Az Ercsi csapata a 21. percben váratlanul szerzett
vezetést. Nagy R. B. a jobb oldalon kapta a labdát, és a tétovázó
védõ és kapus között a hálóba emelt, 0-1. A félidõ vége elõtt
Hodula K. bravúrjai mentették meg a góltól a vendégeket.
A második félidõben közel húsz perc telt el esemény nélkül. A ha-
zaiak erõtlen, pontatlan játéka borzolta a „lelátó” kedélyét. A 64.
percben a bal oldali védelem hibáját kihasználva Kõvári L. húzott
el a szélen, beadását Ivacs G. a védõk között közelrõl a kapuba
lõtte, 0-2. A 68. percben Rauf R. beívelését Nagy Á. Boros B. elé
fejelte, aki 10 méterrõl a hálóba emelt, 1-2. A gólörömre hidegzu-
hany a 69. percben. Gráczer G. cselezgetett a jobb oldali szöglet-
zászlónál. Kandreska R. megszerezte a labdát, Ivacs G.-hez pasz-
szolt. Ivacs G. befordult, és 6 m-rõl a kapus alatt a hálóba gurított,
1-3. A hazaiak erõlködése a 83. percben az eredmény kozmetiká-
zását eredményezte. Rozsos J. átadását Horváth Á. a kapuba lõt-
te, 2-3.
A gyõzelmet, a sikert jobban akaró és ezért többet tevõ Ercsi Kini-
zsi csapata szerezte meg a három pontot. A hazaiak gyenge telje-
sítménye csalódást okozott a szurkolóknak.
A mérkõzés után Kinizsi-örömünneptõl volt hangos a vendégöl-
tözõ, és ez megalázó érzés szurkolónak, vezetõnek egyaránt. Ha-
zai pályán hazai fieszta az elvárás a csapattól!

A fordulóban Enying volt a hetes

Enying–Sárbogárd II. 7-0 (4-0)

Enying: Dobai I. – Kovács L., Kalló Sz., Megyeri Á., Bogár A.,
Spergli M., Zsifkovics I. B., Gergye K., Báles I., Harangozó M.,
Paluska K.
Csere: Gergics A., Mészáros Sz., Szõke I., Vas T., Molnár Z., Kiz-
linger F.
Sárbogárd II.: Szopori G. – Nagy T., Berta J., Fésû M., Gazsó D.,
Somogyi L., Huszár D., Vámosi G., Szakács S., Krajcsovics P.,
Dombi Z.
Csere: Halasi G., Szabó Z., Kacz S., Mádi L.
A meleg, vagy valami más hatás eredményezte a vendégcsapat ál-
mos, egyéni hibával tarkított játékát?
Paluska K. remek játéka, villogása ellen nem volt ellenszer.
A hazaiak góljait Gergye K. (14. p.), Báles I. (24. p.), Zsifkovics I.
B. (39. p.), Paluska K. (45., 53. p.), Spergl M. (48. p.) és Gergics A.
(89. p.) szerezték.
Ezzel a vereséggel „felnézhetünk” a tabellán elhelyezkedõ többi
csapatra.

Ismét csere nélkül idegenben

Szabadbattyán Öregfiúk–Sárbogárd Öregfiúk
3-0 (1-0)

Szabadbattyán Ö. F.: Pintér M. – Beke T., Bíró A., Zsidó A., Ju-
hász Gy., Klézli I., Kovács T., Magda Cs., Magyar L., Marton F.,
Németh T.
Csere: Örkényi Zs., Szalai Cs., Róka T., Varga P., Berkei B., Szügyi
Cs., Bíró G.
Sárbogárd Ö. F.: Horváth I. – Nedoba M., Kiss J., Tóth A., Deák
G., Németh A., Kelemen B., Killer G., Derecskei J., Tóth I., Hor-
váth D.
A csere nélkül felálló vendégcsapat a 2. percben bekapott gól után
a 70. percig tudta tartani magát. Klézli I. korai gólja nem törte
meg a vendégek lendületét.
Juhász Gy. 70. és 73. percben szerzett gólja megpecsételte a Sár-
bogárd Öregfiúk sorsát. Felmerül a kérdés, hogy hol vagytok ti
régi cimborák?

Öt perc és nem nyersz!

