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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

AKKOR
BESZÉL,

HA TILOS
(3. oldal)

HA
KÖNNYEZIK
A VESSZÕ

(13. oldal)

NE MARADJON
SZILVALEKVÁR

NÉLKÜL
(4. oldal)

Legjobb otthon
Suhant velünk a busz az osztrák tájakon,
városkákon át. Irigykedve legeltettem a
szemem a kulturált jóléten, s közben el-
képzeltem, mi lenne, ha itt élnék. A racio-
nális ész, persze nem nyughat, pontról
pontra levezette, hogy ez miért nem kivite-
lezhetõ. Pontosabban, nincs akadálya an-
nak, hogy fogja magát az ember, és elköl-
tözzön egy mesésnek látszó helyre, de
mindennek ára van, új életet kell kezdeni
ismeretlen közegben, közösségben, kultú-
rában, nyelvben. S elõbb-utóbb kiderül: ott
sem minden fenékig tejfel.

Újságnyelvre lefordítva: vágyik az ember
Tadzsikisztánból Afganisztánba, Afga-
nisztánból Németországba, Magyaror-
szágról Ausztriába, de a – tágabb értelem-
ben vett – meredek szakadékokkal, szûk és
rázós halálutakkal csak a helyszínen szem-
besül.
A világlátásban a legjobb a hazatérés, hogy
felfrissült szemlélettel tekinthetünk körbe
magunk körül, és a jó gyakorlatokat itthon
a magunk javára hasznosíthatjuk.
Mindenütt jó, de legjobb otthon. A legjob-
bá mi tehetjük.

Hargitai–Kiss Virág

Boszorkánykonyha SáregresenBoszorkánykonyha Sáregresen

Virággal díszített kocsikVirággal díszített kocsik
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NAPLÓ
A sárbogárdi képviselõ-testület szeptem-
ber 11-ei nyílt ülése 9 fõ részvételével zaj-
lott, gyors ütemben.
Az ülés elején egyperces néma felállással
adóztak az önkormányzati alapítású lap el-
hunyt munkatársa, Alpek Zoltán Imre, va-
lamint a két ciklusban is képviselõként te-
vékenykedõ Dömök Péter emlékének.
Dr. Sükösd Tamás polgármester többek
között a következõkrõl számolt be az el-
múlt idõszak eseményei között: augusztus
26-án a Fejér Megyei Közgyûlés ismét dön-
tött a felsõoktatási kollégiumi helyekkel
kapcsolatban, és örömteli, hogy egy volt
sárbogárdi tanulónak tudtak segíteni. Au-
gusztus 31-én záró ellenõrzés volt a kerék-
párút terveinek elkészítésére vonatkozó
pályázat tekintetében. Ugyanekkor az elsõ
sikeres KEOP-pályázat kivitelezõjével tár-
gyaltak. Szeptember elején egy lehetséges
befektetõvel majdnem egész napos tárgya-
lást folytattak Varga Gáborral együtt. A
vízminõség-javításra 70 millió Ft-nyi
összeget nyertek, így 2016-ban el tud indul-
ni a beruházás a megvalósítás útján. Szep-
tember 10-én a rendõrkapitány azt a tájé-
koztatást adta, hogy az egyenruhás rendõri
állomány 45 %-a teljesít szolgálatot Rösz-
kén, és a bûnügyi osztály jelentõs része is a
déli vidéken van, de a sárbogárdi kapitány-
ság mûködése nincs veszélyben. A Var-
ga-temetõnél tervezett parkolóhoz szük-
séges telekvásárlás éppen zajlik. A busz-
közlekedéssel kapcsolatban jelentõs ösz-
szeget, közel 3 millió Ft-ot nyertek a szol-
gáltatóval közös pályázaton.

Nyertes pályázatok
gyógyászati eszközökre

Érsek Enikõ az egészségügyi és szociális
bizottság döntésérõl tájékoztatta a testüle-
tet, miszerint gyógyászati eszközökre hár-
man pályáztak. A LÁRKE 92 ezer Ft-nyi, a
mozgássérültek egyesülete 95 ezer Ft-nyi,
a Csipike Egyesület 211 ezer Ft-nyi össze-
get kapott.

Óvodák maximumon

A Sárbogárdi Zengõ Óvoda beszámolója
kapcsán dr. Sükösd megjegyezte: a beszá-
moló részletes és alapos. Jó színvonalú
szakmai munka folyik 4 telephelyen, 17
csoportban. A mûködési engedélyben
meghatározott létszám maximumán mû-
ködnek az óvodák, összesen 414 gyermek
van. Ezért bõvítésen szükséges gondol-
kodni 1-2 éven belül.
A Bejelentések címû napirendi pontnál
döntés született az óvodai csoportok lét-
számának növelésérõl, melyet a gyerme-
kek száma indokol. A jogszabály szerint 20
%-kos eltérés lehetséges.

Idõarányos gazdálkodás

Elfogadták a bizottságok beszámolóit, il-
letve a 2015. év elsõ félévi gazdálkodásáról
szóló beszámolót is. Ez utóbbihoz kiegé-
szítésképpen dr. Sükösd elmondta: a költ-
ségvetés elsõ féléve idõarányosnak tekint-
hetõ. A mûködési célú támogatások 53
%-on, a közhatalmi bevételek 54 %-on áll-
nak. Az iparûzési adót következetesen sze-
dik be. A gépjármûadó 40 %-a marad a te-
lepülésen, a többi az állami kasszába megy.
50-60 %-ban teljesült több bevételi terület
is. Az étkeztetési kiadások 49 %-on állnak,
amit a második félévben befolyásolni fog
az ingyenes étkezés. Nem fogja meghalad-
ni a 10 %-ot azok száma, akik fizetni fog-
nak a nevelési–oktatási intézményekben
az étkezésért. Felszíni csapadékvíz-elveze-
tésre szerettek volna pályázatot benyújta-
ni, de sajnos nem jelent meg ilyen jellegû
kiírás.

Igazítások

Módosították a költségvetési rendeletet,
ami rutinszerû igazításnak, aktualizálás-
nak tekinthetõ. Mint azt a polgármester
megjegyezte: bérkompenzációs rendelet-
módosításnak is nevezik ezt, és az elnyert
pályázati pénzek is itt vonulnak keresztül.
Ezen kívül több korábbi rendeletet is pon-
tosítottak, módosítottak, mint például a
nem közmûvel gyûjtött szennyvízre vonat-
kozó illetve a hulladékkezelési rendeletet.
E módosításoknak a lakosságot érintõ
anyagi vetületük nincs.
A gyepmesterrel 5 évre kötött szerzõdés-
ben a kormányhivatal jogszabályi változá-
sokra hivatkozva kért pontosítást. A szol-
gáltatás folyamatosan megy, lényegi válto-
zás nincs.

Ingatlan értékesítésre

Döntöttek egy önkormányzati tulajdon-
ban lévõ, vasútállomás mögötti terület ér-
tékesítésérõl. A 234 m2, hosszúkás ingat-
lan közterületi kapcsolatokkal nem ren-
delkezik. 251.400 Ft-ért adnák el. Vélhetõ-
en gondozottabb képet fog mutatni, ha
lesz gazdája.

Bursa

A következõ évet érintõen hoztak döntést
a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat vo-
natkozásában. Ez egy országos alapítvány-
hoz kötõdõ, régóta kedvezõ fogadtatásban
részesülõ pályázat, amire Sárbogárd Vá-
ros Önkormányzata 800 ezer Ft keret-
összeget határozott meg korábban. Ez az
összeg elégségesnek bizonyult eddig is;
mindenkinek tudtak egyfajta ösztöndíjat
biztosítani. Adódott ugyan feszültség ab-

ból, hogy egy-egy tanulóhoz nem érkezett
meg idõben a pénz, de ez nem az önkor-
mányzaton múlt – fogalmazott a polgár-
mester –, mivel õk az alapítvány központi
számlájára utalják a pénzt, és onnan kerül
továbbutalásra a diákoknak.
Az oktatási, kulturális és sportbizottság
némi kiegészítéssel elfogadásra javasolta a
határozati javaslatot. A keretösszeg és a
pályázati feltételek nem változnak.

Nem emelnek

Nem emelik az önkormányzati lakások
bérleti díját.
Dr. Sükösd: Akik fizetik a bérleti díjat,
azoknak a jelenlegi teher is a teljesítõké-
pességük határán van, aki meg nem fizeti,
azzal meg kellett, illetve meg kell szüntetni
a jogviszonyt.

Bejelentések

A testület egy korábbi határozatának
visszavonására és a Sárbogárdi Hársfavi-
rág Bölcsõde alapító okiratának módosítá-
sa vált szükségessé.
Dr. Sükösd: A Magyar Államkincstárral
több formális és informális egyeztetésen
vagyunk túl, reméljük, most már meg fog
felelni az elvárásoknak az anyag.
Juhász János: Hogy lehet, hogy 10 ponton
kell módosítani?
Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ: Válto-
zott a jogszabály melléklete, de még egysé-
ges joggyakorlat nincs.
Dr. Sükösd: A kincstáros mondta, hogy az
egész megyében ez a helyzet.

Szelektív gyûjtés
Juhász: Az SZMSZ-nek eleget téve pró-
báltam a képviselõi fogadóórákat megtar-
tani. A tapasztalat igazolta, hogy nem iga-
zán volt érdeklõdés. Márciusban voltak
4-en, a következõn pedig senki. A Dózsa és
Esze Tamás utca sarkán van egy igen gazos
ingatlan, elhagyott épület. Kényszerkaszá-
lás és a tulajdonosok felszólítása szüksé-
ges. Az ÁFÉSZ tulajdonában lévõ kocsma
is elhanyagolt. A Szent István út 41. körül a
csihatagok még mindig ott vannak. Több
gaztemetõ van a Bem utcában is. Még nem
láttam a Százados utcában a kért zsákutca-
táblát. A Tüzér utcai szelektív edényeket
hova vitték?
Dr. Sükösd: egy új jogszabály szerint csak
üvegek számára lehet fenntartani ilyen szi-
geteket. A lakók is egyetértettek a szelek-
tív edények elszállításával, mivel sokan ar-
ra használták a szelektív hulladékszigetet,
hogy leborították a szemetüket. A szolgál-
tató anyagi okokból nem biztosított még a
háztartások számára szelektív hulladék-
gyûjtõ edényeket, ami országosan elterje-
dõ gyakorlat. Házhoz menõ szelektív hul-
ladékszállítást biztosít a szolgáltató, nap-
tárban közli, mikor melyik típusú szemét
kerül elszállításra. Fel kell hívni a szolgál-
tató figyelmét, hogy ebben erõsíteni kell a
kommunikációt.

Folytatás a következõ oldalon.
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Juhász: A Tüzér utca északi végén, az utol-
só 5-6 ház elõtt meg van süllyedve az asz-
falt, a derékszögû csatlakozás már egészen
leszûkült. A gyakorlókert kerítése remél-
hetõleg bekerül a beruházások közé. Mi
van a Töbörzsökre ígért urnafallal?
Dr. Sükösd: Megegyeztünk a Fejérvízzel,
segítenek a kiásásban, így jövõ héten a víz-
kiváltást megcsináljuk. Napi szinten fog-
lalkozunk az anyagbeszerzéssel és a mun-
kagép-igénybevétellel.

