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Szárnyaink
erejében bízva

Annyiszor rácsodálkozom arra a titokza-
tos mozgatóerõre, ami többek között az
újság témáit is alakítja! Most is, mint
számtalanszor, olyan cikkek gyûltek
össze a lapba, mindenféle elõzetes egyez-
tetés, összebeszélés nélkül, amiknek van
egy közös pontja, ami egyúttal a hét esz-
szenciális üzenete. A Bogárd és Vidéke
37. számának mottója a következõ lehet:
„…vállalnod kell valamit az életbõl, vala-
mi kockázatot, valaminek a felelõsségét,
egyedül, a magad erejébõl.” (Wass Al-
bert)
Viasz Zoltán a maga konok módján fe-
dezte és fedezi fel a furulyakészítés rej-
telmeit, s az önfejlesztés eredményeként
a Milánói Világkiállításon képviselte ha-
zánkat.
A motorbolond Németh Robi maga épí-
tette csopperével kápráztatja el a kétke-
rekûek megszállottjait. Gépsárkányán
kiszanált háztartási tárgyak darabjai is
fellelhetõk.
Leszkovszki Albin írásában olvashatjuk,
hogy a németek a romjaikból, a maguk
erejébõl építettek föl egy jóléti országot
újra, nem pedig másutt keresték a boldo-
gulást.
Hargitai Lajos ugyancsak azzal a gondo-
lattal fejezi be sorozatát, hogy a múltunk
el-, illetve befogadása létezésünk alapja,
lélekébresztõ forrasztóerõ.
„Légy hasonló az égen szálló madárhoz...
aki a törékeny gallyon megpihenve átéli
az alatta tátongó mélységet, mégis vígan
énekel, mert bízik szárnyai erejében.”
(Victor Hugo)

Hargitai–Kiss Virág
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A hang a lelke, nem az anyag
Viasz Zoltánnal stílusosan egy mandulafa alá telepedtünk le beszélgetni hivatásáról. A
környéken fellelhetõ természetes anyagokból készít ugyanis furulyákat, kavalokat,
pikulákat, sípokat. Mivel gyermekkorunk óta ismerjük egymást, sõt, még zenéltünk is
együtt a Vackor nevû együttesben a kilencvenes évek derekán, figyelemmel kísérhettem
felfedezõútját a zene, majd a hangszerek világában. Zoli saját megtapasztalásai által
építkezett, s eljutott ez év nyarán a Milánói Világkiállításra, ahol a magyar pavilonban õ
is képviselte és népszerûsítette Magyarországot, Fejér megyét és Sárbogárdot mûvé-
szetével.

– Hogyan jutottál el Milánóba?
– A Népmûvészeti Egyesületek Szövetsé-
ge kiírt egy pályázatot: kézmûveseket ke-
restek az expóra, ahol bemutathatják a
magyar népmûvészetet. A Fejér Megyei
Népmûvészeti Egyesületen keresztül pá-
lyáztam. A megyei egyesületbõl ketten ke-
rültünk be, az egész megyébõl pedig né-
gyen. Külön turnusban mentünk, így az or-
szág különbözõ tájairól érkezett kézmûve-
sekkel, népmûvészekkel ismerkedhettünk
meg. Nagy szerencsémre egy igen jó csa-
patba kerültem, akikkel jól tudtunk együtt
dolgozni és jó volt a hangulat. Sokat tanul-
tam tõlük mind emberileg, mind szakmai-
lag.

– Kikkel voltál együtt mesterség tekinte-
tében?
– Nádudvariak voltak ketten, rajtuk kívül
pedig még öten Hajdú-Bihar megyébõl; vi-
seletkészítõ, szalmafonó, nemezes, szövõ,
fafaragó, fazekas, keramikus.
– Volt módotok arra, hogy körülnézzetek
egy kicsit a környéken, a városban?
– Fõleg az expóra koncentráltuk az energi-
áinkat. Milánó iparváros, nem szép. Van
egy mutatós fõtere, a dóm pedig magáért
beszél. Az expón 10-tõl 7-ig volt a munka-
idõ, közben volt egy ebédszünet. A fenn-
maradó idõben megnéztük a többi ország
pavilonját. A szállás és a pavilon között
kisbusz vitt minket.
– Hogyan láttátok, az expón a magyar csa-
pat mennyire volt unikum a többi ország
képviselõihez képest?
– Érdemes tudni, hogy ennek az expónak a
fõ tematikája a táplálkozás, fenntartható
fejlõdés köré épült, amit tágan lehetett ér-
telmezni. Mi, magyarok szerintem bent
voltunk az elsõ harmadban – felül! Egyes
pavilonokban koncertek, táncosok voltak,

a lengyeleknél szájdobos, közös torna és
egy BMX-fenegyerek.
– A magyarok meg inkább a népi vonalra
helyezték a hangsúlyt?
– Igen.
– Ti is csináltatok programokat?
– Volt, aki bemutatót tartott, mások ját-
szóházat rendeztek. De a látogatók nem
igazán álltak le játszóházazni; hiányzott a
kézügyesség is, sokaknak egy hármas fonat
problémát okozott, és mindenki rohant,
egy nap alatt meg akartak nézni mindent.
– Te is tartottál hangszerbemutatót?
– Igen, de zenélgetni nem tudtam, mert
egyfolytában mindenfelõl jött a zene. Így
maradt a látvány. Hoszteszek segítettek a
kommunikációban és Valter, a takarító,
akit nagyon megszerettünk. Kiderült róla,
hogy korábban Európa-szerte pincérke-
dett, hat nyelven beszélt, még egy picit ma-
gyarul is, és nagyon sokat segített minden-
ben nekünk.
– Azon kívül, hogy élmény volt a milánói
világkiállítás, hozott új kapcsolatokat is?
– Mindenképpen. Erõs barátság alakult ki
azokkal, akikkel együtt voltam.
– Hogyan fordult az érdeklõdésed a hang-
szerkészítés felé?
– Egyik elõzménye a Vackor volt. Középis-
kolában, ha az ember olyan beállítottságú,
mint mi voltunk, próbál zenélgetni, vagy
verset ír, valahogy próbálja kifejezni ön-
magát. A zenélés jó lehetõség erre, fõleg,
ha van hozzá az embernek tehetsége.
– Te zeneibe jártál a Mészölyben.
– Igen, Erzsike nénihez. Aztán szájharmo-
nikáztam egy zenekarban meg énekeltem.
Amikor a szájharmonikám tönkrement,
otthon keresgéltem valami hangszert.
Megtaláltam az általános iskolás block-
flötét, amit furulyának neveztünk, aztán
belebotlottam a morvai népzenébe, ami
teljesen elvarázsolt. Gyorsan kiderült,
hogy ezt blockflötével nem igazán lehet
játszani. Megpróbáltam csinálni valami
hangszert. Utánaolvastam, elmentem
táncháztalálkozóra. Néhány kis furulyát
vittem is, tarisznyából próbáltam árulni.
– Hogyhogy csinálni kezdtél furulyákat,
nem pedig megvetted?
– Egyrészt nem nagyon voltam úgy el-
eresztve, meg azt sem tudtam, hol lehet
ilyet venni. Abszolút kezdõ voltam. Em-
lékszem, jött a szekszárdi Bartina zenekar
Bogárdra, tartott a gyerekeknek egy kon-
certet, és én természetesen megnéztem,
megcsodáltam, hogy alul van a szélhasító
nyílás a pásztorfurulyán, nem kell ferde

csõr neki – ennyire zöld voltam a témához.
A Vackorban néhány általam készített fu-
rulyát már tudtunk használni. Nem azt
mondom, hogy a szakmaiság csúcsát kép-
viselték, de szóltak.
– Volt, akihez tanácsért tudtál fordulni?
– Inkább ellestem a fogásokat. Nem volt
mesterem, aki kézen fogott és vezetett vé-
gig, hanem minden egyes gyerekbetegsé-
gen át kellett esni, minden hibát el kellett
követni. Ez mélyebb tudás így. De még
most, a Mesterségek Ünnepén is rengete-
get tanul az ember, odamegyünk más furu-
lyásokhoz és adjuk-vesszük a tippeket.
Nincs az a nagy szakmai féltékenység. Ta-
lán azért is, mert kevesebben vagyunk,
mint mondjuk a szövõk vagy a fazekasok.
– Fejér megyében rajtad kívül nem is tu-
dom, van-e még hangszerkészítõ, aki kife-
jezetten furulyákra szakosodott.
– Olyan, aki kézzel dolgozik, tudtommal
nem nagyon van rajtam kívül.
– Milyen furulyákat, hangszereket készí-
tettél, készítesz?
– Kaval (moldvai 5 lyukú, viszonylag hosz-
szú hangszer), tilinkó (játszólyuk nélküli
felhangfurulya), 6 lyukú pásztorfurulya,
palóc, dunántúli, vagy erdélyi furulyák,
hosszi furugla, ami a Kárpát-medence
egyik legfigyelemreméltóbb furulyatípusa,
3 lyukú nagy furulya. Tervezek készíteni
egy gyetvai szlovák fujarát is, ami egy egé-
szen hatalmas hosszú furulya.
– Milyen fából dolgozol?
– Bodzából fõleg, de nem csak fával dolgo-
zom. A bodza volt a magyar pásztoroknál a
leginkább kézenfekvõ, mert szivacsos a
belseje, amit csak ki kell tolni.
– Meggyfából is készül furulya.
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– Persze, kemény fából nagyon jó furulyákat lehet csinálni eszter-
gával, de az már egy másik fokozat, a manufaktúráé.
– Milyen anyagot használsz még?
– Nád, csont, mag, termények. Bambuszból is csinálok furulyát
meg egyszerûbb peremfúvósokat, japán mintára. Hocsiku, sa-
kuhacsit is próbáltam már (persze, ezek egyszerûbb változatait).
– Nagy büszkeség lehet számodra, amikor egy zenész vásárol
tõled, hogy a színpadon szerepeljen a hangszereddel.
– Igen, ez jó dolog, fõleg ha elõtte ki is próbálja. Mert ez rizikós
internetes megrendelésnél. Ahány muzsikus, majdnem mind-
egyik más: az egyik hangosabbat szeretne, a másik egy bizonyos
hangszínt.
– Az interneten hol árulod a portékádat?
– A meska oldalán. Meg nagyon szeretek vásárokba járni.
– Fõleg jó idõben. Mi van a téli idõszakkal?
– Akkor jön az internet, és anyagot gyûjtök, próbálok minél töb-
bet dolgozni, hogy legyen portéka, mire jön a következõ vásár.
– Zenélsz-e még?
– Aktívan nem, de szeretnék. Nem adtam föl a reményt, hogy
majd összeszedek egy jó társulatot.
– Mi volt számodra eddig a legnagyobb elismerés, hogy ez az út,
amin jársz, fontos?
– Az idén kezdtek beérni ezek a dolgok. Most kezdtem el zsûriz-
tetni, jobban odafigyelni a pályázatokra. Erre jó az egyesületi tag-
ság és a kapcsolatok, így idõben tudnak szólni.
– A zsûriztetésnek mi a hozadéka?
– Ha zsûriztetek bizonyos mennyiségû portékát, akkor népi ipar-
mûvész lehetek, és a zsûri el tudja mondani, hogy szerinte mi a jó,
és miben kell még fejlõdni. Tavasszal volt egy pályázat, ahol a zsû-
rinek tetszettek a dolgaim. Az, hogy a milánói expóra kiválasztot-
tak, ugyancsak megerõsítés volt számomra. Vagy hogy jön egy ze-
nész, aki azt mondja, hogy „te, ezek már egész jók”.
– Volt elbizonytalanodásod?
– Ha egy hangszer nem sikerült úgy, ahogy szerettem volna, nem
attól ment el a kedvem, hogy csináljam, hanem inkább úgy érez-
tem, hogy „na, akkor ennek még egyszer nekifutunk”.
– Lehet korrigálni egy furulyán, vagy újra kell csinálni a nul-
láról?
– Bizonyos dolgokon lehet segíteni, egy kicsit reszelgetni, itt-ott
igazgatni rajta, de van, amikor az egész konstrukció nem jó; akkor
nem tudsz vele mit csinálni. Vagy megtalálja a gazdáját, mert va-
lakinek csak a vitrinbe kell, vagy félreteszed és annak alapján,
amit tapasztaltál, csinálsz egy másikat, ami reményeid szerint
jobb lesz.
– Ha jól emlékszem, akkor hozzád nagyon közel állt régen a ka-
val.
– Igen, mint említettem, a moldvai zene volt az elsõ nagy szere-
lem. Idõközben az ember változik, tágul a horizontja. Most a du-
nántúli foglalkoztat, azzal ismerkedem, de továbbra is elõ szok-
tam venni a kavalt. Új mánia nálam az õsibb típusú peremfúvós
hangszerek, mert sokkal könnyebb készíteni, de sokkal nehezebb
megszólaltatni õket, viszont nagyobb szabadságot adnak a muzsi-
kusnak.
Egy dél-dunántúli, egy méteres hosszi furuglát varázsolt elõ Zoli,
amit tavaly készített bodzából, és zöld dióval festette le. Geometriai
formákkal táncosokat, betyárt, muzsikust is faragott bele mintaként,
valamint a készítés évszámát és saját mesterjelét. E hangszeren állva,
vagy fekve érdemes játszani. Sajátos, „füstös” hangja van. Fõleg Dél-
Dunántúlon, Zala, Somogy, Tolna, Baranya megyében használták.
Néprajzi értelemben kihalt, mert az utolsó használói, akik még a sa-
ját természetes közösségükben tanultak meg rajta játszani, már nin-
csenek köztünk.
– Tanítani vágysz-e azt, amit „kiszültél” eddig magadból a hang-
szerkészítésben, ahogy belemerültél, fölfedezted, kikísérletez-
ted?
– Mindenképpen. Fõleg Fehérváron vannak különbözõ rendez-
vényekhez kötõdõ alkalmak: játszóház, kézmûves-bemutató.
Vannak visszatérõ vendégek, fiatal srácok vagy lányok, akik ér-
deklõdnek a hangszerkészítés iránt. Voltak kimondottan ügyes
lányok is. Régen a pásztormesterség a férfinemhez kötõdött. A
hosszi furugla (ahogy a fúvós hangszerek általában a mi kultúrkö-

