
2014. augusztus 28. - XXV. évf. 35. szám
20 oldal, 200 Ft

A Dél-Mezõföld független hetilapja www.bogardesvideke.hu - www.bogarditv.blog.hu

Fõszerkesztõ–kiadó: Hargitai Lajos
Felelõs szerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág - 06(30)3483 320

Szent István ünnepe Sárbogárdon . 2
Önkormányzati választások jelöltjei . 4
Nagy dobás.   .   .   .   .   .   .   .   .   . 6-7
Emeletes busszal Angliába.   .   .   .   . 8
Fald fel Londont! .   .   .   .   .   .   .   . 9
Te szilvatolvaj! .   .   .   .   .   .   .   .   . 12

„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Élõ példák
Jó érzés olyan embereket látni kitüntetett-
ként, akik élõ példái annak, amirõl az ün-
nepi szónoklatok beszélnek: miként lehet
hittel, elhivatottsággal járni úgy egy válasz-
tott úton, ahogy elõdeink tették egy ország
élén, vagy egy kicsiny településen. Hány-
szor van, hogy egy nagy ember életének
meghatározó személyisége éppen a falusi
tanítója, akinek kezei közt formálódott!

A Szent István-i példamutatásért nem
szükséges tehát a múltba merednünk, elég,
ha körülnézünk, s lám, ott van Alsószent-
iván Szántó Józsi bácsija, Sárbogárd Tóth
Gyula bácsija, Sárszentágota Magyar Józsi
bácsija.

Arról beszélgettünk egy ismerõssel vala-
melyik nap, hogy a szellem teszi az embert
az univerzumban egyedivé. A szellem –
mint fogalom – létezése pedig a tudomány
számára meg nem fogható és magyarázha-
tó. Ezt isteni lényünknek is hívhatjuk, hi-
szen Isten a saját képére formálta az em-
bert a Szentírás szerint. Ezzel a lelki aján-
dékkal saját akaratunk, belátásunk szerint
gazdálkodhatunk. Ha megtaláljuk ma-
gunkban, és kibontjuk, azzal magunkat és
a közösségünket is megajándékozzuk. Ki-
teljesedetten élhetünk beteljesedett éle-
tet.

Hargitai–Kiss Virág
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Szent István ünnepe
Sárbogárdon

Eltérnek a vélemények arról, milyen is egy
jó augusztus 20-a. Vannak, akik hiányolják
a régi, búcsújellegû, zenés, könnyed prog-
ramokat. Én magam honalapító királyunk
emlékéhez méltónak találtam a délelõtti
misét, a délutáni komolyzenei koncertet és
az esti ünnepséget. A kegyeletteljes el-
csendesülésben jobban megértettem
Szent István lényének, munkásságának
örökérvényû üzenetét.
A Szent László katolikus templomban
nemcsak a különbözõ felekezetekhez tar-
tozók, hanem az elöljáróságok is helyet
foglaltak a padokban.
Varnyu Lilla szavalata hangzott el elsõ-
ként Szent Istvánról, majd prédikációjá-
ban Mészáros János címzetes apát arról
szólt, hogy Szent István hitbélisége és evi-
lági tettei különválaszthatatlanok, hiszen a
hitre épülnek a tettek. A hit egy látásmód,
egy biztos tájékozódási pont, ami alapján
magunkat értelmezni tudjuk a világban,
ami az egyetemes értékeken alapul és az is-
teni lét lényegéhez visz közel. Isten a saját
képére formálta az embert – és nem csak a
hívõket. Hit nélkül embertelenség uralko-

dik el. István útja éppen ezért ma is járha-
tó, nem csak egy emlék, hanem valóban élõ
példa.
Reményik Sándor Mindennapi kenyér cí-
mû versének elhangzása után dr. Sükösd
Tamás Forgács Endrétõl és Szabó Imrétõl
idézett gondolatokkal vezette be beszédét.
Egy pék mondta egyszer neki, hogy a jó ke-
nyérhez kovász, szív és lélek kell. És az is
fontos, hogy a kenyerünket, lelki ajándé-
kainkat készek legyünk megosztani azok-
kal, akik szükséget szenvednek. „Egyedül
Istené a dicsõség” – zárta gondolatait a
polgármester.
A mise végén az atya megáldotta a nemzeti
szalaggal átkötött új kenyereket, és egy-
egy szeletet mindenkit vehetett a távozás-
kor.
Az esti ünnepséget a Sárbogárdi Fúvósze-
nekar nyitánya vezette be, majd a Huszics
Vendel Kórus köszöntötte énekkel Szent
Istvánt és napját. Dr. Sükösd Tamás beszé-
dében arról elmélkedett, miként követhe-
tõ államalapítónk példája a mai ember szá-
mára. Majd a város három jeles kitünteté-
sét adták át.

Tóth Gyula festõmûvésznek, a Mészöly
Géza Általános Iskola nyugalmazott taná-
rának adományozta a testület a díszpolgári
címet. Bodoki Györgynek a sportéletben
kifejtett tevékenységéért nyújtották át dí-
jat. A Sárbogárd Város Szolgálatáért ki-
tüntetést Boros János katasztrófavédelmi
megbízott vehette át.
Zárásként a Sárréti Csókavirág Néptánc-
együttes mûsorát láthattuk.
Az ünnepséget követõ állófogadáson kü-
lön köszöntötték azokat is, akiket a három
díjra felterjesztettek.
Minden kitüntetettnek és jelöltnek ezúton
is gratulálunk!

Hargitai–Kiss Virág

Falunap Sárszentágotán
Augusztus 16-án, szombaton a sportpá-
lyán került megrendezésre a falunap
Sárszentágotán. Délelõtt a labdarúgás
kedvelõi kispályás labdarúgó-mérkõzése-
ken mérhették össze erejüket. A mérkõzé-
sek után a játékosok és a rendezvényre ki-
látogató helyiek is megkóstolhatták a bog-
rácsban fõzött sertéspörköltet. Ebéd után
a 11-es rúgó verseny és az eredményhirde-
tés következett. Ezúton is gratulálunk a
résztvevõknek és a nyerteseknek!
A délutáni programokat Gõbölös Gábor
és barátai néptáncbemutatója nyitotta
meg, ami nagyon tetszett a közönségnek.
Fél ötkor Baranyák István polgármester úr
mondott ünnepi beszédet, majd kitünteté-
seket és elismeréseket adott át. Elsõként
Magyar József nyugalmazott tanár, hely-
történeti kutató kapta meg díszpolgári ki-
tüntetését, melyet a helyi képviselõ-testü-

let szavazott meg számára. Láposiné Tóth
Éva a közösségért végzett több évtizedes
munkájáért vehette át díszoklevelét és
ajándékát. László Tibor a sport területén
végzett kimagaslóan nagy értékû munká-
jáért kapott kitüntetést. Végül Fazekas Já-
nos vehette át díszoklevelét polgármester
úrtól a sport területén végzett több évtize-
des munkájáért. Szívbõl gratulálunk a díja-
zottaknak!

Öt órától egy órán át a Hidvégi Band szó-
rakoztatta a nézõket mulatós zenével. Az
éneklésbe sokszor bekapcsolódott a kö-
zönség is. Majd a Sárosdi Kempósok, ki-
csik és nagyok tartottak izgalmas bemuta-
tót az edzéseken tanult fogásokból. For-
magyakorlatokat és a hétköznapokban is
hasznosítható technikákat is láthattunk tõ-
lük, valamint a bemutató végén a nézõk
örömére járdalapot, „téglákat” törtek.

A vacsorára készített vadpörkölt elfo-
gyasztása közben a tombolát is kisorsolták,
melyen értékes nyeremények találtak gaz-
dára.
A falunapi programok sorát egy Michael
Jackson-emlékmûsor zárta. Majd fél tíz-
kor egy színvonalas, gyönyörû tûzijátékot
láthattak a kilátogatók. Ezt követõen haj-
nalig tartó, zenés mulatság vette kezdetét.
Köszönet a szervezõknek, a segítõknek és
a résztvevõknek, hogy ismét egy kellemes
napot tölthettünk együtt!

Arany Réka
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Alsószentiváni falunap elismerésekkel
Megszámlálhatatlanul érkeztek az érdek-
lõdõk a szombati, remek hangulatú alsó-
szentiváni falunapra, az iskola mögötti pá-
lyán. A polgárõrség tagjai gyõzték az ost-
romot: gondoskodtak arról, hogy rendben
zajlódjon minden, és ne legyen fennakadás
a parkolásban, közlekedésben.
A pálya hátsó részén, a fák alatt a fõzõver-
senyre készültek a bográcsokban az étkek.
A fakanalak mérkõzésében elsõként a Só-
gorok csapata került ki csülkös körömpör-
költjével, 2. Balázs József és Mozbauer
Csaba lett vadpörkölttel, 3. Ancsa csapata
csülkös pacallal. A helyezettek oklevelet
és tárgyjutalmat kaptak.

A faluvacsorát és a vendégek kosztját
Pongrácz József készítette. A polgárõrség
sátrában lángos sült, amit hamar elkap-
kodtak. A betonos pálya mellett a gyere-
kek légvár- és trambulinbirodalma foglalt
helyet.

Közben a színpadon folyamatosan zajlot-
tak a mûsorok: bohócok, zenészek, éneke-
sek és táncosok váltották egymást, köztük
a különbözõ táncstílusokat felvonultató
Dunaújvárosi Gárdonyi Iskola táncmûvé-
szeti tagozatosai és a görög dallamokat,
tánclépéseket bemutató Pyrgos. Nagy si-

kere volt a két meghívott operetténekes-
nek és a könnyûzenei mûfajoknak.
A falunap keretében két jeles elismerést is
átnyújtott Nagy Lajos polgármester.
Szántó József lett Alsószentiván díszpol-
gára ebben az évben. Családja már az
1700-as évektõl Alsószentivánon élt.
Ahogy mindenki ismeri: a „Tanárbácsi”
1944-ben Alsószentivánon született.

Az elsõ óvodások egyike. Az általános is-
kolát itt járta ki. Középiskolai tanulmánya-
it Székesfehérváron és Sárbogárdon vé-
gezte. Érettségi után dolgozni ment: elõbb
a sárbogárdi gépállomásra, majd a járási
kultúrház mûvészeti vezetõje, késõbb igaz-
gatója lett. Innen hívták haza tanítani. A
Pécsi Tanárképzõ Fõiskolán végzett ma-
gyar–történelem szakon. A községek
összevonásakor az alapi kultúrház vezeté-
sét bízták rá, majd egy év múlva a vajtai
SZOT-üdülõ vezetõje lett. 1985-tõl Ala-
pon, majd a rendszerváltás után Alsó-
szentivánon tanított. A hároméves igazga-
tói és még pár éves pedagógiai munkájával
megalapozta egy új szellemû, önálló iskola
létrejöttét. Nyugdíjba vonulásáig az ifjúság
szabadidõs tevékenységeit formálta és a
község közéletében is tevékenyen részt
vállalt. Már ifjúkorától kutatja szülõfaluja
történetét. Itt lakik, itt él közöttünk. Hon-
ismereti kirándulásaival, táborozásaival,
izgalmas történeteivel igyekezett megsze-
rettetni tanítványaival lakóhelyük törté-
nelmét, ezáltal erõsíteni a település iránti
szeretetüket, tiszteletüket.

Valaki egy szóval így jellemezte Õt:
„aranyember”.
Kiss Attila a községért végzett munkája el-
ismerésként vehetett át díjat. 1974-ben
Székesfehérváron született, Sárszentmik-
lóson élt. Általános iskolai tanulmányai
után a sárbogárdi gimnázium tanulója lett,
majd Szombathelyen a Berzsenyi Dániel
Tanárképzõ Fõiskolán történelem–könyv-
táros, a szegedi Juhász Gyula Tanárképzõ
Fõiskolán földrajz szakon végzett. A Pécsi
Tudományegyetemen okleveles történe-
lemtanár képesítést szerzett. 1997-ben
kezdett dolgozni Alsószentivánon tanár-
ként, könyvtárosként, az Alsószentiván
Gyermekeiért Közalapítvány kuratóriumi
tagjaként. Jelenleg a tagiskola vezetõje.
2000 óta a község lakója.

Saját szavai szerint a tanári pályát nem
egyszerû foglalkozásnak, hanem hivatás-
nak tekinti, melyet azért választott, mert
szeretne örömet szerezni másoknak, külö-
nösen a gyerekeknek. A diákokat partner-
ként kezeli. Szívügyének tekinti az általá-
nos iskola helyben maradását, ennek
érdekében mindent megtett, hogy az ala-
csony gyereklétszám ellenére se kelljen a
tanulóknak a környezõ települések iskolá-
iba utazni.

Mindkét kitüntetettnek ezúton is szívbõl
gratulálunk!

Hargitai–Kiss Virág

Szolid mûsorral ünnepelte Cece az államalapítást. A katolikus templomban tartott ökumenikus istentisztelet után az emberek közö-
sen átvonultak a mûvelõdési ház nagytermébe, ahol Fésü Fanni konferálta fel a színpadra érkezõket. Varga Gábor polgármester kö-
szöntõje után a Búzavirág Népdalkör remek, külön erre az alkalomra összeállított dalcsokrát hallgattuk meg, és nagyon sajnáltuk,
hogy nem kaptak hosszabb mûsoridõt, hiszen az ünnepség legjobb része volt a fellépésük. Ezután a kenyérszentelés következett Kallós
Péter katolikus plébános és Szabó Péterné református lelkész jóvoltából, majd a jelenlevõket megkínálták a Szent István-napi kenyér-
rel. Menyhárt Daniella

Cece ünnepeCece ünnepe



4 KÖZÉLET 2014. augusztus 28. Bogárd és Vidéke

Önkormányzati választások jelöltjei
Kezdetét vette az október 12-ei önkormányzati választások kampányidõszaka augusztus 23-ától.
A jelöltek a következõk:
Szervezet Fidesz Fübe Független Jobbik
Polgármesterjelölt dr. Sükösd Tamás - - Árgyelán János
1. sz. vk. Hérincs József Juhász János - Gerlai Zsolt
2. sz. vk. Ébl Zoltán Varga Istvánné Soós Andrea Horváth András
3. sz. vk. Aranyos József Nedoba Károly - Wéber József
4. sz. vk. Novák Kovács Zsolt Boros Zoltán Etelvári Zoltán, Bódai Gábor Árgyelán János
5. sz. vk. Tóth Béla Szántó Gáspár - Farkas Ferenc
6. sz. vk. Erõs Ferenc Rigó István - Gyõri János
7. sz. vk. dr. Sükösd Tamás Szabó Attila - Körmendiné Kazsoki Ildikó
8. sz. vk. Érsek Enikõ Kapoli Zoltán Pekács Pál Ellenbruck Imre
A DK–MSZP jelöltjeit a szervezet külön sajtóközleménye tartalmazza.
Kiegészítésként a Fidesz tájékoztatta szerkesztõségünket, hogy kedden délután összes jelöltjüket nyilvántartásba vette a helyi válasz-
tási bizottság határozattal, mely megtekinthetõ a város honlapján is, valamint polgármesterjelöltjük, dr. Sükösd Tamás is rendelkezik
már a szükséges számú ajánlással.
A Jobbik polgármesterjelöltje, Árgyelán János egyúttal pártja megyei listájának vezetõje; Gerlai Zsolt ugyanakkor a Jobbik kompen-
zációs listáját vezeti.
A Mozdulj a Városért Egyesület nem indít jelöltet; mint Fodor János elmondta: az egyesület kiszállt a politikából.

Összeállította: Hargitai–Kiss Virág

A Demokratikus
Koalíció és a

Magyar Szocialista
Párt sajtóközleménye

A Demokratikus Koalíció (DK) és a Ma-
gyar Szocialista Párt (MSZP) közös jelöl-
teket állít az õszi önkormányzati választá-
son Sárbogárdon. Az együttmûködés célja,
hogy Sárbogárd városban olyan önkor-
mányzat alakuljon, amely képes megfordí-
tani Sárbogárd leszakadásának folyama-
tát, a közbiztonság romlását, és mindent
megtesz azért, hogy a munka, az anyagi
gyarapodás ne csak a kiváltságosok, ha-
nem a város minden lakója számára elér-
hetõ legyen.
Polgármesterjelöltünk és képviselõjelölt-
jeink azért dolgoznak, hogy a járás köz-
pontja valóban Sárbogárd legyen, és az ön-
kormányzat mûködését ne az egyéni érde-
kek és a hatalmi harcok határozzák meg.
Ezekért a célokért jött létre a KÉZFO-
GÁS SÁRBOGÁRDÉRT!
A DK–MSZP közös polgármesterjelöltje:
Szilveszterné Nyuli Ilona
A közös jelöltek a választókerületekben:
1.  sz. vk.: Horváth Mihályné
2.  sz. vk.: Schmidt Loránd
3.  sz. vk.: Tóth Attila
4.  sz. vk.: Molnár Imre
5.  sz. vk.: id. Rigó József
6.  sz. vk.: Szilveszterné Nyuli Ilona
7.  sz. vk.: Varga László
8.  sz. vk.: Harangozó Ferenc

Ecsõdi László, az 5. sz. vk. DK-elnöke,
dr. Szabadkai Tamás,

az MSZP Sárbogárdi Szervezet elnöke

Országos kitüntetettek
sárbogárdi kötõdéssel

A Magyar Közlöny 114. számában (2014. augusztus 21.) jelentek meg a köztársasági el-
nök kitüntetések adományozásáról szóló határozatai. A névsor és rövid méltatás tanul-
mányozása során két sárbogárdi – itt született, illetve városunkban hosszú évekig szolgá-
latot teljesítõ és családi kapcsolatai révén ide kötõdõ kitüntetett nevével is találkozha-
tunk.
Kiemelkedõ szakmai és vezetõi teljesítménye, valamint elkötelezett és példamutató köz-
tisztviselõi magatartása és szorgalma elismeréseként dr. László Boglárka, az Alapvetõ
Jogok Biztosa Hivatalának fõosztályvezetõ-helyettese részére a MAGYAR EZÜST
ÉRDEMKERESZT polgári tagozata kitüntetést adományozták.
Magyarország légi vezetési rendszerének mûködtetésében végzett kiemelkedõ munkája
elismeréseként Szücs József ezredes, a Magyar Honvédség Légi Vezetési és Irányítási
Központjának parancsnoka részére a MAGYAR ÉRDEMREND lovagkeresztje katonai
tagozata kitüntetést adományozták.
Gratulálunk a kitüntetetteknek, további munkájukhoz biztos családi hátteret, kitartást
és jó egészséget kívánunk!