Akkor beszél, ha tilos

Juhász: A Május 1 majorba bevezetõ út
mellett, a Bem utca felõl embermagasságú
a parlagfû. Az egyik oldalon levágták, a
másikon nem. Szükséges lenne a Május 1
majori út itatott makadámmal való fedése.
Az rt.-nek szólni kell, hogy szálljanak be a
költségekbe.
Nedoba Károly nem szólalt fel, mire Ju-
hász megjegyezte: Õ csak akkor beszél, ha
tilos, nekem duruzsol.
Szilveszterné Nyuli Ilona arról érdeklõ-
dött, hol lehet PET-palackokat elhelyezni.
Dr. Sükösd: Például az óvodában, mert az
intézmény pénzt kap érte.
Szilveszterné:Pusztaegresiek kerestek
meg vízminõségi problémával.
Dr. Sükösd: Három éve nyertünk pályáza-
tot vízminõség-javításra, de tartaléklistára
tették az összes pályázatot. Most nyertünk,
így megvalósul a beruházás. Nem is a víz-
minõséggel van gond, hanem inkább a
technológiával, mert a dombon nem iga-
zán folyik a víz. A kúttal, nem pedig a csa-
tornarendszerrel van probléma. Az ember
nem biztos, hogy érzi a víz ízén, de a mért
érték nem volt jó. Kértük, hogy ne drágítsa
meg a szolgáltatást ennek mûszaki megol-
dása. Pusztaegres és Sárhatvan érintett a
kérdésben, a teljes összeg 171 millió Ft kö-
rül van.
Szilveszterné ismét sürgette a miklósi
buszmegállónál lévõ járda rendbetételét,
mert jön a rossz idõ.
Dr. Sükösd: Nem áll folyamatosan minden
munkavállaló rendelkezésre, és bárkivel
nem tudunk járdát építeni.

Utak – tünetek

Szilveszterné: Varga Gáborral volt egy saj-
tótájékoztató, ahol a zsinagóga ügye hang-
zott el, illetve az, hogy ha lennének konk-
rét tervek, akkor tudna ide hozni azonnal
pályázatot.

Dr. Sükösd: Az uniós forrásból lehívható
pályázatok most indultak el, hiába 2014–
2020-as a ciklus. Több koncepciónk is van.
Amiket KEOP-ból nyertünk, az az elmúlt
ciklus maradéka; örülünk, hogy le tudjuk
ezeket bonyolítani 6 helyszínen. A zsina-
gógáról folyamatosan zajlik az egyeztetés
a zsidó szervezetekkel.
Gerlai Zsolt: A Fejérvíz megbontotta az
aszfaltot több helyen. Ígéretet kaptam
Szõnyegi Lajostól, hogy mindenütt vissza-
építik.
Dr. Sükösd: Én sem értek egyet azzal, hogy
követ szórnak a gödörbe és ciklikusan újí-
tanak fel.
Gerlai: Tiszteletemet tolmácsolom a rend-
õrségnek és a honvédségnek, hogy a mene-
kültekkel kapcsolatos méltatlan feladatot
ilyen módon kezelik. Hiányoznak a közte-
rületekrõl.
Aranyos József: Az Ady Endre úti és a Sa-
lamon utcai lakásotthonokkal kapcsolat-
ban sérelmezik a vonulási útvonal mellett
lakók a gyerekek viselkedését. Szeretné-
nek erre valamiféle megoldást.
Dr. Sükösd: Megkeressük a vezetõt.
Tóth Béla több régi kérését ismételte meg,
többek között azt, hogy az Attila utcai for-
galomcsillapítók kisebbek legyenek, a Nap
utcában szedjék le a fölösleges zúzalékot, a
Kossuth utcai árok és aszfalt rendbetétele
sürgetõ, akárcsak az Attila utcától a Petõfi
utcáig a járdáé. Több helyen kátyúzni ké-
ne. A Kinizsi utcában a csapadékvíz elve-
zetése megoldatlan, a Köztársaság úton
pedig az aknafedelek továbbra is zörög-
nek.
Dr. Sükösd: Több helyen csak tüneti keze-
lés volt. Az aknafedéllel egyetértek, hiába
nyúltak hozzá többször, nem történt válto-
zás. A 63-ashoz mi nem nyúlhatunk. A jár-
dáknál azt néztük, hol szakadt árokba, és a
legrosszabb helyeken álltunk neki a rend-
betételnek.
Érsek szemetest kért az egyik pusztaegresi
buszmegállóhoz.
Ébl Zoltán: A Mányoki utca folytatásába
kérnek közvilágítást, mert elég sötét.
Dr. Sükösd: Ha oszlopot kell tenni, az há-
lózatfejlesztés, amire árajánlatot adnak
elõször. Elindítjuk az ügyet, de maximum
jövõ évre lesz ebbõl valami. Észleltük,
hogy a miklósi iskola elõl szárral együtt el-
lopták a buszmegállótáblát. Ezt helyre fog-
juk állítani.

Hargitai–Kiss Virág

Reagálás
A 2015. szeptember 3-ai lapszámban, a
Nyílt tér rovatban megjelent Zárt kapuk
címû cikkre az alábbi reagálást kívánom
tenni, mint a Sárszentmiklós SE elnöke.
A csatolt fénykép szerint a sportpálya nyit-
va tartása minden nap 7.00–20.00 óráig
biztosított. Pályakarbantartó, illetve gond-
nok van a sporttelepen. A tábla szerint a
sportpályán azonban kizárólag a futópálya
és a pálya mellett található, kiegészítõ zöld
területek használhatók engedély nélkül az
alábbi indokok miatt.
Egyesületünknél több mint 130 igazolt já-
tékos játszik versenyszerûen, így az õ edzé-
sük, felkészülésük és bajnoki mérkõzéseik
nagymértékben megterhelik a pálya tala-
ját, ezért annak pihentetésre és folyamatos
karbantartásra van szüksége, ahogy azt dr.
Sükösd Tamás polgármester úr is kiemelte
a múlt héten megjelent cikkben.

Ettõl függetlenül természetesen elõzetes
idõpont-egyeztetés alapján az élõfüves
nagypálya és a mûfüves pálya is használha-
tó. A telefonszámaink 1995-1996 óta vál-
tozatlanok és ismertek, kérem, bárkinek
ilyen igénye lenne, jelezze.
Nagy László elnök: 06 (30) 939 2027, id.
Nagy László: 06 (30) 939 2026.
Az egyesület éves szinten milliós összeget
költ a pálya talajának karbantartására és
folyamatos fejlesztésekre, így e létrehozott
értékek megõrzésére is törekszünk. Ezért
is készült el a felújított kerítés, összhang-
ban az MLSZ által elõírt elvárásokkal.

Nagy László, a Sárszentmiklós SE elnöke

LAKOSSÁGI FÓRUM
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy

2015. szeptember 21-én, hétfõn, 18 órakor
a sárszentmiklósi klubban lakossági fórumot tartok,

melyre mindenkit tisztelettel meghívok.

Szilveszterné Nyuli Ilona, DK-MSZP önkormányzati képviselõ
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Családi nap Sáregresen
Nemrég számoltunk be a Sáregres hazavár
rendezvényrõl, amelyet hamarosan köve-
tett a község családi napja. Az elõzõ hétvé-
gére volt meghirdetve a rendezvény, ám az
esõs idõjárás miatt kénytelenek voltak a
szervezõk áthelyezni erre a hétvégére.
Lám, milyen jól is járt mindenki, hiszen hét
ágra sütött a nap, csicseregtek a madarak,
minden adott volt egy pompás, közös, csa-
ládias együttléthez.
Elõkerültek a bográcsok, üstök, seprûk,
boszorkányruhák, focilabda és még sorol-
hatnám. Már délelõtt elkezdõdött a közös

fõzés, finomabbnál finomabb étkek sora-
koztak dél körül az asztaloknál, ahol min-
denkit invitáltak egy ebédre. Nagy bajban
volt az ember, a sokféle finomságból nehe-
zen lehetett választani: bakonyi betyárgu-
lyás, szilvás gombóc, hagyományos gulyás,
házi sütésû kenyerek, pacalpörkölt és
egyéb nyalánkságok. De szerencsére nem
az én dolgom volt minõsítést adni, erre volt
külön egy zsûri, akik értékelték a finomsá-
gokat. Én mindegyiket megszavazom
gyõztesnek!

De nem csak evés-ivás volt itt. Délelõtt fo-
cibajnokság, a gyerekeknek pingpong- és
hétpróbaverseny.
A sátraknál is odafigyeltek minden apró-
ságra: virágok, hímzések díszítették az át-
meneti konyhákat. Az egyik csapat a bo-
szorkánykonyha híve volt – boszorkányru-
hában, seprûkkel, táncolva köszöntötték a
megjelenteket.
Különleges napot tölthetett együtt a köz-
ség apraja-nagyja.

Mágocsi Adrienn

Hull a szilva a fáról…
Nagylókon hagyománnyá vált a kora õszi közösségépítõ, családias szilvafõzõ rendez-
vény a Nagylóki Faluvédõ Egyesület szervezésében. Az idei évben rendhagyó módon a
sportpálya mellett került megrendezésre az esemény. A rendezvény sikerét nem lehet
firtatni.

Egy adag szilvalekvárt már elõre megfõztek a hét folyamán, az elmúlt évek tapasztala-
taiból kiindulva, nehogy valaki szilvalekvár nélkül maradjon. Mindenki vásárolhatott
a közös munka eredményébõl, amit majd a hideg téli estéken kellemes nosztalgiával
fogyaszthatnak el.

Szombaton hajnalban kezdõdött a készülõdés, a gyümölccsel teli üst lassan a tûz fölé
került, amit felváltva kevergettek a jelentkezõk. A nap folyamán számos színes prog-
ramon vehettek részt a családok. Lehetett lovas kocsira pattanni, népi játékokkal ját-
szani, kipróbálni a régi idõk szórakozási lehetõségeit, és nem maradhatott el a közös
éneklés sem, ami szerves része a szilvaünnepnek.

Mágocsi Adrienn
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Kislóki ünnepnap
Falunapot tartottak Kislókon szombaton.
Sajnos az elmúlt években elmaradt ez az
esemény, de az idén az elhatározást tett kö-
vette: belevágtak a közepébe. A nap folya-
mán kirakodóvásár, vattacukros, ugrálóvár
és mindenféle finomság várta az érdeklõ-
dõket, nem beszélve a szórakoztató progra-
mokról.
A délután folyamán dr. Sükösd Tamás pol-
gármester nyitotta meg a rendezvényt, kö-
szöntötte az összegyûlteket. Láthatták az
érdeklõdõk a sárbogárdi Belly Kids és az
Írisz Orientál hastánccsoportok bemutató-
it, az Abai Fúvószenekar, valamint a Sá-
rosdi Dalkör elõadását, sárbogárdi tánc-
együttesnek tapsolhattak.
Az egész település nagyon várta a Muzsika
TV sztárját – Éder Gabee adott koncertet a
látogatóknak. Ám a mulatozás nem ért vé-
get, éjszakába nyúló utcabál vette kezdetét,
ahol Rozgonyi Tibor szolgáltatta a talpalá-
valót.
Remélem, a nagy sikert követõen jövõre is
megrendezésre kerül a kislóki falunap.