rünkben) továbbra is férfihangszer, már csak a méreténél fogva is,
de például a tilinkóval játszottak asszonyok, nõk is.
– Erdélyben jártál-e már?
– Mindig tervezzük, de sosem jön össze. A Gyimes völgyét néz-
ném meg, ahol még találni olyan embereket, akik a saját hagyo-
mányos közegükben tanulták a muzsikálást. Jó lenne Törökor-
szágban meghallgatni, hogy is fújják a kavalt. Úgy vagyok vele,
hogy majd ha akarom, adódik, úgyis megtalál.
– Amit megvágytál, megvalósult eddig.
– Igen, most úgy érzem, hogy sok megerõsítést kapok, kiegyensú-
lyozottabbnak érzem magam. Jobban tudom, hogy merre érde-
mes elindulni, hol van a helyem ebben a nagy egészben.
– Most készítesz-e valamilyen hangszert, ami újabb kísérletezést
kíván?
– A bürök illetve a napraforgószár most érik. A bürökbõl flótákat
tervezek csinálni. Az ember nem is gondolná, hogy egy ilyen vacak
kis csõnek, amit ha erõsebben megnyomsz, összeroppan, micsoda
hangja van. Némelyiknek jobb, mint a fából készült hangszereké.
Nagyon jó oldalfúvós flótákat lehet csinálni belõle. Tavaly nem si-
került, mert csapadékos volt a nyár, és mindegyik penészes volt,
szétrohadt. A napraforgószárból peremfúvós hangszereket készí-
tek, mint a baskír kuráj meg a mongóliai csúr. Elkészíteni ezeket
viszonylag egyszerû, ha van hozzá jó alapanyag, de a megszólalta-
tásuk érdekes. A hagyományõrzésnek van egy olyan vetülete is,
ami nem kézzel fogható, hanem bent van a kezedben és a fejed-
ben. Ezt érdemes továbbadni. Láttam egy bácsit a várban, aki
PVC-csõbõl csinált nyelvdugós tilinkókat. Az volt az egyetlen
olyan furulyaféle a magyar repertoárban, amit még soha nem pró-
báltam, és nem is tudtam, hogy meg tudom-e szólaltatni. Elsõre
nem is sikerült, aztán a bácsi megmutatta, és most már meg tudom
szólaltatni, sõt, el is tudom készíteni. Lehet azt mondani, hogy egy
PVC-csõ mennyiben hagyományõrzõ – én azt mondom, minden-
ben, mert tovább él. A pásztor is azzal az anyaggal dolgozott, ami
volt. Nem azért dolgozott szotyolaszárral, mert az olyan autenti-
kus, hanem azért, mert nem volt más. A lényeg az, ahogyan meg-
szólal, az a lelke a dolognak, nem az anyag.

Hargitai–Kiss Virág
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„Csináld magad”-motor
Németh Robi a Tinódi úton a motoros szaki. A 40 éves fiatalembernek a hobbija a hivatása: kétkerekû betegekbe le-
hel új életet, és csiszolgatja a maga építette motort, hogy aztán nyeregbe pattanva hasítson az egyedi járgánnyal.

– Az általános iskola után Dunaújváros-
ban végeztem a gépészetit, utána õrzõ-vé-
dõ tanfolyamra mentem, és abban a szak-
mában dolgoztam. Dolgoztam a Video-
tonnál, a Köfémben és a Philipsnél Székes-
fehérváron, Sárbogárdon és Gyõrben. Az-
tán nekiálltam a motorokkal foglalkozni.
– Mikor lettél a motorok szerelmese?
– Lehet, hogy motorslusszkulccsal szület-
tem, mert édesapámnak volt egy Pannóni-
ája, és elõszeretettel rontottam el mint
gyerek, aztán ellestem, hogyan bütyköli.
Utána nekiálltam én is. Az elsõ motorom
egy Riga 12-es volt, ami elvitt, ahová akar-
tam, de haza már nem hozott. Megerõsöd-
tem motortolásban. Az épített motorom is
így kezdte a pályafutását. Szeretettel segí-
tett abban, hogy a tájat megfigyeljem tolás
közben, ne csak elsuhanjanak a fák.
– Nem készültél fel néhány fontos szer-
számmal?
– A túratáskát megpakoltam a fél mû-
hellyel, de megmakacsolta magát. Most
már rendben van, el is visz, meg haza is
hoz.
– Gondolom, azért, mert a bütykölések
során mindig tanultál valami újat.
– Vannak meglepõ dolgok mindig, és olyan
apróságokon múlik az egész, hogy az em-
ber nem is gondolná.
– Megvan-e édesapád Pannóniája meg a te
régi Rigád?
– Nincs.
– Mi lett a sorsuk?
– Édesapám eladta. Kaptam én is egy Pan-
nóniát, de én is eladtam, mert kellett a
pénz az enyémre, ami mindig kívánja, hogy
valamit rakjak rá.
– Mióta építed a motorodat?
– Két éve, de még most is épül.
– Teljesen egyedi motor, aminek nincs
párja.
– Motoros-találkozón is megnézik, kérde-
zik, milyen motor, de én nem árulom el.

– Ez a Robituszin-, vagy MZ Robi-féle mo-
tor.
– Ezeket a beceneveket a haverjaim ra-
gasztották rám. Építek egy D-6-os Dongót
is, ami egy benzines bicikli. Most vele
küzdök.
– Nemcsak a motor a szenvedélyed a pólód
szerint, hanem a kutyák is.
– Õ a saját kutyám, Hektor.
– Munkatársad is, nemcsak a barátod.
– Amikor fekszem a motorok alatt, odajön,
megvizslat, hogy mit csinálok, és elviszi a
gumialkatrészeket.
– A helyi polgárõrségnek is oszlopos tagja
vagy. Mióta is?
– Kb. négy évig voltam polgárõr, aztán
négy év kimaradt, utána újra csatlakoztam,
immár négy éve.
– Mi lesz, ha elkészül a motorod? Eladod?
– Nem, ez örök darab marad. Ha lesz fiam,
õ kapja meg, ha nem, akkor a nõvérem fia.

– Milyen gyakran pattansz a nyeregbe?
– Amikor tehetem, pár kilométert karco-
lok, mert megnyugtat, kikapcsol. Matricák
igazolják, hogy hatodik éve veszek részt a
Fekete Sas Party motoros-találkozón, amit
korábban Polgárdiban rendeztek meg, leg-
utóbb pedig Kenesén.
– Mibõl építetted a motort?
– 70 % eredeti alkatrész: a motorblokk, a
váz, a hátsó sárvédõ, a kerék. A bukókeret
egy régi, krómozott szék darabja, a zászló-
tartó egy zuhanyfejtartó, a bõrtáskák és
-ülés saját készítésûek, a karburátor légbe-
ömlõje egy kültéri lámpatartó, az elsõ ke-
rékbe egy hamutálca van beépítve dísztár-
csának, biciklirõl való az elsõ sárvédõ dí-
sze, az elülsõ teleszkóp pedig egy krossz-
motoré. Mindent be lehet építeni, csak
fantázia kell hozzá.

Hargitai–Kiss Virág

Kérdezték
VAJTA STRAND: ZÁRVA

Zárt kapuk fogadták a vajtai strandra
igyekvõket ez év nyarán. Egyik olvasónk
kérdezte, hogy miért nem lehetett bejutni
a strandra, hiszen ez a legközelebb elérhe-
tõ fürdõhely, ami a környezõ települések
lakóit is érinti. A tikkasztó melegben so-
kaknak ez volt az oázis, ahol munka után
hûsölhettek és kipihenhették a nehéz hét-
köznapokat.
Térmeg György, Vajta polgármestere ar-
ról tájékoztatta lapunkat a témában, hogy
a többségi tulajdonos, a Magyar Nemzeti

Vagyonkezelõ Zrt. határozott úgy, hogy az
idén nem nyitják ki a vajtai strandot gazda-
sági megfontolások alapján. A strand nem
került eladásra, csak értékbecslés történt,
és vételi ajánlat van.

EURÓÉRT SZABIT

Egy lakó panaszolta, hogy Sárbogárdon
képtelenség valutát váltani. Az egyik bank-
ban nem váltanak, a másik bankban pedig
nem a pénztárnál foglalkoznak pénzvál-
tással, hanem ott, ahol a befektetésekkel
is, így 10 euróért órákat kell várni. Szabad-

ságot kell kivenni, hogy elintézzen egy
ilyen egyszerû ügyet az ember. Fehérváron
10 perc alatt meglenne a dolog, de ezért
beutazni a megyeszékhelyre sok idõ és
pénz.

A nevezett bank vezetõje a panaszra rea-
gálva elmondta, hogy a megfelelõ vizsgával
rendelkezõ munkatársak foglalkoznak
csak valutaváltással. Elõfordul, hogy fel-
torlódnak az ügyfelek, ezért szokták java-
solni, hogy érdemes elõre idõpontot kérni,
illetve elõre megrendelni a kívánt összegû
valutát, és akkor elkerülhetõk a várakozás
miatt adódó kellemetlenségek.

Lejegyezte: Hargitai–Kiss Virág
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Becsengettek a Cecei Általános Iskolában is
A Cecei Általános Iskola hagyományait hûen követve a 2015/
2016-os tanévet is tanévnyitó ünnepéllyel nyitotta meg, melyet
szeptember 1-jén rendezett meg az intézmény.
Valószínûleg ezt a napot a legizgatottabban azok a kisdiákok vár-
ták, akik most elõször lépték át a számtalan újdonságot rejtõ, és
elsõre talán még félelmetesnek tûnõ iskola kapuit. Teljesen azért
nem volt ismeretlen számukra a környezet, hiszen a tavalyi év so-
rán már többször is jártak az intézményben az óvoda–iskola átme-
net programnak köszönhetõen.

Az újdonsült kisdiákok az óvodában közösen megtanult verssel
köszöntötték új iskolájukat, társaikat, nevelõiket és búcsúztatták
óvodai éveiket. Az iskola részérõl Szepesiné Palatinus Pálma ta-
nítónõ jó tanácsokkal teli köszöntõjét hallgathatták meg a leendõ
elsõ osztályosok és az ünnepségen résztvevõk. Ezután Király
László igazgató emléklapok és hasznos ajándékok átadásával hi-
vatalosan is az iskola polgáraivá fogadta az elsõ osztályos tanuló-
kat. Az ajándékok átadása után ismertetésre kerültek a 2015/
2016-os tanév fontosabb adatai, teendõi, az iskolában bekövetke-
zett változások, újdonságok.
„Továbbra is a Klebelsberg Intézményfenntartó Társulás bizto-
sítja az iskola mûködését. A Köznevelési Törvény értelmében
megvalósul a mindennapos testnevelés, illetve a kötelezõ hit- és
erkölcstanoktatás is” – kezdte ünnepi beszédét Király László.
Az idei tanévben is három telephelyen kezdõdhetett meg az okta-
tás. A Cecei Tagintézményben 16 tanulócsoportban 263 gyermek
kezdi el tanulmányait 24 pedagógus irányításával. Az Alapi Tagis-
kolában 7 tanulócsoportban 105 diák 11 pedagógussal, az alsó-
szentiváni tagintézményben 5 tanulócsoportban 45 diák 6 peda-
gógus felkészítésével lát neki az idei tanév feladatainak. A közös
intézmény vezetõje a Cecei Általános Iskola igazgatója, akinek

munkáját továbbra is egy igazgatóhelyettes segíti majd. A tagisko-
lákban a vezetõi feladatokat továbbra is egy-egy tagintézmény-
vezetõ látja el. A szakos ellátottság biztosítása miatt az idei tanév-
ben is utazó pedagógusok látnak el feladatokat a tagintézmények-
ben.
A cecei tagintézményben a tanulólétszám 263 fõ. Ebbõl 30-an
Sáregresrõl, 46-an Vajtáról járnak be és indulnak haza a tanórák
illetve a délutáni foglalkozások után. A diákok továbbra is felnõtt
kísérõ felügyelete mellett utaznak. Az idei tanévben 37 elsõ, 38
második, 31 harmadik, 29 negyedik, 32 ötödik, 31 hatodik, 32 he-
tedik, és 33 nyolcadik osztályos diák kezdheti meg tanulmányait
Cecén.
Az iskola továbbra is egyik kiemelt feladatának tekinti a tehetség-
gondozás ügyének támogatását, ezért szakköröket, tehetséggon-
dozó, valamint felvételi elõkészítõ foglalkozásokat biztosít tanu-
lóinak. A Magyar Kézilabda Szövetség és az MLSZ Bozsik Intéz-
ményi Program is támogatni kívánja az intézmény tanulóit sport-
foglalkozások lebonyolításával. A dunaújvárosi Violin Mûvészet-
oktatási Intézmény is képviselteti magát, zongoraoktatás biztosí-
tásával.