Dr. Varnyu Péter

5. SÁRBOGÁRDI SZÁNTÓVERSENY
2014. augusztus 30.

A sárbogárdi gazdák meghívják Önt és kedves családtagjait, ismerõseit az

5. Sárbogárdi Szántóversenyre
Sárbogárd–Sárszentmiklós, „Külsõ-szõlõ” dûlõ,

a dunaújvárosi út mellett, Lajtos János vendéglátásában.

Program:

7.00 versenyzõi gyülekezõ az Ifjúsági parkban, 8.00 a rendezvény hivatalos
megnyitója, 9.00 a verseny kezdete (nyitóbarázda-készítés)

A szántóverseny napján a városból a rendezvény helyszínére
helyi járat biztosítja a tömegközlekedést.
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Felhívás partnerségi egyeztetésre
Felhívom a tisztelt Lakosság figyelmét Sárbogárd Város Önkormányzata képviselõ-testület-
ének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 20/2013. (IV. 17.) önkormányzati rendelete
alapján, hogy Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete
(I.) – a 99/2014. (VIII. 15.) kth. sz. határozatában döntött a Sárbogárd, Sport utca–Ár-
pád utca–Fenyõ utca–Ady Endre út által határolt terület TSZT, HÉSZ eseti módosításá-
nak szükségességérõl;
(II.) – a 98/2014. (VIII. 15.) kth. sz. határozatában döntött a Sárbogárd-Pusztaegres
0230/1 hrsz-ú országos közút – 0236 hrsz-ú csatorna – 0246 hrsz-ú töltés – 0265 hrsz-ú
csatorna által határolt terület TSZT, HÉSZ eseti módosításának szükségességérõl.
A nyilvánosság és a közösségi ellenõrzés lehetõségeinek biztosítása érdekében tájékoztatá-
sul közlöm, hogy a város hivatalos honlapján (www.sarbogard.hu) a partnerségi egyeztetés
során közlendõ dokumentumok elhelyezésre kerültek.
A közzétett felhívás és tájékoztatás alapján a partnerek 2014. szeptember 19-éig
írásos javaslatokat tehetnek, véleményt nyilváníthatnak a sárbogárdi polgármesteri hi-
vatal címére (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.), vagy a pmhivatal@sarbogardhu e-mail címre
történõ megküldéssel.
A partnerségi egyeztetésben részt vevõ partner: adott településrendezési eszköz tervezé-
sével érintett településrészén lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ természetes
személy, adott településrendezési eszköz tervezésével érintett településrészén telephellyel
rendelkezõ gazdálkodó szervezet, Sárbogárdon bejegyzett vagy mûködõ civil szervezet, vala-
mennyi Sárbogárdon mûködõ elismert egyház.

I.

A rendezés célja és várható hatása: Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testü-
lete a 71/2014. (V. 09.) kth. sz. határozatában döntött a Sárbogárd, Túry Miklós–Árpád–Sa-
lamon–Ifjúság utca által határolt terület TSZT, HÉSZ eseti módosításának szükségességérõl,
annak érdekében, hogy a volt „kijevi ház” területén a tervezett tanuszoda és sportcsarnok el-
helyezhetõ legyen.
A május 9-ei döntés megszületése óta történt újabb egyeztetések és fejlesztési elképzelések
alapján némileg módosultak a tanuszoda és a sportcsarnok elhelyezésével kapcsolatos lehe-
tõségek, és a lefolytatott vizsgálatok azt mutatják, hogy ezen tervezett sportkomplexum szá-
mára az 1083 hrsz-ú, közel 4,5 ha nagyságú sárbogárdi sporttelep területe ideálisabb hely-
szín lenne.
A fentiek alapján a képviselõ-testület 2014. augusztus 15-ei ülésén döntött a Sárbogárd,
Túry Miklós–Árpád–Salamon–Ifjúság utca által határolt területre megindított véleményezé-
si eljárás megszüntetésérõl és egyben az új eljárás kezdeményezésérõl a tárgyban megjelölt
területi érintettséggel.
A Nemzeti Sportközpontok (1146 Budapest, István mezei út 3-5.) munkatársaival történt
egyeztetések alapján Sárbogárdon 15/25/1,9 m méretû tanmedencés, cca.: 1550 m2 alap-
területû tanuszoda létesülne a Sárbogárd 1083 hrsz-ú sárbogárdi sporttelep területén.
A tervezett beruházások építésjogi megalapozásához szükséges városunk hatályos Telepü-
lésszerkezeti és Szabályozási Tervének valamint Helyi Építési Szabályzatának módosítása a
tárgyi tervezési terület vonatkozásában.
Az átsorolás az esetleges késõbbi fejlesztéseket lehetõvé téve nemcsak az 1083 hrsz-ú in-
gatlant érintené, hanem az 1071 és az 1073 hrsz-ú ingatlanokat is.
Az érintett ingatlanok a többször módosított 293/2004. (X. 8.) kth. számon elfogadott Sárbo-
gárd Város Településszerkezeti Terve szerint nagyobb részben K-Rek, azaz különleges rekre-
ációs terület és kisebb részben Z, azaz zöldterület (közpark) terület-felhasználási kategóriába
soroltak, míg a többször módosított 8/2005. (III. 30.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott
Sárbogárd Város Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv melléklete szerint az 1083
hrsz-ú ingatlan K-Rek és Z-P, azaz jelentõs zöldfelületû, ideiglenes parkolási övezetbe tarto-
zik, míg az 1071 és az 1073 hrsz-ú ingatlanok Lke/T-O jelû, kertvárosias lakóterület építési
övezetbe tartoznak.
A jelenleg hatályos terület-felhasználási és építési övezet a tervezett fejlesztéseket megen-
gedõ terület-felhasználási és építési övezeti besorolás szerint különleges rekreációs terület
kategóriára módosulna. Kis részben beépítésre nem szánt területbõl beépítésre szánt terü-
let-felhasználási változás tervezett, melyhez kapcsolódó biológiai egyenérték megtartásáról
is gondoskodni kell a tervmódosítás során a település közigazgatási határán belül.

II.

A módosítás célja: Sárbogárd–Pusztaegres 0245 hrsz-ú ingatlan „b” parkoló alrészlete terü-
letén vízgazdálkodási területbõl különleges beépítésre nem szánt horgászterületbe sorolása.
A hatályos Helyi Építési Szabályzatot módosítani szükséges az övezeti elõírások meghatáro-
zásával.
A településrendezési eszközök módosításának várható hatása:
A különleges beépítésre nem szánt területen a beruházó sport- és hobbihorgászatot kiszolgá-
ló létesítmény építése tervezett, legfeljebb 5 %-os beépítettséggel. A tervezési terület jelen-
leg is részben a horgászathoz használatos eszközök tárolására, részben parkolóként használt.
A jelenlegi terület-felhasználás nem teszi lehetõvé épület építését a vízgazdálkodási övezet-
ben, emiatt szükséges a tervezett terület-felhasználási változtatás.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

Tájékoztatás
menetrendváltozásról

A 2014. május 5-én Sárbogárd város polgármesteri hiva-
talában megtartott 2014/2015. évi önkormányzati menet-
rendi egyeztetésen több felvetés elhangzott Sárbogárd
város közlekedési kiszolgálását illetõen. Az ALBA VOLÁN
Zrt. felé az igazgatóságunk által támogatott kéréseknek
megfelelõen az alábbi menetrend-módosításokat kezde-
ményeztük 2014. szeptember 1-jétõl kezdõdõen:
1) A Székesfehérvár–Sárbogárd–Sáregres autóbuszvo-
nalon a diákok hazajutásának céljából, Székesfehérvár,
autóbuszállomástól 12.40 órakor induló, Sáregresig köz-
lekedõ járat 10 perccel késõbb közlekedik, így Sárbogárd,
Magyar u. megállóhelytõl 13.48 órakor az eljutás biztosí-
tott lesz Sáregresre.
2) Iskolai elõadási napokon új járat kerül forgalomba állí-
tásra Székesfehérvár–Aba–Sárszentágota–Sárbogárd
autóbuszvonalon a jobb lakossági eljutások céljából,
amely Sárbogárd, Magyar u. megállóhelytõl 13.45 órakor
indul és Székesfehérvár, autóbuszállomásra érkezik 14.39
órakor.
3) A Székesfehérvár–Aba–Sárszentágota–Sárbogárd au-
tóbuszvonalon Székesfehérvár, autóbusz-állomástól
munkanapokon 18.35 órakor és munkaszüneti napok ki-
vételével naponta 20.30 órakor induló járatok Sárbogárd,
Magyar u. megállóhelyig meghosszabbításra kerülnek.
4) A Sárbogárd–Sárszentágota–Sárkeresztúr autóbusz-
vonalon munkanapokon 19.45 órakor, munkaszüneti na-
pok kivételével naponta 21.40 órakor új járat közlekedik
Sárbogárd, Magyar u. megállóhelytõl Sárszentágotára.

Szabó Katalin önkormányzati és társadalmi
kapcsolatok referens Közlekedéstudományi Intézet

Nonprofit Kft. Személyközlekedési Igazgatóság

Sárbogárd Város Önkormányzata képviselõ-testület-
ének egészségügyi és szociális bizottsága (7000 Sár-
bogárd, Hõsök tere 2., tel.: 06 (25) 520 260, fax: 06 (25)
520 280, web: www.sarbogard.hu)

PÁLYÁZATOT HIRDET 2014. ÉVRE
a Sárbogárdon mûködõ egyesületek és

nonprofit szervezetek részére gyógyászati és
fejlesztési eszközök, segédeszközök

vásárlására.
A pályázat célja: az egyesületen és nonprofit szervezete-
ken keresztül gyógyászati segédeszközök vásárlásával
támogatni a fogyatékosságban élõket.
A pályázók köre: azok az egyesületek és nonprofit szer-
vezetek – kivétel közalapítványok –, amelyek alapító ok-
iratuk szerint fogyatékos embereket, csoportokat fognak
össze.
A pályázathoz mellékelni kell: az adatlapot, az alapsza-
bály, alapító okirat másolatát, a bírósági bejegyzés máso-
latát, az adatlap II. pont szerinti mellékletét, közzétételi ké-
relmet , nyilatkozatot a közpénzekbõl nyújtott támogatá-
sok átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény sze-
rinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról,
vagy hiányáról. A nyilatkozat nem csatolása kizáró ok.
A kapott támogatás más célra nem használható fel.
A határidõn túl érkezett, illetve a kötelezõ mellékletet nem
tartalmazó pályázatok elutasításra kerülnek, hiánypótlás-
ra egyszeri lehetõség van. A korábban már hasonló támo-
gatásban részesült, és határidõre el nem számolt szerve-
zetek nem vehetnek részt a pályázaton.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. szeptember
3. A pályázatokat a polgármesteri hivatalba kell benyújta-
ni. A pályázat elbírálásának határideje: 2014. szeptember
11.
A pályázat elbírálásának eredményérõl minden pályázót
írásban értesítünk 2014. szeptember 30-áig.

Az egészségügyi és szociális bizottság elnöke
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NAGY DOBÁS
Bodoki György kapta a Sárbogárd Város Sportjáért díjat augusztus 20-án, ami nemcsak
a VAX Kézilabda Egyesület frontemberének nagy elismerés, hanem a kézilabdasport
összes gyakorlójának és szurkolójának, akik a VAX-hoz kapcsolódnak.
Gyuri kezében gyerekkora óta folyamatosan ott a labda, és hogy milyen pályá(ka)t futott
be vele, mielõtt 2009-ben megalakult a jelenlegi egyesület, azt megtudhatják az alábbi
sorokból. Nem mellékesen Gyuri idén tölti 50. életévét, s idén ünnepli fennállása 5. év-
fordulóját a VAX.
– Elég késõn kezdtem el a kézilabdát, mert
atletizáltunk itt, Sárbogárdon. Steitz Ádi
bácsi volt a testnevelõ. Kislabdadobásban,
középtávfutásban, magasugrásban voltak
kiemelkedõ eredményeink. Kislabdado-
básban az úttörõolimpián 2. helyezést ér-
tem el országos versenyen, 89 m 76 cm-rel
Zalaegerszegen. Tóth Gyula bácsi le szo-
kott jönni a testnevelésóránkra, és mindig
mondta Ádi bácsinak, hogy hadd verse-
nyezzen velem. Gyula bácsi nagy dobó
volt, és elõször Õ gyõzött. Késõbb már
megvertem. Az elsõ kézilabda-mérkõzé-
sünk horrorisztikus volt: Alapra mentünk,
ahol nagy kézilabdaélet folyt, Sárközi Laci
bácsi vitte a fiú- és nõi csapatot.
– Ti meg kezdõként mentetek Alapra.
– Egyszer-kétszer fogtunk labdát. Ádi bá-
csi mindenhova nevezett bennünket: fo-
cizni mentünk, kosárlabdázni, kézilabdáz-
ni. Az alapi gyerekek – akik késõbb út-
törõolimpiát nyertek – úgy megvertek ben-
nünket, hogy csak 1-2 gólt tudtunk dobni,
ment a labda, és csak kapkodtuk a fejün-
ket.
– Ez nem vette el a kedveteket?
– Nem.
– Miért éppen a kézilabda mellett marad-
tál? Hiszen a testalkatod miatt akár ko-
sárlabdában is remekelhettél volna, vagy
röplabdában?
– A dobás nagyon jól ment.
– Hova mentél középiskolába?
– Székesfehérvárra a Vörösmarty Mihály
323-as Szakmunkásképzõbe. Kõmûves
szakmát végeztem. Fehérváron abban az
idõben nagy hagyománya volt a kézilabdá-
nak. Két NB I-es csapat volt: a Szondi és a
MÁV Elõre. Ott töméntelen jó játékos
volt és az iskolai versenyek is magas szin-
ten zajlottak. A testnevelõ tanárom, Kiss
Árpád Pécsrõl jött. Heti négy edzés volt,
esténként kondizás szabadtéren: létrákon,
függeszkedve, labdát dobálva. Szép ered-
ményeket értünk el.
– Milyen szintig jutottatok el az iskolai
csapattal?
– Területi döntõig, ami öt megyét karolt
föl. Bogárdról Veress Tibor volt velem,
Alapról Kisari Lajos, illetve Zsigmond At-
tila. 17 évesen kiváló tanuló, kiváló sporto-
ló lettem, és egy németországi utat kaptam
jutalmul. Az ország minden részérõl hu-
szonvalahányan mentünk, a Balti-tenger
partján voltunk két hetet. Repülõvel men-
tünk, egy Tu-154-essel. Remegtek a szár-
nyai, de azért kibírta a jó öreg Tupoljev.
– Késõbb építészeti irányba mentél to-
vább, a Jákyba.

– Eõtte még volt egy-két kézilabdás egye-
sületem.
– Munka mellett kézilabdáztál?
– Abban az idõben voltak sportolói állá-
sok. Reggel egy kicsit késõbb mentünk,
délután egy kicsit elõbb hazajöttünk, így
volt idõ a sportolásra.
– Hol volt a munkahelyed, milyen csapat-
nál voltál?
– Az elsõ csapatom 81-tõl a sárszentmi-
hályi MEDOSZ volt. A jól menõ állami
gazdaságnál három válogatott játékos is
dolgozott: Madár Imre, Vincze Gyula és
Fenyõ Bandi. Az ifi játékosok között meg-
fordult Imre Vili, a volt nõi válogatott szö-
vetségi kapitánya is.
– Hogyan lehetett bekerülni ebbe a csapat-
ba?
– Az volt a szerencsénk, hogy a MEDOSZ
a Vörösmarty udvarán edzett. Az iskolai
versenyen Poós Ede, a megyei lap sport-
szerkesztõje, edzõ kinézegette a játékoso-
kat, és összeszedegette az iskolákból a leg-
tehetségesebbeket.
– A sárszentmihályi csapatban meddig
játszottál?
– 84-ig. Akkor bevonultam katonának Szé-
kesfehérvárra. A Honvéd Szondiba kerül-
tünk, ami NB I. B-s csapat volt. Az NB
I-ben volt a Budapesti Honvéd, ahol fõál-
lású sportolók voltak, nem katonák. A
Szondiban csak katonák voltak. A tehetsé-
get összefogta a honvédség, hogy aki olyan,
azt felvigyék a Honvédba, vagy más csapa-
tokba.
– Le is igazoltak titeket, kaptatok valami-
féle apanázst?
– Elõször nem kaptunk pénzt. Abban az
idõben másfél év katonaság volt és bor-
zasztó nagy szigor. Egy hónapig tartott a
kiképzés, de nagyon kemény volt. Kincses-
bányán tanultunk menetelni, lõni, gráná-
tot dobni, ruhákat összehajtani. Onnan ke-
rültünk be a laktanyába. Pánczél Barnabás
volt az edzõnk, illetve utána Madár Imre.
A többiek még szavalták az esküt, mi meg
már edzésen voltunk.
– Szerencse, hogy nem kellett abbahagyni
a sportot az ilyen élethelyzetek miatt.
– Ha másfél évet kiesek, akkor azt már
nem érem utol. Ott teljesen profi felfogás-
ban edzettünk, naponta kétszer. Délelõtt a
Köfém sportcsarnokában volt labdás ed-
zés, délután pedig a szomszéd laktanyá-
ban, ami korszerûen felszerelt volt, uszo-
dával, edzõteremmel.
– Jó dolgotok volt, jobb, mint egy sima sor-
katonának.