Mágocsi Adrienn
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Virággal díszített kocsik
Gyönyörû virágokkal díszítették fel a kocsi-
sok lovas fogataikat szombaton délelõtt.
Ugyanis délután több szüreti felvonulás és
mulatság került megrendezésre környé-
künkön. Sárszentmiklóson és Felsõkörtvé-
lyesen jártam, ahol nagyszerû hangulatú
felvonuláson vehettem részt.
Sárszentmiklóson nagy mennyiségû kocsi
és lovas gyülekezett az Alapi út melletti le-
gelõn. Délután egy órakor indult útjára a
hosszú menet, elhaladva a KITE mellett, a
Homoksoron, s útba ejtették a Vezér utcát
is, majd a Kazinczy utcán álltak meg elõ-
ször. A díszes kocsikról leszálltak a fiúk s lá-
nyok, és a kisbíró kidobolta az esti mulatsá-
got, ahova szívesen várták a környék lako-
sait. A kisbíró szavai után táncra kerekedett
a színes sereg a Szabó zenekar muzsikájára.
Táncuk után újra kocsira s lóra pattantak,
így haladt végig Miklós utcáin a szüreti tár-
saság. A „munka” után dukált a bál, amit a
miklósi klubnál tartottak. A mulatni vágyók
reggelig táncolhattak és mulathattak.

Hargitai Gergely

KÖSZÖNET
A sárszentmiklósi szüreti felvonulás szervezõi ezúton is hálás
köszönetet mondanak MINDENKINEK, ami bármilyen mó-
don segítõ kezet nyújtott abban, hogy idén is sikeres legyen a
rendezvény.
Köszönettel:

Piktor
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Délutáni mulatozás Felsõkörtvélyesen
Teremátadóval egybekötött szüreti felvonulást és mulatságot tartottak Felsõkört-
vélyesen szombaton délután. Mindenféle támogatás nélkül, önerõbõl a falu közössége
ugyanis összefogott, s felújították a közösségi termüket. Kifestettek, díszítettek, s végül
elérték a várva várt eredményt: valóban megszépült a terem, ami immár méltó helye lesz
rendezvényeiknek.

A felvonuláshoz is itt gyülekeztek a ko-
csisok, akik jöttek Alsótöbörzsökrõl és
Sárszentágotáról is. Nem maradhatott
el idén sem a cigánykocsi, mely Sukár-1
rendszámmal volt ellátva. Az övék volt
a leggyorsabb fogat, mert habár lovak
húzták, mégis sukármeghajtással
ment.
A zenészkocsin hatalmas hangfalakból
szólt a mulatós zene, mely mellett még-

is hallani lehetett a kocsikon ülõ szüretisek
énekét.
Összesen öt kocsival vonultak fel Kört-
vélyes utcáin és a 63-as fõúton. A felvonu-
lás végén a népdalkör citerások kíséretével
adott egy rövid mûsort. Mûsoruk után egy
jó gulyáslevest szolgáltak fel a felvonulók-
nak ebédre. A finom ebéd után folytató-
dott a mulatozás, egészen hajnalig.

Hargitai Gergely
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BURGENLANDI
KIRÁNDULÁS

Az elmúlt hétvégén, szeptember 12-13-án Burgenlandba látogatott a sárbogárdi Huszics
Vendel Kórus. Egy kedves meghívásnak tettünk eleget: a Burgenlandi Magyar Kultúre-
gyesület Kórusának itteni, tavaszi vendégszereplését viszonoztuk. A Felsõõr (Oberwart)
és Szombathely partnervárosi kapcsolatának 25. jubileuma alkalmából rendezett koncer-
ten léptünk fel három másik kórussal egyetemben a felsõõri evangélikus templomban
szombaton este.

Az odafelé vezetõ úton a sárvári várnál áll-
tunk meg egy kis sétára, ahol éppen szüreti
mulatságra készülõdtek malacsütéssel, ki-
rakodóvásárral. Aztán igyekeztünk tovább
úti célunk felé.

Jómagam nagyon régen jártam már Auszt-
riában, ezért kíváncsi voltam, ugyanaz az
érzés fog-e el a határt átlépve, mint koráb-
ban. És igen! Mintha friss szellõ fújna az
arcomba, mintha éles vonalat húztak volna

a határon, mert az osztrák oldalon pedáns
tisztaság és rend fogad. Ez az, ami nem
pénz kérdése, hanem az emberek igényes-
ségén, hozzáállásán múlik!
Beszélgettünk valakivel a kórusban ezzel
kapcsolatban arról, hogy vissza kéne hozni
a mi városunkban is a közterület-felügye-
let rendszerét, és keményen meg kellene
büntetni a szemetelõket, hanyag ingatlan-
tulajdonosokat. Az így beszedett pénz biz-
tosan kitermelné a közterület-felügyelõk
bérét.
Felsõõrt, azaz Oberwartot kevesebben
lakják, mint Sárbogárdot. Valamivel több,
mint 7000 fõ él a településen, mely nem-
csak nevében város, hanem modern kiné-
zetében is irigylésre méltó.
Az evangélikus templom dizájnja ugyan-
csak pazar: merít a hagyományosból, de új
megfogalmazásba helyezi azt fa, fém, üveg
és réz ötvözésével. A látványon túl az
akusztika is kedvünkre való volt – nem
hagytuk kihasználatlanul.

Folytatás a következõ oldalon.

Kismartoni kastély
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A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület
Kórusa fellépése nyitotta a zenés estet Vil-
lányi Eszter karnagy – az est fõszervezõje,
a Felsõõri Kétnyelvû Gimnázium tanára –
vezényletével. A nálunk már elõadott nép-
dalcsokor-feldolgozást adták elõ a szerzõ,
prof. dr. Franz Zebinger (zongora), Hérics
Tímea (fagott), Marie-France Sylvestre
(klarinét) kíséretével. Majd a felsõõri vá-
rosi vegyes kar jellegzetes németajkú da-
lokkal állt színpadra. Nagy sikert arattak
egy magyarul elénekelt népdallal. A szom-
bathelyi Capella Cantorum kristálytiszta
hangú énekesei egy misével készültek és
csillogtatták meg tehetségüket. Végül a
Huszics Vendel Kórus következett Hu-
szics Vendelné karnagy irányításával, Hu-
szics Ibolya zongorakíséretével, repertoár-
ján a Zsoldos szerenád, Szép könyörgés,
Régi táncdal, Sárbogárd, Dombóvár címû
szerzeményekkel. Ez utóbbi eredeti dalla-
mának szerzõje egyébként az osztrák Ro-

bert Stolcz. A négy kórus befejezésként az
Esti dalt és az Estéli nótázást zengte.
Vacsorára Alsóõrre invitáltak bennünket,
ahol – ránk jellemzõ módon – többszörö-
sen dalba foglaltuk köszönetünket.
Másnap Fraknó várát, a kismartoni (eisen-
stadti) Eszterházy-kastélyt és Rusztot jár-
tuk be.
Fraknó várát a Nagymartoni grófok épít-
tették, 1450 körül azonban kihalt a család
férfiága, és a vár 170 évre a Habsburgok tu-
lajdonába került, akik azt zálogba adták.

Mivel Eszterházy Miklós a munkácsi ura-
dalmat átengedte Bethlen Gábor erdélyi
fejedelemnek, cserébe 1622-ben II. Ferdi-
nánd császártól megkapta Fraknó várát és
az uradalmat, amely négy évvel késõbb az
örökös grófi címmel együtt örökölhetõ bir-
tokká vált. Gróf Eszterházy Miklós nádor
ezután elkezdte a düledezõ vár hatalmas
erõdítménnyé való bõvítését. Az építke-
zést fia, Pál folytatta. Az õ halála után a fel-
legvár inkább kincstárként, levéltárként és
a hercegi csapatok fegyverarzenáljának

õrzõhelyeként szolgált. Az Esterházy Ma-
gánalapítványnak köszönhetõen ma meg-
elevenedik a látogatók elõtt a barokk idõk
és az Eszterházy-család története és pom-
pája.
Az arisztokrata családról még több érde-
kességet tudhattunk meg a kismartoni kas-
télyban, ahol szenzációs tárlatvezetésben
volt részünk. Az épület és a kiállítások ön-
magukért beszélnek, de idegenvezetõnk
számos olyan részletet, történetet osztott
meg velünk, melyek révén megérezhettük
a kastélyban folyó élet egykori hangulatát.
Szerettünk volna a páratlan akusztikájú,
elegáns Haydn-teremben énekelni (me-
lyet az Eszterházy család megbízásából
egykor itt tevékenykedõ zeneszerzõ tiszte-
letére neveztek el), ám erre nem nyílt lehe-
tõség, mivel éppen koncertek zajlottak ott.

Az üvegajtón át azonban megcsodálhattuk
a helyiség szépségét.
Hazatérésünk elõtti utolsó állomásunk az
1800 fõs Ruszt volt, az UNESCO-világ-
örökség része, a történelmi Magyarország
legkisebb szabad királyi városa, Ausztria
legkisebb önálló közigazgatási egysége,
aminek a hagyomány szerint minden ké-
ményén gólya fészkel. És valóban sok he-
lyütt látni gólyafészket, gólyát! Nem csoda,
hiszen a központtól egy kellemes sétányira
található a Fertõ-tó, ami a madaraknak
bõséges táplálékforrást nyújt. Az
üzletekben, persze, számtalan gólyás szu-
venír kapható.
A kórus nevében ezúton is szeretném meg-
köszönni Huszics Vendelné Zsike néni-
nek, hogy türelemmel felkészített és vezé-
nyelt bennünket, Huszics Ibolyának, hogy
idejébõl ismét áldozott ránk, Szabados Ta-
másnak a remek szervezésért, az élmé-
nyekkel teli kirándulásért, Hajba László-
nak pedig azért, hogy biztonságban el- és
visszaszállított bennünket!

Hargitai–Kiss Virág

Fraknó vára

Sárvár
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Amikor a sas
mormotát fogott... 6.

A Pandzs folyó alattunk hörögve sodorta a
földszínû, gyûrûzõ hullámait. A folyó má-
sik oldalán – odafelé jobbra, visszafelé bal-
ra – Afganisztán. Csak pár méterrel ar-
rébb. Katonákat, õrséget sosem láttam,
nem is kell az ilyen sebes sodrású határ õr-
zéséhez. Láttam magam madártávlatból,
ahogy a tadzsik oldalon rövid ujjú pólóban,
felkötött hajjal és fényképezõgéppel föl-
szerelve nézelõdök ki a kamionból, amíg
az afgán oldalon színes ruházatú, sokszor
fedetlen hajú nõk a fejükön tüzelõanyagra
való fatömeget cipelnek, gyerekek játsza-
nak a vízparton, világos színû tunikában és
sötét öltönyfelsõben férfiak motoroznak a
poros úton, néha szamárkordé kocog a cél-

ja felé, néha az emberek csak gyalog bak-
tatnak az õsrégi úton. Néha föl-fölbukkant
néhány falusi, lapos afgán ház, pici ablaka-
ik mindig jól eltakarva. Szerettem volna az
afgán oldalon lenni, de nem ott voltam.
Órák múlva egy gyárhoz hasonló, moder-
nebb épülethez közeledtünk, aminek a te-
tejérõl török és tadzsik zászló lobogtatta a
gazdasági együttmûködés baráti jelét.
Máshol egy új híd állt, jól rá lehetett látni a

dombról jövet. Egyik felén tadzsik, másik
felén afgán zászló jelezte az országhatárt.
Kalai Khum után egy többórás rémút kö-
vetkezett. Az emberben egyfolytában ott
kavarog a föltolult adrenalin, amíg az alig
két méter széles, kavicsos úton két kami-
onnak kellene egymás mellett elmenni,
vagy egy hirtelen kanyart kell venni.
Vandzs után valahol észrevettem a 20 mé-
teres mélyben egy friss kamiontetemet. A
sofõröm hallott az esetrõl, ismerte a sofõrt
is. „Dusanbei fiú volt, két kicsi gyereket
hagyott hátra” – mesélte.
Amikor tíz nap múlva ugyanezen az úton
visszafelé masrutkával jöttem, órákig kel-
lett állnunk a hosszú sorban, mert egy kínai
kamion alja beakadt az útba, éppen egy
éles kanyar elõtt. Mellette csak egy ember
tudott elmenni, az is szédülve a mélyben
zúgó Pandzs folyó láttán. A tadzsikok nem
szédülõsek. Sok férfi a jobbra magasló
hegyoldalból nehéz köveket hozott, és
azokat egymás mellé rakva az utat pár cen-
timéterrel kiszélesítették.