Továbbra is folytatódik az iskolatej- és gyümölcsprogram, vala-
mint a szelektív hulladékgyûjtési akció.
Az iskolában továbbra is tevékenykednek olyan pedagógusok,
akik oktatói munkájuk mellett könyvtárosi, valamint ifjúságvé-
delmi és esélyegyenlõségi feladatokat is ellátnak.
A tehetséggondozás mellett a diákok felzárkóztatására is nagy
hangsúlyt fektet az intézmény. A sajátos nevelési igényû gyerme-
kek továbbra is integráltan, gyógypedagógus segítségével folytat-
hatják tanulmányaikat. A beilleszkedési, tanulási és magatartási
zavarral küzdõ tanulók részére az iskola fejlesztõ órákat biztosít
hetente két alkalommal évfolyamszinten. Ezeket a fejlesztéseket
szakos pedagógusok látják el.
Az iskolában kisebb felújítási munkálatokra került sor, melyek-
hez elsõsorban a Cecei Iskolásokért Közalapítvány járult hozzá.
A közalapítvány, a diákönkormányzat és Sáregres Község Önkor-
mányzata jóvoltából került sor az iskola udvarán található játszó-
téri eszköz beszerzésére. Az igazgató kiemelte, hogy az idei tanév-
ben több olyan programot szeretnének megszervezni, amelyek-
nek célja, hogy további, az Európai Unió feltételeinek megfelelõ
játékokat tudjanak beszerezni. Ezekhez a továbbiakban is várják
a szülõk és egyéb partnerek segítségét.
„Minden diákunknak, pedagóguskollégámnak eredményekben
gazdag és nagyon sikeres tanévet szeretnék kívánni” – zárta Ki-
rály László tanévnyitó beszédét.

Cecei Általános Iskola
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ÚJ OSZTÁLYOK A GIMNÁZIUMBAN

5. c5. c

9. a9. a
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5. c

Osztályfõnök: Bunfordné Szõnyegi Csilla

Ambrózi-Nagy Barnabás, Aranyos Lilla, Aranyos Nelli, Bauer Ta-
mara, Bögyös Bálint, Dániel Zsolt Dániel, Farkas Jázmin, Gereny
Bence, Gõdér Anita, Györök Árpád Koppány, Horváth Barbara,
Huszár Kata, Király Karolina, Király Kristóf, Kiss Bence, Kocsis
Kevin, Kovács Réka, Krencz Ábel, Kristóf Gergõ, Luczek Diána,
Lukácsi Nóra, Majer László István, Mocsár Brendon Levente, Pap
Mira Mónika, Sudár Lara, Sükösd Csenge, Szõnyegi Tamás Lajos

9. a

Osztályfõnök: Lovászné Tóbel Katalin

Alpek Szabolcs János, Ambrózi Miklós, Baki Ferenc, Borbély Petra,
Borgátai Korina Andrea, Cseh Dávid, Cserkuti Bence, Enczi Kristóf
Koppány, Firgi Dominik, Gógán Richárd Patrik, Gyarmati Ágnes
Boglárka, Jakócs Máté István, Kéri Dávid Márkó, Kiss Alexandra
Heléna, Müller Anna, Nagy Ferenc, Oszlánczi János, Redzsepi
Arléna, Strasszer Virág Lívia, Vámosi Renáta, Varga Alexandra,
Varga Dzsenifer; hiányzó: Kiss Alexandra Heléna

9. b

Osztályfõnök: Szagri Miklós

Biró Nikolett, Bögyös Bendegúz Géza, Dancs Róbert, Deres Brigit-
ta, Fekete Viktória, Ferenczi Dániel, Gargalics Katinka, János
Krisztina, Király Barbara, Kovács Karina Melánia, Mocsár Mirabel-
la Klaudia, Nikolics János, Nyikos Natália, Nyisztor Petra, Raffael
Ramóna Renáta, Raffai Boglárka, Redzsepi Armend, Szabó Leven-
te, Szegedi Barbara, Szulimán Patrícia, Tulok Boglárka Karola,
Varga Roberta, Zobák Vanessza; hiányzó: Dancs Róbert

9. b9. b
FILMAJÁNLÓ

Hotel Transylvania 2. –
Ahol még mindig szörnyen jó

Drakula, a világ legismer-
tebb vámpírja nem csak egy-
szerû szörny: a távoli, erdélyi
havasok rejtekében, egy õsi
kastélyban szállodát üzemel-
tet, ahol a rémisztgetésbe be-
lefáradt szellemlények meg-
pihenhetnek és végre az em-
berektõl távol pihenhetnek.
Ezen kívül még gyermekét
egyedül nevelõ, aggódó apa
is. Õ és barátai, a sokféle,
csak elsõ látásra ijesztõ fura
figura visszatér, hogy ismét
megpróbálja halálra nevet-
tetni nézõit.
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Egy tollforgató hölgy emlékére
A dercsikai Huszár család több tagját tart-
ja számon helytörténetünk: Huszár Ágos-
tont, az alispánt, fiát, Huszár Dezsõt, az or-
szággyûlési képviselõt és egyházi fõgond-
nokot. Szerényebb helyet foglal el a köztu-
datban a família azon nõtagja, aki Kor-
ponay Aranka néven látta meg a napvilá-
got Bécs városában 1846. november 26-án.
Életének felvázolásához nagy segítséget
nyújt a kései leszármazott, Turgonyi Zol-
tán családi krónikája, mely a Madarász Jó-
zsef Városi Könyvtárban is megtalálható.
Az alábbiakban bõven merítettünk e for-
rásból.
Korponay Aranka édesanyja, Huszár Pau-
lina, Huszár József királyi tanácsos lánya
és Huszár Ágoston nõvére volt. Atyja,
Korponay János katonatisztként szolgált
és vett részt a szabadságharcban. Hadtu-
dományíróként is jeleskedett, ezért 1844-
ben az MTA levelezõ tagjává választották.
A cseperedõ lányka életérõl keveset tu-
dunk. A család a császárvárosból valószí-
nûleg a szabadságharcot követõen Bo-
gárdra költözött. A következõ biztos adat
1870. Ekkor a 24 éves hölgy a katolikusról
áttért a református vallásra. Az anyakönyv
bogárdi hajadonként említi, tehát már itt
élt. Az áttérés legnyomósabb oka az lehe-
tett, hogy férjhez ment a mezõtúriak nép-
szerû lelkészéhez, Turgonyi Lajoshoz. A
házasságkötésrõl szóló bejegyzés elárulja,
hogy a tanúk Tekintetes Mészöly Péter,
gróf Bethlen Miklós õméltósága, Tekinte-
tes Huszár Pongrácz és Huszár Ágoston
urak voltak, és Úrházy Lajos lelkész esket-
te a párt 1870. november 14-én.
De ki is volt a férj? Turgonyi Lajos 1866-tól
kezdve tíz éven át volt az alföldi mezõváros
lelkésze. Az ezt követõ hat évben – mivel
kiváló szónok hírében állt – inkább a politi-
kai pálya került elõtérbe az életében. A
Függetlenségi Párt színeiben elõbb a Bara-
nya megyei Baksa, majd a Tolna megyei
Pincehely választókörzetét képviselte a
parlamentben. Alakja megjelenik Tóth
Béla Magyar anekdotakincs címû köteté-
ben, a „Hiába csóválja a fejét a miniszterel-
nök úr” címû fejezetben. Közben 1880-ban
a sárbogárdiak megválasztották lelkipász-
toruknak az elhunyt Úrházy Lajos öröké-

be. Ebben nagy szerepet játszhatott a tény,
hogy felesége innen származott. Hivatalo-
san két esztendeig szolgált itt, ám igazából
a lelkészi teendõket helyettes lelkészek,
Vasvári Sándor és Varga Sándor látták el.
1882-ben aztán a mezõtúriak visszahívták
lelkészüknek, és 1907-ben bekövetkezett
haláláig ott is maradt.
Korponay Aranka mezõtúri éveibõl tud-
juk, hogy 1873-ban többek között az õ bá-
báskodásával alakult meg a Mezõtúri Jóté-
kony Nõegylet. Turgonyi Lajossal kötött
házasságából négy gyermek született, kö-
zülük kettõ, Ibolya és Elemér érték meg a
felnõttkort. Sajnos házasságuk az 1880-as
évek elején megromlott, aminek következ-
tében elváltak.
Korponay Aranka a válás után néhány év-
vel, 1890-ben ismételten férjhez ment a ná-
la jóval fiatalabb Vágszerdahelyi Prepelic-
zay Eleõd postamesterhez Temesvárra.
Írói vénája itt mutatkozott meg elõször.
Sorra írta a délvidéki várregék egész soro-
zatát: Gládvár, Bokcsa (Boksán), Monos-
tor és Marzsina, Ilyédvára (Illádia), Keve
(Kubin), Pethvár, Facsád (Facset), Som-
lyó (Szemlak), Maros-Eperjes, Lugas
(Lugos) Barkányvára, Krassófõvára,
Solymos és Lippa, Kövesdvára. Ezeket fel-
olvasta az Arany János-Társaság felolva-
sóülésein és megjelentek a társaság év-
könyveiben. Õ vetette föl az eszmét, hogy
Maderspach Károlynénak, az 1849-ben
vértanúságot szenvedett hõs asszonynak a
délvidéki hölgyek emléket állítsanak. Iro-
dalmi érdemeit az Arany János-Társaság is
méltatta, midõn 1907-ben rendes tagjául
választotta.
Említett mûvein kívül még számos várre-
géje és történeti dolgozata jelent meg a na-
pilapokban, melyek közül a Délvidékre vo-
natkozók: Délmagyarország regényes
múltja (regény), Temesvár múltja, Temes-
vári Pelbárt, A régi Temesvár, Temesvár
legöregebb embere, Történelmi emlékek
stb. Önálló mûvei: Legendák és mesék
(1907, két kiadás), Költészet bolondjai
(bohózat, melyet 1900 áprilisában elõad-
tak a temesvári városi színházban” –olvas-
hatjuk Borovszky Samu Magyarország

vármegyéit és városait bemutató sorozatá-
nak Temesvárról szóló fejezetében).
Az írónõ életének szomorú dátuma 1909
decembere. Ekkor halt meg második férje,
Prepeliczay Eleõd Kassán. Az özvegy társa
elvesztése után visszaköltözött Sárbogárd-
ra. Az 1912-ben újraindult Sárbogárd és
Vidéke tanúsítja, hogy az írással nem ha-
gyott fel. A lap hasábjain jó néhány elbe-
szélésével, novellájával találkozunk. Ilye-
nek „A zsidó legény”, „Egy fiatal asszony
naplója”, „Senki fia” vagy a „Feketehegyi la-
kók”. A kor társadalmi problémáinak áb-
rázolásai mellett igazi csemegét kínálnak
helytörténeti írásai. A ködös múlt egy- egy
lenyomata tetszik vissza bennük: „Régen
volt, még mikor a falut Bogár-Tinódnak ne-
vezték, történt, hogy benne egy fiatal árva-
lány különös módon találta meg szerencsé-
jét.” – kezd bele egyik meghatóan szép tör-
ténetének mesélésébe.
A „Hírneves õsök” címû írása az énekes–
költõ Tinódy Sebestyén bogárdi származá-
sa után kutat: „Emlékszem, hogy már kis
leány koromban áhítattal bámultam meg
gyógyszertárunk „Tinódy Sebestyénét”,
melyhez az címezve volt és dobogtatta meg
büszkeség a szívemet, ha helyi hírneves õsöm
hõskölteményeit olvastam. Szinte éreztem,
miként aranyozza be emléke körülöttem a
vidéket messze el, egészen a hörcsöki kas-
télyig, mely mögött a nap ragyogva nyugodott
le búcsúsugarait vetve a régi Ompold földre
mely az õsi Tinódyak birtoka volt.”
Az „Adakaleh” személyes hangú útirajz,
egy régi emléket idéz: „1836-ban nagy-
atyám, Huszár József Délmagyarországot
beutazva Orsovára érkezett. Amint azt a fia-
tal ó-orsovai pasa meghallotta, rögtön ké-
rette, látogatná meg. Nagyatyám, ki család-
jával utazott, elfogadta a meghívást és más-
nap a pasától küldött bárkán át is ment Ada-
lakéh-ra”
Hasonlóan érdekfeszítõ „A múltból” címû
írása, mely egy akkortájt neves költõ emlé-
ke elõtt tiszteleg: „Fiatal leány voltam, mi-
kor Komócsy Józsefet ismertem. Bátyja Sár-
bogárdon lakott és nejével jóbarátságban
levén, engem kértek fel keresztanyának. A
keresztapa Komócsy József volt. Soha nem
felejtem el, mikor a kis Endrét a keresztvízre
tartottuk. A gyermek majdnem nagyobb volt
a keresztanyjánál és a keresztapának is jól
meg kellett fognia, hogy a több hónapos gyer-
mek ki ne ugorjon a kezünkbõl. Ugyanis a
keresztapa külföldön utazott és elõbb nem
jöhetett. Büszkeség dagasztotta a szívemet,
hogy ilyen megtisztelõ tisztségre megválasz-
tattam és hogy a 60-as évek kedvelt poétája, a
legnépszerûbb írók egyike volt a komapá-
rom.”
A múltba révedõ cikkei mellett a jövõre is
tekint. A „Sárbogárd 100 év múlva” címû,
futurista ihletettségû írása is figyelmet ér-
demel. Még ha megmosolyogtatóan eltú-
lozva, világvárosi jellemzõkkel felruházva
festi is le városát, kiderül belõle, hogy a

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

szeretett férjem, édesapám,
nagypapám,

CSÕGÖR MIHÁLY

temetésén részt vettek,
sírjára koszorút,
virágot helyeztek,

fájdalmunkban osztoztak.

Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett édesapánk, nagypapánk,

SÖMJÉN JÓZSEF
81 éves korában

2015. szeptember 6-án örökre megpihent.

Temetése 2015. szeptember 10-én,
17 órakor lesz

a sárbogárdi Varga-temetõben.

Gyászoló család

Folytatás a következõ oldalon.
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század elején miként gondolkodtak, ál-
modtak a fejlõdés lehetõségeirõl.
Nem hagyhatók el életmûvébõl néprajzi
tárgyú dolgozatai sem, melyekkel a megye
népi emlékezetét gazdagította.
A száz évvel ezelõtti helyi sajtónk, írásain
túl, néhány rövid hírben is felvillantja sze-
mélyét. „Özvegy Prepeliczay Eleõdné Kor-
ponay Aranka uraszszony egy nagy doboz-
ban, külön-külön ízlésesen elrendezve, újévi
ajándékul egy csomó czukorkát ajándéko-
zott a helybeli ref. kisiskolásoknak, a szorgal-
masabb tanulók közötti szétosztás czéljából.
A kedves figyelemért ezuton mond köszö-
netet a gyermekek nevében az iskola taní-
tónõje.” (Sárbogárd és Vidéke 1912. decem-
ber 8.)
„Értékes felolvasás. Prepeliczay Korponay
Aranka, lapunk illusztris munkatársa f. hó
17-én Kassán, az ev. nõegylet estélyén felol-
vasást tartott, melyrõl a „Felsõmagyaror-
szág” következõkben számol be: Az ev. nõ-
egylet tegnapi estélyének szép sikerérõl szá-
molhatunk be. A tárgysorozat minden egyes
pontja kielégitette a hozzáfûzött nagy remé-
nyeket. Két izben élveztük özv. Prepeliczay
Eleõdné, a kiváló irónõ felolvasását. Mind-
két esetben gyönyörködtünk nemcsak szép
zamatos magyar nyelvezetében, kitünõ stílu-
sában, nagy gyakorlatra valló olvasásában,
igazi irodalmi értékü dolgozatában, hanem
az érzelmi momentumok is oly megragadó-
an, oly közvetlen szóltak a szivekhez, hogy
nem egyszer könny ragyogott fel a hallgatók
szemében.” (Sárbogárd és Vidéke 1913.
szept. 21.)
A Huszár-kúriában töltött utolsó éveirõl
nem áll több adat rendelkezésünkre, csak
a gyászhír:
Az író hölgy 90 évvel ezelõtt, 79 esztendõs
korában, 1925. augusztus 28-án fejezte be
földi pályáját.
Méltó emlék lenne összeállítani egy köte-
tet válogatott mûveibõl.

(-b -n)

Régi nyarak,
igaz történetek 3.

Vasárnap délutánonként a legelsõ elõ-
adásra mindig moziba mentünk, lehetõleg
az elsõ sorokba, s amikor a filmben jött a
vonat, mi, gyerekek, sikítoztunk.
Kislány koromban nem féltem úgy a ku-
tyáktól, mint az utcában a kislibáival leg-
elészõ gúnároktól, akik sziszegve szalad-
tak utánam két házat is. No meg minden
háznál voltak mérges kakasok – a hátsó
kertbe soha nem mertem tõlük kimenni
málnázni. Ez felnõttkoromig is megma-
radt.
Sok forró nyár volt régen is, de nem tud-
tuk, hány fok. Délutánonként csilingelve
jött a biciklijével a szögletes fagylaltos-
kocsi, és mi szaladtunk pénzért. Citromos,
csokis, málnás és vaníliafagylaltokra em-
lékszem, tölcséresre.

Nagyon vártuk mindig a kisbírót a dobjá-
val, szíjjal az oldalán minden héten dél-
után, amint az utca végén megállva hango-
san dobolva hívta a lakosságot a legfris-
sebb hírek tudtunkra adására, s az embe-
rek a dobszóra kitódultak az utcára meg-
hallgatni a híreket. Volt, hogy a kisbíró az
írott szöveghez néha a saját véleményét is
hozzátette. Mi, gyerekek, szaladtunk utá-
na még két utcát is.
Kényes kislány voltam, de volt egy rossz
szokásom úgy 8-9 éves koromban: a szú-
nyogcsípéseket mindig kivakartam a karo-
mon, lábamon, ezért sokat szidtak is, mert
néha ezek a vakarások elmérgesedtek.
Ilyenkor nagyapám vett „kezelésbe”, hiá-
ba sziszegtem, Lysoformmal (egy akkor
minden háznál megtalálható fertõtlenítõ
oldattal) jól bedörzsölte, s közben sokszor
említette, hogy õ az elsõ világháborúban
szanitéc volt, sebeket gyógyított, kötözött.
Ha orrvérzésem volt, elállította hideg víz-
zel, ha rossz, mozgó fogam volt, madzaggal
kihúzta. A szúnyogcsípéseimnek késõbb
nyoma sem maradt.
De volt egy vissza-visszatérõ félelmem is.
Pali bácsi, Bácsalmás község fõkertésze
reggelenként munkába ment, oldalán,
vagy a kezében egy óriási ollóval a buk-
szusbokrokat nyesni a templom körüli

parkban. Én a rácsos kapun belül állandó-
an lestem, mert „évõdött” velem sokszor.
Amikor észrevett, csattogtatta a hatalmas
ollóját, s kérdezte, szót fogadok-e. „Mert
ha meghallom, hogy panasz van rád, Ró-
zsika, levágom az egyik füled!” – mondta,
én meg beszaladtam a házba. Még sokáig
féltem tõle!
A bácsalmási búcsúkor még szép az idõ
(most is szeptemberben van). A fiúk hány-
szor a hátamhoz vágták a similabdájukat,
kötözködve velem.
Nagyanyám elve az volt – mivel a sors rájuk
bízta a „kis árva” nevelését –, hogy egysze-
rûen neveljen, semmi cifraság úgy öltözék-
ben, mint frizurában, de ez nem mindig
úgy sikerült, ahogy gondolta. Ez a szigorú
elveket valló üzletasszony! 9 éves lehet-
tem, amikor egy szép nyári délután – látva,
hogy a hajam nagyon megnõtt – elküldött
az ismert, Marica nevû fodrásznõhöz (aki
fodrásztanulókat is tartott), hogy vágják
rövidre a hajamat, s pénzt is adott. Vidá-
man mentem a fodrászhoz, lóbálva a kis
retikülömet, benne a „kincseimmel”
(gyöngyök, rózsafüzér, pici parfüm, Szent
Antal-dobozka, benne a kis ólom Szent
Antal, zsebkendõ, karkötõ stb.). Marica és
két fodrásztanuló örömmel fogadott, beül-
tettek a forgószékbe és „kezelésbe” vettek,
örültek, hogy a gyerekfodrászatot rajtam
gyakorolhatják. A hajamat kérésem sze-
rint ugyan körül rövidre nyírták, de közé-
pen meghagytak egy hosszabb tincset az
akkor divatos rolninak, s a két lány, Marica
is melegítették a sütõvasakat, forgatták,
engem elláttak frizurás képeslapokkal, cu-
korkával, s göndörítették, sütötték, csavar-
ták a fejem tetején a tincset. Amikor elké-
szült a mû, hozták a tükröt, elöl-hátul meg-
nézegettem, nagyon tetszettem magam-
nak. Még le is fújták lakkal. Fizettem, és
nagy boldogan elindultam haza. Útközben
minden kirakatban nézegettem magam,
meg az árnyékomban is gyönyörködtem, s
folyton azt figyeltem, ki néz az utcán. Szö-
kellve, ugrálva, kiondolált rolnival a fejem
búbján hazaértem. Amikor nagyanyám
meglátott, majdnem elájult, a mérge nem
ismert határt. Kiabált velem, hogy „én
nem nevelek utcalányt”, s feltette a vizet
melegedni, hozta a nagy lavórt és a fejemet
a szépen kisütött rolnival belemártotta az
esõvízbe, tépte a hajamat, kimosta az ösz-
szes göndörséget belõle. Én keservesen
zokogtam, menekülni akartam, de hiába,
vége lett a szép frizurámnak, s vele az egész
boldogságomnak. Nagyanyám belegázolt
hiú lelkembe – nem is vacsoráztam aznap.
Egy világ dõlt akkor össze bennem, s a
macskáimhoz menekültem vigaszra.
Folytatom.

Dr. Gulyás Menyhértné Rózsika

FELHÍVÁS
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület a
második világháború befejezésének
70. évfordulója alkalmából kiállítást
szervez 2015 õszén.

Arra kérünk mindenkit, hogy akinek
van a háborúhoz kapcsolódó tárgyi
emléke (fénykép, levelezõlap, kitün-
tetés, katonai eszköz stb.), s szívesen
megmutatná másnak is, jelentkezzen
a

sarbogardimuzeum@gmail.com

címen, vagy a

https://www.facebook.com/
sarbogardimuzeumegyesulet

oldalon!

Emlékezzünk közösen
a hetven év elõtti történésekre!
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Amikor a sas mormotát fogott... 5.
Khovalinkot is nagyon megszerettem. A
család házában már ezer látogató forgoló-
dott, amikor estére megérkeztünk. Min-
den szobában ültek a bõven megterített
asztalterítõ körül. Egyik szobában csak
férfiak, egy másikban csak nõk, egy harma-
dikban csak gyerekek, egy negyedikben
kisbabás anyukák altatták a festett, fából
faragott bölcsõben a kisbabájukat. A kony-
hában és az udvaron is rengetegen voltak.
Hatalmas üstökben kavargattak leveseket,
piláfot (rizst) és egyéb finomságokat. Disz-
nóvágási szféra uralkodott disznó nélkül.
Fogalmam sem volt, hogy ki kicsoda, de
nem számított, mert azonnal befogadtak.
Ismeretlenek hoztak-vittek, mutattak be
ennek-annak. Vacsoránál a gazdagon terí-
tett abrosz körül színes hölgytársaság gyûlt
össze. Néhány idõsebb hölgy csodásan
megmunkált, régi ékszereket viselt. Szíve-
sen pózoltak nekem.

A szoba közepén, a szõnyegre terített ha-
talmas abrosz mentén sokszor cserélõdtek
a vendégek. Miután ettek és eleget cseveg-
tek, átmentek máshova ismét enni és cse-
vegni. Miután egy újonnan érkezõ lehup-
pant az abrosz mellé, azonnal megjelent
valaki a nõk közül és egy régi, ezeregy éj-
szaka meséibe illõ, ezüstös vizeskancsóból
vizet loccsantott a vendég kezére. A víz egy
szintén ezüstös, szépen megmunkált tálká-
ba csorgott. Miután a hozzá járó kézken-
dõvel megszárították az ujjaikat, nekiáll-
hattak a lakomának. Az ujjaikkal ettek,
ahogy mindenki teszi Tadzsikisztánban.
Éjszakára egy szomszédnál aludhattunk
hárman, Bahtiyar családjából. Másnap
körbejártam a környéket egy roppant ara-
nyos, újdonsült, tizenkét éves barátommal.
Visszaérve egy zöld kaftános, õszes látoga-
tóra lettem figyelmes, aki éppen távozó-
ban volt. Fürgén húzta föl a csizmáját az aj-
tóban, és a ház elé érve két dolog közül vá-
laszthatott: egy autó balra, vagy egy fához

kötött, szép kese ló jobbra. A férfi ez utób-
bit választotta. Fürgén pattant a lovára, fél
szemével büszkén követve a fényképezõ-
gépem kíváncsi lencséjét, szerintem ba-
juszt is pödört, de már nem vagyok ebben
biztos, és macsósan elügetett. Olyan érzé-
sem támadt, mintha évszázadokba tértem
volna hirtelen vissza.
Pár nap múlva a kulobi taxiállomáson áll-
tam Kalai Khumb felé, a Pandzs folyó
mentén. A taxiban ismét kedves társaságot
fogtam ki, akik pár kilométerrel arrébb le-
szólítottak egy kamionost és megkérték,
hogy vigyen el engem, ameddig megy.
Khorog városáig ment.