– Így van. A sorkatonának 6-kor kellett
kelni, mi ráértünk kelni 8 órakor. Az egyik
szárny egyik sarkában volt a szobánk, ott
voltunk 18-19-en, az ország minden részé-
rõl. Nem használtunk gyakorlóruhát, csak
a kimenõnk volt meg egy sporttáska. Kaját
sem a laktanyában ettünk, mert kaptunk
pénzt, hanem kint ettünk a városban. Utá-
na a Köfémben két óra edzés, délután is
edzettünk, este mentünk csak vissza. Szin-
te nem is tudtak rólunk. Egyszer üvöltött a
sziréna: riadó. Kiszaladtunk a többiekkel,
meglátott bennünket egy parancsnok, és
ránk szólt: „Mit csinálnak maguk itt, tûnje-
nek el! Maguk sportolók, menjenek vissza
a szobába!” Jártuk az országot és Európát.
Télen Németországban voltunk, Frank-
furtban, sítáborban, Lengyelországban,
Opoléban kézilabdatornákra jártunk. A
világ elitje ott volt: a CSZKA Moszkva, a
német bajnokcsapat.
– Amikor kikerültél a katonaságtól, bent
tudtál maradni az NB-ben valamilyen csa-
pattal?
– A vezetõség azt akarta, hogy ne sorkato-
nák legyenek a játékosok, hanem civilek.
Öten bent maradtunk továbbszolgálónak,
de nem sikerült a civil mag létrehozása.
Nem egyszerû egy vidéki játékost, aki
mondjuk Debrecenben lakik, Fehérvár-
hoz kötni.
– Mi lett veled ezután?
– A Szondiban kb. 3 évet voltam, ezalatt
összesen 60 játékossal játszottam együtt,
akik utána mind elmentek az NB-be. Ne-
kem is lett volna lehetõségem. Abban az
idõben Várpalota NB I-es volt, az 5-6. he-
lyen végzett a bajnokságban. Már meg is
volt írva a szerzõdésem, csak Ausztriában
voltunk a hadsereg-válogatottal, és amikor
hazajöttünk, az elsõ mérkõzésen felugrot-
tam, rosszul értem le, a bokámban az ösz-
szes szalag elszakadt. Ez fél év pihenõt je-
lentett.
– Hol kézilabdáztál tovább?
– Jött a MÁV Elõre, a másik fehérvári
egyesület. Megkerestek.
– Miért szeretted volna még a Jákyt is
megcsinálni? Nem is nagyon használtad
az építészeti technikusi végzettséget.
– Annyira használtam, hogy ezt a házat,
ahol lakunk, én adaptáltam. Korán Laci
bácsi volt a tervezõ. A tudást az embertõl
nem vehetik el. Amikor a MÁV-hoz kerül-
tem, már itthon voltam, mert 87-ben meg-
nõsültem. A MÁV NB II-es volt. Olyan
nagy nevek játszottak ott, mint Gyûrûs,
Skuli, Bokor, Buló.
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– Mikor kezdtél bele a vállalkozásba?
– Amikor a MÁV-nál gyûrtük az ipart,
bent voltam délig, délután 3-ig tanultam,
3-tól 5-ig edzés, utána föl a vonatra, gye-
rünk haza. Egyszer Takács Lajos barátom
keresett, hogy jöjjek haza játszani, mert az
alapiak fölkerültek az NB II-be. Mondta:
„Csinálsz egy csirkeólat és elmaszekos-
kodsz”. Akkortájt volt a rendszerváltás.
Felvettük az újrakezdési kölcsönt, megcsi-
náltuk a csirkeólat, és közben kézilabdáz-
tam tovább, Alapon.
– Kik voltak a csapatban?
– Sárközi Laci bácsi volt az edzõ, Zámbó
Tibi meg Biber Laci voltak a kapusok, a já-
tékosok: Halasi Lajos, Molnár Zoli, Boros
Zoli, Tóth Gyuri, Kaszás Jenõ, Horváth
Pali, Fekti Tomi, Kisari Lajos, Fekti Jenõ,
Takács Lajos, Gucsik Ernõ, Biber Zoltán,
Vámosi Zoltán és testvére, Csicsi. Csaná-
dival, Lénárttal is játszhattam. Szemler
Géza, Fekti Józsi és Kaszás Lajos vezették
odaadóan a klubot. Nagyon kemény pálya
volt az alapi, ide nem szerettek jönni az el-
lenfelek. Ott szerettem a legjobban játsza-
ni, mert annyira családias volt a légkör.
Volt, hogy 300-400 ember is kijött a mér-
kõzésre Bogárdról, Cecérõl, a környékbõl.
92-ben az NB II. bronzérmesei lettünk.
– Meddig tartott az alapi csapat?
– Alapon 90-tõl 94-ig voltam. Akkor köte-
lezõvé tették a sportcsarnokot, és ott csak
szabadtéri betonos pálya volt.
– Nem akartatok ide átjönni a csapattal
edzeni?
– Ez a csarnok is alkalmatlan az NB II-es
versenyeztetésre. Nem vállalták a gyere-
kek, hogy Simontornyán, vagy Fehérváron
eddzünk, így megszûnt az alapi kézilabda.
De Zámbó Tibi elkerült Simontornyára
edzõsködni, és szólt, hogy segítsük ki a csa-
patot, mert nem tudnak bent maradni az
NB II-ben. Amellett volt dolgunk, mert itt-
hon csirkéztünk meg elkezdtünk földet
mûvelni.
– Ne feledkezzünk meg arról, hogy közben
három gyermeketek született.
– Így van. Gyurci 88-ban, Peti 90-ben, Betti
98-ban. A 80-as évek végén mentek a kalá-
kaépítkezések. Nálam megépült a csirke-
ól, aztán mentünk a másik haverhoz ser-
tésólat, a harmadikhoz házat építeni. Min-
dig nagy baráti köröm volt.
– Simontornyán tartottunk...
– 96 telétõl 99-ig játszottunk ott. Hárman
mentünk át: Halasi Lajos, Fekti Tomi meg
én. A többiek simontornyai gyerekek vol-
tak. Két évig volt Zámbó Tibi volt az edzõ,
utána jött Dravecz Karcsi Siófokról.
Fektiék abbahagyták, és akkor jöttek sió-
foki meg fehérvári játékosok. Volt, amikor
6-an voltak idegenlégiósok Simontornyán.
Ezért semmit sem kaptunk. A sport szere-
tete hajtott minket. Megnyertük az NB II-t
Simontornyával, de akkor abbahagytam,
mert besokalltam a munkával és lett egy
sérülésem. Balatonboglárral játszottunk
és megkönyökölték a fejemet. Nem tulaj-
donítottam neki nagy jelentõséget. Rá két
hétre epilepsziaszerû rohamot kaptam.
Azonnal mentõ, be Fehérvárra, megvizs-
gáltak, semmit nem találtak. Egy hétre rá
megint megismétlõdött. Fehérváron me-

gint nem találtak semmit. Pesten egy agy-
sebésznél kötöttünk ki. Kiderült, hogy egy
vérömleny lett az agyamban, és ahogy osz-
lott fel, olyan idegeket ért, hogy attól let-
tem rosszul. Szerencsére eltûnt az ömleny.
A sérülés után még jártunk senior orszá-
gos kézilabda-bajnokságra illetve strand-
kézilabda-bajnokságra a siófoki játéko-
sokkal. Strandkézilabdában országos har-
madikak lettünk. Az Újpesti Dózsa vert
meg bennünket, õk lettek a bajnokok. Ta-
kács Lajossal is több helyre elmentünk,
csak már nem bírják a lábak. Most már eb-
bõl is kiöregedtünk.
– Most már csak kedvtelésbõl játszol?
– Abból sem, mert a futás már nem igazán
megy.
– Ahhoz, hogy edzõként tevékenykedj, kel-
lett valamit csinálni?
– A megyei bajnokságban még nem kell az
edzõi végzettség. Imre Vili, a válogatott
edzõje adott egy nagy könyvet, azt mondta,
hogy ebben minden benne van, és elmond-
ta, hogy mire figyeljünk. Komoly edzés-
programokat csináltattak velünk annak
idején, azok bennem vannak. Képezget-
tem magam, szép lassan belejöttem.
– Gondolom, jó látni, hogy van utánpót-
lásotok, és nem is akármilyen. Nem csak a
sportteljesítményre gondolok, hanem a
családias légkör is megteremtõdött.
– Igazi, családias csapat vagyunk. A játéko-
sok 95 %-a helyi.
– Utánpótlást is képeztek, ugye?
– Fiatalokat próbálunk beszervezni. Nem
könnyû, mert a mi idõnkben nem volt
gameboy meg telefon, mindenki sportolni
ment. A sporthoz kitartás kell. Vannak te-
hetséges gyerekek. A játékosainknak nagy
részét Sárköziné Kati néni készítette fel, a
bogárdi játékosok 90 %-ának õ adta a lab-
dát a kezébe, õ tanította meg õket játszani,
nekem már csak tovább kellett vinni. A
gimivel is jó a kapcsolatunk, onnan is jön-
nek mindig fiatalok. Azt szeretném, ha egy
évben legalább 5 új fiatal jönne.
– Fontos, hogy olyan családok állnak mö-
göttetek, akik segítik a közös munkát.
– Itt mindenki társadalmi munkában, szí-
vességbõl tevékenykedik. A Pluhár család
reszortja a könyvelés, a pályázatok, papír-
munka, Rehák Sanyi dolga a szövetséggel
való kapcsolattartás, a sorsolások, pályahi-
telesítés, igazolások. Az edzéseket ketten
csináljuk Takács Lajossal kedden és csü-
törtökön. A csapatalakításban nagyon sok
ember munkája van. Hét éve indult egy Su-
zuki kézilabda-bajnokság Sárbogárdon.
Akik valamikor a kézilabdával összefüg-
gésben voltak, azok mind belelkesedtek,
mert Bogárdon kb. 40 éve nem volt férfi
kézilabda. Az alapiakkal a fiaimmal szem-
ben játszottunk mérkõzést. A gyõztes gólt
én dobtam a gyerekeknek. Aztán a követ-
kezõ évben elkezdtem õket edzeni. Mikló-
son béreltük a csarnokot. A következõ Su-
zuki bajnokság utána egy szikra pattant a
fejekben, Sárközi Laci bácsi és Kati néni,
Sinka Attila, Kéri Zoli, Fekete Laci, Re-
hák Sanyi, Gróf Feri bácsi kezdeményez-
ték, hogy induljunk a megyei bajnokság-
ban. Sinkától kaptuk az elsõ mezeket, lab-
dákat. A sárbogárdi csapat a dunaújvárosi

Dunaferr ifit fogta ki ellenfélnek, akik
megnyerték az országos serdülõbajnoksá-
got. 51:25-re kaptunk ki tõlük. A mi gyere-
keink nyolcadikig jó bajnokságban játszot-
tak Kati nénivel. Középiskolában viszont
nem játszott egyik sem, éppen akkor, ami-
kor rutint kellett volna szerezni. Utána
azért belelendültünk. Habár az elsõ évben
utolsó helyen végeztünk a bajnokságban,
egyre jobb lett a teljesítményünk. Amikor
itthon voltunk, a Dunaferr egy góllal tu-
dott bennünket megverni.
– Ehhez viszont sokat kellett edzeni.
– Nagyon sokat dolgoztunk. Akkor itthon
volt az összes srác, egy edzésen voltunk
15-17-en.
– Ahogy felnõttek, szétszóródtak a külön-
bözõ iskolákba.
– Pesten 5-en dolgoznak, Veszprémben
3-an. Van, aki Szekszárdon van.
– Ezért is fontos az utánpótlás nevelése.
– Így van. Azért jók a helyiek, mert eljön-
nek edzésre, és akkor tudunk fejlõdni.
– Az eredményeiteket, amikrõl rendszere-
sen beszámoltok, mutatják, hogy jól
mûködik az egyesület. Strandkézilabdáz-
tok, táborokat csináltok, ami csapatépítõ
és edzés is.
– A második esztendõnk, 2010 volt a legsi-
keresebb, amikor megnyertük a bajnoksá-
got. Óriási, öldöklõ küzdelemben a fehér-
vári Alba Regia ifi csapatát gyõztük le. Fel-
mehettünk volna NB II-be, csak a csarno-
kunk nem alkalmas erre, meg pénzünk
sem volt annyi, mert az NB II. költsége há-
romszorosa lehet a megyei bajnokságé-
nak. Abban az évben két csapatot indítot-
tunk, olyan sokan voltunk. A másik csapa-
tunk 5. lett. A következõ évben megyei 2.,
aztán kétszer 3. helyen végeztünk. Tagdí-
jat szedünk, emellett több cég, egyén és
szurkoló támogat minket. Volt olyan mér-
kõzésünk, hogy tömve volt a csarnok meg a
folyosó, idegenbe is sok szurkoló elkísér
bennünket a meccsekre. A Mészöly veze-
tõségétõl a takarítónõkig mindenkivel na-
gyon jó a kapcsolatunk. Gróf Feri bácsi pe-
dig a fõ közvetítõnk és segítõnk.
– Az élbolyban bent vagytok, az a lényeg.
– Így van. Dunaújváros erõs, õk végeztek
elõttünk, meg Rácalmás, ahol szintén új-
városiak vannak, de mi mindenkire veszé-
lyesek vagyunk.
– Szereted-e nézni a különbözõ kézilab-
dameccseket? Van-e kedvenc csapatod?
– Hogyne szeretném! Mindegyik magyar
csapatot szeretem, de a kedvencem a
VAX. A fiúkkal eljárunk kézilabda-mér-
kõzésekre Fehérvárra, Dunaújvárosba,
Veszprémbe. Nagy élmény, amikor ott
szurkol az egész csapat.
– Élmény meg tanulás is.
– Számomra a sport rengeteg sikert, él-
ményt, barátságot, kitartást, fegyelmezett-
séget adott. Ezeket szeretném, ha a fiata-
lok is átélhetnék a kézilabda által. Ezen az
úton haladunk.
Gyuri végül még hozzátette: elnézést kér
mindazoktól, akiknek a neve a visszaemlé-
kezésbõl esetleg kimaradt volna.

Hargitai–Kiss Virág
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Emeletes busszal Angliába

Soha még ennyien nem utaztunk a Challenge Utazási Irodával a
Klasszikus London útjukra a gimnáziumból: a 60 diákot 10 peda-
gógus kísérte. A tanévzáró ünnepély estéjén 6 órakor gördült ki a
nem akármilyen látványnak is beillõ, emeletes Setra busz, hogy
rövidebb pihenõkkel (egy brüsszeli városnézés után) 24 óra múl-
tán a franciaországi Dunkerque tranzitszálláson tegyen le min-
ket. Rengeteg ember fordul itt meg, hogy másnap korán meg-
kezdhesse az átkelést a Csalagúton a La Manche csatorna alatt.
A most 20 éves Csalagútnál rendkívül szigorú biztonsági szabá-
lyokra hívták fel a figyelmünket, pl. tilos vakuval fényképezni,
mert a tûzriasztó erre beindulhat. De a legmeglepõbb az volt,
hogy a röpke 35 perces úton speciális vonatjárat szállítja a jármû-
veket (legyen az kamion, busz vagy autó), külön alagútban, mind-
két irányban, így a baleset a tengerfenék alatt szinte elképzelhe-
tetlen.