Folytatás a következõ oldalon.
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Taxisofõrünk egy milliméternyire araszolt
el egyedül az autójával a kamion mellett.
Mi inkább libasorban gyalogoltunk utána.
A gépem nálam volt, mindent szépen meg-
örökíthettem. A tömegbõl egy amerikai
ugrott hozzám és megkért, hogy küldjem
majd el neki az errõl készült képeimet. Va-
lami közös vállalatot képviselt Tadzsikisz-
tánban. Szakálla nem volt, úgyhogy szerin-
tem nem fondorlatos ügyekben forgolód-
hatott. Két hónappal késõbb meg is kö-
szönte egy rövid tõmondatban a képeimet.

Aznap kora reggel indultunk, már hat óra-
kor úton voltunk. Egy vadvirágos, mezõfé-
le területen egy félrehajtott fülû, világos
színû rókát vettem észre, éppen egerekre
vadászott. Sivatagi róka itt? Természete-
sen olyan gyorsan jött a látvány és olyan
korán, hogy nem tudtam megörökíteni.
Khorog városa fõútján elbúcsúztam a ked-
ves sofõrtõl, aki addig semmi pénzt nem
akart elfogadni, mondván, hogy „meh-
mun” vagyok, azaz vendég. Vendégtõl
pénzt elfogadni nagyon nem illik. A vendé-
get a lehetõ minden jóval el kell látni.
Khorog városa a Pamír-hegység kapuja.
Innentõl kezdõdnek a sokszor 7000 méter
fölé magasodó, kopár, mohos hegyek ja-
kokkal és vágott szemû kirgizekkel. A Pa-

mír-hegységben száz éve még hóleopárd,
farkas és medve is élt. Mostanra csak a Mi-
cike cicámra hasonlító, világosbarna, kö-
vérkés mormoták szaladgálnak mindenfe-
lé. Néha látni pamíri szarvast és sasokat is.
Nem csak Magyarország neves a meleg vi-
zû forrásairól, hanem Tadzsikisztán is.
Csak egyik sem tud a másikról.

Khorog nagyvárosnak számít közlekedési
lámpákkal, nagy piaccal és egyetemmel.
Ez a vidék az iszmaeliták lakhelye. Szerin-
tük Naszir Khoszrow (1004–1077) az ala-
pítója közösségüknek, melynek gyökerei
több országra terjednek ki: Tadzsikisztán,
Afganisztán, Kína, Irán és Észak-Pakisz-
tán. Naszir Khoszrow munkáin keresztül
mélyebb bepillantást nyerhetünk az isz-
maili közösségek nyelvébe és hagyomá-
nyaiba, amit büszkén õriznek a mai napig.
A városi parkban a turistainformációs iro-
dában fontos dolgokat tudtam meg. Példá-
ul azt, hogy száz dollárért afgán vízumot
intéznek 15 perc alatt, ha dupla tadzsik ví-
zummal rendelkezek. Sõt, a Wakhan-
völgybe túrát is szerveznek, ha akarom.
A Pamir Lodge nevû szállásomat nehezen
találtam meg. A város szélén egy dombon
állt, masrutkával kellett mennem odáig. A
szálló többszobás, hosszúkás istállóra em-
lékeztetett. A szobákban egy egyméteres
talapzaton állt az ágy, stílusosan pamíri.
Az ablakhoz közel egy konnektor. Más
nem. A szobák ajtajai egy közös tornácra
nyíltak. Én a tornác végében kaptam szo-
bát. A tornác elején egy egyedül utazó an-
gol–ausztrál lány, Georgina lakott. Napok
óta várt arra, hogy alkalmas turistákkal to-
vább utazhasson Ishkasimba, ahol hetente
egy nap afgán bazárt lehet látogatni igazi
afgánokkal. A tadzsik–afgán határon a
Pandzs közepén egy mesterséges, apró szi-
geten tartják ezeket a heti vásárokat.
Ilyenkor afgánok jönnek át a többnyire kí-
nai gyártmányú áruikkal, hogy végre világi
levegõt szívjanak. Én is meg akartam nézni
ezt, úgyhogy együtt vártunk egy jó fuvarra.
A városban délután körülnéztem. A köz-
pontban sétálva néhány frissen kiégett hi-
vatalos épületet találtam. Állítólag pár
nappal az érkezésem elõtt gyújtották fel
kormányellenes fölkelõ pamíriak.
Folytatom.

Gulyás Ibolya
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PÁRKAPCSOLATOK
„És monda az Úr Isten: Nem jó az embernek egyedül lenni; szer-
zek néki segítõ társat, hozzá illõt.” Ez a mondat a Biblia elsõ köny-
vébõl való, ahol Éva teremtését meséli el a Szentírás. Ezek az õsi,
tisztelt könyvek arról gyõzik meg az embert, hogy a régi emberek
sem voltak butábbak, mint a maiak, sõt alighanem okosabbak vol-
tak. Ki tudná tömörebben és lényegre törõbben megfogalmazni
az aranyigazságot, hogy „nem jó az embernek egyedül lenni”? El-
képzelhetjük Ádámot, amikor rájött, hogy a Földgolyón õ az
egyedüli emberi lény, és átélte ennek a helyzetnek az irtózatát.
Nem tudnám megbecsülni, hogy a földünkön hány millió ember él
át hasonló rémületet ma is. Mondjuk a szobájában megutálta már
a tévét, megundorodott a sörbarátok hahotájától, s elindul vala-
merre cél nélkül. Ballag este a villanyfényes utcán a szomorúság
városában, sóvárogva figyeli az egymásba karoló párocskákat,
gyermekkocsit toló szülõket. Eltölti õt a számûzöttség kilátásta-
lansága.
Biztos van valami szociológiai magyarázata annak, hogy manap-
ság sok a magános ember. Száz vagy kétszáz évvel ezelõtt az öre-
gek nemigen tûrték, hogy a fiatal lány vagy legény egyedül csász-
káljon. Társadalmi szokásrendje volt a fiatalok összeboronálásá-
nak. Öregecske mámik éles szeme kileste, érzékeny orra kiszima-
tolta, hogy kit kivel kellene összehozni. Lányos háznál nagyon
tudták dicsérni a kiszemelt legényt, hogy milyen derék fiú, milyen
jó gazda, milyen szorgalmas, takarékos. Ha pedig a fiú házánál ko-
pogtatott be egy ilyen minden hájjal megkent asszonyság, már sej-
tették a háziak, hogy mi az ábra. Nem gyõzte aztán a vendég egy
bizonyos leányzó érdemeit sorolni, hogy milyen szép a szeme, mi-
lyen aranyos a mosolya, de a konyhában tud ám sürögni-forogni,
meg kell kóstolni azt az omlós süteményt, amelyet õ az asztalra
tesz. Az ékesszólás itt anyagiakban is mérhetõ hozamot eredmé-
nyezett: a szülõk nem sajnáltak egy véka búzát, hízott libát, némi
pénzecskét juttatni az ügyes házasságszerzõnek.

Voltak aztán a különféle
társas együttlétek. A lány,
aki tengerihántáskor elõ-
ször talált piros csövet, irul-
va-pirulva megnevezhette a
legényt, aki megcsókolhatja
õt. Nem volt ez akármi! És
ki kit kísér haza tollfosztó-
ból, fonóból, kit táncoltat
sokszor a legény a bálban.
Az egész falu tudta, szinte a
közösség mondta ki az
áment ezekre a kapcsola-
tokra. Kiültek a nénik a ház
elé a lócára, és alaposan
megbeszélték a párok ügye-
it, a páros viszony helyzetét.
Igen, ezek közösségi ese-
ményekké váltak, egy egész
falu közfigyelme tette ele-
venné, szorossá a szerelmi
viszonyt. Lehet, hogy rész-
ben ezért voltak tartósab-
bak régen a házasságok.
Lehet, hogy régente nem
volt fürdõszoba és vízöblíté-
ses vécé a házakban, és a há-
ziasszony kukoricacsutka
lángjánál forralta föl reggel
a tejet, de volt közösség, minden papírtörvénynél szilárdabb szo-
kásrend, amely évszázadok bölcsességével igazította el az élet bo-
nyolult dolgait. Azt hiszem, ez egészségesebb rend volt. Lehet,
hogy a tápoldatban termesztett paradicsom kövérebb, de mennyi-
vel jobb az íze annak, amelynek talaját a verejtékemmel öntöztem
a kertben!

L. A.

Régi nyarak,
igaz történetek 4.