Ekkora szerencsére nem is számítottam.
Kevés szavú, kedves, korombeli tadzsik.
Szeretem a kamionokat is, mert kitûnõ be-
lõlük a kilátás. Pár óra zötykölõdés után
egy helyi csárdához érve megálltunk ebé-
delni. A csárdában életem talán legfino-
mabb tadzsik ételeit kaptam. Igazi útszéli
csárda lévén kizárólag autós utasok álltak
meg, köztük sok-sok kamionos. No meg
két motorral érkezett turista, a rendszá-
muk svájci. Az étterembe érve körülnézés
nélkül ültek le, a körülöttük lévõ világ szá-
mukra nem létezett. Megpróbáltam be-
szélgetni velük, de nem sikerült.

Folytatás a következõ oldalon.
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Nemsokára egy csapat vágottszemû sofõr
huppant le egy asztal köré. Azonnal kiderí-
tettem, hogy ujgurok. Amíg a sofõröm
imádkozni ment, addig odamentem az uj-
gurokhoz csevegni. Õk ujgurul, én törökül
mondtam, és minden probléma nélkül ki-
válóan megértettük egymást. A kínai
Kashgarból jöttek.
Panaszkodtak a kínai elnyomásról, és meg-
hívtak Kashgarba. Magamban elhatároz-
tam, hogy egyszer el is megyek, méghozzá
Tadzsikisztánból, egy ujgur kamionnal. Az
aztán csak az igazi kaland!
Mielõtt besötétedett volna, megálltunk
egy kisebb település fõúti kanyarában, egy
nem hivatalos parkolóban. Én a fönti ágyat
kaptam, a lentiben a fáradt sofõröm hor-
kolt. Kellemesen lehetett az ágyban feküd-

ni, de nem maradt elég idõm az egészet él-
vezni. Éjjel három óra felé kellemetlen há-
nyinger ébresztett. Vissza kellett fognom,
mert az emeleti ágyról alig tudtam lejönni.
Hiába nyújtogattam a lábam, mégsem ér-
tem el az ülésem tetejét, ugranom kellett.
Ugranom az üres fekete nejlonért, amibe
az elmúlt nap elfogyasztott finomságait
helyeztem a számon keresztül. Na, ha már
lent vagyok, akkor pisilek is a biztonság
kedvéért, terveztem tovább a programo-
mat. Macskapuhasággal közlekedtem,
szerencsémre a sofõrt nem ébresztettem
föl, és a szabadon kószáló helyi kutyák is

éppen máshol kószáltak. Egy akrobata
ügyességével helyeztem magam ismét föl
az emeleti ágyba, de nem sokáig élvezhet-
tem a kényelmet. Azon az éjjelen négyszer
kellett leugranom, az utolsó maradék
reggel, indulás elõtt hagyta el a gyomro-
mat.
Nem romlott ételektõl kaptam ezt a feled-
hetetlen emléket, hanem a hepehupás
utaktól. Egész nap rázattuk magunkat a
vékonyka, köves úton. Kanyarba be, ka-
nyarból ki.
Folytatom.

Gulyás Ibolya

TÜZESCSAJOK sikere országos versenyen
Az V. Országos Kismotorfecskendõ-szerelési Bajnokság folytatá-
saként a Somogy megyei Böhönyén rendezték meg szeptember
5-én, szombaton a versenysorozat hetedik fordulóját.
A megmérettetésen hivatásos, önkormányzati és létesítményi
tûzoltóságok, valamint önkéntes tûzoltó-egyesületek csapatai
mérték össze tudásukat.

A viadalon 27 csapat részvételével „modern”, „retro” és „nõi ret-
ro” kategóriában indítottak futamokat.

A TÜZESCSAJOK-SIMONTORNYA ÖTE csapata „retro” ka-
tegóriában az idei bajnokságban immár második alkalommal uta-
sította maga mögé a férfiakból álló csapatokat és 31,37 másodper-
ces idõeredménnyel elsõ helyezést ért el.

Majd a lányok a „nõi retro” kategóriában is bizonyították felké-
szültségüket, és 34,18 másodperces idõeredménnyel ezt a futa-
mot is megnyerték, begyûjtve ezzel a versenynap második
aranyérmét.

A „modern” kategóriában 32,22 másodperc alatt teljesítették a
lányok a feladatot, ezzel az ötödik helyezést érték el.

A Tüzescsajok–Simontornya ÖTE csapatának tagjai: Kiss Kitti,
Kiss Nikolett, Krizsány Piroska, Németh Vanessza, Ország Rená-
ta – Sárosd, Zsichla Petra, Pálinkás Anikó – Pusztaszabolcs, Dézsi
Szilvia – Sárbogárd.

A csapat felkészítõje és edzõje Polákovics Tamás tû. zászlós (Fõ-
városi Katasztrófavédelmi Igazgatóság), a csapat segítõje
Pálinkás József (Pusztaszabolcs).

A bajnokság következõ, egyben záró fordulója szeptember 26-án
kerül megrendezésre Zalaszentivánon.

Dézsi Szilvia
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EGY KIS IJEDELEM
Mennél tovább él az ember, annál több mindent átél. Én például
átéltem a második világháborút, a Horthy-féle államalakulat
összedõltét 1945-ben, aztán a Rákosi-féle puccsot 1948-ban, majd
az 56-os forradalom gyõzelmét, annak leverését, végül az 1990-es
rendszerváltozást. Mindig valami teljesen új kezdõdött.
Lehet, hogy napjainkban megint valami gyökerestül új világ jön el
ezekkel a bevándorlásokkal? Ahogy az ember a tévé hírszolgála-
tát nézi, beleborzong. Ilyen még nem volt, hogy Ázsiából, Afriká-
ból tízezrek és százezrek ide jönnek hívatlanul, és elfoglalják a he-
lyeket. Úgy tûnik, Európa megbénult. És õk jönnek tömött sorok-
ban, nincs vége ennek a vonulásnak. Nyomakszanak a vonatokba,
buszokba, nem ismernek sem Istent, sem embert. Véres, félelme-
tes vidékekrõl érkeznek, romok tövébõl, ahol százezreket ölt meg
a háború, ahol egyesek bizony úgy lenyisszantják annak a fejét,
akinek a véleménye eltér az övéktõl, mint a kasza éle az érett ga-
bonát. Mi lakik a lelkükben, milyen emberek õk, akiknek kényte-
lenek vagyunk átadni pályaudvaraink aluljáróit, útjainkat, jármû-
veink ülõhelyeit? Nem tudjuk. Csak egyet tudunk róluk biztosan:
Németországba akarnak menni. „Németország, Németország”,

ismételgetik már-már eszelõsen. Hasonlít ez a rögeszméhez, jó-
zan ésszel nemigen érthetõ. Emlékeztet a vasreszelékek viselke-
désére, amelyek elé ha behelyezünk egy mágnesrudat, nyomban
tódulnak oda a vasrészecskék. Mi az a csodálatosság, mennybéli
állapot, ami ezt az országot ennyire kiemeli a többi közül? „Mert
gazdag ország, ott jólét van” – mondják, ha megkérdezik õket.
Biztos van közöttük sok, aki úgy képzeli, hogy amint átlépik azt a
határt, a sült galamb azonnal a szájukba röpül anélkül, hogy akár
a kezüket is megmozdítanák.
Nos, emlékszem én arra, hogy volt idõ, amikor Németország föl-
dig volt rombolva, és a romok között nem százezer, hanem millió
és millió hulla feküdt. A nagy, országos temetés után a német em-
berek nem mentek el valamely gazdag országba. Nem is volt hova
menniük. Otthon maradtak. És mit csináltak? Jólétet csináltak,
kérem szépen. Példát mutattak a világnak arra, hogy igenis a jólét
olyasmi, amit elõ lehet állítani. És mi a titok nyitja? Dolgozni kell.
Nem háborúzni, egymást agyonlövöldözni, hanem megfogni a
munka végét.
Nyilvánvaló, hogy azon országok meghatározó személyiségei,
ahonnan most a migránsok jönnek, nincsenek birtokában a titok-
nak. Õk betegek, megkapták az õrület-vírust, amely arra készteti
õket, hogy háborúzzanak.
Csak nehogy a bevándorlóink behozzák ide is ezt a vírust. Mert ez
veszedelmesen terjedni tud. Hallottuk a mondatot, amelyet az
egyik kardcsörtetõ eszelõs bedobott, hogy „Elfoglaljuk Rómát!”.
Ez nem arra utal, hogy õk valamennyit is törõdnek a népük jólété-
vel. És bizony a világhálón terjednek egyes migránsokról készült
arcképek, amelyek tulajdonosai ijesztõen hasonlítanak a fejle-
nyisszantó hatalom bizonyos gõzös agyú harcosaiéra. Rossz bele-
gondolni…

L. A.

Kedvcsináló
A tavalyi nagy sikerû hangverseny óta eltelt egy esztendõ. Közele-
dik október, a zenei világnap. Ismét egy kivételes zenei élményt
nyújtó hangversennyel szeretnénk kedveskedni hûséges közönsé-
günknek. Az elmúlt években magasra tettük a mércét, a magyar
zenei élet kiválóságai tiszteltek meg bennünket évrõl évre. Az
idén sem lesz ez másként! A fellépõk névsora önmagáért beszél.
Még a világ leghíresebb koncerttermeiben sem mindennapos,
hogy egy estén lép ugyanazon pódiumra a világ legkeresettebb he-
gedûmûvésze, és a második legtöbbet foglalkoztatott gordonka-
mûvésze. Baráti Kristóf már másodszor lép fel nálunk, Várdai Ist-
ván pedig 10 éves kora óta a „mi fiunk”. A MÁV Szimfonikusok-
hoz is személyes kapcsolat fûz bennünket, az együttes igazgatója a
sárbogárdi származású Lendvai György. A koncert és a próbák
idõpontját a fellépõ mûvészek sûrû elfoglaltságai miatt nem volt
könnyû összehangolni, de most már kijelenthetõ: október 11-én
felejthetetlen élmény részesei lehetünk a mûvelõdési házban.
A mûsor elsõ részében kórusunk, a négy énekes szólista és a MÁV
Szimfonikusok Haydn miséjét adják elõ Várdai István vezényle-
tével. A 45 perces mû az énekkar életében az egyik legnagyobb
vállalkozás, ilyen rangos mûvészekkel való együtt éneklés nagy
öröm és egyben kihívás számunkra.
A második részben a két világhírû hangszeres szólista C. Saint-
Saens egy-egy mûvét szólaltatja meg. Miközben Baráti Kristóf és
Várdai István hegedûn illetve gordonkán kápráztat el bennünket,
a két mûvész karmesterként is segíti egymást.
A koncert szervezésére és rendezésére ezúttal is kérjük támoga-
tásukat! A tavalyihoz hasonlóan támogatói jegyeket bocsátunk ki.
A jegyeket az énekkar tagjaitól lehet megvásárolni.

Szabados Tamás, a Bogárd-Dal Egyesület elnöke
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Oly korban éltünk 81.
„A harcot, amelyet õseink vívtak,
békévé oldja az emlékezés
s rendezni végre közös dolgainkat,
ez a mi munkánk; és nem is kevés.”

(József Attila: A Dunánál)

2001. augusztus 6-a eseményei idézõdnek
fel a Bogárd és Vidéke 2011. július 21-ei
számában: légkalapács csattogása ver
visszhangot a Hõsök tere körül álló háza-
kon. Az arra járók csodálkozva szemlélik,
ahogy Nagy László vállalkozó hatalmas
erejû gépe dolgozik a szovjet gyõzelmi
obeliszk betontömbjén. Aztán megbomlik
az obeliszk egyik sarka, és feltárult a gyön-
ge belsõ rész. Ezt aztán módszeresen bont-
ja, darabolja a masina, míg egyszer csak
hatalmas robajjal ledõl a felsõ nagy hasáb.
Döngve csapódik a földbe, hogy megre-
megnek a szomszédos házak is.
Egy idõs bácsi megrendülten áll a bámész-
kodók közt.
– 1956-ban hiába próbáltuk, nem tudtuk
ledönteni. Fél évszázadot kellett várnom,
hogy megérjem ezt – mondja.
– Miért nem hagyják nyugodni a halotta-
kat? Építenének inkább ennek az árából
járdát az utcánkban! Erre költik az adófi-
zetõk pénzét? – száll vitába vele egy nagy-
hangú férfi.
– Nem közpénzbõl csinálják – szól közbe a
szervezõk egyike. – Társadalmi munkában
dolgozik a gép is, társadalmi munkában
helyezik vissza a régi talapzatára a magyar
hõsi emlékmûvet, amit a város szélére vit-
tek ki innen a hatvanas években.
– Nincs annak ott jó helye? Miért kell boly-
gatni a halottakat? – kapcsolódik be a las-
san szóváltásba torkolló eszmecserébe egy
újabb méltatlankodó polgár.
– Már ne haragudj, de itt most nem egy sír-
követ bontanak, hanem egy világhódító,
elnyomó hatalom jelképét, a szovjet obe-
liszket! – replikázik vissza megbotránko-
zott arccal az idõs bácsi. – A halottak itt
fekszenek körben, meszesgödrökben: oro-
szok, németek, magyarok, románok, grú-
zok, ukránok vegyesen. Én is hordtam ak-
kor ide a halottakat. Õket senki nem kér-
dezte, hogy meg akarják-e hódítani a kom-
munizmus vagy a német fasizmus nevében
a világot. Idegen eszmékért haltak meg
mind. Négyszázan fekszenek itt, de sehol
nem olvashatod egynek se a nevét. Nézd,
mi volt ezen az obeliszken is! Egy már nem
létezõ állam, a Szovjetunió címere, semmi
más. Nem síremlék volt ez, hanem egy
összeomlott világbirodalom gyõzelmi jel-
képe. Száz nép elnyomása, sok tízmillió
ember elpusztítása, lágerekbe hurcolása
árán jött létre az a rendszer, ami nem volt
egyéb, mint a népek börtöne. Ebben a bör-
tönben a miénk volt a legvidámabb ba-
rakk.