Hétfõn reggel óraátállítás után 9 órakor megkezdtük angliai uta-
zásunkat. A Canterbury-katedrális monumentális épületegyütte-
se kívül-belül mindenkit lenyûgözött, és nagyon jól esett az elsõ
meleg étel, hisz már második napja szendvicsen éltünk. A diáko-
kat egy hagyományos fish and chips gyorsbüfébe vittük, hogy az
angolok leghíresebb ételét megkóstolhassák. Az angol konyha,
mint olyan, talán nem is létezik már, a sok bevándorló legnagyobb
haszna, hogy folyamatosan gazdagítja a kissé unalmas konyhai
repertoárjukat.
A hétfõs szállásunk mobile home-okban volt. Ezt egy nagyobb la-
kókocsinak képzeljük el három hálófülkével, nappalival, fürdõvel
és felszerelt konyhával. Önálló üzemmódra rendezkedtünk be,
reggelente szendvicseket gyártottunk a kirándulások idejére, este
pedig kétfogásos menüt „dobtunk össze” (élén a zacskós leves-
sel). Igazán jó hangulatban teltek a napok, az idõjárás is kegyes
volt hozzánk, sokat sütött a nap. Diákjaink mindenhol illemtudó-
an, az elvártnak megfelelõen, kulturáltan viselkedtek.
London is megérne egy misét! Több napon át látogattuk a múzeu-
mokat (Natural History Museum, British Museum), nevezetessé-

geket (pl. London Eye, ahol 25 fõs üvegkap-
szulákba zárva felrepít az óriáskerék 130 m
magasba, hogy megcsodáljuk a kultúra és
pénzvilág európai fõvárosát. Nem hagyhat-
tuk ki a Madame Tussaud’s panoptikumot,
a Big Ben óratornyot a londoni Parlament-
tel. A Buckingham Palotánál fennen lobo-
gott a zászló, jeléül annak, hogy otthon tar-
tózkodik II. Erzsébet angol királynõ. Egy
teljes napot szántunk a londoni Tower-
erõdre, mellette a Tower-híddal, amely –
mint ismeretes – felnyitható a nagyobb ten-
gerjárók elõtt. Hogy kellõképpen megdo-
bogtassuk a Beatles-rajongók szívét, egy
rocktörténeti zarándokhelyet is felkeres-
tünk: a város északi részében található
Abbey Road híres zebráját, ahol a Beatles

1969-es albumának borítófotója készült.
Shakespeare szülõvárosa, Stratford-upon- Avon sem maradha-
tott ki a vidéki programunkból. A nagyobb távolság miatt ez egy
egész napos kirándulás lett. Ellátogattunk a szülõházába, ahol a
kandalló valóban 500 éves volt, és a templomhoz, ahol a világhírû
drámaíró, költõ sírhelyénél már emberek milliói tették tiszteletü-
ket. Itt beszédbe elegyedtünk a jegyszedõvel, akinek felvidult az
arca, amikor megtudta, hogy honnan érkeztünk.
Az utolsó nap délutánját vásárlással töltöttük, végigsétáltunk a
2,5 km hosszú Oxford Streeten. Sokan vásároltak Cadbury csoko-
ládét, angol ajándékokat és pólókat. Ezek megfizethetõek voltak
a mi pénztárcánknak is.
Egy maratoni, 26 órás buszozás után végül szerencsésen megér-
keztünk a szülõk legnagyobb örömére. A tartalmas, sok élményt
adó, kellemes kirándulást szívbõl köszönjük a szervezõ Müller
Csaba kollégánknak. Reméljük, nem utoljára jártunk a szigetor-
szágban!

PSG
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Fald fel Londont!
Ha hiszik, ha nem, mi egész idõ alatt et-
tünk Londonban. Persze, anélkül nem is
bírtuk volna, gondolhatnák, de mi nem
csak a túlélésre játszottunk. Kipróbáltuk
az újdonságokat, a tradicionálist, a nem-
zetközit, a már hallottat, de nem kóstoltat,
az itthon is kaphatót és az eddig csak áhí-
tottat. Az ízlelõbimbók megzavarására al-
kalmas leírásért – nézzék el nekem – nem
kérek bocsánatot.
Jobb kezdést el sem tudtam volna képzelni
annál, amivel vendéglátóink, Asbóth Ka-
táék fogadtak minket. Elõzõ héten elme-
séltem, hogy szinte az egész napot átutaz-
tuk, így éhesen, kissé fáradtan, de lelkesen
értünk oda hozzájuk. A „menjünk el egy
igazi angol pubba” kijelentés az este leg-
jobb mondata volt. Igazi angol pubételek
voltak az étlapon (ami annyira szép és mé-
retes volt, hogy éppen befért egy a bõrön-
dömbe hazafelé), ott ettem életem elsõ
igazi angol csirkés–baconös burgerét, amit
ízesített sörrel öblítettem. Tudom, tudom,
de hiszen az igazi angol burger marhából
van! Nem hagytuk ki, otthon sütöttünk
magunknak! Az igazi angol reggelit vi-
szont már csak Cecén tudtuk elkölteni.

Nem járok itthon McDonald’s-ba, csak
emlékeim vannak az ételek ízérõl, de gon-
doltam, itt kipróbálom, ugyanolyanok-e.
Azt hiszem, nagyon hasonlóak, az étterem
– a betévedõk hasával ellentétben – telje-
sen tömve van, az áraik kicsit magasabbak
csak az itthoni éraknál. A különlegessége
pedig, hogy itt nagyon sok barbecue-szószt
használnak az ételekbe, amit egy idõ után
meg lehet szokni (igazi fejlõdéstörténet-
ként éltem meg folyamatos ismerkedése-
met ezzel a mártással).
Jártunk Kingstonban, ahol éppen a fiatal
mûvészek nemzetközi fesztiválja volt, ami
körül a piac helyezkedett el, ahol a kör-
nyékbeli termelõk mellett különbözõ
nemzetek ételeit is meg lehetett kóstolni.
Mi, akik még sosem ettünk igazi angol pi-

tét, azt kóstoltuk meg. A csirkés–sajtos
mellett egy steakes, ale-es pitét is ettünk,
amelyek ízvilága számomra igazán külön-
leges volt, bár nem mondom, hogy minden
nap enném ezt. Talán máshol is érdemes
lett volna keresgélnünk összehasonlítás-
képp.
A legnagyobb, Camden Town-i élményem
egy részérõl már beszéltem az elõzõ szám-
ban, de akkor elhallgattam néhány olyan
információt, ami igazán a legínycsiklan-
dóbb angol élményem volt mind közül. A
Camden Locknál áthaladva úgy éreztem,
mintha hirtelen átzuhantam volna egy pár-
huzamos univerzumba. Annyira nemzet-
közi volt, hogy az ember hirtelen mul-
tikulturális sokkot kapott. Mindenféle illa-
tok szaladtak ki-be az orrunkba, csupa
szín, színes emberrengeteg és annál is több
étel!

Minden országnak külön volt egy büfésze-
rû helye, ahol a különlegességeiket árusí-
tották. A legjobb talán az volt benne, hogy
leállhattunk beszélgetni a szakácsokkal,
akik a legnagyobb örömmel meséltek a
tradicionális konyhájuk jellegzetességei-
rõl, emellett pedig nem volt muszáj vásá-
rolni sem, hiszen szinte a szánkba nyomták
a kóstolókat, ami ha ízlett, kibõvíthetõ volt
igazán nagy adagokká. Így beszélgettem a
maláj konyha rejtelmeirõl igazi malájok-
kal, és mivel ott tiltott a sertéshús fogyasz-
tása, ezért kóstoltunk csirke satayt, azaz
csirkenyársakat, amit csípõs mogyoró-
szósszal és uborkával, kókusszal kínálnak,
sambalt és természetesen curryt is.
Voltak olyan „országok”, ahol elhullattam
néhány könnycseppet a rénszarvasokért,
de rengeteg különféle állatból készítették
az ételeket. A perui konyha plakátján egy
gyík, vagy gyíkszerû állat volt látható, de
azt nem forszíroztam. Ellenben volt még
ott tésztabatyu, krumpligombócok, rizs és
sok tészta, marhaszív illetve csirke is.
Kolumbiában is jártam az alatt a 1,5 óra
alatt, náluk ajit (kolumbiai salsát) és sült
banánt láttam. Kétségkívül feldobott a tö-
rök konyha a különféle wrapjeivel, ame-

lyek közül a csirkés–spenótos–fetásat kós-
toltam, és annyira jó volt, hogy a végén
kedvem lett volna egy teºekkür ederimmel
(így mondják a köszönömöt törökül) elkö-
szönni. Elképzelhetõ, hogy megtettem, de
akkor biztosan teli szájjal, és fõképp a spe-
nót és a sajt szuper kombinációjával vol-
tam igazából elfoglalva.
Milyen lehet egy igazi amerikai hambur-
ger, és honnan is tudhatnánk ezt meg, ha
nem járunk Amerikában? Hát szintén
ezen a helyen! A mosolygós, fényképeken
szívesen pózolós amerikai hamburgerbüfé
stábja igazi szaftos, sajttól tocsogós, baco-
nos, vastag húspogácsás gigaburgert készí-
tett egész nap. A mexikóiak a burrítóikat
és a nachosaikat kínálták megkóstolásra,
de a legérdekesebb a quesadilla volt, ami-
rõl még sosem hallottam, de éppen eléggé
elvarázsolt, hogy megemlékezzek róla. Ez
egy olyan népszerû mexikói szendvics,
ahol a tortillalapok közé mindenféle földi
jót tesznek, majd ezt egyben laposra és ro-
pogósra sütik. Hasonló dolgot kóstoltunk
Jamaicában is, ahol grillezett húsok egész
kavalkádjával csábítottak minket. Persze,
ne higgyük, hogy Európa nem képviseltet-
te magát: lengyelekkel találkoztunk, ahol a
legjobb lengyel grillételeket lehetett meg-
kóstolni, a franciák pedig természetesen a
legismertebb édességüket, a crepes-et kí-
nálták a legkülönfélébb változatokban.
Dél-Afrika ízeit egy, az elõzõ futball-világ-
bajnokság pólóját viselõ hölgy árusította és
kínálta. Náluk „bunny chow”-t lehetett en-
ni, ami igazából nem holmi nyúlkaját je-
lentett, hanem egy indiai jellegû curryt,
amihez kenyérbelet adnak.
Sorolhatnám még tovább a világ körül tett
gasztrotúránkat, de azt hiszem, ebbõl is
látszik, mennyire színes a londoni ételkí-
nálat. A magyarokat is megtaláltuk, de
õket a kerítésen kívül, egy másik bódéban,
közel 4 fontos lángossal, kóstoló nélkül.
Miután a brazil desszertekkel is degeszre
ettük magunkat, otthon vacsorára jólesett
egy kis indiai csirke masalával, basmati
rizzsel és rengeteg indiai fûszerrel.

Menyhárt Daniella
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A VAX KE Sárbogárd Edzõtábora Tápiószentmártonban
Augusztus 15., pénteken reggel 9 órakor
gyülekezett a csapat a Hõsök terén. Tápió-
szentmárton adott lehetõséget a táboro-
zásra, elfogadható áron, remek adottsá-
gokkal rendelkezõ sportcsarnokkal, kon-
diteremmel, uszodahasználattal. Menet
közben Kunszentmártonban megálltunk
egy kávéra, üdítõre. (Na, meg persze az el-
tört napszemüveg pótlására.) Kellemes
utazás után 12.30-kor érkeztünk meg.

A kipakolás és az ebéd elfogyasztása után a
szálláshelyeket foglaltuk el.
Rövid csendes pihenõ után Bodoki György
irányításával megkezdõdött 2014-15-ös
évadra való felkészülés. A fokozatosság el-
vét szem elõtt tartva kapták a terhelést a fi-
úk. Este az Aranyszarvas SE ellen játszott
edzõmérkõzést csapatunk, melyet simán
hoztak a fiuk. Négy negyedet játszottak a
csapatok. Azt tudni kell, hogy az Arany-
szarvas SE ezen a napon érkezett meg egy
edzõtáborból, ahol megkapták a terhelést,
túl vannak az alapozáson.
Másnap reggel ki vidáman, ki fáradtan éb-
redt. Az álmosság egyesek fejébõl nehezen
ment ki. A reggeli elfogyasztása után dél-

elõtt 10 órakor kezdõdött a kétórás edzés,
mely igencsak megviselte a fiúkat. Leveze-
tésként az uszoda birtokba vétele követke-
zett, ebéd után csendes pihenõ (ami nem
mindig volt az), majd a délutáni megterhe-
lés két órában. Folyt a víz a fiúkról, átázott
pólók árulkodtak errõl. Végül vacsora és
esti mese következett sárbogárdi módra:
zenekísérettel. Na, persze, a konditerem
használata után.

Ez így ment a harmadik napon is, egy kis
kiegészítéssel. Páran még érkeztek a csa-
pathoz, köztük Takács Lajos. Amikor
meghallották e nevet, felkészültek a na-
gyobb terhelésre, az edzések intenzitásá-
nak növelésére, ami be is következett. Ki-
sebb sérülések akadtak a játékosoknál, de
ami gyakorlatot el tudtak végezni, az alól
nem kaptak felmentést. Páran próbálkoz-
tak élni a lehetõséggel, de nem adatott
meg számukra. Pörgõs, kemény, kombi-
nált edzést tartott Lajos.
Vasárnap délben a 18. születésnapját ün-
neplõ Oláh Levente felköszöntése a csapat
részérõl meglepetésként hatott az ünne-
pelt részére. Hát még a fekete erdõ torta!

Este a csapat két részre osztva az uszodá-
ban vetélkedett, versenyzett különbözõ
feladatok megoldásában. Mondanom sem
kell, hogy az eredmény döntetlen lett.
Pluhár papa meg Szilveszter Janó tudna
errõl mesélni!
Hétfõn délelõtt átmozgató jellegû edzés
volt, este pedig háromcsapatos felkészülé-
si mérkõzést játszottak körmérkõzés for-
májában. Az elsõ partnerünk Üllõ, majd az
Aranyszarvas csapata következett. Elé-
gedjenek meg annyival, hogy mindkét csa-
patot két vállra fektettük, bár nem az ered-
ményen, hanem a taktikai elképzelések
megvalósításán volt a hangsúly. Jó védeke-
zés, jó támadási variációk, egyéni bravúrok
jellemezték a mérkõzéseket.
Kedden szintén átmozgató jellegû edzés
volt, délután pedig az augusztus 20-ai
strandkézilabda-tornára készültünk,
melyre benevezett csapatunk. Az elsõ el-
lenfelünk Gyömrõ, a második pedig az
Aranyszarvas SE volt. Mindkét együttest
2:0 arányban gyõztük le, így természetes,
hogy a kézilabdakupát is hazahoztuk.
Sportvonatkozásban (úszás, röplabda) az
összes elsõ helyezést elhoztuk Tápió-
szentmárton augusztus 20-ai rendezvényé-
rõl; sõt mi több, az V. Aranykanál Fõzõ-
verseny pörkölt kategóriájának elsõ helye-
zését is. A pörköltet a fiúk jó étvággyal fo-
gyasztották el. A település jövõre is szíve-
sen látja csapatunkat!
Azt hiszem, és úgy érzem, hogy az edzõtá-
borozás elérte célját, jól sikerült felkészül-
ni az elkövetkezendõ bajnokságra!
Rehák Tomi szavaival élve: „meghódítot-
tuk Pest megye déli csücskét”!
Hajrá, VAX KE SÁRBOGÁRD!

G. F.

A Horfer Serleg csoport
állása és eredményei

Sárszentmiklós II.–Nagyvenyim 1–2

Kisapostag-DASE–Perkáta 6-2

Rácalmás–Cece 3-2

Sárszentágota–Dég 3-3

Sárbogárd–Elõszállás 3-2

Vajta–Alap 1-3

1. Nagyvenyim 2 2 0 0 7 1 6 6

2. Kisapostag–Dase 2 2 0 0 11 6 5 6

3. Rácalmás 2 2 0 0 5 3 2 6

4. Cece 2 1 0 1 10 5 5 3

5. Elõszállás 2 1 0 1 9 4 5 3

6. Sárszentmiklós II. 2 1 0 1 4 2 2 3

7. Alap 2 1 0 1 7 6 1 3

8. Sárbogárd 2 1 0 1 3 7 -4 3

9. Dég 2 0 1 1 4 5 -1 1

10. Sárszentágota 2 0 1 1 4 10 -6 1

11. Perkáta 2 0 0 2 2 9 -7 0

12. Vajta 2 0 0 2 3 11 -8 0

Az Agárdi Termál csoport
állása és eredményei

Kulcs–Seregélyes 4-0
Nagykarácsony–Enying 0-5
Pusztaszabolcs–Baracs 0-0
Lajoskomárom–Adony 3-2
Nagylók–Mezõszilas 6-0
Káloz–Sárosd 1-7
Aba-Sárvíz–Szabadegyháza 3-2
LMSK–Soponya 0–1
1. Sárosd 2 2 0 0 13 1 12 6
2. Nagylók 2 2 0 0 13 2 11 6
3. Aba–Sárvíz 2 2 0 0 6 2 4 6
4. Pusztaszabolcs 2 1 1 0 5 0 5 4
5. Kulcs 2 1 1 0 4 0 4 4
6. Baracs 2 1 1 0 3 1 2 4
7. Lajoskomárom 2 1 1 0 3 2 1 4
8. Enying 2 1 0 1 6 3 3 3
9. Káloz 2 1 0 1 4 8 -4 3
10. Soponya 2 1 0 1 3 7 -4 3
11. Mezõszilas 2 1 0 1 3 8 -5 3
12. Adony 2 0 0 2 3 6 -3 0
13. Nagykarácsony 2 0 0 2 2 8 -6 0
14. LMSK 2 0 0 2 0 6 -6 0
15. Szabadegyháza 2 0 0 2 2 9 -7 0
16. Seregélyes 2 0 0 2 0 7 -7 0

I. „Focizzunk
a gyerekekért”
Labdarúgótorna

Szeptember 13-án (szombaton) kispá-
lyás labdarúgótorna kerül megrende-
zésre, melyre csapatok jelentkezését
várjuk.
Nevezési határidõ: szeptember 10.
A tornán való részvétellel a sárbogárdi
utánpótlást támogatjuk.
Nevezési díj: 15.000 Ft, amely tartalmaz
egy vacsorát (babgulyás).
A tornát egy hatalmas retrodiszkóval
zárjuk.
A nevezéseket a sárbogárdi Ászok Ásza
Sörözõbe várjuk!