Gyerekkoromban minden nyáron a Dunántúlról vonattal megér-
kezett szokásos rokoni látogatásokra nagyapám testvérének, Kál-
mán bácsi feleségének a testvére, Fáni néni. Nagyanyámmal
ilyenkor felkerekedtünk és a vásártéren át mentünk Kálmán bá-
csiékhoz. A felesége, Annus néni sütött-fõzött ilyenkor. Fáni néni
hozta a híreket a Dunántúlról, állandóan ment a beszéd, mesélés,
én meg ettem a finom süteményeket és a lecukrozott, hideg mál-
nát. Fáni néni magas, erõs alkatú özvegyasszony volt, ráért, min-
dig egy hónapig maradt, addig jól kibeszélgették magukat. Nagy-
anyám itta minden szavát, amit mesélt, és várta a híreket, amit
hozott.
Teltek-múltak a nyarak. Már
12 éves lettem, amikor nagy-
anyámmal egyik vasárnap
délután felkerekedtünk és el-
mentünk a mi házi varró-
nõnkhöz, Vica nénihez, az
elõzõleg a rõfösboltban meg-
vásárolt ruhaanyagokkal ne-
kem nyári ruhát varratni. Vi-
ca néni egy nagyon kedves, fe-
kete szemû, állandóan kráko-
gó, asztmás kis asszonyka
volt; most is látom, ahogy nya-
kában a centivel várt bennün-
ket. Nagyanyám jó kuncsaftja
volt, sok barna, fekete plüss-
mellényt varratott vele az
évek során. Sajnálta Vica né-
nit, aki éjt nappallá téve szinte fel sem állt a Singer varrógép mel-
lõl, annyit dolgozott. Jóformán a család (3 gyereke volt) az õ kere-
setébõl élt, mert egy részeges kõmûves férje volt, aki sose volt ott-
hon, a keresetét meg elitta, ezért nagyanyám mindig munkát
adott neki, és fizetett, mint a katonatiszt. De nagyon szépen varrt
Vica néni (nagyanyám a „kehes” Vicának hívta).
Én már elõre eltervezett és megrajzolt lappal mentem, hogy az én
nyári ruhám milyen legyen. Hiú kislány voltam, szegény Vica né-
nit a végkimerülésig kínoztam, hogy a szoknya milyen szabású le-
gyen, hol legyen fodor és azon csipke. Amikor mentünk egy hét
múlva a ruhákért, pontosan az óhajom szerint készült el a nyári
ruhám. Nagymama is több selyemblúzt, szoknyát varratott magá-
nak. Vettünk a cipõboltban szép drapp szandált is, de mindig egy
számmal nagyobbat, hogy ki ne nõjem. Hányszor megkaptam
még évek múlva is nagyanyámtól, hogy „el fogod táncolni a pén-
zed, ha nagy leszel, és nem lesz egy kanál zsírod se!” De én nagyon
szerettem szépen öltözködni, volt csipkekesztyûm is (én horgol-
tam), s már akkor is sziszegtek s fütyültek utánam a serdülõ 15
éves fiúk, én meg mentem az utcán kényesen.
Gyorsan elszaladtak a nyarak, Tézó barátnõm is szép kislány lett a
fekete, göndör hajával. Még sok bolondságot csináltunk, de néha
össze is vesztünk, ami nem sokáig tartott. Mindig õ maradt a
bizalmas barátnõm.
Sokat nõttünk, lebarnultunk minden nyáron. Iskolakezdésre már
a szúnyogcsípéseim és a macskakarmolások is begyógyultak,
mentünk a könyvekért, füzetekért, színesekért, amiket egysége-
sen lila csomagolópapírba kellett becsomagolni, a tetejükön fehér
vignettával.
Még párat aludtunk, és izgatottan, kimosakodva, megfésülködve,
szalagosan, sötétkék rakott szoknyában, fehér blúzban, térdzok-
niban, lakkcipõben indultunk az évnyitóra.
Igaz, akkortájt még nem volt sem tévé, sem számítógép, s mi még-
is boldog, vidám, egészséges és kiegyensúlyozott gyerekek vol-
tunk.
Vége

Dr. Gulyás Menyhértné Rózsika
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A szõlõtõ üzenete
„Én vagyok az igazi szõlõtõ, és az én Atyám a szõlõsgazda. Azt a szõlõvesszõt,
amely nem terem gyümölcsöt énbennem, lemetszi; és amely gyümölcsöt terem,û
azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige
által, amelyet szóltam nektek.” (János evangéliuma 15:1-3)

Jézus Krisztus egy olyan képet tár elénk, amelybõl megérthetõ, hogy milyen
kapcsolatban van Atyjával és velünk, tanítványaival. Isten a szõlõ ura és gazdá-
ja, azonban Õ olyan Úr, aki személyesen metszi szõlõjét, mert szereti azt.
Az Úr Jézus azt mondja itt magáról, hogy Õ az igazi szõlõtõ. A Bibliát olvasó
ember elõtt ismert, több ószövetségi igehely is említi, például a Zsoltárok 80,9,
a Hóseás 10,1, hogy a szõlõ Izráel népét szimbolizálja. Azonban ez a szõlõ Isten
odaadó munkája ellenére silány, rossz bogyókat termett (Ézs 5,4).
Mindezen események után Isten az Õ Fiában, Jézus Krisztusban mutatja be a
valódi szõlõtõt, az igazán jó szõlõt termõ növényt. A szõlõtõ sok mindent lát-
tatni enged Jézus Krisztus személyérõl. A teljesség igénye nélkül néhány jel-
lemzõ tulajdonságáról szólnék: a szõlõ fény- és melegigényes növény, asszimi-
lációjához a legkedvezõbb fényerõsség 20-30 ezer lux. Összehasonlításul: ha
egy 100 W-os égõ alá 1,5 m távolságra szobanövényt helyezünk, azt kb. 400 lux
fényerõsség éri.
Ha te szõlõvesszõ vagy, kevesebb fény, mint Jézus Krisztus, nem elégséges az
életedhez! A Bibliában a fény, a világosság Istennek és az Õ Fiának a jelölésére
szolgál. „…az Isten világosság, és nincsen benne semmi sötétség” (1Jn 1,5).
A fény szétárad, és az Isten közelségébe jutó ember cselekedeteire fény derül,
azaz látható lesz, nyilvánosságra kerül, így az ember maga is világos lesz. Mi-
lyen nagy dolog, ha benned is teljesülhet Jézus Krisztusnak az a vágya, hogy Õ
rád világítva tisztává, fényhordozóvá tegyen!
A szõlõ kúszó, liánszerû növény, amely túláradó módon évrõl évre sok hajtást
hoz, többet, mint amire a szõlõmûvesnek a jó termés érdekében szüksége van.
A sok hajtás leárnyékolja egymást, sok tápanyagot használ fel, és azzal a hát-
ránnyal jár, hogy gyenge minõségû és apróbb fürtök képzõdnek. A szõlõmûves
a hajtásválogatással, metszéssel a fényt, azaz a jó termés zálogát biztosítja a ki-
választott termõvesszõk számára. A szõlõ más növényekkel összehasonlítva a
legmunkaigényesebbek közé tartozik.
A szõlõtermesztõk között ismert egy régi mondás: „A szõlõ szereti a görnyedt
hátakat.” Mi szintén sok munkát jelentünk az Atyának. Azonban az Atyáról
ezt olvassuk az Ézsaiás 40,28-ban: „…nem fárad el, és nem lankad el, értelme
kifürkészhetetlen.” Te sem róhatod fel Istennek, hogy nem gondol ügyeddel,
hogy belefáradt gondozásodba! Az Úr a János 15-ben tizenegyszer használja a
benne maradásra szóló figyelmeztetést. A szõlõvesszõk akkor maradnak a szõ-
lõtõkén, ha részt vesznek a nedvkeringésben. Szellemi értelemben ez azt jelen-
ti, hogy az Ige táplál bennünket, és Jézus Krisztus szeretete úgy áthat minket,
hogy parancsolatait örömmel teljesítjük.
A nedvkeringés azt ábrázolja ki, hogy akkor tudunk, mint vesszõk, növekedni
és gyümölcsöt teremni, ha a Szent Szellem személyesen szól hozzánk, mi pedig
engedünk üzenetének, és megtesszük, elvégezzük a ránk bízott munkát a hit
erejével. Kora tavasszal, amikor metszik a szõlõt, a megmetszett vesszõbõl
nedv gyöngyözik ki, amit a szõlészek könnyezésnek mondanak. Ez biztos jele
annak, hogy megindult a nedvkeringés, hamarosan kihajtanak a rügyek. Ha az
Atya metsz téged, könnyezni, szenvedni fogsz, talán sajnálod magad, azonban
biztos lehetsz abban, hogy krisztusi életerõ kezdett munkálkodni benned
azért, hogy részed legyen a gyümölcsképzésben. Az Atya ismeri a szõlõjét, tud-
ja, mennyi fürttel terhelheti. Manapság a szõlészek pontosan megadják a met-
széskori rügy darabszámát tõkénként, amely biztosítja a megfelelõ, jó termést.
Ha Krisztusban maradunk – emberi felelõsséget vet fel a benne maradás –, ak-
kor életünk összhangba kerül az Atya akaratával. „Arról ismerjük meg, hogy
benne maradunk, és Õ mibennünk, hogy Szellemébõl adott nekünk” (1Jn 4,13;
Csia fordítás).

Varga László (Vetés és Aratás 44. évfolyam 2. szám)

Búcsú és köszönet
„Nem múlnak õk el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Õk itt maradnak bennünk csöndesen még,
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.

Emlékük, mint a lámpafény az estben,
Kitündököl és ragyog egyre szebben
És melegít, mint kandalló a télben,
Derûs szelíden és örök fehéren.

Szemünkben tükrözik tekintetük még
S a boldog órák drága, tiszta üdvét
Fölissza lelkünk, mint virág a napfényt
És élnek õk tovább, szûz gondolatként.”

(Juhász Gyula: Consolatio)

Kiss Györgyné Budai Mária 2015. augusztus
4-én töltötte be 95. életévét. Ennek alkalmából
Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke is
köszöntötte Õt – az emléklapot postán keresztül
vehette át Mariska néni. A születésnapot beteg-
ségek miatt sajnos nem sikerült úgy megünne-
pelni, ahogyan a család eredetileg szerette vol-
na, augusztus 28-án Mariska néni pedig meg-
halt. Szeptember 2-án kísérték Õt utolsó földi
útjára.
Lánya, Katalin ezúton szeretné megköszönni a
hozzátartozóknak, ismerõsöknek, kollégáknak,
hogy Mariska néni temetésén részt vettek, a csa-
lád fájdalmában osztoztak.

Lejegyezte: Hargitai–Kiss Virág

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett

édesapánk, nagypapánk,

SÖMJÉN JÓZSEF

temetésén részt vettek,
sírjára virágot, koszorút helyeztek,

fájdalmunkban osztoztak.

Ezúton szeretnénk köszönetet
mondani a Szentlélek Temetkezés

dolgozóinak
lelkiismeretes munkájukért.

Gyászoló család
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A fölénk áramló, szokásosnál jóval melegebb, többnyire száraz le-
vegõ a hétvégén söprõdhet ki. Napos idõ várható pénteken is, ek-
kor azonban már gyengül a légmozgás, egy gyenge talajfront hatá-

sára a Kisalföldön már északira fordul a szél, és ott egy kicsit gyengül is a nappali felmelegedés. Szomba-
ton eleinte országszerte sok napsütés várható, majd nyugat felõl erõsen megnövekszik a felhõzet, és a dél-
utáni órákban a Dunántúl nyugati és északi tájain már egy-egy zápor, zivatar is kialakulhat. Vasárnap sok
lesz a felhõ és sokfelé kell záporokra, zivatarokra számítani. Megélénkül, helyenként megerõsödik az észa-
ki szél. Kettõsség alakul ki az országunk hõmérsékleti alakulásában: a Dunántúlon már jelentõsen vissza-
esik a hõmérséklet, ott vasárnapra már többfelé alig 20 fokos lehet a napi csúcsérték, ezalatt keleten még
vasárnap is megközelítheti a hõmérséklet a 30 fokot is. Hétfõn változékony, gyakran felhõs idõ valószínû
elszórt záporokkal, és ekkor már keleten is visszaesik a hõmérséklet.

www.metnet.hu

Barackos–tejfölös pörkölt
színes tésztával

Hozzávalók: 50 dkg színes penne, 30 dkg gom-
ba, 15 dkg füstölt kolbász, 1 közepes fej vö-
röshagyma, 2 ek napraforgóolaj, 1 tk fûszer-
paprika, 3 tk darált paprikakrém, 3 gerezd fok-
hagyma, 150 g tejföl, 200 g barackbefõtt, 3 ek
finomliszt, só ízlés szerint, 4 dl víz.
A hagymát felkockázzuk, olajon megfonnyaszt-
juk, hozzáadjuk a kis kockákra vágott kolbászt.
Levesszük a tûzrõl, beletesszük a piros- és darált
paprikákat, a szeletekre vágott gombát, kicsit
sózzuk, ha kell, felöntjük 2 pohár vízzel és vissza-
tesszük a hõforrásra. Miközben a pörkölt fõ, ki-
fõzzük a színes tésztát bõ, olajos, sós forró víz-
ben. Ha megfõtt a gomba, behabarjuk: a tejföl-
ben csomómentesre keverjük a lisztet, rámerünk
a pörköltlébõl, és ezzel is jól kikeverjük, majd így
adjuk a pörkölthöz. Felforraljuk, ha túl sûrû, vízzel
hígítjuk. A kész pörkölthöz hozzákeverjük a tész-
tát, és tálalás elõtt a tetszés szerint darabolt ba-
rackot.