Sárbogárd U16–Vajta U16 1-3 (0-0)

Sárbogárd U16: Nagy F. – Horváth B., Ambrózi M., Sohonyai
Gy., Bíró B., Horváth Á., Lengyel Sz., Suhajda M., Vitéz–Móré
G., Gábris R., Végh M.
Csere: Gábris Z., Brúzsa T., Deák Z.
Vajta U16: Vadász K. – Csányi M., Potyondi Z., Török N., Varga
Gy., Markó V., Varga D., Bagi Zs., Vargyas J., Klazer J., Szeiden-
léder Gy. M.
Csere: Kovács Z., Tábori A., Pordán T., Mészáros T., Csányi Á.
A változatos, jó iramú elsõ félidõ gól nélkül telt el. A szünet után a
hazaiak sorra vezették támadásaikat, de a gólt a vajtai kapus kivá-
ló teljesítménnyel megakadályozta. A 77. percben Szeidenléder
Gy. M. kilépett a rosszul helyezkedõ védõk között és megszerezte
a vezetést a vendégeknek, 0-1. Elkeseredett támadásokat vezetve
a 85. percben sikerült az egyenlítés. Vitéz–Móré G. elhúzott a
jobb oldalon és kilõtte a jobb alsót, 1-1. Elõre a gyõzelemért jel-
szóval rohamozott a Sárbogárd, de a 87. és 90. percben két védel-
mi hibát kihasználva Vargyas J. és Kovács Z. góljával a Vajta
csapata megszerezte a gyõzelmet.

Egy kis öröm az ürömben

Sárbogárd U19–Ercsi Kinizsi U19 3-0 (0-0)

Sárbogárd U19: Brúzsa S. P. – Márkovics D., Horváth I., Va-
gyóczki P., Pajor T., Németh K., Gráczer B., Molnár M., Sükösd
G., Petõ A., Simon Cs.

Fotó: Boros Zoltán
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Email: ugyfelkapcsolat@observer.hu

Út Európa élvonalába
Bozsik-program

A sárszentmiklósi és a sárbogárdi focipályán került lebonyolításra az U10-11 és U12-
13-as korosztály körzeti rendezvénye.
A résztvevõ csapatok: Mezõfalva, LSC Sárbogárd, Sárosd, Sárbogárd SE, Szabadegyhá-
za.
A felkészítõ edzõk kiválasztása alapján a csapatok legjobbjai:

U10-11 U12-13
Mezõfalva Sümegi Levente Filipszky János Zoltán
LSC Sárbogárd Gereny Marcell Kiszl Marcell
Sárosd Tóth Levente Hauz Dominik
Sárbogárd SE Jungwirth Máté Bögyös Botond
Szabadegyháza Papatyi Máriusz Dobiszpi Miklós

Szántó Gáspár

Csere: Ambrózi M., Húsvéth T., Gyökér K.,
Fekete A., Bögyös B. A., Kovács M.
Ercsi Kinizsi U19: Rácz M. – Popovics A.,
Hosszú Z., Vizsnyiczki R., Szijjártó B.,
Pintér L., Hodula V. L., Sábics P., Kovács
G. S., Sebestyén N., Liszi J. Á.
Csere: Szakolczi A., Bognár B., Varga A.,
Feik M. B.
Edzõ: Lieder Károly.
Az Ercsi Kinizsi fiatal, harcos csapata ellen
az elsõ 45 percben nem tudott gólt lõni a
bátor, támadó játékot produkáló Sárbo-
gárd.
A második félidõben beálló Gyökér Kris-
tóf a 69. percben megszerezte a vezetést,
1-0. Továbbra is a hazaiak irányították a já-
tékot, és Molnár M. 80. és 87. percben
szerzett góljával magabiztos gyõzelem szü-
letett.

A hétvége sportmûsora

2016. szeptember 17. (szombat)

10 óra: Velence U19–Sárbogárd U19 (Ve-
lencén)
14 óra: Sárbogárd Öregfiúk–Enying Öreg-
fiúk (Sárbogárdon)
16 óra: Sárbogárd II.–Kisláng (Sárbogár-
don)

2016. szeptember 18. (vasárnap)

10 óra: Baracs U16–Sárbogárd U16 (Bara-
cson)
Szurkoljunk együtt csapatainknak!