Érdeklõdni lehet hétköznap
17 óra utána Bereczki Tamásnál:

06 (30) 581 2043.
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Miklósi focihírek
Magyar Kupa mérkõzés

Az elsõ éleslövészet (Aba–Sárszentmiklós 1-2)

Sárszentmiklós megkezdte az új szezont hat hét kemény
és fáradságos munkával. Sárai Gyuri csapata Aba ellen a
Magyar Kupában nyitotta a szezont. A mérkõzést már az
elején megnyerhette volna az újonc, de Majláth Henrik és
Lajtos is nagy ziccert hagyott ki. Aba minden támadást
úgy akart megúszni, hogy felrugdalták a labdákat és pár-
harcokba igyekeztek megmutatni erejüket. Egy szabad-
rúgás után sikeresen vezetést is szereztek, és a lefújás
elõtt Fekete Jani beadását fejelte be Majláth, így kialakít-
va az elsõ félidei eredményt.
A második félidõben már elszántabban küzdött Miklós és
a 70. percben Bezerédi Ádám beadására Nagy Ármin ér-
kezett fejjel, ezzel beállítva a végeredményt. A mérkõzés
játékvezetõje óriási hibákat halmozva nem tudta az indu-
latokat kordában tartani. Csak példaként említendõ,
hogy a hazaiak csapatkapitányát négy ízben jutalmazhat-
ta volna sárgalappal, mert könyökölt, ütemtelenül csú-
szott be, és Bezerédi jogtalan kiállításánál is indulatosan
lökdösõdött. Azonban csapatunk továbbjutott. A követ-
kezõ kupamérkõzését Alap ellen vívják.

Bajnoki mérkõzés – Beköszönt az újonc

Sárszentmiklós hatalmas lendülettel, 7-0-ás arányban
múlta felül Szár csapatát (Bezerédi 4, Szabó Gergõ,
Krajcsovics, Majláth Henrik) a hazai nyitányon. Egy ti-
zenegyes kivételével a gólok szép, kijátszott és megszer-
vezett akciók eredményeként jöttek. Az elsõ félidõben
csupán egyetlen gól esett és sok lehetõség maradt ki.
A második félidõ elején 2-0-nál egy jogos kiállítás után
térdre esett a szári együttes mind mentális, mind fizikális
téren, és a találkozó végéig futószalagon érkeztek a gó-
lok. A cserék is jó formában, akarva és hasznosan léptek
pályára és tették hozzá a saját részüket. A hazai alakulat
minden tagja jól játszott a mesternégyest szerzõ Beze-
rédivel.
Ifjúsági mérkõzés: 1-2.
Megyei III. osztályú csapatunk a hétvégén Perkáta ellen
gyõzött 3-0-ra.

Mezõfalva–Sárszentmiklós 0-3

Sárai csapata a 2. fordulót is kapott gól nélkül hozta. Az
elején erõszakos focival magához ragadta a vendégcsapat
a kezdeményezést, és több lehetõséget is kidolgozott. Az
elsõ gólra a félidõ közepéig kellett várni, ahol Majláth ug-
ratta ki Nagyot, és egy csel után a beadását Bezerédi fejjel
juttatta a kapuba. Sokáig maradt az állás, és több táma-
dást próbált indítani Mezõfalva a szélrõl. Ezekbõl több
szabadrúgás utáni beadás volt. Egy hazai kiállítás után a
miklósi gárda feljebb kapcsolt, és a mérkõzés lefújása
elõtt az elõnyt további két góllal növelte. Huber öngólt
szerzett egy beadás után, illetve Tóth Zs. indult meg a
félpályán, és egy laza mozdulattal emelt a kapuba 18 mé-
terrõl.
Ifjúsági mérkõzés: 4-3.
Megyei III. Sárszentmiklós–Nagyvenyim 1-2
A következõ fordulóban Polgárdi látogat a több mint egy
éve csak hazai sikert halmozó miklósi pályára, remélve a
sorozat megszakítását.
Minden kedves szurkolót szeretettel várunk!

Sárszentmiklósi SE

Sáregres hazavár
2014. augusztus 30. (szombat)

Szabadtéri bál a sáregresi sportpályán

Zenél: Kõrösi István

2014. augusztus 31. (vasárnap)

A sáregresi sportpályán

14.30 megnyitó

14.40 Sáregresi Népdalkör

14.50 Tóth Szilárd (könnyûzenei összeállítás)

15.15 Alapi Mezõföldi Népi Együttes

15.45 Búzavirág Népdalkör (Cece)

16.00 Vajtai Country Táncklub

16.15 Kiscsillag Hiphop Tánciskola (Sárbogárd)

16.30 Sáregresi Népdalkör

Kiállítás: augusztus 31-én, vasárnap, 10.00 órától; megnyitó az általá-
nos iskola épületében; megtekinthetõ 10–18 óráig szeptember 3.
napjáig.

Mindenkit szeretettel vár Sáregres Község Önkormányzata!

Sok szeretettel köszöntjük
75. születésnapja alkalmából

GRÓF FERENCET,
ÚJSÁGUNK ÉS TÉVÉNK SPORTKOMMENTÁTORÁT.

Kívánunk sok boldogságot és jó egészséget!

Szerkesztõség

II. NAGYLÓKI TÖRTÉNELMI NAPOK

2014. augusztus 29-30.

A Nagylók Kultúrájáért Baráti Társaság második alkalommal szervezi meg a Nagylóki
Történelmi Napokat, amelyen kézmûvesek részvételével mutatjuk be az õsi szakmák
fortélyait.
Kovácsok, bõrmûvesek, korongozók, kosárfonók tevékenysége látható és próbálha-
tó ki, továbbá „hódoltság kori” katonaság ágyúdörgése, puskaropogása, kardcsörte-
tése, korabeli zene, tánc és tábori élet veri fel nyugodt falunk életét!
A rendezvény látogatása ingyenes!
Augusztus 29. (péntek)

19.00 vitézek mustrája, 19.10 indulás a Hõsök terére, 19.30 tisztelgés a hõsök
elõtt, 20.00 fáklyás felvonulás

Augusztus 30. (szombat)
10.00-tól kézmûvesek bemutatói és vásár, XVII. századi tábori élet, 14.00 a Tatai
Pálffy Kompánia tüzérségi bemutatója, 15.00 a Mare Temporis nyugati zsoldos
kompánia bemutatója, 16.00 történelmi lovas akrobatabemutató, 17.00 a Beth-
len Gábor Hagyományõrség XVII. századi élõ tárlatvezetése, 17.30 dámalo-
vas-bemutató, 18.00 „Rajtaütés a haditáboron” – dereglyés hajdúles és csataje-
lenet a tóparton, 19.00 a Héttorony Hangászok korabeli koncertje

A mûsorváltoztatás jogát a rendezõség fenntartja!
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Kapros uborkaleves rozskrutonnal
Hozzávalók (4 személyre): 1 l víz, 1 púpozott evõkanál barnarizs-
liszt, 1 közepes kígyóuborka meghámozva és durvára reszelve, só,
1 közepes póréhagyma finomra aprítva, 0,5 l kaukázusi kefir,
vagy szójajoghurt, 2 gerezd zúzott fokhagyma, 1 csokor kapor, fi-
nomra aprítva, 4 szelet rozskenyér, 10 dkg reszelt ementáli sajt.
Egy lábosban habverõvel 2 dl vizet a rizsliszttel folyamatosan ke-
vergetve összeforralunk, és a habarást félretesszük hûlni. A lere-
szelt uborkát megsózzuk, néhány percig állni hagyjuk. Azután a
póréhagymával, a kefirrel, a fokhagymával és a kaporral összeke-
verjük, a maradék vízzel felöntjük, majd a kihûlt habarást alapo-
san belekeverjük, végül az uborkát beletesszük. Ha szükséges,
utánasózzuk, és tálalásig hûtõszekrénybe tesszük. Tálalás elõtt a
kenyérszeleteket a reszelt sajttal megszórjuk és grillsütõben meg-
sütjük, hogy a sajt megolvadjon. A pirított sajtos kenyereket
nagyobb darabokra vágjuk, és a frissítõ, hideg leves mellé kínál-
juk.

Metélõhagymás túrókrémmel
töltött uborkahajó

Hozzávalók (8-10 személyre): 15 dkg túró, 1-2 evõkanál tejföl, 2
evõkanál metélõhagyma finomra aprítva, só, õrölt fekete bors, 1
közepes kígyóuborka, hosszában félbe vágva, a magjait kikapar-
va, pirospaprika.
A túrót a tejföllel és a metélõhagymával összekeverjük, sóval,
borssal fûszerezzük. A túrókrémet a kivájt uborkafelekbe töltjük,
a tetejét pirospaprikával megszórjuk, majd kb. 2 centis darabokra
vágva kínáljuk.

Jamie Oliver tésztasalátája
Hozzávalók: 30 dkg kis kagylótészta, 3 gerezd fokhagyma, 50 dkg
koktélparadicsom (sárga és piros vegyesen), 20 db olajbogyó (ki-
magozott), 2 ek snidling (friss), 1 marék bazsalikom (friss), 10
dkg uborka, 4 ek fehérborecet, 7 ek olívaolaj (extra szûz), só ízlés
szerint (tengeri), fekete bors ízlés szerint (frissen õrölt).
A tésztát a fokhagymával együtt sós vízben megfõzzük. Ha meg-
fõtt, egy nagy tálba tesszük. A zöldségeket nagyon apró kockára
vágjuk. A bazsalikomot és a metélõhagymát is felaprítjuk, a tész-
tához keverjük. A fokhagymát mozsárban megtörjük. Az öntet-
hez az ecetet, az olívaolajat, a sót, az õrölt borsot és a kipréselt
fokhagymát jól összekeverjük és ráöntjük a tésztára.

Téli kovászos uborka
Hozzávalók: kapor, bors, torma, babér és szõlõlevél, só, ecet, cu-
kor.
Az uborkával megtöltött üvegbe, ahány literes, annyiszor egy csa-
pott kanál só, cukor, ecet kerüljön bele, és tegyük színültig. A tete-
jére még torma és egy mogyorónyi tartósító (pl. timsó) kell. Le-
kötjük dupla celofánnal, majd három napig napon érleljük. Utána
lerakjuk az éléskamrába hûvös helyre. 9-12 hónapig eltartható.

Puncsbomba
Hozzávalók: 2 cs babapiskóta, 1,2 l tej, 3 cs fõzõs, puncs ízû pu-
dingpor, cukor ízlés szerint, 20 dkg margarin, 15 dkg porcukor, 5
dkg mazsola, puncsaroma, 3 habtejszín, 5 dkg étcsoki, 1 ek olaj.
8 dl tejben felfõzzük a pudingporokat, majd langyosra hûtjük. A
porcukorral és margarinnal alaposan kihabosítjuk a pudingot. A
maradék tejbe keverünk cukrot ízlés szerint és puncsaromát,
majd addig melegítjük, amíg a cukor elolvad. A babapiskótákat
megforgatjuk a tejben, majd letesszük egy jénai aljába. Ha meg-
telt, akkor rákenjük a krém felét, újabb sor piskóta, majd a krém
másik fele. A tejszínt felverjük keményre, majd a krém tetejére
simítjuk, és olvasztott csokival díszítjük. Pár órára hûtõbe tesszük.

NAGYMAMA RECEPTJEI

Heti idõjárás
Csütörtöktõl szárazabbra fordul idõjárásunk. A hûvös, helyen-
ként ködös éjszakákat mérsékelten meleg nappalok követik sok
napsütéssel, napról napra emelkedõ hõmérsékleti értékekkel. A
tendencia vasárnap érhet véget, amikor is – mintegy a nyár lezárá-
saként – egy hidegfront éri el térségünket. Újra többfelé lehet szá-
mítani csapadékra, hétfõre pedig már lehûlés valószínû, északias
irányúra forduló széllel.

www.metnet.hu

TE SZILVATOLVAJ!
Elõször is gratulálnom kell. Három szilvafáról szinte teljesen si-
került lecsupaszítanod a gyümölcsöt. Elõtte való nap még roska-
doztak az ágak, majdnem letörtek. Mikor délután hazamentem a
kertbõl, út közben leszakítottam néhány szem szilvát, jóízûen me-
gettem. Már jó édes volt, elhatároztam, hogy alkalomadtán lesze-
dem. Másnap reggel meg mit látok? Ott álltak a szegény fák telje-
sen kifosztva. Tiszta munka volt! Mindössze néhány szem maradt
fenn a levelek közt.
Van az egészben valami
kellemetlen. Ugyanis vilá-
gos, hogy ezek a fák nem a
te fáid voltak, nem a te föl-
deden álltak, hanem a mi
fáink a mi földünkön. Egy-
szerû dolgokat mondok.
Több tízezer éve van az
emberekben egy megkér-
dõjelezhetetlen meggyõ-
zõdés: az egyének rendel-
keznek valaminõ tulajdonnal. Tehát van késünk, kanalunk, nad-
rágunk, valami fekvõhelyünk. Sokan rendelkeznek autóval, ház-
zal, luxushajóval, bankkártyával, értékpapírokkal. Ez az övék,
korlátlanul rendelkeznek vele, más nem nyúlhat hozzá a tulajdo-
nos engedélye nélkül. Ez a meggyõzõdés sziklakemény, rajta
nyugszik a társadalom normális mûködése. Az emberek megha-
tározó része reggel fölkel, rendbe teszi magát, és elindul a munka-
helyére, ahol meghatározott ideig tevékenykedik, reszel, billen-
tyûket nyomogat, tárgyal, munkagépet mûködtet satöbbi. Miért
teszi õ ezt, miért mond le a szabadságáról naponta több órán ke-
resztül, miért izzad olyan tevékenységgel, amely gyakran undor-
ral, fáradsággal jár, miért tûri, hogy parancsolgassanak neki? Hát
hogy pénzre tegyen szert. A pénzre pedig azért van szüksége, hogy
megszerezzen, azaz a tulajdonába vegyen bizonyos dolgokat. Na
most! Vannak ellenben a nép körében egyének, csoportok, akik
reggel nem kelnek fel, nem mennek dolgozni, viszont jogot for-
málnak arra, hogy elvegyék azt, amit mások a saját munkájukkal
megszereztek. Ami nem az övék. A normális jogérzékkel rendel-
kezõk számára ez a tett égbe kiáltó, megsérti az emberek között
fennálló természetes viszonyt. A tolvaj a tettével megteremti an-
nak jogi alapját, hogy tõle is vegyék el, ami az övé volt, tehát akár a
nyílt utcán húzzák le róla a nadrágját.
De mit mond a tolvaj?
„Kérem szépen, én nem fogadom el azt a berendezkedést, hogy
egyeseknek luxushajójuk van, nekem meg kilóg a lukas nadrágból
a fenekem, a gyerekem meg éhezik. Engem is anya szült, nem ér-
zem magam alacsonyabb rendûnek a dúsgazdagnál. Dolgoznék
én szívesen, de a gazdagok olyan rendszert alakítottak ki, hogy ha
kedvük tartja, és érdekükben áll, kitehetnek az utcára abból a
gyárból, amelyet én és a társaim készítettünk. Ilyet ni! Ha megte-
hetem, igazítok valamit ezen a disznó rendszeren, és ellopom
magamnak, amire szükségem van.”
Azt azért állapítsuk meg, szilvatolvaj úr, hogy akármennyire mél-
tányos a fenti szöveg, ez nem igazol téged. Nem azért permetez-
tem a gyümölcsfát, hogy neked több szilvapálinkád legyen. És le-
het, hogy szegényebb vagyok, mint te. Szóval szégyelld magad!