Csirkemell fügés–
camembert-es szósszal

Hozzávalók: 50 dkg csirkemellfilé, 30 dkg fü-
ge, 20 dkg camembert sajt, 2 citromból nyert
citromlé, 7 dkg méz, 1 ek kókuszzsír (nálam
1,8 dkg), só ízlés szerint, fekete bors ízlés sze-
rint.
A csirkemellet megtisztítjuk és csíkokra vágjuk.
A kókuszzsírt egy lábosban felolvasztjuk, rá-
tesszük a csirkemellcsíkokat, sózzuk, borsozzuk.
Addig sütjük, ameddig a leve elfõ, és kap egy kis
színt (ez kb. 10 perc). Közben a fügéket megmos-
suk, végét levágjuk, cikkekre vágjuk. A camem-
bert sajtot felkockázzuk. A citromokat kicsavar-
juk és összekeverjük a mézzel. A megsült
csirkemellcsíkokat kiszedjük a lábosból és lefed-
ve melegen tartjuk. A citromos mézet beleöntjük
a lábosba, és kevergetve felforraljuk, hogy a lá-
bosból a lesült húsok is belekerüljenek a szószba.
Beletesszük a cikkekre vágott fügét és a camem-
bert kockákat. Ha újra felforrt, akkor lehúzzuk a
tûzrõl. Tetszõleges körettel, melegen tálaljuk.

Hagymás–túrós galuska
Hozzávalók: 35 dkg tehéntúró, 35 dkg finom-
liszt, 3 db tojás, só ízlés szerint, 1,5 dl víz, 15
dkg kolozsvári szalonna, 3 ek napraforgóolaj,
1 nagy db vöröshagyma, 2,5 dl tejföl, 5 dkg
trappista sajt.
A túrót egy nagyobb edényben összetörjük és a
liszttel, tojásokkal, sóval, vízzel galuskatésztává
állítjuk össze. (Erre egy kézi robotgép dagasztó-
fejét is használhatjuk.) A kolozsvári szalonnát ap-

ró darabokra vágjuk, majd az olajon szép pirosra
megpirítjuk. Ezután hozzáadjuk a vékonyra fel-
szeletelt hagymát, és kevergetve üvegesre
dinszteljük benne. Ha kész, félretesszük. A galus-
katésztát forró, gyöngyözõ, sós vízbe szaggatjuk.
Amikor feljöttek a galuskák, még hagyjuk fõni
egy kicsit, majd szûrõkanállal kiszedjük, és jól le-
öblítjük. A kiszedett túrós galuskákat egy na-
gyobb tálba tesszük, és ráöntjük a hagymás pirí-
tott szalonnát. Jól összekeverjük. Egy tûzálló tál
(kisebb tepsi) aljára merünk egy kevéske hagy-
más galuskát, elterítjük, és meglocsoljuk tejföl-
lel. Erre tesszük a másik réteg hagymás galus-
kát, és ismét tejfölt locsolunk rá. Ez a mennyiség
edénytõl függõen kb. 3 réteg. A legfelsõ rétegre
ráöntjük a megmaradt tejfölt, és gazdagon meg-
szórjuk reszelt sajttal. Elõmelegített sütõben
szép pirosra megsütjük. Langyosan kínáljuk.

Túrós–fügés mákos rolád

Hozzávalók a tésztához: 5 db tojás, 14 dkg cu-
kor, 12 dkg finomliszt, 7 dkg mák (õrölt), 0,5 dl
napraforgóolaj, 2 ek víz; a fügelekvárhoz: 4 db
füge, 5 dkg barna cukor, 1 citromból nyert
citromhéj és -lé, 1 csipet õrölt zöld kardamom,
csillagánizs ízlés szerint, 1 kk fahéj, 25 ml
vaníliaaroma, 10 g étkezési keményítõ, 2 ek
víz; a túrókrémhez: 50 dkg tehéntúró, 15 dkg
vaj, 8 dkg cukor, 2 db füge a díszítéshez.

A tésztához válasszuk széjjel a tojásokat. A sár-
gájákat habosítsuk fel a vízzel és a 6 dkg cukorral,
majd forgassuk bele a maradék cukorral ke-
ményre felvert tojásfehérjét. Végül keverjük hoz-
zá a lisztes, sütõporos, mákos keveréket és az
olajat. Öntsük a masszát sütõpapírral bélelt sütõ-
lapra, de még jobb, ha barna csomagolópapírt
használunk. 200 fokra elõmelegített sütõben 12
percig sütjük. Lisztezett deszkára borítsuk a la-
pot, és húzzuk le róla a papírt. Fordítsuk meg a
papírt, és a tiszta felébe tekerjük fel a roládot. A
túrókrémhez keverjük simára a vajat a cukorral,
vaníliás cukorral, valamint a szobahõmérsékletû
túróval. A lekvárhoz fõzzük fel a cukorral a felsze-
letelt fügét, a fûszerekkel, a citromhéjjal és -lével
ízesítjük. Fõzzük sûrûre, majd a vízben oldjuk fel a
keményítõt, és keverjük a fügéhez. Hagyjuk ki-
hûlni. Csomagoljuk ki a papírból a roládot, kenjük
meg a lekvárral, és a túrókrém 2/3 részét kenjük
a lekvárra. Szorosan tekerjük fel a papírral újra,
és hagyjuk a papírban mindaddig, amíg nem köt
meg. Tegyük 2 órára a hûtõbe. Ezután távolítsuk
el a papírt róla, és tegyük egy tálcára, ami alá tor-
tapapírt helyezünk. Kenjük meg a maradék krém-
mel. Hûtsük be letakarva, majd felszeletelve. A
felezett fügével díszítve tálaljuk.

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, va-
lamint az LRT-COM hálózatán a C7-es csa-
tornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.

Szeptember 18., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet:
Evangélikus lelkészszentelés (ism. 72p) 13.00 és
18.00 Lapszemle 19.00 Köszöntés a nyugdíjas-
klubban (26p), Interjú Váraljainé Melis Orsolya
lelkésszel (20p), VI. Sárbogárdi Szántóverseny
(80p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

Szeptember 19., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00
Sport: VAX Kézilabdatábor Tápiószentmártonban
2. rész (~75p) 13.00 Lapszemle 14.00 Köszöntés
a nyugdíjasklubban (26p), Interjú Váraljainé
Melis Orsolya lelkésszel (20p), VI. Sárbogárdi
Szántóverseny (80p) 18.00 Lapszemle 19.00 In-
terjú Németh Róbert motorossal (~15p), Jóté-
kony sportnap Pálfán (ism. ~50p), Vadásznap
Alapon (ism. 86p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

Szeptember 20., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Kö-
szöntés a nyugdíjasklubban (26p), Interjú Vár-
aljainé Melis Orsolya lelkésszel (20p), VI. Sárbo-
gárdi Szántóverseny (80p) 14.00 Interjú Németh
Róbert motorossal (~15p), Jótékony sportnap
Pálfán (ism. ~50p), Vadásznap Alapon (ism.
86p) 18.00 Heti híradó 19.00 Hitélet: Ökumenikus
istentisztelet (ism. 73p) 23.00 és 0.00 Heti híradó

Szeptember 21., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet:
Ökumenikus istentisztelet (ism. 73p) 13.00 és
18.00 Heti híradó 19.00 Szüreti felvonulás Sár-
szentmiklóson (12p), Lajtos Anna nívódíjas kon-
certje (ism. 56p), Tavaszköszöntõ Cecén (ism.
98p) 23.00 és 0.00 Heti híradó

Szeptember 22., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport:
VAX kézilabdatábor Tápiószentmártonban 2. rész
(~75p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Szüreti
mulatság Felsõkörtvélyesen (15p), Interjú Lajtos
Anna zongoramûvésszel (ism. 27p), Konferencia
a Pedagógiai Szakszolgálatnál (ism. 101p) 23.00
és 0.00 Heti híradó

Szeptember 23., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Szü-
reti felvonulás Sárszentmiklóson (12p), Lajtos
Anna nívódíjas koncertje (ism. 56p), Tavaszkö-
szöntõ Cecén (ism. 98p) 13.00 Heti híradó 18.00
Lapszemle élõben 19.00 Sport 23.00 és 0.00 Lap-
szemle

Szeptember 24., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport
13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Hitélet: Ökume-
nikus istentisztelet (ism. 73p) 23.00 és 0.00 Lap-
szemle

***

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 jo-
gát 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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Gimisek
a sportpályán

Csütörtökön és pénteken a gimnázium tanulói kiránduláso-
kon vettek részt, néhány osztály pedig a sárbogárdi sportpá-
lyáján és a sportöltözõ épületében játékos feladatokon kap-
csolódhatott ki. A kissé borult, esõs idõ ellenére jól szórakoz-
hattak a diákok.

M. A.

13 pontos hétvége
Sárszentmiklós–Sárosd 2-2 (1-0)

Sárszentmiklós: Deák M. – Németh K. Kõkuti T., Tóth Zs., Gráczer G., Nagy K., Deme-
ter D., Gráczer Bálint, Gráczer Bence, Bezerédi Á., Bíró B.
Csere: Hegedûs Gy., Bartók D., Görög Á., Nagy Á., Lajtos A., Bérdi Z., Lieszkovszky Z.
Edzõ: Sárai György.

Sárosd: Somogyi B. – Meszlényi Zs., Sipos
J. Sz., Falvai D., Rauf R., Somogyi Sz.,
Truszek G., Tornyai T., Dvéri Zs., Rott-
mann S., Tiber Sz.
Csere: Ladányi B., Béki M., Arany T., Susa
K., Kiss N., Gál P.

Edzõ: Dvéri Zsolt.
Kellemes, napsütéses idõben futottak ki a
csapatok a zöld gyepre. A 4. percig kellett
várni az elsõ hazai helyzetre. Bezerédi Á.
szögletét Demeter D. 5 m-rõl fejelte a ka-
pu fölé. Ezután játszadozás folyt a két ti-
zenhatos között. A kapuk nem kerültek
egyik oldalon sem veszélybe. A 40. perc-
ben formás hazai támadást vezetett a
miklósi csapat. Demeter D. futott el a bal
oldalon és az alapvonalról belõtt labdáját a
berobbanó Bezerédi Á. a kapu jobb olda-
lába lõtte, 1-0. A 44. percben a Sárosd
egyenlíthetett volna, de a bal oldali beadás
után a 3 m-rõl leadott lövést Deák M. óriá-
si bravúrral védte.
A második félidõben továbbra is a Sár-
szentmiklós játszott fölényben. A Sárosd
Dvéri Zs. 25 m-rõl lõtt szabadrúgásával ve-
szélyeztetett, de a labda a jobb kapufa mel-
lett hagyta el a játékteret. Mindkét csapat
cserékkel frissített, és ez a hazai csapatnak
sikerült jobban. A 82. percben Lajtos A. át-
adásával Nagy Á. kilépett a védõk között

és 8 m-rõl a kifutó kapus mellett a hálóba
lõtt, 2-0.
A biztos vezetés tudatában a Sárszentmik-
lós tartotta a labdát, esélyt sem adva Sá-
rosd csapatának.
A hazai csapat szervezettebb, gólra törõbb
játékkal megérdemelten gyõzött.
Góllövõk: Bezerédi Á., Nagy Á.
Jók: Deák M., Bezerédi Á., illetve Dvéri
Zs., Tiber Sz.