– No, de mi lesz a halottakkal, akik itt fek-
szenek? – aggodalmaskodik már csönde-
sebben az elõbbi férfi.
– Nem lesz exhumálás – veszi át a szót az
egyik szervezõ. – A holtak békéjét senki
nem bolygatja, és végre lesz majd számuk-
ra is egy olyan kegyeleti hely, ami nem re-
keszt ki senkit. Ha bárki idejön a volt szov-
jet birodalom azóta felszabadult országai-
ból, leteheti a virágot oda.
Ki megrendüléssel, ki rémült döbbenettel
szemléli az obeliszk bontását. Van, aki
odamegy, eltesz egy kõdarabot emlékül a
törmelékbõl. Mint 1956-ban a ledöntött
Sztálin-szoborból, vagy 1989-ben a ledön-
tött berlini falból. Egy idõs ember, miköz-
ben egy kõdarabot tesz a táskájába, így
szól:
– Nekem itt ért véget az a világ. Sárbogár-
don legalábbis ez a határpont számomra.
Nézd, mennyivel világosabb lett, hogy nem
áll már ott az obeliszk! Nagyon várom,
hogy újra a Hõsök terén láthassam eredeti
talapzatán a magyar hõsi emlékmûvet,
amelyiken ott olvashatom az elsõ világhá-
borúban elesett nagyapám, a második vi-
lágháborúban elesett bátyám, nagybátyám
és apám nevét!
Tíz év óta készen van már a második világ-
háború sárbogárdi hõseinek és áldozatai-
nak névsora. S csak most, tíz év után véset-
hettük azokat Huszár Péterrel márvány-
táblákra. Most kerülhetett vissza eredeti
talapzatára a hõsi emlékmû, s készülhetett
el sok-sok vita után az ezt körülvevõ mil-
lenniumi emlékmûegyüttes.
Komoly diplomáciai egyeztetést követõen
egyenesen Moszkvából kaptuk meg az en-
gedélyt, hogy a szovjet obeliszket lebont-
hassunk, s visszakerülhessen eredeti talap-
zatára a magyar hõsi emlékmû. Dr. Szabó
Péter és a Hadisírgondozó Iroda munka-
társai sokat segítettek ebben. Közbenjárá-
suknak köszönhetõ, hogy az orosz nagykö-
vetség kultúrattaséja személyesen jött el
Sárbogárdra, hogy megtekintse a hely-
színt. A sárbogárdi önkormányzat is támo-
gatta a civilek törekvéseit. Elõkészítõ bi-
zottság jött létre dr. Horváth Endre alpol-
gármester irányításával. A tér felújítási lát-
ványtervét Bártfai Antal mérnök készítet-
te el szintén társadalmi munkában.
Az avatási ünnepre 2002. augusztus 20-án
került sor. Huszár Péter ekkorra elkészí-
tette a millenniumi emlékmû-együttes
minden elemét, amelyek félkörben körül-
veszik a helyére visszakerült hõsi emlék-
mûvet. Közben elkészült társadalmi mun-
kában a teljes tereprendezés, a magyar tör-
ténelem nevezetes eseményeit jelképezõ
oszlopok. Külön emlékhely készült a szov-
jet hadsereg itt nyugvó hõsi halottainak, s
egy másik az itt nyugvó ismeretlen kato-
náknak.

A Városszépítõ és Hagyományõrzõ Egye-
sület volt a Hõsök tere megújításának kez-
deményezõje. Az emlékmûegyüttes a Kár-
pát-medencét formázza, s így is lett tájolva.
Körben a magyar történelem jeles esemé-
nyeit megörökítõ kövek állnak. Ezek közt
a legszebb, államalapító királyunk, Szent
István dombormûve a millenniumi évfor-
dulót idézi. A félkör fókuszában egy to-
rony, a megszabadulás tornya emelkedik a
magasba egy kõharanggal a tetején.
A torony oldalán idézet olvasható, Csa-
nády Sándor, a sárbogárdi reálgimnázium
igazgatójának 1926-ban az akkori képvise-
lõ-testület ülésén a gimnáziumot meg-
szüntetõ határozata után elhangzott mon-
data, amely így szól: „Az egyetértés a kis
dolgokat megnöveli, az egyenetlenkedés a
nagy dolgokat is romba dönti.”. E torony
tetején az érckakastorzó Szabó Imre nyu-
galmazott református lelkész könyvének
borítójáról való, és a lelki ébredést, az egy-
más iránti szeretetnek és tiszteletnek a
szükségességét hirdeti.
Ez az a pont, a bogárdi millenniumi emlék-
mûegyüttes megszületése, ami az életünk-
ben lezárja azt a kort, amelybe én is bele-
születtem, s amelyben saját létezésem elsõ
hatvan évét e kor tanújaként megéltem.
Az ezredforduló körüli évek különös tör-
ténései: a napfogyatkozás, a bogárdi árvíz,
az ikertornyok ledõlése Amerikában, és
ami utána következett a tágabb világunk-
ban és a saját életemben is, már egy új kor-
szakhoz tartozik.
Mi jellemzi ezt az új kort? Az emlék-
mûegyüttes sok rejtett szimbóluma hor-
dozza ennek üzenetét. A tornyon látható,
keresztre feszülõ színes emberalak Si-
mone Weil gondolatát idézi a létezés való-
di természetérõl: „Mezítelenül keresztre
feszítve élni!” Az emlékmûegyüttes köze-
pén álló sámánoltár, a padozat járólapjai-
ban a csont- és cseréptöredékek, történel-
mi múltunk körben álló stációi, s a mindezt
körülölelõ Kárpát-haza együtt hordozzák
a világunkban lassan kibontakozó lelki éb-
redés üzenetét. Ebben semmivé foszlik
mindaz, ami elválaszt bennünket, s szét-
téphetetlen láncnál erõsebb kötelékké szi-
lárdul, ami bennünket összefûz. Az új kor
magában hordozza annak reményét, hogy
visszavesszük, szeretettel magunkba fo-
gadjuk megtagadott múltunkat. Így válik
az a múlt valóságosan a létezésünk alapjá-
vá, olyan erõvé, amiben megnyilvánulhat
szabadon itt és most, a jelen pillanatban lé-
tünk igazi értelme.
Vége a sorozatnak.

Hargitai Lajos
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A következõ napokban is folytatódik a változékony,
pénteken többfelé csapadékos idõ, majd a hétvégétõl
fokozatos melegedés kezdõdik. Csütörtökön dél, délke-

let felõl megközelíti hazánkat egy mediterrán ciklon, hatására fõként az Alföldön lehet
több a felhõ, és itt kisebb esõ, vagy zápor is kialakulhat már, másutt még néhány órára ki-
süthet a nap. Péntekre virradó éjszaka már hazánk nagy részén erõsen felhõs, borult idõ
valószínû, és többfelé alakulhat ki kisebb esõ, vagy zápor. Napközben felszakadozik a fel-
hõzet, ekkor már csak elszórt záporokra lehet számítani. A hétvégén napos, változóan
felhõs idõre van kilátás, északkeleten lehet több felhõ és elsõsorban arrafelé lehetnek fu-
tó záporok is. Hétfõn nyugaton és északon lehetnek záporok. A hõmérsékletek az idõ-
szak elején többnyire 20 fok körül szóródnak, majd a hétvégétõl határozott melegedés
kezdõdik, hétfõn az ország nagy részén már 25 fok fölé is emelkedhet a csúcshõmérsék-
let, sõt néhol akár a 30 fokot is megközelítheti a hõmérõ higanyszála.

www.metnet.hu

Rakott mexikói üvegtálban
Hozzávalók: 0,5 kg darált sertéshús, 250 g
rizs, 450 g mexikói keverék (mirelit vegyes
zöldség), fûszersó ízlés szerint (mexikói),
450 g tejföl, 1 db vöröshagyma, só, bors,
fûszerpaprika és négyszínû bors ízlés sze-
rint, 5 dkg sajt, 1 ek ételízesítõ, 1 ek vaj, 2
ek napraforgóolaj.

A rizst bõ vízben 1 ek ételízesítõvel meg-
fõzzük. Közben egy másik lángon 1 ek va-
jon megpároljuk a zöldségkeveréket. Egy
harmadikon pedig 2 ek olajon párolt hagy-
mán elkészítjük a darált husit. A húst fû-
szerezzük egy fél csomag mexikói fûszer-
keverékkel, csipet sóval és kis pirospapri-
kával, majd 1,5 dl vízzel felengedve párol-
juk úgy, hogy egy kis szaft maradjon rajta.
Vajjal kikent üvegtálba õrlünk egy kis szí-
nes borsot, rétegezzük a rizst, rá a zöldség-
keveréket (2 kanálnyi kivételével), aztán a
darált húst. A tejfölt összekeverjük egy csi-
pet sóval, a megmaradt zöldségkeverékkel
és egy kis négyszínû borssal. Lekenjük vele
egyenletesen a tálba halmozott alapanya-
gokat, aztán egy jó nagy marék reszelt sajt-
tal beterítjük az egészet. Elõmelegített sü-
tõben összesütjük, míg a sajt aranybarnára
pirul a tetején.

Petrezselymes tojásfasírt
Hozzávalók: 10 db tojás (9+1 nyersen a
végén), 4 db zsemle, 1 kis db vöröshagyma,
1 csokor petrezselyem (minél több, annál
jobb), 3 gerezd fokhagyma, 1 bögre zsem-
lemorzsa (hempergetéshez és esetleg a
masszába), só ízlés szerint.

A zsemléket áztassuk tejbe, vagy vízbe. A
hagymát vágjuk apróra, vagy reszeljük le.
Kevés olajon dinszteljük meg, majd a fel-
vert 9 tojást (ha nagy tojásaink vannak, ele-
gendõ 8 is) öntsük rá, és kemény rántottát
süssünk belõle. Már a rántottát is sózzuk
meg kicsit. Amikor elkészül a hagymás
rántotta, krumplinyomóval törjük össze.
Alaposan csavarjuk ki a zsemléket és ke-
verjük a tojáshoz a többi hozzávalóval
együtt: egy nyers tojás, fokhagyma, aprí-
tott petrezselyem, só, bors. Alaposan dol-
gozzuk össze, formázzunk belõle gombó-
cokat, amiket lapítsunk el kicsit és forgas-
suk zsemlemorzsába. Ha úgy érezzük, túl
lágy a massza, még keverhetünk hozzá ke-

vés zsemlemorzsát, de inkább legyen lá-
gyabb, mint kemény.
Forró olajban süssük aranybarnára mind-
két oldalát.

Brokkolis–sajtos
sült burgonyapüré

Hozzávalók: 6-8 db közepes méretû burgo-
nya, 1 tömlõs sajt, 1 dl habtejszín, só, fehér
bors, 1 kisebb brokkoli, 2-3 ek vaj, 1/2 dl
tej, 5 dkg trappista sajt.

Meghámozzuk a burgonyát, és megpucol-
juk a brokkolit. A burgonyát puhára fõz-
zük, és összetörjük, majd elkeverjük a vaj-
jal és a tejjel, végül sózzuk, borsozzuk. A
brokkolit félig puhára megfõzzük, azaz
elõfõzzük. A cseréptálban elsõként elosz-
latjuk a burgonyapürét, majd rászórjuk a
brokkolit, és végül leöntjük a folyékony
sajtból és tejszínbõl összekevert öntettel.
Elõmelegített sütõben 180 fokon, körülbe-
lül 15-20 percig sütjük, végül reszelt sajttal
megszórva 10 percig pirítjuk.

Szilvás–mákos szelet
Hozzávalók: 15 dkg darálatlan mák (1
bögrényi mák), 1 bögre cukor, 2,5 bögre fi-
nomliszt, 12 g sütõpor, 2,5 dl tej (1 bögre),
2,5 dl napraforgóolaj (1 bögre), 3 db tojás,
1 csipet só, 20 db szilva.
Kapcsoljuk be a sütõt 200 fokra. A hozzá-
valók kiméréséhez 2,5 decis bögrét szok-
tam használni. A szilvát magozzuk ki, és
vágjuk negyedekbe. De hagyható félbe is.
A szilva kivételével az összes többi hozzá-
valót keverjük csomómentesre, és öntsük
egy sütõpapírral bélelt, nagy gáztepsibe
(40x36 cm). Rakjuk meg a tészta tetejét a
szilvaarabokkal. Kb. 20-25 perc alatt meg-
sül az elõmelegített sütõben, de végezzünk
elõtte tûpróbát. Miután langyosra hûlt,
megszórhatjuk porcukorral.