L. A.
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Oly korban
éltünk 31.

Ezután a vita után raportra hívnak a pártbizottságra, ahol alapo-
san rám pirítanak. Szememre vetik azt is, hogy az általam szerve-
zett, a közönség körében igen népszerû „Találkozások” címû elõ-
adássorozatban tervezem Csoóri Sándor meghívását. Felszólíta-
nak, hogy Csoóri Sándor nevét azonnal töröljem a programból, és
írjak Töttõ elvtársnak egy magyarázó jelentést, mert ez a megnyil-
vánulásom nemcsak énrám, de az egész sárbogárdi vezetésre
rossz fényt vet.
– Már így is sok van a rovásodon, Hargitai elvtárs! Idecsõdíted
Sárbogárdra a belsõ ellenzék zavaros fejû figuráit meg a csöves
rockzenekarokat. Aztán ez a cirkusz, amit Brezsnyev temetése
miatt mûveltél, ne gondold, hogy következmények nélkül marad!
Ha nem térsz észhez, nagyon megütheted a bokádat! És vedd tu-
domásul, most tényleg nem viccelünk! – veri indulatosan az
asztalt a titkár.
Megdöbbent a hatalomnak ez a hisztérikus megnyilatkozása, és
elbizonytalanodom. Tudok én a visszarendezõdési próbálkozá-
sokról, hisz ennek lett áldozata Pozsgay is. Brezsnyev halála után
Andropov, a KGB fõnöke lett az utód, aki 1956-ban irányította
Magyarországon a forradalom vérbefojtását, és a háttérbõl szor-
galmazta Nagy Imre és társainak likvidálását. Mit várhatunk tõle?
Igazából mindeddig nem vettem komolyan a fenyegetõ jeleket.
Kínzó kétségeimmel átmegyek Lendvai Gyurkához. Õ járási fõ-
ügyészként jobban belelát ezekbe a belsõ folyamatokba. Nálam
idõsebbként is nagyobb a tapasztalata. Mindig komolyan vettem a
tanácsait. Amikor elmesélem a történteket neki, egy jó ideig csak
hallgat. Közben járkált föl s alá, faltól falig az irodájában, majd
leül velem szemben. Halkan szólal meg:
– Lajoskám! Én ismerem ezt a Töttõt. 1956-ban õ volt itt a fõnö-
köm. Tudom, hogy milyen, hogy mi volt akkor itt. Azt tanácsolom
neked, ne húzz vele ujjat! Barátilag javaslom, most aztán igazán
légy kompromisszumkészebb, hogy megmentsd, amit eddig itt el-
értél. Ha ezek megyei szinten bevadulnak, akkor kicsinálnak. Re-
mélem, nem vagy olyan naiv, hogy nem látod: a választási törvény
körüli színjáték tiszta politika. Kifelé vetítés a Nyugatnak. A
politika meg nem a te asztalod.
– Szerintem Pozsgayék komolyan gondolják, amit elindítottak –
védem álláspontomat.
– Ne bízz te senkiben! A felsõbb politika nagy játszóterén nem lát-
juk, hogy mi történik. Maradj a kultúránál, foglalkozz a fiatalok-
kal, a kórussal, fúvósokkal, színházi élettel satöbbi. Na, meg a mi
vonósnégyesünknek szervezz több elõadási lehetõséget! – üt
hátba tettetett vidámsággal Gyurka.
Nagyon nem tetszik, amit mond. De a szavai mögött ott lapul a
homályos rettenet valamitõl, amit én már nem tapasztaltam meg.
Gyurkáék nemzedéke viszont felnõttként élte át azt a kort: a há-
borút, a Rákosi-korszakot, 1956-ot. E szorongató sötét kor föltá-
madó szelleme belém ülteti a félelmet. Nem magamat féltem. Fé-
lek, hogy betiltják a koncerteket, a „Találkozások” sorozatot,
hogy itt kell hagynom Sárbogárdot, félbehagyni mindent. Szá-
momra a megyei párthatalom világa ismeretlen. Nem tudom,
hogy milyen erõsek.
Gondokba merülve, nyomott hangulatban megyek vissza a kul-
túrházba. Leülök az írógéphez, és összeszorult gyomorral meg-
írok többszöri próbálkozásra egy magyarázkodó levelet a járási
pártbizottság elsõ titkárának, egy másik levelet pedig „Kedves
Töttõ János Elvtárs”-nak. Lemegyek neki kutyába. E levélben
hangsúlyozom a tájékozatlanságomat, naivitásomat Csoóri Sán-
dorral kapcsolatban, hogy ezzel altassam el a megyei pártember
gyanakvását. Aztán törlöm a „Találkozások” sorozat programjá-
ból Csoóri Sándor nevét.
Hányingerem van!
Folytatom.

Hargitai Lajos

Egy serpenyõ
gondolatai

Még mindig sötét van. Már 20 éve élek a stelázsi mellett egy szek-
rény mélyén, és még mindig nem használ senki. Pedig én vagyok a
legjobb eszközük! Rézbõl készült serpenyõ vagyok, egy igazi
kincs. Remekül vezetem a hõt, és megígérhetem, én is tapadás-
mentes volnék, ha használat közben vigyáznának rám. Ha hasz-
nálnának már végre egyáltalán! Van mellettem több egykori es-
küvõi ajándék, amikre szintén úgy vigyáznak, mint a szemük fé-
nyére. A konyhát, a rendeltetési helyünket még életünkben nem
láttuk. Úgy bizonyítanánk már végre, mire is vagyunk képesek, de
a féltõ–óvó tulajdonosaink nem hagyják. Egymás mellett bús-
komorkodunk a szürkeségben azon keseregve, hogy mennyi em-
ber örülne, ha minket egyáltalán kézbe vehetne. Az embereknek
sokszor a legféltettebb kincseik látnak legkevesebbet a világból.
Ezen elmélkedve hirtelen kinyílik a szekrény ajtaja, két, eddig
még sosem látott fiatal hajol fölém, hallom, amint beszélgetnek:
„Éppen most vettük meg az új konyhai edényeket, serpenyõket,
ezeket a régieket úgysem fogjuk be soha!” Nyelemnél fogva hají-
tanak be társaimmal egy fehér, kissé áttetszõ zsákba, amelyet egy
nagyobb, de zsúfoltabb helyre raknak. Már megint sötét van. Egy-
szer csak megemelkedik új lakhelyünk, és bekerülünk sok koszos,
használt, már senkinek sem kellõ dolog közé, majd hirtelen meg-
indul velünk a föld. Egy idõ után újra kidobnak minket még több
koszos, használt, már senkinek sem kellõ dolog közé, ahol napo-
kig „nyugtunk van”. Tépáz minket az esõ, cibál a vihar, a szél, ami-
hez eddig nem voltunk hozzászokva, hiszen mi csak használatlan,
féltve õrzött konyhai eszközök vagyunk.
Pár nappal késõbb (talán annyi lehetett) újra emberek közeledtek
felénk, egyikük felnyitotta a zsákunkat és odakiáltott a másiknak:
„Nézd már, miket találtam! Igazi kincsek, úgy látom, még sosem
használták õket!” Így történt, hogy bekerültünk egy udvarra, sok
hasonló sorsú társunkkal együtt. Jöttek az emberek, forgattak,
nézegettek, s csak annyit kérdeztek a megtalálónktól, hogy
„Mennyi?”, majd továbbálltak. Idõ múltával betévedt a portára
néhány ember, akik igazán sokat nézegettek engem, jó közelrõl
szemügyre vettek, hibát keresve rajtam, de hiszen nem találtak,
mert én egy igazi kincs vagyok! Megint jött a kérdés, hogy mégis
mennyi (ezt azóta sem értem), a szemfüles tulajdonosom valami
számot mondott nekik. Egymás-
ra kiabálva mondtak egyre na-
gyobb számokat a körülöttem ál-
lók, majd úgy vettem észre, hogy
a legnagyobb számot kiáltó em-
ber fogott meg, rakott be az au-
tójába és vitt haza.
Ezután csak arra emlékszem,
hogy egy gyönyörû konyhában
találom magam, ahol gyerekek
ugrálnak körül, már csurran is
belém az olaj (mint útközben ki-
derült: „csak egy kis olajat kell
beleönteni), és már rá is raktak a
tûzhelyre, hogy a legjobb sütni-
valókat készítsék el velem! Ez
életem legszebb napja!

Menyhárt Daniella

Kiegészítés
A 31-32. heti lapszámból kimaradt a Katona Dóráról közölt fo-
tó készítõjének, Gotthard Ádámnak a neve.

Szerkesztõség
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Irány az isi
„Irány az isi” – olvastam egy óriási hirdetményen, és elképzel-
tem, amint száz meg száz diák megborzong erre a látványra, és
szeretné a nyár utolsó hetét ötvenszeresre nyújtani, hogy ami-
kor ez az idõszak letelt, újra elkezdhesse a vakációt.
A fiatalok – elég gyér kivétellel – nem szeretnek tanulni. Talán
sokszor végig sem gondolják, miért. Mert muszáj? Mert min-
den nyûg és bilincs, ami kötelezõ? Mert az alárendeltség bék-
lyóját a túlzott önbizalom feszegeti? Vagy talán úgy vélik – és
sajnos sokszor tapasztalják is –, hogy az exponenciális egyenlet,
Cézár és Hannibál meg a periódusos rendszer ismerete nélkül
is el lehet boldogulni ebben a világban (néha talán még job-
ban)? Azaz helyesbítek. Bizonyos ismeretek igen kívánatosak.
Míg a negyvenöt perces tanóra unalmas, ugyanakkor órákig ér-
dekfeszítõ a billentyûk pötyögtetése egy digitális játék pergeté-
se közben. És milyen izgalmas az elsõ szippantás a dohányzás
„magasiskolájában”, az elsõ flört a szex „intézményében”, az
elsõ pohár, az elsõ adag kábítószer. Igen, ha az órarend az alma
materben is ilyen tudományokat kínálna – néhány olyan ártat-
lan szaktárgy mellett, mint például a futball, a szépségápolás,
fogyókúra, divatos öltözés (vagy vetkõzés?), könnyû pénzszer-
zés –, igen, akkor „irány az isi”!
De miért beszélek ilyen hosszan a fiatalokról? A felnõttek va-
jon szívesen tanulnak? Egyesek úgy vélik, nincs már szükségük
új ismeretre. Eleget tapasztaltak, torkig vannak mindennel.
Rezignáltak, csalódottak, elfásultak. Mások nem érnek rá. Ta-
possák annak a malomnak a pedálját, aminek a kereke mindig
körben forog, nem hoz semmi újat, sosem halad elõre, õk mégis
úgy vélik, hogy csak így telik meg az érvényesülés liszteszsákja.
Azoknak sincs tudományra szánható idejük, akik az önmegva-
lósítás fitneszszalonjából nem tudnak kimozdulni, mert hiába
vizsgálják magukat a tükörben, képük még mindig nem azonos
a megálmodott ideállal. Van, aki megvalósulatlan vagy szerte-
foszlott álmainak sírkövéhez ragadt, ott hullatja önmaga felett
könnyeit. Olyanoknak a száma sem kevés, akik rézgarasos áruk
szatócsboltjában olcsó pletykácskáik, kritikáik, vélt és apró, va-
lós sérelmeik tasakolásával bíbelõdnek s töltik az idõt. Elpoliti-
zálnak, elkártyázgatnak. És milyen siralmas látni felnõtteket,
akik második gyerekkorukat élik! Nekik nem elég az idõ, hogy
bepótolják, amit elmulasztottak egykor. Nem tombolhatták ki
magukat, most üvöltöznek a stadionban. Talán élményszegény
volt a múltjuk, most annál tarkább jelent teremtenek maguk-
nak minden vonatkozásban. De legjobban azokért vérzik a
szívem, akiknek egész zátonyra futott, hajótörött élete oktatás,
útbaigazítás után kiált, és nincs, aki tanítsa õket. Micsoda széles
skálája az oktalanok variációjának!
Kik is vagyunk mi mindahányan, miközben az évek szállnak,
mint a percek? Akárkik legyünk, bizonyos kötelezõ tantárgyból
– Isten ismeretébõl – a végvizsgát nem mellõzhetjük. Döbbene-
tes lenne a számadáskor, ha vizsgáztatónk olyan tudást kérne
számon, aminek a tankönyve egy életen át felvágatlanul hevert
a fiókunkban.
„Avagy a bölcsesség nem kiált-é, és az értelem nem bocsátja-é ki az
õ szavát?
Mert jobb a bölcsesség a drágagyöngyöknél, és semmi gyönyörûsé-
gek ehhez egyenlõk nem lehetnek. Hallgassátok a tudományt és le-
gyetek bölcsek, és magatokat el ne vonjátok! Hagyjátok el a bolon-
dokat, hogy éljetek, járjatok az eszességnek útján. A bölcsességnek
kezdete az Úrnak félelme, és a Szentnek ismerete az eszesség” Péld 8,
1.11. 33; 9, 6.10.
Azért hát azt tanácsolom „…tanuljad félni az Urat, a te Istene-
det minden idõben.” Móz 14,23
NE FELEDD! Haladékot nyert fügefák vagyunk, s a vincellér
vitázik felettünk. Maholnap eldõl, mi végre lettünk: gyümölcsö-
zünk – vagy kivágattatunk.

ITné

Forrás: Élet és Világosság a Magyarországi Evangéliumi Test-
vérközösség Lapja 2008/9

István-napi
muzsika

Két ifjú mûvésznõ koncertjére hívogattak a plakátok, melyre au-
gusztus 20-án délután került sor a sárbogárdi Szent László római ka-
tolikus templomban.

A zenés délután elsõ felében Bábel Klára hárfamûvész szólaltatta
meg a pengetõs hangszerek legnagyobbikát.
„Bábel Klára korosztályának egyik kimagasló tudású hárfása. Apai
nagybátyja Bábel Balázs kalocsai–kecskeméti érsek. A hárfa mellett
magas szinten tanult zongorán is, iskoláit magyar és külföldi intéz-
ményekben végezte. Szólistaként és zenekari tagként részt vesz a
hazai és nemzetközi zenei életben. Koncerteken, mesterkurzuso-
kon, hárfaversenyeken szerepel. Jelenleg a Magyar Rádió Szimfo-
nikusok tagja. Repertoárjában közel 100 mû szerepel, kortárs ma-
gyar szerzõk hárfás mûveit is játssza” – olvashatjuk róla a Wikipé-
dián.
Vidéken ritkán hallhatjuk élõben ezt a csodálatos instrumentumot,
fõként szólóban. Most alkalom nyílott rá, hogy a mûvésznõ által
megszólaltatott romantikus mûveken keresztül a hangszer adta le-
hetõségeket bemutassa a közönségnek. Csend volt, míg a hárfa
szólt. A hangszer lágy hangjai igazi lelki megnyugvást és békét sugá-
roztak, kellemesen hangzott a fülnek és léleknek minden dallam,
ami az akusztikus hangszerbõl megszólalt. Nagy kontraszt volt (le-
het, hogy nem is véletlenül) az utána következõ orgona erõteljesen
vibráló hangjaihoz mérve.
A koncert második felében Sztahura Ágnes orgonamûvésznõ játé-
kában gyönyörködhetett a közönség. Ahogy honlapján írja: „Átuta-
zóban vagyunk a földön. Kapott tehetségünket arra használjuk, hogy
minél több szeretetet és jót adjunk a világnak! Az orgona az életem.
Zenémmel az emberek lelkét szeretném megérinteni, játékommal
mestereim elõtt tisztelgek!”
A mûvésznõ – aki Lehotka Gábor és Dobszay László keze alatt ta-
nult – az orgonazene két jellegzetes korszakából merített, a barokk
(Vivaldi és Bach) és a romantika (Liszt és Franck) korának darabja-
it szólaltatta meg.
A közönség mindkét elõadónak hatalmas tapsviharral köszönte
meg a délutáni lelki felfrissülést, a szervezõk virágcsokrokkal aján-
dékozták meg a mûvésznõket.

Tudósítónktól
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Szép falunapokon Erdélyben
Szilágysámson, Mocsolya, Nagylók testvértelepülések újabb találkozója,

2014. augusztus 14–18.
Több mint tízéves múltra tekinthet vissza
Nagylók Szilágysámson és Mocsolya, Er-
dély szilágysági településeinek népével va-
ló testvéri kapcsolata. Évente mindig nagy
öröm felkerekedni egymás meglátogatásá-
ra. Az évek során meleg barátságok szö-
võdtek e települések lakói között. A sze-
mélyes barátságok varázsa tette igazán
testvérivé ezt az emberi összetartozást. Az
idén õk voltak az elsõk, akik a mi nagylóki
falunapjainkon a lakosaink szélesebb réte-
geivel is találkozhattak, tovább bõvítették,
erõsítették emberi kapcsolatainkat. Ezt
mindig elõmozdítja az is, hogy a népes ven-
dégsereget önkéntesen szállásoljuk el. Ez
Erdélyben is ugyanígy mûködik.

Így kapunk aztán mélyebb tartalmú képet
arról, hogyan is mûködik a két település
egymás szeretete és tisztelete.
Kis Juhász Csaba az elöljárósággal egye-
temben különleges, nagy eseményre invi-
tálta településünk lakóit. Kiemelkedõ vál-
tozást jelent nekik, hogy a faluba vezetõ,
szinte járhatatlan út helyén egy modern
mûút került átadásra, ahol a mi részvéte-
lünkre is számítottak.
2014. augusztus 14-én 41 fõs népes csapat-
tal érkeztünk meg Tóth József polgármes-
terünk vezetésével arra a páratlanul szép
helyre, ahol már nagyon vártak bennün-
ket. Az elhelyezések után finom vacsora és
tájjellegû italok következtek.
Augusztus 15-én Kolozsvár nevezetessé-
geinek megtekintése volt az elsõ progra-
munk. A fõtéren láthattuk a gótikus stílus-
ban épült Szent Mihály-templomot és mel-
lette a lován ülõ Mátyás király monumen-
tális bronzszobor-kompozícióját, amely
Fadrusz János világhírû mûvész alkotása.
Néma meghatottsággal álltunk meg Má-
tyás király szülõházánál is. Ebben a házban
szülte meg 1443. február 23-án Szilágyi Er-
zsébet kisfiát. Valahányszor az édesanya
Kolozsváron járt, mindig ebben a házban
szállt meg.
Láttuk a világszerte híres Babes-Bolyai
Tudományegyetemet, amelynek a 2014-
2015-ös tanévben 8100 új hallgatója lesz,
de 40 ezer hallgatója van összesen. Elvittek

bennünket a Házsongárdi temetõbe,
amely Kolozsvár történelmi temetõkertje,
a sok évszázados magyar írásbeliség nagy-
jainak nyugvóhelye és egyben az emléke-
zés kegyhelye. Monumentális emlékmûvei
már a 19. sz. végén híressé tették.
Tordára vezetett utunk, a híres sóbányá-
hoz, ahol leírhatatlan élményekben volt
részünk. A kb. 26 emeletnyi térségben és
mélységben szinte megszámlálhatatlan
természeti és kulturális kincs található.
Visszafelé menet láthattuk a híres Tor-
dai-hasadékot, a természet munkájának
különös látványát. Utunkat végig Boda
Emõke sámsoni tanítónõ, elöljáró kalau-
zolta, aki tárgyi tudásával minden látvá-
nyunkat gazdagította.
Másnap, augusztus 16-án sportvetélkedõk
és szabadprogramok folytak a mocsolyai
sportpályán, amelybe a nagylókiak is be-
kapcsolódtak.
A finom ebéd után Móré Zsigmond Mi-
hály Levente, Mocsolya református lelki-
pásztora meglepetésül szervezett és bo-
nyolított le nekünk egy ismeretbõvítõ ki-
rándulást, ahol megnéztük Zilah megye-
központot, benne pedig láttuk Erdély és
Európa legnagyobb befogadóképességû
református templomát. Ez a templom –
amellett, hogy építészeti remekmû – egy-
szerre 1500 ember tud benne helyet foglal-
ni. Még idegenvezetõ is segítette Zilah ne-
vezetességeinek mélyebb értelmezését.