Sárszentmiklós U19–Sárosd U19
14-1 (6-0)

Sárszentmiklós: Barabás J. – Márkovics
D., Görög Á., Szúnyogh R., Pajor T., Hús-
véth T., Petõ A., Brúzsa S. P., Sükösd G.,
Nagy Á., Rácz P.
Csere: Vagyóczki P., Varjas M., Móri K., Si-
mon Cs., Demeter D., Németh K., Gráczer
B.
Edzõ: Pajor László.
Ismét nagyarányú gyõzelmet aratott az „if-
júsági” csapat. A végig fölényben játszó
sárszentmiklósi fiatalok esélyt sem adtak
Sárosd csapatának.
Góllövõk: Petõ A., Sükösd G. (3), Nagy Á.
(3), Rácz P., Demeter D. (2), Gráczer B.,
Simon Cs., Pajor T., illetve Hippeller G.
Jók: Sükösd G., Nagy Á., Demeter D.

Kulcs–Sárszentmiklós II. 0-1 (0-0)
Sárszentmiklós II.: Plézer N. – Somogyi L,
Fülöp T., Horváth I., Juhász I., Bartók Z.,
Szabó Z., Fekete J., Rigó L., Majláth H.,
Kovács D. D.
Csere: Krajcsovics P., Hegedûs J., Iványi R.,
Simon Á., Csikós G., Mádi L.
Edzõ: Pajor László.
Értékes gyõzelemmel tért haza a Sárszent-
miklós II. csapata.
Góllövõ: Fülöp T.

Szabadbattyán Ö. F.–
Sárszentmiklós Ö. F. 1-3 (0-1)

Sárszentmiklós Ö. F.: Bérdi 2. – Emperger
J., Palotás P., Németh A., Tóth A., Kele-
men B., Killer G., Deák G., Csendes I.,
Tóth 2., Derecskei J.
Csere: Vereczkei J., Horváth I., Örkényi B.,
Lakatos Gy., Takács K. A.
Megállíthatatlanul „száguld” a csapat hét-
rõl hétre.
Góllövõk: Csendes I., Vereczkei J., Kele-
men B., illetve Magda Cs.

Pákozd U16–Sárszentmiklós U16
2-2 (0-2)

Sárszentmiklós: Deák Zala – Vagyóczki
Patrik, Ambrózi Miklós, Bíró Bence, Ju-
hász György, Fekete András, Vitéz-Móré
Gergõ, Bögyös Bendegúz Géza, Gyökér
Kristóf, Lakatos Krisztián, Lukács Zoltán.
Csere: Emperger Ferenc, Gábris Róbert,
Brúzsa Tamás, Gábris Zoltán.
Edzõ: Bezerédi Ádám.
Az elsõ félidõben szerzett kétgólos elõnyt
nem sikerült tovább növelni. A csapat egy
félidõnyi jó játék után a második játékrész-
re nem kellõen koncentrált, és ez pontok-
ba került.
Deák Zala büntetõt hárított.
Góllövõk: Vitéz-Móré Gergõ, Lakatos
Krisztián.

Hétvégi sportmûsor:
2015. szeptember 19., szombat:

10.00 Lajoskomárom U19–Sárszentmik-
lós U19 (Lajoskomáromban);
14.00 Sárszentmiklósi Ö. F.–Enying Ö. F.;
16.00 Sárszentmiklós II.–Nagylók.

2015. szeptember 20., vasárnap:
10.00 Sárszentmiklós U16–Mór U16;
16.00 Lajoskomárom–Sárszentmiklós
(Lajoskomáromban).
Szeretettel várjuk szurkolóinkat! Szurkol-
junk együtt csapatainknak!

Szántó Gáspár

Sárszentmiklós
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Tolvajok
A járõrök 2015. szeptember 7-én a délutáni órákban Sárbogárdon
az egyik általános iskolában egy 17 éves tasi fiúval szemben intéz-
kedtek, mivel a rendelkezésre álló adatok alapján a fiatal két nap-
pal korábban az egyik helyi szupermarketbõl eltulajdonított egy
mobiltelefont. A 17 éves fiút a rendõrök a Sárbogárdi Rendõrka-
pitányságra elõállították, ahol lopás szabálysértés elkövetése
miatt meghallgatták, majd szabadon bocsátották.
Sárbogárdon, az Ady Endre úton található áruházban 2015. szep-
tember 10-én délután értek tetten az alkalmazottak egy 27 éves
nõt, aki ruhanemûket rejtett a táskájába, majd megkísérelt fizetés
nélkül távozni az üzletbõl. A dolgozók a járõrök kiérkezéséig
visszatartották a nõt. A rendõrök a tolvajt a Sárbogárdi Rendõr-
kapitányságra elõállították, ahol szabálysértési eljárást indítottak
ellene.

Sárbogárdi Rendõrkapitányság

Zebránál belement

Sárbogárdon, az Ady Endre úton egy Volkswagen típusú gépko-
csival közlekedett egy nõ 2015. szeptember 13-án este. Az elsõdle-
ges adatok szerint a jármû vezetõje megállt, hogy elsõbbséget biz-
tosítson a kijelölt gyalogátkelõhelyen átkelni szándékozó gyalo-
gosnak. Ezt késõn észlelte a mögötte haladó Opel típusú személy-
gépkocsi vezetõje és a Volkswagennek ütközött. A balesetben a
Volkswagen vezetõje megsérült.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

Idén is megszólaltak a szirénák
a hõsi halált halt New York-i

tûzoltók emlékére
2001. szeptember 11-én csaknem háromezer halálos áldozatot
követelõ terrortámadás érte az Amerikai Egyesült Államokat.
Késekkel felfegyverkezett géprablók négy repülõgépet térítettek
el aznap, amelyek közül kettõ a World Trade Center tornyaiba,
egy a Pentagonba csapódott, a negyedik repülõgép pedig egy
pennsylvaniai mezõre zuhant.

A terrortámadás egy keddi napon történt. Az elsõ gép helyi idõ
szerint 8 óra 46 perckor, magyar idõ szerint 14 óra 46 perckor csa-
pódott a WTC északi tornyába, ez az American Airlines 11-es já-
rata volt, amely Bostonból indult Los Angelesbe. A második gép,
a United Airlines 175-ös, szintén Boston–Los Angeles útvonalon
közlekedõ járata tizenhét perccel késõbb csapódott a déli torony-
ba. A harmadik eltérített repülõ, az American Airlines 77-es jára-
ta Washingtonból tartott Los Angelesbe, a terroristák ezt a Pen-
tagon washingtoni épületébe vezették 9 óra 37 perckor. A negye-
dik gép, amely New Jersey Newark repülõterérõl San Franciscóba
indult, nem érte el feltételezett washingtoni célját (a Fehér Házat,
vagy a Capitoliumot), az utasok visszafoglalták a terroristáktól a
gépet, ám az végül Pennsylvania állam területén lezuhant. A re-
pülõgépeken összesen kétszáznegyvenhat ember utazott, beleért-
ve a tizenkilenc géprablót is.

A WTC tornyai a bennük keletkezett tûz miatt omlottak össze.
Elõször a késõbb megsérült déli torony, már 9 óra 59 perckor, 59
perccel a második gép becsapódása után, majd az északi torony,
10 óra 28 perckor, 102 perccel az elsõ gép becsapódását követõen.
Az épülethez kétszáz tûzoltóegységet riasztottak, az összeomló
épületek több mint négyszáz, a mentésben résztvevõ embert te-
mettek maguk alá, köztük háromszáznegyvenhárom tûzoltót is.

Az õ emlékükre szólaltak meg pénteken, magyar idõ szerint 14
óra 46 perckor, az elsõ gép becsapódásának percében a tûzoltóau-
tók szirénái az országban, köztük Székesfehérváron, Dunaújvá-
rosban, Pusztaszabolcson és Sárbogárdon. A magyar bajtársak így
emlékeztek meg a hõsi halált halt amerikai tûzoltókról.

Fotó: Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

KÉK HÍREKA KATASZTRÓFA-
VÉDELEM HÍREI

Közhírré tétetik!
Sárkeresztúron szüreti mulatság tartatik!

Meghívó
A Sárkeresztúri VIHAR Lovas Egyesület

szervezésében

2015. szeptember 19-én
zenével kísért hagyományõrzõ

szüreti felvonulást tartunk.
Szeretnénk, ha figyelmükkel és érdeklõdésükkel

megtisztelnének bennünket.

Gyülekezés 10 órától
a Bella István Mûvelõdési Ház udvarán.

Indulás 10.30 órakor.

Falubejárás után megvendégeljük a felvonulókat.

Jó szórakozást kívánunk!

Szervezõk

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke eseményeirõl
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Tájékoztató a „Nyitott bíróság” programról
Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) az átlátható, nyitott igaz-
ságszolgáltatás jegyében indított elõadássorozatot a középisko-
lákban „Nyitott Bíróság” címmel. A kezdeményezés mottója:
„Attól félsz, amit nem ismersz.”
Az OBH által országosan meghirdetett program célja a jogkövetõ
magatartás és az igazságszolgáltatás szervezetébe vetett bizalom
erõsítése az állampolgárokban. Ezen keresztül pedig a nemzeti
jogi kultúra színvonalának emelése, a bíróságok tekintélyének
helyreállítása.
A program jelmondata próbálja összefoglalva kifejezni az elérni
kívánt célt. Azáltal, hogy minél több állampolgár érti meg az igaz-
ságszolgáltatás mûködését, annál inkább elfogadják és tisztelik
annak döntéseit.
Az igazságszolgáltatási szervezetrendszer mûködését a jogban já-
ratlan állampolgárok kevésbé tudják nyomon követni, értelmez-
ni. Ezt tetézte az európai közösséghez történt csatlakozás és a kö-
zösségi jog beemelése a magyar jogrendszerbe. Az idõközben le-
zajló, jelentõs volumenû társadalmi és gazdasági változások is
megnehezítették a jogtudatos állampolgár kifejlõdését. Ezen je-
lentõs változások egyik mérföldköve a 2014. március 15. napján
hatályba lépõ, új Polgári Törvénykönyv, ami a korábbi szemlélet-
tel szakítva a felelõsségteljesebben, tudatosabban gondolkodó
személyt vette alapmodellként, szakítva a korábbi szemlélettel
sokkal szélesebb körben teszi lehetõvé, hogy a személyek a
jogviszonyaik tartalmát kialakítsák, meghatározzák. Azonban a
nagyobb szabadság nagyobb felelõsséggel is jár.
Általánosságban elmondható, hogy az idõsebb generációk kevés-
bé fogékonyak a változásokra, újításokra, gyakran idegenkednek
azoktól. Ezért a programnak alapvetõen a fiatal generáció tagjai-
ra kell épülnie, és késõbb általuk kell továbbfejlõdnie és elterjed-
nie. A jogkövetõ magatartás kialakításának alapvetõ közösségi
színtere az oktatás, ezért stratégiai jelentõségû az egyes intézmé-
nyekkel és a központi igazgatásukkal történõ együttmûködés
alapjainak a letétele.
A fenn vázolt célok elérése érdekében a Székesfehérvári Tör-
vényszék a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött
együttmûködési megállapodása alapján a középiskolákon kívül
az általános iskolák részére is meghirdette a „Nyitott bíróság”
programját. A Törvényszék a megállapodás keretein belül, azt
némileg kibõvítve, egy témakörökre épülõ rendszert kíván kiala-