Szántó Gáspár

MUSTGÁZ – MINDEN ÉVBEN ÁLDOZATÁVÁ VÁLIK VALAKI
Az õsz a szüret és ezzel együtt a borkészítés idõszaka. E periódus
jellemzõ veszélyforrása a mustgáz. Évrõl évre csaknem tucat-
szor riasztják miatta a tûzoltókat, nem múlik el esztendõ tragé-
dia nélkül. Tavaly Szekszárdon szedett áldozatot a mustgáz.
A mustgáz tulajdonképpen a szõlõ levének erjedése során kelet-
kezõ szén-dioxid. Ez a gáz színtelen, szagtalan, a levegõnél más-
félszer nehezebb, zárt térben a levegõt kiszorítva, a padlótól töl-
ti fel a helyiséget. A szén-dioxid önmagában nem mérgezõ, de
mivel kiszorítja a levegõt a pincébõl, oxigénhiányos állapotba
kerül, aki mustgázzal teli zárt helyen tartózkodik. A gáz miatti
oxigénhiány szédülést, álmosságot, eszméletvesztést, végül pe-
dig fulladásos halált okoz.
A mustgázzal kapcsolatos balesetek a borospincék szellõzteté-
sével, illetve szén-dioxid-érzékelõk telepítésével megelõzhetõk.
Alkalmazható a közismert gyertyás módszer is, amikor az ember
egy gyertyával a kezében megy le a pincébe. Lényeges azonban,

hogy a gyertyát ne vállmagasságban, elõre kinyújtott kézben
tartsa a pincébe igyekvõ, hanem eressze derékmagasság alá. Ez
azért fontos, mert már 10 százalékos szén-dioxid-koncentráció
is eszméletvesztést, kis idõ elteltével pedig fulladásos halált
okozhat, de a gyertyaláng csak 14 százalékos mustgáz-koncent-
rációnál alszik ki. A legegyszerûbb megoldás egy rúdhoz erõsí-
tett, égõ gyertyát tartani lábmagasságban. Ha a gyertyaláng kial-
szik, akkor nincs elég oxigén a pincében, azonnal el kell hagyni a
helyiséget.
Sem a gázálarc, sem a gázmaszk nem nyújt védelmet az oxigén-
hiányt okozó mustgáz ellen, csak sûrített levegõs légzõkészülék-
ben lehet biztonságosan lemenni egy szén-dioxiddal telített pin-
cébe. Ezért aki mustgázzal kapcsolatos balesetet észlel, azonnal
hívja a 112-es segélyhívó számot!

Udvardi János tûzoltó alezredes,
Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõhelyettes
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GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA.
06 30 440 5790

KASZÁLÁST, KERTI MUNKÁT VÁLLALUNK.
06 30 623 3681, 06 30 522 9504

SÁRBOGÁRDON, ASZTALOS UTCÁBAN
CSALÁDI HÁZ ELADÓ. 06 70 513 3360

Sárbogárd központjában 70 m2-es
CSALÁDI HÁZ ELADÓ.

Érdeklõdni: 06 30 989 8402

SÁRBOGÁRDI OMV-TÖLTÕÁLLOMÁS
NÕI MUNKATÁRSAT KERES.

Jelentkezni: szarkabalazs77@gmail.com

4 DB IDEI RACKA ÜRÜ BÁRÁNY ELADÓ
RÉTSZILAS-HADNAGYPUSZTA

06 70 388 3687

KERTÉPÍTÉSI MUNKÁLATOKRA
MUNKAERÕT KERESÜNK.

06 20 411 6895

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

Kétszemélyes kihúzható kanapé két fotellal újszerû állapotban eladó.
06 (20) 405 7366

Sárszentmiklóson családi ház kiadó két havi kaucióval, 50 ezer
Ft/hó+rezsi. 06 (70) 387 0006, 06 (70) 387 0004

Segédmunkára munkatársakat keresek 06 (30) 544 6206

Otelló bor eladó 260 Ft/liter 06 (20) 518 0351

Sárbogárdon építési telkek és Alapon 1 hektár telek házzal eladó. Tele-
fon: 06 (30) 266 5234

Faipari munkában jártas munkatársakat keresek. 06 (70) 940 9031

APRÓHIRDETÉSEK

SHOTOKÁN
karateedzések

indulnak Németh Attila 6 danos mester vezetésével

2016. szeptember 5-étõl
a Mészöly Géza Általános Iskolában és a

Sárszentmiklósi Általános Iskolában.