Egyik ámulatból a másikba esve csak most
következett az igazi meglepetés: a Zsibói
Botanikuskert, ami a Wesselényi-kastély
hajdani angolkertje volt. A hatalmas,
gömb alakú melegházakban ma több mint
5000 növény várja a látogatókat, mellette
akvárium és vadaspark is mûködik a hajda-
ni Wesselényi-birtokon.
Lenyûgözõ volt ez a különös ajándék.
Augusztus 17-én, vasárnap, délelõtt öku-
menikus istentisztelettel vette kezdetét a
falunap. A református és baptista lelké-
szek kiemelten foglalkoztak az átadásra
került új út megnyitásának jelentõségével.
Hangsúlyozták, hogy a közlekedés résztve-
või fellélegezhetnek.
Mintegy 400 résztvevõje volt az út tényle-
ges megnyitásának. A megyei képviselõk,
Kis Juhász Csaba és Tóth József polgár-
mesterek valamint a lelkészek vágták át a
szalagot, ezzel átadva az utat. Tóth József
polgármesterünk is felszólalt, hangoztatta,
hogy az életmentés gyorsaságát is gond-
mentessé teszi ez a jó út. Ezután a temp-
lomkertben megkoszorúztuk az elsõ
világháborús emlékmûvet is.
A közigazgatásilag összetartozó két hely-
ség meghívottjai és mi, vendégek közös
ebéden vettünk részt, amelyet a helyi
nyugdíjasklub asszonyai fõztek. Ezután
kulturális rendezvények következtek, ahol
a nagylóki Bakakórus is fellépett, akiket
nagy tetszéssel fogadtak a falunap résztve-
või. A sztárvendég, Mohácsi Brigitta éne-
kes fellépése után tûzijátékot láttunk.
Majd a szilágyszéri Dinamyt együttes ze-
néje mellett bál vetett véget a rendezvény-
sorozatnak.
Egész idõ alatt minden mozzanatát érez-
tük annak a megtisztelõ gondoskodásnak,
melyet hol a sámsoniak, hol a mocsolyaiak
összehangolt, önzetlen figyelmességében
élvezhettünk.

Tauzné Piroska
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Augusztus 30., SZOMBAT
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Magyar gazda 6.25 Építészkorzó
6.55 Család-barát Hétvége 9.00 Történetek a nagyvilágból 9.30 Kerékpártúra 10.00
Balatoni halászat 11.00 Aranymetszés 11.30 KorTárs 12.00 Hírek 12.05 Szabadság
tér ’89 12.50 Miénk az ég 13.20 Spuri 13.55 A világ madárszemmel 14.50 Afrikai vi-
har 16.25 Újpest FC–Budapest Honvéd labdarúgó-mérkõzés 18.30 Szerencse-
Szombat 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Szálka, avagy Bagi és Nacsa meg-
akad a torkán 21.30 Az ember, aki túl keveset tudott 23.05 A gyõztes 23.30 A
harcos 1.20 A rettegés tornya
RTL KLUB: 6.20 Top Shop 6.55 Kölyökklub 9.05 Lego Hero Factory 9.35 Ízes élet –
Mautner Zsófival 9.55 Teleshop 10.55 Egy rém modern család 12.20 Kung-fu 13.20
Tökéletes célpont 14.20 A leghosszabb nap 18.00 Híradó 18.55 Fókusz Plusz 19.30
Taxi 4. 21.15 A feláldozhatók 2. 23.10 Egy lógós zöldségei 1.05 A hálózat csapdájá-
ban 3.10 Az éden titkai 4.00 Jóbarátok 4.40 Ezel – Bosszú mindhalálig
TV2: 6.00 Idõnyomozó 6.25 TV2 Matiné 9.40 Asztro-világ 10.45 Kalandjárat 11.45
Babavilág 12.15 Falforgatók 13.15 Monk – Flúgos nyomozó 14.30 Édes élet 17.00
NCIS 18.00 Tények 19.00 Harmadik Shrek 20.55 Charlie angyalai 22.50 Holtak haj-
nala 0.35 M, mint muskétás 1.20 Zûrös szerelmek 2.50 Herkules 3.35 Briliáns
elmék 4.20 Forró nyár
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05 Ka-
barématiné 9.30 Szellem a fazékból 11.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.22
Sportvilág 12.30 Horizont 13.05 Kabaré 14.05 Világóra 14.35 A tudomány hangjai
15.00 Hírek 15.05 Idõt kérek 16.00 Szombat délután 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika
17.50 Sportvilág 18.30 Határok nélkül – A kultúráról 19.05 Sportvilág 19.30 Családi
sáv 19.40 Mese 19.50 Zene 20.05 Népzene határok nélkül 20.30 Megújuló értéke-
ink 20.50 Vers napról napra 21.05 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.30 Esti séta 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Kabaré 0.10 Éjszaka

Augusztus 31., VASÁRNAP
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Esély 5.55 Magyar gazda 6.25 Európai szem-
mel 6.50 Család-barát Hétvége 9.00 Katolikus krónika 9.40 Tanúságtevõk 10.05
Kérdések a Bibliában 10.15 Református magazin 10.40 Evangélikus ifjúsági mûsor
10.50 Pecz Samu, az építész 11.15 Balaton-felvidéki református templomok 11.30
Az utódok reménysége 12.00 Hírek 12.05 Melissa és Joey 12.55 TS – Sport 7
13.30 Mikrokozmosz – Füvek népe 14.45 J.A.G. – Becsületbeli ügyek 16.25 MTK
Budapest–Ferencvárosi TC labdarúgó-mérkõzés 18.50 Fõzni úton-útfélen 19.30
Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Zöld kártya 22.10 Koncz Zsuzsa – Aréna-koncert
23.05 J.A.G. – Becsületbeli ügyek 0.45 Milk
RTL KLUB: 6.20 Top Shop 6.55 Kölyökklub 9.45 Lego Hero Factory 10.15 Teleshop
11.10 Kalandor 11.40 4ütem 12.15 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek
12.55 Vadmacskák 13.55 Taxi 4. 15.50 Tûzhányó 18.00 Híradó 18.55 Cobra 11
20.00 Alkonyat – Napfogyatkozás 22.25 Alien 4. – Feltámad a halál 0.30 Portré
1.10 Szex, hazugság, bosszú – A titkos társaság 2.40 Jóbarátok 3.05 Cobra 11 4.00
Reflektor 4.10 Barátok közt 4.45 Vadmacskák
TV2: 6.00 Idõnyomozó 6.25 Zöld Világ 6.50 TV2 Matiné 9.55 Asztro-világ 11.00 Stí-
lusvadász 11.30 Stahl konyhája 12.00 Több mint testõr 12.30 Édes élet 16.05 Har-
madik Shrek 18.00 Tények 19.00 Napló 20.00 Gru 22.05 A Bourne-ultimátum 0.20
Amistad 2.55 Eureka 3.40 Szellemdoktor 4.25 Napló 5.15 Waikiki páros 6.00
Csapdába csalva
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 XX. századi történelem 6.00 Vasárnapi új-
ság 8.35 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 9.30 Korkóstoló – Gasztromagazin 10.04
Római katolikus szentmise közv. 11.05 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 Sportvilág
12.30 Harminc perc alatt a Föld körül 13.05 G7 – Gazdasági magazin 13.30 Alma és
fája 14.05 Szonda 14.35 Oxigén 15.00 Hírek 15.05 Hangalbum 15.30 A metró Klub-
tól a Szigetig 16.00 Vasárnap délután 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvi-
lág 18.30 Regényes történelem 19.05 Sportvilág 19.30 Családi sáv 19.40 Mese
19.50 Zene 20.05 Irodalmi újság 20.30 Rendszerváltók – 1989. 20.50 Vers napról
napra 21.05 Rádiószínház 21.55 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti
séta 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Egy hazában 0.10 Éjszaka

Szeptember 1., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 A rejtélyes XX. század 5.50 Ma reggel 9.00 Cap-
ri – Az álmok szigete 10.00 Fõzni úton-útfélen 10.30 Család-barát 12.00 Híradó
12.15 Sporthírek 12.30 Roma magazin 13.00 Domovina 13.30 Magyarlakta – vidé-
kek krónikája 14.30 Párizsi helyszínelõk 15.20 Zorro 16.30 Híradó+ 16.45 Charlie,
majom a családban 17.35 Híradó 17.45 Rex felügyelõ 18.35 J.A.G. – Becsületbeli
ügyek 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Kékfény 21.20 Római helyszínelõk
21.15 Az Este 22.50 Híradó 23.00 Sporthírek 23.10 Aranymetszés 23.40 J.A.G. –
Becsületbeli ügyek 0.30 Párizsi helyszínelõk 1.20 Szívtipró gimi
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.55 Reflektor 13.15 Fókusz 13.55 Éj-
jel-nappal Budapest 15.10 Tuti gimi 16.10 Az örökség 17.25 Fókusz 18.00 Híradó
19.00 A konyhafõnök 20.05 Éjjel-nappal Budapest 21.30 Barátok közt 22.05 Dr.
Csont 23.05 Híradó 23.40 Reflektor 0.00 Az elveszett jövõ 1.50 Gálvölgyi-show
2.25 Az éden titkai 4.00 Reflektor 4.10 Barátok közt 4.45 Vadmacskák
TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop
10.45 Asztro-világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Gru 15.00 A gonosz álarca
16.00 Családi titkok 17.00 Maricruz 17.30 A macska 18.00 Tények 19.30
Jóban-Rosszban 20.15 Zsaruk 21.15 Édes élet 22.30 Charlie angyalai 0.30 Tények
1.15 Aktív 1.40 Zsaruvér 2.40 Maricruz 3.05 A macska 3.30 Hawaii Five-0 4.15
Családi titkok 5.15 Waikiki páros 6.00 Csapdába csalva

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely 11.35 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.25 Zene 13.30
A görög katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika
15.10 Rendszerváltók – 1989 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30
Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25
Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10
Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális ma-
gazin 21.30 Rádiószínház 21.53 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap
történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ
0.10 Éjszaka

Szeptember 2., KEDD
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 Capri – Az álmok
szigete 9.55 Kapán innen, kaszán túl 10.25 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sport-
hírek 12.30 Srpski ekran 13.00 Unser Bildschirm 13.25 1100 év Európa közepén
14.05 Párizsi helyszínelõk 15.45 Zorro 16.35 Híradó+ 16.45 Charlie, majom a csa-
ládban 17.35 Híradó 17.45 Rex felügyelõ 18.35 J.A.G. – Becsületbeli ügyek 19.30
Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Cédrusliget 21.10 Grand Hotel 22.00 Az Este 22.35
Híradó 22.50 Sporthírek 22.55 Munkaügyek 23.25 Városon kívüli találkozások 0.25
J.A.G. – Becsületbeli ügyek 1.10 Párizsi helyszínelõk 2.45 Szívtipró gimi
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 Fókusz 13.45 Éj-
jel-nappal Budapest 15.00 A konyhafõnök 16.10 Az örökség 17.25 Fókusz 18.00
Híradó 19.00 A konyhafõnök 20.05 Éjjel-nappal Budapest 21.30 Barátok közt 22.05
A mentalista 23.05 Híradó 23.40 XXI. század – A legendák velünk élnek 0.15 Reflek-
tor 0.30 A fõnök 1.30 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek 2.05 Apa-csata
2.25 Az éden titkai 4.00 Reflektor 4.10 Barátok közt 4.45 Vadmacskák
TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop
10.45 Asztro-világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Walker, a texasi kopó 15.00 A
gonosz álarca 16.00 Családi titkok 17.00 Maricruz 17.30 A macska 18.00 Tények
19.30 Jóban-Rosszban 20.15 Zsaruk 21.15 Édes élet 22.30 A halál nyomában 0.25
Tények 1.10 Aktív 1.35 Kelj fel, komám, ne aludjál! 3.00 Maricruz 3.25 A macska
3.50 Hawaii Five-0 4.35 Családi titkok 5.15 Waikiki páros 6.00 Csapdába csalva
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 8.20 100 éve történt 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádió-
színház 13.26 Zene 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások
14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 XX. századi történelem 15.35 Közelrõl 16.40
Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Hatá-
rok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene
19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról
napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.30 Rádiószínház 21.53 Zene 22.00 Kró-
nika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport
23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Szeptember 3., SZERDA
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 Capri – Az álmok
szigete 10.00 Kapán innen, kaszán túl 10.30 Család-barát 12.00 Híradó 12.15
Sporthírek 12.30 Hrvatska krónika 13.00 Ecranul nostru 13.30 A rejtélyes XX. szá-
zad 14.00 Cédrusliget 14.50 Párizsi helyszínelõk 15.40 Zorro 16.25 Jövõ-idõben
16.35 Híradó+ 16.45 Charlie, majom a családban 17.35 Híradó 17.45 Rex felügye-
lõ 18.35 J.A.G. – Becsületbeli ügyek 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Szabad-
ság tér ’89 21.05 Rámenõs páros 21.55 Az Este 22.30 Híradó 22.40 Sporthírek
22.50 Munkaügyek 23.20 Kivonulás a Paradicsomba 0.20 J.A.G. – Becsületbeli
ügyek 1.05 Párizsi helyszínelõk 1.55 Szívtipró gimi
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 Fókusz 13.45 Éj-
jel-nappal Budapest 15.00 A konyhafõnök 16.10 Az örökség 17.25 Fókusz 18.00
Híradó 19.00 A konyhafõnök 20.05 Éjjel-nappal Budapest 21.30 Barátok közt 22.05
Szulejmán 23.20 Híradó 23.50 Házon kívül 0.25 Reflektor 0.40 Elfelejtve 1.40 Kém-
párbaj 2.20 Az éden titkai 4.00 Reflektor 4.10 Barátok közt 4.45 Vadmacskák
TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop
10.45 Asztro-világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Walker, a texasi kopó 15.00 A
gonosz álarca 16.00 Családi titkok 17.00 Maricruz 17.30 A macska 18.00 Tények
19.30 Jóban-Rosszban 19.50 Skandinávlottó-sorsolás 20.15 Zsaruk 21.15 Édes
élet 22.30 Frizbi Hajdú Péterrel 23.30 Hawaii Five-0 0.30 Tények 1.15 Aktív 1.40
Airport ’75 3.25 Maricruz 3.50 A macska 4.15 Hawaii Five-0 5.15 Waikiki páros
6.00 Csapdába csalva
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.24 Zene 13.30
A református egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10
Megújuló értékeink 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika
17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten
ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10 Belépõ –
Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin
21.30 Rádiószínház 21.53 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap törté-
netei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10
Éjszaka
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apróhirdetések: szerdán 10 óráig adhatók le. Csak a törvénybe nem ütközõ tartalmú hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán, 12 órakor. Terjesztés: saját
terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel házhoz szállítással, illetve megvásárolható Sárbogárd és a környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken.
Elõfizethetõ a terjesztõknél és a szerkesztõségben. 4 hétre: 800 Ft, negyedévre: 2200 Ft, félévre: 4000 Ft, egész évre: 7600 Ft. Eng.sz.: HU ISSN 0866 4382.