Heti idõjárás

NAGYMAMA RECEPTJEI

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

Szeptember 11., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet
13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Testületi ülés
23.00 és 0.00 Lapszemle

Szeptember 12., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00
Sport: VAX Kézilabdatábor Tápiószentmárton-
ban 1. rész (~75p) 13.00 Lapszemle 14.00 Tes-
tületi ülés 18.00 Lapszemle 19.00 Évnyitó a Mé-
szölyben (20p), Interjú Viasz Zoltán furulyakészí-
tõvel (53p) Sáregres hazavár (70p) 23.00 és
0.00 Lapszemle

Szeptember 13., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Testü-
leti ülés 14.00 Évnyitó a Mészölyben (20p), In-
terjú Viasz Zoltán furulyakészítõvel (53p)
Sáregres hazavár (70p) 18.00 Heti híradó 19.00
Hitélet: Evangélikus lelkészszentelés (ism. 72p)
23.00 és 0.00 Heti híradó

Szeptember 14., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hit-
élet: Evangélikus lelkészszentelés (ism. 72p)
13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Interjú Németh
Róbert motorossal (~15p), Jótékony sportnap
Pálfán (ism. ~50p), Vadásznap Alapon (ism.
86p) 23.00 és 0.00 Heti híradó

Szeptember 15., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport:
VAX Kézilabdatábor Tápiószentmártonban 1.
rész (~75p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00
Testületi ülés 23.00 és 0.00 Heti híradó

Szeptember 16., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 In-
terjú Németh Róbert motorossal (~15p), Jóté-
kony sportnap Pálfán (ism. ~50p), Vadásznap
Alapon (ism. 86p) 13.00 Heti híradó 18.00 Lap-
szemle élõben 19.00 Sport: VAX Kézilabdatábor
Tápiószentmártonban 2. rész (~85p) 23.00 és
0.00 Lapszemle

Szeptember 17., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00
Sport: VAX Kézilabdatábor Tápiószentmárton-
ban 2. rész (~85p) 13.00 és 18.00 Lapszemle
19.00 Hitélet: Evangélikus lelkészszentelés
(ism. 72p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

***

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

MÛSORA
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Egy gól és más…
Sárszentmiklós II.–Seregélyes 1-0 (1-0)

Sárszentmiklós: Plézer N. – Somogyi L.,
Horváth I., Juhász I., Szakács S., Bogdán
A., Bartók Z., Szabó Z., Krajcsovics P., Ko-
vács D., Majláth H.
Csere: Rigó L., Simon Á., Csikós G., Tóth
G., Mádi L., Fekete J., Dombi Z.
Edzõ: Pajor László.
Seregélyes: Ács R. – Kovács J., Druzsin M.,
Rapali M., Kovács N., Miklós K., Szurov-
jcsák L., Benczik A., Szurovjcsák R., Zsi-
lovics D., Májer Gy.
Csere: Dezsõ P., Penczel S., Ladányi N., Im-
re Zs., Szabó F., Benczik K.
Sárga lap: Somogyi L., Juhász I., Kovács
D., ill. Ács R., Miklós K., Szurovjcsák R.
Már a 4. percben megszerezte a vezetést a
hazai csapat. Egy gyors baloldali támadás
után Krajcsovics P. ugrott ki és 14 méterrõl
a hosszú sarokba lõtt, 1–0. A 24. percben
Majláth végzett el szabadrúgást a kaputól
20 méterre. A jól helyezett lövést Ács R.
remek védéssel hárította. A 36. percben
Bogdán A. lövésre szánta el magát és a lab-
da a felsõ kapufán csattant. Sok hibával
játszott mindkét csapat az elsõ félidõben.
A 48. percben veszélyes támadást vezetett
a Seregélyes. 25 méterrõl Benczik A. bal
sarokba tartó lövését Plézer N. kiütötte. A
berobbanó Szurovjcsák L. 3 méterrõl is-
mételt, Plézer bravúrral hárított. Kraj-
csovics P. a 68. percben 16 méterrõl az ol-

dalhálóba lõtt. A 78. percben Fekete J. hú-
zott el a jobb oldalon, beadását a védõk a
gólvonalról mentették. A félidõ további
része a Sárszentmiklós II. mezõny fölénye
ellenére már eredménytelenül telt. A ko-
rán megszerzett góllal a hazaiak kerültek
ki gyõztesen az alacsony színvonalú mér-
kõzést hozó összecsapásból.
Jók: Horváth I., illetve Benczik A.

Sárszentmiklós Öregfiúk–
Káloz Öregfiúk 8-1 (5-0)

Sárszentmiklós: Szilágyi B. – Emperger J.,
Palotás P., Németh A., Tóth A., Kelemen
B., Killer G., Deák G., Csendes I., De-
recskei J., Már L.
Csere: Vereczkei J., Csuti 2., Lipõcz A., Tóth
2, Horváth I., Örkényi A.
Góllövõk: Deák G. (2), Palotás P., Tóth A.
(2), Tóth Z., Csendes (2) ill. Varjú Gy.
A megyei II. osztályú mérkõzés elõtt leját-
szott öregfiúk mérkõzése sok szép góllal
hangolta a nézõket. A gyõzelem ilyen
arányban is megérdemelt. A csapat pont-
veszteség nélkül vezeti a tabellát.
Jók: Emperger J., Deák G., Csendes I.

Sárszentmiklós–Pátka U16 4-1 (4-0)

Sárszentmiklós: Deák Zala – Lakatos
Krisztián, Gyökér Kristóf, Lukács Zoltán,
Vitéz–Móré Gergõ, Bögyös Bengedúz Gé-
za, Erdélyi Adorján, Fekete András, Ju-

hász György, Ambrózi Miklós, Killer Gá-
bor.
Csere: Kasza Máté, Brúzsa Tamás, Gábris
Róbert, Emperger Ferenc, Gábris Zoltán,
Kovács Ferenc Imre.
Edzõ: Bezerédi Ádám.
Góllövõk: Lakatos K., Juhász Gy., Gyökér
K., Fekete A. ill. Horváth T.
A széltõl támogatott elsõ félidõben jó já-
tékkal, meggyõzõ fölénnyel játszó fiatalja-
ink négygólos vezetést szereztek. A máso-
dik félidõben többet támadott Pátka csa-
pata, de csak szépíteni sikerült.
Jók: Erdélyi A., Ambrózi M.

Mór U19–Sárszentmiklós U19 1-2 (0-1)

Sükösd G. és Nagy Á. góljával nagyszerû
gyõzelem idegenben.

Mór–Sárszentmiklós 0-0

A megyei I. osztályú csapatunk Mórról ér-
tékes pontot hozott.

Hétvégi sportmûsor:

Szeptember 12. (szombat) 10 óra: Sár-
szentmiklós U19–Sárosd U19
16 óra: Kulcs–Sárszentmiklós II. (Kulcs)
16 óra: Szabadbattyán Ö. F.–Sárszent-
miklós Ö. F. (Szabadbattyán)
Vasárnap 10 óra: Pákozd U16–Sárszent-
miklós U16 (Pákozd)
16 óra Sárszentmiklós–Sárosd
Szurkoljunk együtt csapatainknak!

Szántó Gáspár

SÍC – hírek, eredmények
Egyesületünkbõl három fõ versenyzõ vett részt hétvégén a Rá-
koskeresztúri Községi Sport Kör Íjász Szakosztálya által rende-
zett RÁKOSMENTE 1. KUPA elnevezésû pályaíjászversenyén.
Helyezéseink az olimpiai férfiak között: Katona Alex 2. hely, Gi-
licze László 4. hely, Horváth Attila 11. hely.
Egyesületünkbe továbbra is várjuk az íjászat iránt érdeklõdõ
„öregeket” és ifjakat, hölgyeket és férfiakat. Olimpiai reflexíj fel-
szerelést biztosítunk.

(Saját történelmi, longbow, vadász, csigás és olimpiai íjjal rendel-
kezõk jelentkezését is várjuk.)

Sárréti Íjász Club Sárbogárd

Egyesületünk elérhetõ: lgilicze@tolna.net.
Egyesületünkrõl többet megtudhattok és tájékozódhattok a
sic.hupont.hu oldalon.

Balról Horváth A., Gilicze L., Katona A.

A képen Alex a 2. helyen
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MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete

2015. szeptember 11-én (pénteken)
9 órakor ülést tart.

Az ülés helye: a polgármesteri hivatal díszterme,
Sárbogárd, Hõsök tere 2.

Napirend:
1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekrõl, in-
tézkedésekrõl. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlá-
sáról.
2. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról.
Elõadók: a végrehajtásért felelõsök.
3. A Sárbogárdi Zengõ Óvoda beszámolója tevékenységérõl, a
személyi, tárgyi feltételekrõl, a következõ nevelési évre való
felkészülés teendõirõl.
Elõadó: polgármester.
4. A képviselõ-testület bizottságainak beszámolója az éves
munkáról.
Elõadók: a bizottságok elnökei.
5. Tájékoztató Sárbogárd Város Önkormányzata 2015. évi gaz-
dálkodásának elsõ félévi alakulásáról.
Elõadó: polgármester.
6. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésérõl szóló 3/2015.
(11. 26.) önkormányzati rendelet módosítása.
Elõadó: jegyzõ.
7. A nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz begyûj-
tésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 16/2013. (11. 13.)
önkormányzati rendelet módosítása.
Elõadó: jegyzõ.
8. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelé-
si helyi közszolgáltatásról szóló 30/2015. (VI. 24.) önkormány-
zati rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet megalkotá-
sa.
Elõadó: jegyzõ.
9. Az önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakor-
lásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének
egyes szabályairól szóló 18/2004. (IV. 9.) önkormányzati ren-
delet módosítása.
Elõadó: jegyzõ.
10. Döntés a Sárbogárd 1805/2 hrsz.-ú ingatlan értékesítésérõl.
Elõadó: polgármester.
11. Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíj
pályázat 2016. évre.
Elõadó: polgármester.
12. Önkormányzati lakások bérleti díjának megállapítása.
Elõadó: jegyzõ.
13. Gyepmesteri feladatok ellátására kötött vállalkozói szerzõ-
dés módosítása.
Elõadó: polgármester.
14. Tájékoztató az elõirányzatok és a tartalék alakulásáról.
Elõadó: jegyzõ.
15. Bejelentések.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

TÉRÍTÉSI DÍJAK BESZEDÉSE
Szeptember hónapban az alábbi idõpontokban kerül sor a térí-
tési díjak beszedésére

Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola:
szeptember 14. (hétfõ) 7.45–16.30
szeptember 21. (hétfõ) 7.45–11.30

Sárszentmiklósi Általános Iskola:
szeptember 15. (kedd) 7.45–16.30
szeptember 22. (kedd) 7.45–11.30

Sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium:
szeptember 16. (szerda) 7.45–16.00
szeptember 23. (szerda) 7.45–11.30

Szent István Általános Iskola:
szeptember 17. (csütörtök) 7.45–9.30
szeptember 24. (csütörtök) 9.00–10.00

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola
szeptember 17. (csütörtök) 10.00–11.30
szeptember 24. (csütörtök) 7.45–8.30

Pótbefizetés:
szeptember 28-án, hétfõn, a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal
fsz. 13. számú irodájában.

MUSTGÁZ – VESZÉLYES IS
LEHET A SZÜRETI IDÕSZAK

Ha õsz, akkor szüret, ha szüret, akkor pedig kezdetét veszi a
borkészítés is, amelynek jellemzõ veszélyforrása a gyakran em-
beréletet is követelõ mustgáz. Évente körülbelül egy tucatszor
riasztják a tûzoltókat mustgáz miatt, és sajnos nem múlik el év
úgy, hogy valaki ne veszítené el az életét mustgáz okozta bal-
esetben.
A mustgáz nem más, mint a must erjedése során keletkezõ
szén-dioxid. Ez a gáz színtelen, szagtalan, a levegõnél másfél-
szer nehezebb, zárt térben a levegõt kiszorítva, a padlótól fog-
va tölti fel a helyiséget. A közhiedelemmel ellentétben ez a gáz
nem mérgezõ, de mivel kiszorítja a levegõt, oxigénhiányos álla-
potba kerül, aki mustgázzal teli zárt helyen tartózkodik. Ez
szédülést, álmosságot, eszméletvesztést, végül pedig fulladá-
sos halált okozhat.
A mustgázzal kapcsolatos pincebalesetek egy kis odafigyelés-
sel megelõzhetõek. A borospincét üzemeltetõk gondoskodja-
nak a pincék szellõztetésérõl, a hordókat pedig, ha lehet, igye-
kezzenek nagy térben elszórva elhelyezni. A legjobb megoldás
a balesetek megelõzésére szén-dioxid-érzékelõk telepítése.
Mindemellett alkalmazható a jól ismert gyertyás módszer is,
csak nem a közhiedelemben ismert változatban. Ha a pincében
a szén-dioxid-koncentráció eléri a 10 %-ot, már eszméletvesz-
tést, késõbb pedig fulladásos halált okozhat. A gyertyaláng ez-
zel szemben csak 14 %-os mustgáz-koncentrációnál alszik ki.
Ezért az égõ gyertyát ne kézben tartva, hanem egy rúdhoz rög-
zítve, derékmagasság alatt tartva menjenek le a pincébe. Ha a
gyertya lángja kialszik, nincs elegendõ oxigén a helyiségben,
azonnal el kell hagyni a pincét, mert életveszélyes ott tartóz-
kodni.
Mustgáz miatt bekövetkezett balesetnél kizárólag sûrített le-
vegõs légzõkészüléket viselõ ember segítsen, ellenkezõ eset-
ben a segítõ is áldozattá válhat. A különbözõ gázálarcok, gáz-
maszkok viselése nem nyújt védelmet. Veszély esetén hívja a
katasztrófavédelmet a 105-ös segélyhívó számon!