Érdeklõdni: 06 20 9270 985
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Határvadász-toborzás Fejér megyében
A Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság munkatársai olyan személyek jelentke-
zését várják, akik a rendõri hivatás iránt elhivatottságot éreznek.
Az érdeklõdõk a képzésrõl, a jelentkezés feltételeirõl, az ellátandó szolgálati fel-
adatokról, továbbá az illetményekrõl személyesen is kaphatnak információkat
a Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság Humánigazgatási Szolgálatán, valamint
a megye rendõrkapitányságain és rendõrõrsein.
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Szeptember hónapban
az alábbi idõpontokban

kerül sor a TÉRÍTÉSI DÍJAK
BESZEDÉSÉRE

Sárbogárdi Mészöly Géza
Általános Iskola:

szeptember 19. (hétfõ) 7.45–16.30
szeptember 22. (csütörtök) 7.45–11.30

Sárszentmiklósi Általános Iskola:

szeptember 14. (szerda) 7.45–16.30
szeptember 20. (kedd) 7.45–11.30

Sárbogárdi Petõfi Sándor
Gimnázium:

szeptember 15. (csütörtök) 7.45–16.00
szeptember 21. (szerda) 7.45–11.30

Szent István Általános Iskola:

szeptember 16. (péntek) 7.45–9.30
szeptember 23. (péntek) 8.45–9.30

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola:

szeptember 16. (péntek) 11.00–12.00
szeptember 23. (péntek) 7.45–8.15

Pótbefizetés:

2016. szeptember 26-án, hétfõn a Sár-
bogárdi Polgármesteri Hivatal fsz. 13.
számú irodájában 8.00–15.00 óráig.

NÉPSZÁMLÁLÁS
Tisztelt Jegyzõ Asszony/Úr!

A Központi Statisztikai Hivatal 2016-
ban mikrocenzust tart. A mikrocenzus,
más néven kis népszámlálás végrehajtá-
sát a 2015. évi X. törvény rendelte el, az
adatfelvétel részleteit pedig a 65/2015
(III. 25.) számú kormányrendelet tar-
talmazza.
Az adatfelvételre 2016. október 1-je és
november 8-a között kerül sor. A minta
a lakások 10 %-ára terjed ki, és 2148 te-
lepülésen mintegy 440 ezer háztartást
és kb. egymillió embert érint. A mintá-
ba került háztartásokban élõk számára
a válaszadás kötelezõ.
Ezúton értesítjük, hogy Sárbogárd tele-
pülés bekerült a 2016. évi mikrocenzus
mintájába.
2016. október 1. és 9. között a kijelölt cí-
meken élõknek lehetõségük lesz arra,
hogy a kérdõívet interneten keresztül,
önállóan töltsék ki. Amennyiben az ön-
kitöltés lehetõségével nem élnek, akkor
2016. október 10. és november 8. között
a számlálóbiztos keresi fel a háztartást,
hogy felvegye az adatokat.
Kérem, hogy támogassa az összeírás
végrehajtását az alábbiakkal:
– A település forgalmasabb pontjain a
mikrocenzust hirdetõ plakát kihelyezé-
se.
– Az adatfelvételi idõszakot megelõzõ
hetekben az országos kommunikációs
kampány mellett a helyi lehetõségek
felhasználásával a lakosság tájékoztatá-
sa az összeírásról, az adatfelvétel jelen-
tõségérõl.
–A lakosság számára a mikrocenzussal
kapcsolatos információs tartalmakat a
KSH állítja össze, és adja át.
Amennyiben kérdése, észrevétele len-
ne a mikrocenzussal kapcsolatban, a
KSH megyei felelõse szívesen áll ren-
delkezésére.

A megyei felelõs neve és
elérhetõségei: Polcsikné Jákli Katalin,

Katalin.Polcsikne@ksh.hu,
+36 1 229 8826.

További részletes információk
találhatók a mikrocenzussal

kapcsolatban weboldalunkon,
a www.ksh.hu/mikrocenzus2016

cím alatt.