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

MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN,
VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIK-
LÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93 Mhz-es frek-
vencián, valamint az LRT-COM hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25
MHz-es frekvencián.
Augusztus 29., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet: Kórustalálkozó Sárhatvan-
ban (ism. 60p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Beszélgetés ifj. Nagy László-
val (12p), Vérükben a nevelés (57p), Szöszmötölõ-gála Nagylókon (22p), Ala-
pi Vadásznap 2014 2. rész (95p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Augusztus 30., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Megyei III. osztályú labda-
rúgó-mérkõzés (90p) 13.00 Lapszemle 14.00 Beszélgetés ifj. Nagy Lászlóval
(12p), Vérükben a nevelés (57p), Szöszmötölõ-gála Nagylókon (22p), Alapi
Vadásznap 2014 2. rész (95p) 18.00 Lapszemle 19.00 Megnyitotta kapuit a
Királyság terme (17p), Interjú Sándor Pál patikussal 2. rész (58p), Dana Lon-
donban (25p), Alapi Vadásznap 2014 1. rész (95p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Augusztus 31., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Beszélgetés ifj. Nagy Lászlóval
(12p), Vérükben a nevelés (57p), Szöszmötölõ-gála Nagylókon (22p), Alapi
Vadásznap 2014 2. rész (95p) 14.00 Megnyitotta kapuit a Királyság terme
(17p), Interjú Sándor Pál patikussal 2. rész (58p), Dana Londonban (25p),
Alapi Vadásznap 2014 1. rész (95p) 18.00 Heti híradó 19.00 Hitélet: Kósa Kár-
oly és Balsai Zsolt elõadása (ism. 82p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Szeptember 1., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet: Kósa Károly és Balsai Zsolt
elõadása (ism. 82p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 A Sárszentmiklósi SE
bemutatóedzése (~20p), Beszélgetés Bodoki Györggyel (65p), Cecérõl in-
dultunk 1. rész: Beszélgetés dr. Móré Attilával (~80p) 23.00 és 0.00 Heti hír-
adó
Szeptember 2., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Megyei III. osztályú labdarú-
gó-mérkõzés (90p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Ünnepi mise és kenyér-
szentelés (60p), Hárfa- és orgonakoncert a Szent László római katolikus
templomban (80p), Szent István ünnepe Sárbogárdon (~50p) 23.00 és 0.00
Heti híradó
Szeptember 3., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 A Sárszentmiklósi SE bemutató-
edzése (~20p), Beszélgetés Bodoki Györggyel (65p), Cecérõl indultunk 1.
rész: Beszélgetés dr. Móré Attilával (~80p) 13.00 Heti híradó 18.00 Lap-
szemle élõben 19.00 Sport: Megyei III. osztályú labdarúgó-mérkõzés (90p)
23.00 és 0.00 Lapszemle
Szeptember 4., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Megyei III. osztályú labdarú-
gó-mérkõzés (90p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Hitélet: Kósa Károly és
Balsai Zsolt elõadása (ism. 82p) 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.bogardi-
tv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság futó-
szövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam körülbe-
lül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Hírház-
ban (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.

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

Szeptember 4., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 Capri – Az álmok
szigete 10.00 Kapán innen, kaszán túl 10.25 Család-barát 12.00 Híradó 12.15
Sporthírek 12.30 Rondó 13.25 Átjáró 13.55 Valóságos kincsesbánya 14.25 Útrava-
ló 14.40 Párizsi helyszínelõk 15.35 Zorro 16.20 Híradó+ 16.35 Charlie, majom a
családban 17.20 Szerencse Híradó 17.35 Híradó 17.45 Rex felügyelõ 18.35 J.A.G.
– Becsületbeli ügyek 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Fábry 21.40 Az Este
22.15 Híradó 22.30 Sporthírek 22.35 Munkaügyek 23.05 Barangolások öt konti-
nensen 23.40 J.A.G. – Becsületbeli ügyek 0.30 Párizsi helyszínelõk 1.15 Szívtipró
gimi
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 Fókusz 13.45 Éj-
jel-nappal Budapest 15.00 A konyhafõnök 16.10 Az örökség 17.25 Fókusz 18.00
Híradó 19.00 A konyhafõnök 20.05 Éjjel-nappal Budapest 21.30 Barátok közt 22.05
Tüzes bosszú 0.05 Híradó 0.40 Brandmánia 1.10 Reflektor 1.30 Sötét zsaruk 2.25
Az éden titkai 4.00 Reflektor 4.10 Barátok közt 4.45 Vadmacskák
TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop
10.45 Asztro-világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Walker, a texasi kopó 15.00 A
gonosz álarca 16.00 Családi titkok 17.00 Maricruz 17.30 A macska 18.00 Tények
19.30 Jóban-Rosszban 20.15 Zsaruk 21.15 Édes élet 22.30 NCIS 23.30 22-es kör-
zet – A bûn utcái 0.30 Tények 1.15 Aktív 1.40 Grimm 2.40 Hawaii Five-0 3.30
Maricruz 3.55 A macska 4.20 Családi titkok 5.15 Waikiki páros 6.00 Csapdába
csalva
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.26 Zene 13.30
A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Hírek
15.05 Alma és fája 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika
17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten
ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10 Belépõ –
Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin
21.30 Rádiószínház 21.53 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap törté-
netei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éj-
szaka

Szeptember 5., PÉNTEK
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 Capri – Az álmok
szigete 10.00 Kapán innen, kaszán túl 10.30 Család-barát 12.00 Híradó 12.15
Sporthírek 12.30 Életkerék 13.00 Esély 13.30 Kerékpártúra 14.00 Rámenõs páros
14.50 Párizsi helyszínelõk 15.40 Zorro 16.25 Jövõ-idõben 16.35 Híradó+ 16.50
Charlie, majom a családban 17.35 Híradó 17.45 Rex felügyelõ 18.35 J.A.G. – Becs-
ületbeli ügyek 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Jane Eyre 22.15 Az Este 22.50
Híradó 23.00 Sporthírek 23.10 Kocsis Zoltán születésnapi koncertje a Gyermek-
mentõ Szolgálat javára 23.55 J.A.G. – Becsületbeli ügyek 0.45 Párizsi helyszínelõk
1.30 Szívtipró gimi
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 Fókusz 13.45 Éj-
jel-nappal Budapest 15.00 A konyhafõnök 16.10 Az örökség 17.25 Reflektor 18.00
Híradó 19.00 A konyhafõnök 20.05 Éjjel-nappal Budapest 21.30 Barátok közt 22.05
CSI: A helyszínelõk 23.05 Híradó 23.40 Reflektor 0.00 Kemény motorosok 1.00 Ka-
landor 1.35 Mr. és Mrs. Bloom 2.30 4ütem 2.55 Az éden titkai 4.00 Jóbarátok 4.40
Ezel – Bosszú mindhalálig
TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop
10.45 Asztro-világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Walker, a texasi kopó 15.00 A
gonosz álarca 16.00 Családi titkok 17.00 Maricruz 17.30 A macska 18.00 Tények
19.30 Jóban-Rosszban 20.15 Zsaruk 21.15 Édes élet 22.30 Az olasz meló 0.45 Té-
nyek 1.30 Aktív 1.55 Grimm 2.40 Maricruz 3.05 A macska 3.30 Családi titkok 4.45
Aktív 5.05 Babavilág 5.30 Super Car
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 8.20 100 éve történt 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádió-
színház 13.26 Zene 13.30 A baptista egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35
Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Történet hangszerelve 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár
17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nél-
kül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50
Mese 20.00 Krónika 20.10 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra
21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.30 Rádiószínház 21.53 Zene 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10
Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826
Redõnyös 06 (30) 966 8446 (7953539)

Tûzifa eladó, cser aprított: 2250/q, cser aprított
akáccal: 2250/q, cser aprított m3-ben: 12500/m3,
akác aprított m3-ben: 13000/m3. 06 (30) 2902 531
(2174286)

Tûzifavásár! Éger 1900 Ft, cser 2050 Ft, akác ha-
sított 2380 Ft, vegyes hasított 2250 Ft. Házhozszál-
lítással. 06 (20) 406 9267 (2174487)

Széna eladó nagy körbálás 10 db 4000 Ft/db Tele-
fon: 06 (70) 293 5606 (2174644)

Öntöttvas aljú, szõlõprés eladó. Telefon: 06 (30)
4466 821 (2174638)

Hízók eladók. Telefon: 06 (30) 448 0022 (2174637)

Városközpontban albérlet kiadó. 06 (30) 225 2067
(2174578)

Borszõlõ eladó 06 (20) 944 5087 (2174643)

Mezõgazdasági-telephelyi munkára munkatársat
keresek 06 (30) 997 4127 (2174648)

Eladó Sárbogárdon, fõ út mellett, kétszobás, össz-
komfortos, gázfûtéses, cserépkályhás családi ház.
Érdeklõdni: 06 (20) 929 8716, 06 (30) 281 1809

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 5397882

AUTÓMENTÉS, AUTÓSZÁLLÍTÁS.
06 20 3426 091

SÁRSZENTMIKLÓSON felújított
CSALÁDI HÁZ ELADÓ.

06 70 387 0004

PÁLINKAFÕZETÕK FIGYELEM!
Az abai szeszfõzde megkezdte

mûködését.
06 30 9275 627

Sárhatvan külterületére
VEGYES MUNKÁRA KERESÜNK
TRAKTOROST. 06 30 457 1627

Sárhatvan külterületére keresünk
IRODAI MUNKÁRA ÜGYVITELI

MUNKATÁRSAT. 06 30 457 1627

Kisméretû, falra szerelhetõ
IKEA-S EDÉNYSZÁRÍTÓ,

eredeti csomagolásban 1.300 Ft-ért
eladó. 06 20 405 7366

Elsõ emeleti egyedi gázfûtéses,
erkélyes LAKÁS SÜRGÕSEN ELADÓ.
Irányár: 4,3 millió Ft. 06 70 391 1330

Budapest Bank jelzáloghitel és
folyószámlanyitás közvetítés

kedvezõ feltételekkel.
Érdeklõdni: 06 30 382 4204

INTIMISSIMI ROMANTICA és
INTIMISSIMI INNOCENTE

50 ml Eau de Toilette BONTATLAN
CSOMAGOLÁSBAN;

DKNY WOMAN 50 ml Eau de Parfum,
alig használt, eladó, 9.000 Ft/darab.

06 30 3483 320

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

APRÓHIRDETÉSEK

SHOTOKAN KARATEEDZÉSEK
indulnak szeptember 8-ától

Németh Attila,
6o danos mester

vezetésével.
Mészöly Géza Általános Iskola

tornaterme

06 (20) 9270 985

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke

eseményeirõl

Tanévnyitó ünnepély
a Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskolában

2014. szeptember 1-jén 7.45 órakor lesz.

Szeretettel várjuk diákjainkat és kedves szüleiket!

Kérjük, hogy a leendõ elsõ osztályosok a Hõsök terén 7.30 óra-
kor gyülekezzenek, mert a 8. osztályosok ünnepélyesen beve-
zetik õket az iskolánkba!

Iskolavezetés

KÖZPONTI ÜGYELET MINDEN NAP
15.30 órától

Ady Endre út 79-83.,
06 (22) 311 104
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Hangos üzemû szirénapróbák lesznek
szeptember 1-jén, hétfõn

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatja a lakosságot, hogy a Fejér megyében ta-
lálható Monitoring és Lakossági Riasztó Rendszer (MoLaRi), valamint a Paksi Atomerõmû Zrt. 30 kilo-
méteres körzetébe telepített lakossági tájékoztató- és riasztórendszerek teljes körû, úgynevezett han-
gos üzemû próbájára kerül sor szeptember 1-jén, hétfõn. A MoLaRi rendszer próbája 11 órakor kezdõ-
dik, amikor az alábbi figyelmeztetés lesz hallható:

„Figyelem, ez próba! Figyelem, ez próba! Most a katasztrófariadó jelzést hallják.”

A szöveges részt követõen a „Katasztrófariadó” jelzés lesz hallható, amely két percig tartó, folyamatos,
váltakozó hangmagasságú szirénahangot jelent.

A próba 11 óra 10 percig tart, amikor az alábbi szöveges üzenetet lesz hallható:

„Figyelem, ez próba! Figyelem, ez próba! Most a veszély elmúlt jelzést hallják.”

A szöveges részt követõen a „Veszély elmúlt” jelzés lesz hallható, amely kétszer fél percig tartó, fél per-
ces szünettel megszakított egyenletes hangmagasságú szirénahangot jelent.

A rendszer tesztüzemét a következõ üzenet zárja:

„A próbának vége! A próbának vége! A jelzésekkel kapcsolatban a lakosságnak nincs teendõje. Ez a
rendszer próbája.”

A MoLaRi próba a következõ településeket érinti: Dunaújváros, Ercsi, Rácalmás.

Szintén szeptember 1-jén kerül sor a Paksi Atomerõmû Zrt. 30 kilométeres körzetébe esõ települése-
ken a lakossági tájékoztató- és riasztórendszer mûködõképességének ellenõrzésére. A hangos üzemû
próba 13 órától 13 óra 10 percig tart, amikor a „Katasztrófariadó elmúlt” jelzés lesz hallható. A szirénák
megszólalása ebben az idõpontban csak a rendszer próbája, a lakosságnak semmiféle teendõje nincs.

A Paksi Atomerõmû Zrt.-hez kapcsolódó lakossági tájékoztató- és riasztórendszer próbája a következõ
településeket érinti: Alap, Alsószentiván, Cece, Elõszállás, Nagykarácsony, Sáregres, Vajta.

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Sárbogárdi
Járási Hivatal

Jogosult állatorvosi és
betegellátási ügyelet

2014. szeptember

A belföldi szállítást is végzik.

Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan, Nagy-
hörcsök, Mezõfalvai Rt. Sárrét, Alap, Al-
sószentiván, Cece, Vajta, Sáregres, Káloz,
Nagylók, Hantos, Sárosd, Sárkeresztúr, Sár-
szentágota, Szabadegyháza

szeptember 6-7.: dr. Kellner Péter, 7003 Sárbo-
gárd, Rákóczi u. 62., 06-30-9398-629;

szeptember13-14.: dr. Keszthelyi Gábor, Sárke-
resztúr, Szent I. u. 3., 06-20-9749-065;

szeptember 20-21.: dr. Csele István, Sárosd,
Sport u. 30., 06-30-9939-404;

szeptember 27-28.: dr. Pátzay István, Sárbo-
gárd, Köztársaság út 156., 06-30-5208-877.

Az élelmiszerlánc-felügyeleti ügyelet
a 06-30-9563-168-as számú

telefonon érhetõ el.

Dr. Bögyös Gábor járási fõállatorvos,
dr. Lorászkó Gábor, a kamara elnöke

A SÁRBOGÁRDI RENDELÕINTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK IDÕPONTJAI
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Református nyár
„Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket és ne tiltsátok el õket…”

Márk 10,14
Istennek hála, szólhat az Ige. Anyanyelvünkön olvashatjuk a Bib-
liát, s hallhatjuk a tanításokat! Ezen a nyáron is bõvelkedhettünk
a gyülekezeti gyermekalkalmakban a sárbogárdi református gyü-
lekezetben. Számos család a fenti Ige komolyan vételével neveli
gyermekeit, s hozzák, vagy küldik õket hittanos heteinkre.

Ezért tarthattuk meg szokásos nyár eleji gyermekhetünket június
elején. Jöttek gyerekek minden korosztályból. Ezen a héten újra
bemutatkozhatott nekünk az Úr Jézus az „Én vagyok” mondásai
által. Hangzott az örömhír, hogy Õ az élet kenyere; az ajtó, akin
keresztül a Mennybe juthatunk; Õ az út, az igazság és az Élet; de a
világ világossága is. Ezekhez a témákhoz kapcsolódóan kézmû-
veskedés és játék is volt.
A második hetünk az újonnan megszervezett bibliai angol tábor
volt az általános iskolások részére. Erre a hétre angol anyanyelvi
misszionáriusok, valamint német állampolgárságú angoltanár ér-
kezett, s bizonyságot tettek arról, hogy találkoztak az evangélium-
mal, ami megváltoztatta az egész életüket. Minden tanítást, fog-
lalkozást tolmácsok fordítottak, majd – nyelvtudáshoz mérten – 3
csoportban folytatódtak a nyelvórák, játékok, beszélgetések. Az
egész napos táborban gazdagodtak a gyerekek Isten megismeré-
sével, az angol nyelv szépségével, valamint barátokat szerezhet-
tek, akik eddig nem nagyon ismerték egymást. Jövõre szeretnénk
újra megszervezni ezt a tábort, ahová szeretettel várunk minden
gyermeket, aki részt vett már ezen a héten, s azokat is, akik kedvet
kapnak a többiek beszámolója alapján.
A nyár nem múlhat el az immár 4. alkalommal megszervezett
balatonõszödi hittantáborunk nélkül. Erre a hétre extra nagy lét-
számmal jelentkeztek a gyerekek. Nagyon sokan voltak, akik
rendszeresen táboroznak velünk, de jöttek olyanok is, akik eddig
csak hallottak errõl a jó hangulatú táborról. Itt is hangzott Isten
Igéje délelõttönként a világ teremtésérõl, Isten Mindenhatóságá-
ról és nagy szeretetérõl, amit irántunk tanúsít. Az esti alkalmak
által elgondolkodhattunk arról, hogy hiába menekül az ember Is-
ten elõl, vagy kerüli azokat az alkalmakat, ahol Istent megismer-
heti, találkozhat Vele, Isten követi õt! Ahogy Pál apostol File-
monhoz írott levelében olvasunk Onézimuszról, aki egy keresz-
tyén ember házában szolgáló rabszolga. Hallja ott Jézus megváltó
tetteit, de nem érdekli. Megszökik, de nem jut messzire, csak egy
börtönbe. Isten gondviselése azonban, hogy ott találkozik Pál
apostollal, aki nem siránkozik helyzetén, hanem ott is az evangéli-
umot, örömhírt hirdeti. Isten elõl nem tudott menekülni, mert Is-
ten továbbra is kereste, követte, míg fel nem ismerte, el nem is-
merte az élõ Urat! S ekkor változik meg Onézimusz gondolkodá-
sa, élete. Így változhat meg a gyermekek élete, meg mindenkié,
aki hallja Isten beszédét, s befogadja azt!
Isten iránti hálával állunk meg a nyár végén, s köszönhetjük meg
elsõsorban Neki, és sok-sok gyülekezeti szolgáló testvérünknek,
hogy idejükbõl, erejükbõl adtak, hogy ezek az alkalmak ékesen és
szép rendben történjenek. Isten áldja meg életüket, további szol-
gálatukat!

Sándor Andrea református hittanoktató