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ
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Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb

médiafigyelõje, az

»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.

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

Email: ugyfelkapcsolat@observer.hu

MEGHÍVÓ

XVI. FEJÉR MEGYEI
POLGÁRÕRNAP
2015. szeptember 27.

A Fejér Megyei Polgárõr Szövetség elnöksége,
Alap Község Önkormányzata és az

Alapi Polgárõr Egyesület nevében tisztelettel meghívjuk
Önt a 2015. szeptember 27-én (vasárnap), Alapon

megrendezésre kerülõ XVI. Fejér Megyei Polgárõrnapra.

Helyszín: Alap, Kazsoki tanya 1.
(vadászház).

Fõvédnök: dr. Simon László,
Fejér megyei kormánymegbízott.

Védnökök: dr. Túrós András,
az Országos Polgárõr Szövetség elnöke,

Varga Gábor országgyûlési képviselõ.

Program
7.30–9.30 regisztráció, jelentkezés a versenyekre

(fõzõverseny hozott alapanyagból);
9.00–9.30 térzene – Sárbogárdi Fúvószenekar;
9.30–10.00 a mazsorettcsoport mûsora, Dunaföldvár,

egyesületek bevonulása;
10.00–11.00 megnyitó, kitüntetések, díjak átadása;
11.00–11.45 a Mezõföld Népi Együttes, Alap

és a Kistücskök csoportjának mûsora, Alap;
11.45–12.00 az Alapi Integrált Szociális Intézmény

lakóinak és dolgozóinak mûsora;
11.00–12.00 ügyességi versenyek, vetélkedõk;
12.00–12.45 ebéd, „Jó ebédhez szól a nóta!” –

Csuti Csaba énekes elõadása,
a fõzõverseny zsûrizése;

13.00–15.00 Belly Kids hastánccsoport (Sárbogárd),
Németkéri Német Nemzetiségi Tánccsoport,
Ten Dance tánccsoport (Alap),
Black Horse Country Club (Sárbogárd),
Vándorok Táncszínház (Pálfa);

15.00–16.00 Márió – A harmonikás;
16.15-tõl versenyek értékelése, tombola,

a rendezvény zárása.
A nap folyamán: kézmûves-bemutatók, kiállítások, vásár, rendõrsé-
gi bemutatók, katasztrófavédelmi bemutatók, motoros siklóer-
nyõ-bemutató, hõlégballon-bemutató, ugrálóvár, pónilovaglás, ko-
csikázás, egész napos büfé.
Részvételi szándékát szíveskedjék jelezni szeptember 21-éig a kö-
vetkezõ elérhetõségen: Rompos Mihály, a polgárõregyesület elnö-
ke, 06 (30) 698 7544.

MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzata

sok szeretettel meghívja Önöket az

IDÕSEK VILÁGNAPJA
alkalmából szervezett városi

rendezvényre.

Idõpontja: 2015. október 1. 15.00 óra.

Helyszíne: a polgármesteri hivatal díszterme.

Ünnepi köszöntõt mond: dr. Sükösd Tamás polgármester

Az ünnepi mûsorban közremûködnek
a Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola tanulói.

Minden idõs, nyugdíjas lakost sok szeretettel várunk!

KISLÓKI FALUNAPKISLÓKI FALUNAP
A rendezvény helyszíne és idõpontja:

Kislók, Faluház
2015. szeptember 12.

Programok
14.00 dr. Sükösd Tamás polgármester beszéde
14.20 hastáncbemutató
15.00 az Abai Fúvószenekar elõadása
16.00 a Sárosdi Dalkör elõadása
17.00 Komor László bábmûvész elõadása
18.00 sárbogárdi táncegyüttes elõadása
19.45 Éder Gabee-koncert
21.00 utcabál – zenél: Rozgonyi Tibor
23.00 tombolasorsolás

Egész nap kirakodóvásár, vattacukros,
ugrálóvár és fagyi várja a látogatókat!

Kicsiket, nagyokat, idõsebbeket, fiatalabbakat,
egyszóval MINDENKIT

sok szeretettel várunk a rendezvénysorozatra!

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke eseményeirõl
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FOGSORJAVÍTÁS 06 25 468 556, 06 70 382 8512

GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása 06 30 440 5790

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

AUTÓMENTÉS, AUTÓSZÁLLÍTÁS 06 20 3426 091

SÁRBOGÁRD KÖZPONTJÁBAN,
négylakásos TÁRSASHÁZBAN,

FELÚJÍTOTT LAKÁS ELADÓ 06 20 405 7366

AUTÓMENTÉS, AUTÓBÉRLÉS, KÉSZPÉNZES
AUTÓFELVÁSÁRLÁS 06 20 424 7728 SEBAFER KFT.

M6-os autópályán Dunaújvárosnál
OMV-TÖLTÕÁLLOMÁS

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

PARASZTHÁZ ELADÓ 06 25 626 625

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

MÛSZAKVEZETÕ, GÉPBEÁLLÍTÓ MUNKATÁRSAT
KERESÜNK, mûanyagiparban való jártasság, gépészeti,

villanyszerelõi végzettség elõnyt jelent.
Jelentkezni: kozpont@sarretplast.hu e-mail címen,

fényképes önéletrajzzal, vagy személyesen
Sárbogárd, Ady E. út 229-231. szám alatt.

FAGYASZTÓ ELADÓ!
Árpád-lakótelep 24/2. 1. em./3. 06 25 626 691

200x180-as fejtámlás Cardo FRANCIAÁGY
Billerbeck RUGÓS MATRACCAL

JÓ ÁLLAPOTBAN ELADÓ. Érdeklõdni: 06 70 379 2012

KERTÉPÍTÉSI MUNKÁLATOKRA
SZAKKÉPZETT MUNKAERÕT KERESEK,

B-kategóriás jogosítvány követelmény. 06 20 411 6895

KÕMÛVES BRIGÁD MUNKÁT VÁLLAL,
több mint 25 éves munkatapasztalattal.

Szerszámokkal és gépkocsival.
Ár megegyezés szerint. Hívjon bizalommal!

06 30 236 9926

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

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

Irodahelyiség kiadó! Érdeklõdni: 06 (20) 4377 036

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

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

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

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

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

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

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

Fehér borszõlõ eladó 06 (20) 944 5087

Hatfiókos Zanussi fagyasztó eladó 06 (30) 619 5399

Mozgóárus boltba agilis munkatársat keresek 06 (70) 255 0088

Eladó egy fa kukoricamorzsoló villanymotorral 15.000 Ft-ért. 06 (30) 347
3767

Eladó Whirlpool külön fagyasztós hûtõszekrény 10.000 Ft-ért, teatûzhely
10.000 Ft-ért, kétaknás román kályha 10.000 Ft-ért, valamint egy antik
Singer varrógép 12.000 Ft-ért. 06 (20) 405 7366

APRÓHIRDETÉSEK

KARATEEDZÉSEK
indulnak kezdõk és haladók részére

Németh Attila 6 dan JKA-mester
vezetésével

Sárbogárdon, a Mészöly Géza
Általános Iskola tornatermében.

Jelentkezés a helyszínen
szeptember 7-én, 18 órától,

illetve telefonon: 06 (20) 9270 985

LAKOSSÁGI FÓRUM
Nedoba Károly képviselõ lakossági fórumot tart
2015. szeptember 11-én, pénteken, 16 órakor

a József Attila Mûvelõdési Központban.

Mindenkit szeretettel vár!

FELHÍVÁS
TEREMLABDARÚGÓ-

BAJNOKSÁGRA
A VÁROSI TEREMLABDARÚGÓ-BAJNOKSÁGRA

AZ ELÕZETES NEVEZÉS HATÁRIDEJE:

2015. SZEPTEMBER 15.!
A bajnokságot csak tíz csapat nevezése esetén indítjuk. A befi-
zetendõ összegrõl az indulni kívánó csapatokat késõbbi idõ-
pontban tájékoztatjuk, az iskola igazgatójával történõ egyezte-
tés után.
Elõzetesen nevezni a 06 (30) 581 2047, 06 (30) 301 6321-es tele-
fonszámokon lehet.

Szervezõk
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Készüljünk fel az õszi náthaszezonra!
Õsszel sok kisgyermek kerül bölcsõdébe, óvodába. A megszokott otthoni környezet után az új közösségben a kicsik sok, koráb-
ban ismeretlen kórokozóval is találkoznak, s ez próbára teheti a szervezetüket. Az immunrendszer éréséhez fontos, hogy bizo-
nyos fertõzéseken átessenek, de hogyan segíthetünk, hogy elkerüljük a gyakori náthás, megfázásos tüneteket?

Õsztõl tavaszig orrfolyás
Az édesanyák gyakori panasza, hogy a bölcsõde-, vagy óvodakez-
déssel szinte egy idõben a gyermek náthás, köhög és ez az állapot
tartósan, akár hónapokig is tart. A nátha szövõdményeként meg-
jelennek a súlyosabb alsó és felsõ légúti fertõzések is. A kicsi nyû-
gös, az édesanya a folytonos munkahelyi hiányzások miatt egyre
feszültebb, nem kérdés tehát, hogy a gyermek immunrendszerét
jobb idõben felkészíteni a rá váró megpróbáltatásokra.

A közösség: kórokozók melegágya

A gyermekközösségekben a fertõzések viszonylag gyorsan terjed-
nek. Az egészen kicsik gyakran elfelejtkeznek a zsebkendõ hasz-
nálatáról, így egy-egy tüsszentés során is számos vírus és baktéri-
um kerülhet a levegõbe. A közösen használt játékokon is számos
kórokozó rejtõzhet. A gyerekek a felnõtteknél gyakrabban érin-
tik meg az arcukat, veszik a szájukba a kezüket, így a fertõzéseket
is könnyebben elkaphatják. A déli alvásidõben a kicsik egy magas-
ságban, szinte egymás mellett fekszenek, így egy-két köhögés és
tüsszentés is mindenkihez könnyebben eljut.

A felkészülést nyáron kezdjük

Az immunrendszer erõsítését a nyári hónapokban érdemes meg-
kezdenünk. Ilyenkor a természet bõségesen gondoskodik finom,
vitaminokban gazdag gyümölcsökrõl, melyek közül mindegyik
gyermek találhat kedvére valót. A külföldrõl importált gyümöl-
csöket korán szedik le, hogy ne induljon romlásnak a szállítás so-
rán, és eladható maradjon, mire a polcokra kerül. Gyermekek
számára válasszuk inkább a helyben termett, érett idénygyümöl-
csöket, melyek tápanyag-összetétele és vitamintartalma is jóval
magasabb.

Természetes immunerõsítõk

A gyermekek egyik kedvence a cseresznye, kimagozva már kiseb-
beknek is adhatjuk. Magas C-vitamin tartalma mellett sok vasat is
tartalmaz, ezzel is erõsítve a kicsik szervezetét.
A meggy fogyasztása magas antioxidáns-tartalma miatt elõnyös.
A málna alacsony energiatartalma mellett C-vitaminban gazdag
gyümölcs.
Az õszibarack magas vitamintartalma mellett az emésztést is
segíti.
A C-vitaminban gazdag eper magas rost- és víztartalma miatt tí-
zóraira, vagy uzsonnára, akár önálló étkezésként is fogyasztható.
A ribizlit enyhén savanykás íze miatt nem minden gyermek ked-
veli. Akik mégis élvezettel szedegetik az apró bogyócskákat a für-
tökrõl, sok C-vitaminhoz juthatnak.

A sárgabarack kiváló C-vitamin forrás és már két-három szem el-
fogyasztásával fedezhetjük napi A-vitamin szükségletünket is.
A sárgadinnye gazdag ásványi anyagokban és vitaminokban, a
benne található nagy mennyiségû béta-karotinnak köszönhetõen
hatékonyan növeli az immunrendszer ellenálló képességét a
gyulladásokkal szemben.

Plusz három jó tanács
az erõs immunrendszerért

1. Az egészséges táplálkozás mellett a kicsi nyáron minél több idõt
töltsön a szabadban. A friss levegõ mellett a napfény és a mozgás
jótékony hatását is használjuk ki annak érdekében, hogy az elõt-
tünk álló õszi, téli idõszakot kevesebb fertõzéssel vészeljük át.
2. A probiotikumok fontos szerepet játszanak a légúti betegségek
megelõzésében és kezelésében egyaránt. Nyár végén, még a kö-
zösségbe kerülés elõtt érdemes egy immunrendszer-erõsítõ kúrá-
val is kiegészíteni a felkészülést.
3. Stresszes idõszakban felnõttként is könnyebben megbeteg-
szünk. Az új közösségbe való beszokás bizony sok izgalommal is
jár, így különösen fontos, hogy a gyermek számára lehetõséget
biztosítsunk az új helyzet feldolgozására. Segítsük õt türelemmel,
munka mellett is alakítsuk ki úgy az idõbeosztásunkat, hogy a dél-
utáni, esti órákban közös játékot szervezünk. Hagyjunk idõt a pi-
henésre is. Elegendõ alvás hiányában a gyermekek a fertõzések-
kel szemben fogékonyabbá válhatnak.

Forrás: internet
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