kítani. Ennek a lényege az lenne, hogy az iskolák a következõ
modulok szerint vehetnének részt a programban.
Az elsõ modul tartalmazná a bírósági elõadást, melynek kereté-
ben a diákok megismerhetnék az alapvetõ jogi ismereteket, azt,
hogy mi a különbség a polgári és a büntetõeljárás között, kik az el-
járás szereplõi, milyen feladataik vannak, megismerkednének az
épülettel.
A második modulba tartoznának az iskolai elõadások, ahol a
konkrét érdeklõdés szerint kialakított témakörökrõl beszélget-
hetnének, hallgathatnának elõadást a diákok, valamint a harma-
dik modulban megtartásra kerülõ tárgyaláslátogatásról szerez-
hetnének információkat.
A harmadik modulban szerepelne a tárgyaláslátogatás, ahol már
az alapvetõ ismeretek birtokában gyakorlatban is láthatnák a diá-
kok, hogyan is zajlik egy eljárás. (Bírósági tárgyalást 14. életévü-
ket betöltött diákok látogathatnak.)
A negyedik modul a büntetés-végrehajtási intézet látogatása,
amelyen csak a 18. életévüket betöltött diákok vehetnek részt. Itt
a büntetések végrehajtását láthatnák élõben, a fogva tartás körül-
ményeirõl kapnának alapvetõ tájékoztatást.
Ez a négy modul alkot egy egységes egészet, amely az igazságszol-
gáltatás mûködését összefüggéseiben mutatná meg a diákoknak.
A programokra való jelentkezést a következõ e-mail címen várja
a Székesfehérvári Törvényszék:
nyitottbirosag@szekesfehervarit.birosag.hu.
A jelentkezést követõen a program koordinátora e-mailben tájé-
koztatja az iskolát arról, hogy a jelentkezését mely modulba sorol-
ta, s azt mely bíró, bírósági titkár, vagy fogalmazó kollégájának to-
vábbította, aki majd az elõadás részleteinek, idõpontjának, hely-
színének egyeztetése céljából felveszi a közvetlen kapcsolatot az
oktatási intézménnyel. A kapcsolatfelvétel meggyorsítása érde-
kében érdemes az e-mail címen túl a kapcsolattartó pedagógus
telefonszámát is megadni.
A jelentkezések mellett a Székesfehérvári Törvényszék ugyan-
ezen e-mail címen várja az oktatási intézmények programmal
kapcsolatos észrevételeit, javaslatait, illetve a már megtartott elõ-
adásokkal kapcsolatos véleményét is.

Forrás: szekesfehervaritorvenyszek.birosag.hu

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!



18 HIRDETÉSEK 2015. szeptember 17. Bogárd és Vidéke

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

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.

200x180-as fejtámlás Cardo FRANCIAÁGY
Billerbeck RUGÓS MATRACCAL

JÓ ÁLLAPOTBAN ELADÓ.
Érdeklõdni: 06 70 379 2012

AJÁNDÉKSZIGET ÉS DROGÉRIA
SÁRSZENTMIKLÓS, KÖZTÁRSASÁG ÚT 185.

Dr. Batz papucsok, cipõk,
szupinált szandálok széles választékban.

GLUTÉNMENTES TERMÉKEK,
ÖKO TISZTÍTÓSZEREK.

VADDISZNÓ, SZARVAS TARVAD
VADÁSZATI LEHETÕSÉGE

59 puszta-Mezõszilas térségében.
Érdeklõdni: 06 20 521 7427

A Nagylóki Csicsergõ Óvoda és Egységes Óvoda,
Bölcsõde határozatlan idõre

ÓVODAPEDAGÓGUST KERES.
Benyújtási határidõ: 2015. szeptember 22.

Érdeklõdni: 06 25 507 321

MADOCSAI ALMAVÁSÁR
SZOMBATON A VÁSÁRTÉREN.

ALMA „Szedd magad” AKCIÓ Madocsán
a Gombos almáskertben 100 FT/KG ÁRON.

06 30 360 7256, 06 30 258 5551

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

Árpád-lakótelepen 4. emeleti, 53 m2-es, kétszobás lakás eladó. Irányár:
2,99 M Ft. 06 (70) 6811 133.

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

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

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

Hatfiókos Zanussi fagyasztó eladó 06 (30) 619 5399

Mozgóárus boltra agilis munkatársat keresek 06 (70) 255 0088

Eladó teatûzhely 10.000 Ft-ért, kétaknás román kályha 10.000 Ft-ért, va-
lamint egy antik Singer varrógép 12.000 Ft-ért. 06 (20) 405 7366

Kékfrankos, otelló szõlõ, 500 literes hordó eladó. 06 (30) 323 4941 (3261656)

APRÓHIRDETÉSEK

Sok szeretettel köszöntjükSok szeretettel köszöntjük

Sárközi LászlóSárközi László
töbörzsöki lakosttöbörzsöki lakost

80.80.
születésnapja alkalmából!születésnapja alkalmából!

Felesége, Kató, fia, Laci,Felesége, Kató, fia, Laci,
lánya, Babi;lánya, Babi;

unokái, dédunokái és azunokái, dédunokái és az
egész családegész család

Leszkovszki Albin

TANÁR VOLTAM
címû

legújabb könyve kapható
a Bogárd és Vidéke Hírházban.

Ára: 2.600 Ft.
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Mainstream és underground a zenében
„Teljes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek olyan régiói,

ahova csak a zene világít be.” (Kodály Zoltán)

Nincs olyan ember a világon, aki ne szeretné a zenét. Legyen az
akármilyen mûfaj, a poptól a klasszikus zenéig, a zene kikerülhe-
tetlen lételeme az embernek és az emberiségnek. Persze a szóra-
koztatóipar ezen ágában – ahogy a filmiparban is – vannak eltéré-
sek, amik alapján meg tudunk különböztetni stílusokat és mûfajo-
kat. Emberek vagyunk, különbözünk, így mindenki a saját
ízlésének megfelelõen állítja össze lejátszási listáját.
A mûfajokon kívül vannak különbözõ besorolások, ahova egy-egy
elõadót helyezünk el, ezek a „mainstream” és az „underground”.
A mainstream a felszín, amit a média kénye-kedve szerint sugá-
roz, attól függõen mennyire felkapott az adott elõadó. Ezt több
dolog is indokolhatja, de egy jól fizetett menedzser teszi a dolgát,
és aki bekapcsolja a rádiót vagy televíziót, már hallja is a befutta-
tott elõadó slágerét. Így hallhatunk olyan kritikán alul összekom-
ponált zenéket is, melyek néha inkább sértik a fület, mintsem
dalra fakasztanak, vagy táncra perdítenek.
De nem csak így lehet megszólalni a médián keresztül, és nem fel-
tétlenül csak a rossz zene mainstream. Vannak ügyes elõadók,
akik jók, tehetségesek, nem utolsó sorban a zene és a szöveg
együtt alkotnak harmóniát számaikban. Õk azok, akik magukra
találnak egy adott mûfajban, mégis egyedien képesek elõadni azt
zenéjükben. Nem egy sablont húznak minden egyes számukra,
hanem kihasználva ama bizonyos mûfaj jellemzõit alkotnak meg
teljesen jól elkülöníthetõ zenét. Aki tud megújulni és belevinni a
mainstreamet saját zenéjébe, képes sokáig a felszínen maradni és
nem merül el a tucatelõadók tengerében. Ezek az elõadók hamar
klasszikus ikonokká válnak a hallgatóság szemében (és fülében),
így megalapozva a zenéjükön felnövõ generációkat.

Persze, ezeket a generációkat nem csak a mainstream neveli. Sok
elõadó az undergroundban hagy nyomot. Az underground, ahogy
a neve is sugallja, a felszín alatt húzódik. Nem ritka, hogy ezt az
éles határt valaki átugorja, bár hosszú út vezet az undergroundból
a mainstreamig, s vannak, akik nem is bírják a felszíni életet és ha-
mar eltûnnek. Aki az undergroundban alkot, az nem vár felemel-
kedést és sikert, pusztán a zene öröméért és annak tiszteletéért
adja elõ a saját maga által írt szerzeményeit, esetleg feldolgozáso-
kat. Nehéz és legtöbbször hálátlan dolog az underground, szûkös
közönség elõtt, kiskocsmák alkoholtól bûzlõ környezetében, falu-
napok izzasztó, poros színpadán „mûvésznek” lenni. Ezért ha egy
hasonló amatõr produkciót látunk, legalább egy tapssal jutalmaz-
zuk az elõadó erõfeszítéseit. Vannak, akik szerint amíg nem szín-
padra érett egy produkció, addig helytelen dolog elõadni. Fontos
pedig a színpadi tapasztalat minden elõadó számára, mert amíg
valakit gyakorlat nélkül löknek ki a színpadra, lehet akármilyen
tehetséges, rizikós, hogy annál nagyobbat bukik.
Ahogy a mainstreamben, úgy az undergroundban is vannak
ugyanúgy jó és kevésbé értékelhetõ produkciók, mi pedig abban a
helyzetben vagyunk, hogy megválogassuk, mit engedünk be a fü-
lünkön keresztül a lelkünkhöz. Mert a zene mindenképpen érzel-
met vált ki belõlünk: örömet, bánatot, feszültséget, ellazulást. Vá-
lasszunk tehát körültekintõen ízlésünkhöz, hangulatunkhoz illõ
zenét és elõadót.
Jó zenehallgatást!

Hargitai Gergely

Tinódi szüreti
felvonulás

2015. október 3-án
A felvonulás kezdete: 12 órakor a tinódi focipályától.

Útvonal: Tinódy – MÁV-sportpálya – Mátyás király u. – Ke-
reszt u. – Bethlen Gábor u. – Tinódy út – Hatvani u. – Lázár u. –
Tinódy út – Posta sarok (tánc) – Vágóhíd u. – Köztársaság út –
Kinizsi u. – Tinódy út – Nagy L. sarok (tánc) – Nagy L. u. – Ady
E. út – Petõfi u. – Kossuth L. u. – Dínom-Dánom kocsma (tánc)
– Tompa M. u. – Ifjúsági park – Túry M. u. – Árpád út – Hala-
dás út – Ady E. út – Katona u. – Szent I. út. – Imremajori u. –
Dózsa Gy. u. – Esze T. u. – Szent I. út – Jó barát mulató (tánc) –
Szent I. út – Tinódy út – MÁV-sportpálya.

20 órától szüreti bál
Zenél: az EFKA zenekar.

A belépõdíj 500 Ft.

A bál ideje alatt büfé üzemel, éjfél után tombola.

Mindenkit szeretettel várnak a szervezõk!
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Délutáni mulatozásDélutáni mulatozás