Németh Zsolt

TÁJÉKOZTATÓ
Az országos népszavazáson a választási
irodák hatáskörébe tartozó feladatok
végrehajtásának részletes szabályairól,
a választási eljárásban használandó
nyomtatványokról, valamint a népsza-
vazási eredmény országosan összesített
adatainak körérõl szóló 9/2016. (VI.
28.) IM-rendelet 16. § b) pontjában fog-
laltaknak megfelelõen tájékoztatom a
Fejér megyei 5. számú Országgyûlési
Egyéni Választókerület választópolgá-
rait a 2016. október 2-ai országos nép-
szavazáson mûködõ Országgyûlési
Egyéni Választókerületi Választási Bi-
zottság (OEVB) valamint az Ország-
gyûlési Egyéni Választókerületi Válasz-
tási Iroda (OEVI) tagjairól és elérhetõ-
ségeirõl:
Országgyûlési Egyéni Választókerületi
Választási Bizottság
Elnök: dr. Krencz Ferencné
Elnökhelyettes: Boda János
Tag: Györéné Lengyel Teréz
Országgyûlési Egyéni Választókerületi
Választási Iroda (OEVI)
Vezetõ: Demeterné dr. Venicz Anita,
Sárbogárd város jegyzõje
Az OEVB és az OEVI elérhetõségei:
Cím: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.
Telefon: 25/520-260, 25/520-240
E-mail: jegyzo@sarbogard.hu
Fax: 25/520-280

Demeterné dr. Venicz Anita OEVI-vezetõ

Elfogták

Sárbogárdon, az Ady Endre úton igazol-
tattak 2016. szeptember 8-ára virradóan
egy férfit a rendõrök. A budapesti lakos el-
len a Sárbogárdi Járásbíróság bocsátott ki
elfogatóparancsot, ezért a járõrök elfog-
ták, majd a helyi rendõrkapitányságra elõ-
állították.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

Zebrán elsodort
gyalogos

Egy 79 éves férfi 2016. szeptember 5-én
Sárbogárdon, az Ady Endre úton Cece irá-
nyából Aba irányába haladt személyautó-
jával, amikor nem adott elsõbbséget egy 62
éves és egy 32 éves nõnek, akik a kijelölt
gyalogátkelõhelyen szabályosan közleked-
tek. A gépkocsi vezetõje elsodorta a gyalo-
gosokat, melynek következtében a 32 éves
alapi lakos könnyû sérülést szenvedett. A
baleset bekövetkezésének körülményeit a
Sárbogárdi Rendõrkapitányság vizsgálja.

Áramlopók

2016. szeptember 8-án délelõtt a Sárbo-
gárdi Rendõrkapitányság nyomozói és az
áramszolgáltató munkatársai közös akció
keretein belül intézkedtek Sárkeresztúron
az Alkotmány utcában áramlopás miatt. A
fenti címen a szakemberek megállapítot-
ták, hogy a ház lakói jogosulatlanul és sza-
bálytalanul vételezik az áramot, ezért a
rendõrök az ott lakó K. Helénát a Sárbo-
gárdi Rendõrkapitányságra elõállították,
ahol a nyomozók lopás bûntett elkövetésé-
nek megalapozott gyanúja miatt gyanúsí-
tottként hallgatták ki.

Meglett körözött

A Sárbogárdi Rendõrkapitányság körzeti
megbízottja 2016. szeptember 9-én dél-
elõtt Alapon, a Fõ utcán igazoltatott egy
20 éves pétfürdõi lakost. Az ellenõrzés so-
rán a rendõr megállapította, hogy a Várpa-
lotai Rendõrkapitányság a nõ körözését
rendelte el, mivel nem kezdte meg a rá ki-
szabott elzárás büntetés letöltését. A kör-
zeti megbízott a nõt elfogta és a Sárbogár-
di Rendõrkapitányságra elõállította.

Sárbogárdi Rendõrkapitányság

KÉK
HÍREK

P O L G Á R Õ R V O N A L

Lakossági bejelentések
és segítségkérések

a polgárõrségtõl éjjel-nappal
a következõ telefonszámon:

06 (30) 6210 651,
e-mail: polgarorseg@indamail.hu



20 HIRDETÉS 2016. szeptember 15. Bogárd és Vidéke

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke eseményeirõl


