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Belháború
A nagy háborúk történeteit, rideg való-
ságát könyvek, dokumentumok õrzik.
Az egyéni háborúkról, átélt belsõ küz-
delmekrõl ritkán hallhatunk.
Zajlanak a felszín alatt csöndben tépá-
zó, sorsfordító viharok. Amikor a válto-
zás hullámán idõtlen egy helyben topor-
gásnak élem meg a várakozást, hogy
meglássam a partot, ahova sodor a szél.
Kétségek, gyötrelmek, türelmetlenség
és reményveszettség közt kémlelem a
távolt. Már ott lennék, de félek is. Ne-
héz a szívem, és ez szinte megbénít. Pe-
dig az életnek mennie kell tovább.
Könnyebb viselni a várakozást, ha fo-
lyamatosan lefoglalja magát az ember.
Remélni, imádkozni tudok csak: Istené
a hatalom és a dicsõség. Lehet ez ellen
küzdeni, de nincs értelme, mert megha-
ladja az én tudásomat és erõmet. A
Teremtõ Erõre bízom a döntést.
Megerõsítésként a következõ sorokat
kapom egy cikkbõl: „Amit cselekszem,
azt most még nem érted, de ezután
majd megérted (Jn 13,7) … Te csak a
töredékét láttad Isten útjának, mely ne-
hezen érthetõ, de tökéletes. … Õ
megsebez, de be is kötöz.”
A megpróbáltatásokra a Katalinka,
szállj el kezdetû gyerekdal is felkészít
már gyerekkorban: „Sós kútba tesznek,
Onnan is kivesznek, Kerék alá tesznek,
Onnan is kivesznek, Kemencébe tesz-
nek, Onnan is kivesznek.” Hát, igen…
Munkálkodj az életemben belátásod
szerint.

Hargitai–Kiss Virág

„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Családias faültetés HörcsökönCsaládias faültetés Hörcsökön
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„Itt járt a háború!”
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület a máso-
dik világháború befejezésének 70. évfor-
dulója alkalmából kiállítást rendezett a Jó-
zsef Attila Mûvelõdési Központ kamara-
termében.
A kiállítás megnyitására nagy érdeklõdés
mellett múlt héten pénteken este került
sor. Novák Kovács Zsolt elnök megnyitója
után a Petõfi Sándor Gimnázium tanulói
korabeli katonák és hozzátartozóik hábo-
rús levelezéseibõl olvastak fel részleteket.

A kiállítás anyaga – miként a korábbi, elsõ
világháborús kiállításé is – a sárbogárdi
családok emlékanyagából állt össze: fény-
képekbõl, tábori levelezõlapokból, front-
naplókból, hadifogságbeli emlékekbõl, a
katonák által töltényhüvelyekbõl készített
emléktárgyakból, háborús hadifelszerelé-
sekbõl (sisakok, bajonettek, rozsdás pisz-
toly, kulacs, ivópohár stb.) A makettépítõk
egy háborús terepet rendeztek be kato-
nákkal, lövegekkel, bunkerekkel.

Sok érdeklõdõt megragadott a sárbogárdi
vasútállomás háborús megsemmisülésé-
nek története és az egész falat betöltõ vesz-
teséglisták sora. A kiállított emlékek sok
érdeklõdõbõl családi emlékeket idéztek
föl.
Nagyon sok emlék elveszett, hiszen évtize-
dekig tilos volt a háború magyar esemé-
nyeirõl, az elesettekrõl mint hõsökrõl nyíl-
tan beszélni. Ezt a hiányosságot igyekezett
némiképp pótolni ez a kiállítás.

Hargitai Lajos

Legendák, mítoszok és a valóság
Hétfõn este a Sárbogárdi Múzeum Egye-
sület jeles vendége volt dr. Szabó Péter, a
Magyar Tudományos Akadémia doktora,
a sárbogárdi születésû hadtörténész.
1988-ban még ifjú történészként tartott
utoljára elõadást Sárbogárdon a 18/II. sár-
bogárdi zászlóalj történetérõl a Hazafias
Népfront által szervezett 3. sárbogárdi tu-
dományos ülésen. Mondhatnánk, hogy a
mostani elõadása annak folytatása volt.
Kutatásaiból több könyvet, tanulmányt
publikált, s ezek többsége a második világ-
háború keleti hadszínterének eseményei-
vel foglalkozik. Ezek közül talán a legna-
gyobb érdeklõdést váltotta ki a Don-ka-
nyar címû, a Zrínyi Katonai Kiadónál
1994-ben megjelent kötete. E kötetben,
miként a Madarász József Városi Könyv-

tárban tartott mostani elõadásában is, a
második magyar hadseregrõl és a doni ka-
tasztrófáról beszélt, szembesítve a hazug-
ságmítoszokat a tényekkel.
Az egyik sokáig élõ mítosz, amit tudomá-
nyos tényekkel cáfolt, hogy a Don mellé ki-

vezényelt 204.000 fõs hadsereg teljesen
megsemmisült. Ezt az állítást a hivatalos
veszteséglista cáfolja, amely szerint a har-
cokban meghalt 42.000 fõ, 26.000 fõ hadi-
fogságba esett. A 28.000 fõ sebesülttel és a
szabadságosokkal együtt 108.000 katona
hazatért.
A hadsereg elsiratása helyett annak hõsies
helytállását igazolják a tények. Ennek a
hadseregnek volt része a 18/II. sárbogárdi
zászlóalj is, mely közvetlenül részt vett, hõ-
siesen küzdött, s nagy veszteségeket szen-
vedett az urivi áttörésnél és Korotojaknál
folyó véres harcokban.
A doni csatákban résztvevõk közül töb-
bekkel készítettem interjút 1991-92-ben,
amelyek megjelentek a veszteséglisták
folytatólagos közlése mellett a Bogárd és
Vidéke hetilapban. A veszteséglisták elké-
szítésében nagy segítségünkre volt Szabó
Péter. Ennek köszönhetõen készülhettek
el a lehetõ legnagyobb teljesség igényével a
sárbogárdi és környékbeli települések má-
sodik világháborús hõsi halottainak névso-
rai, melyek aztán fölkerültek a települések
központjaiban felállított emlékmûvekre.
Dr. Szabó Péter állhatatos tudományos
munkájával nagy szolgálatot tesz annak ér-
dekében, hogy valós kép alakuljon ki a köz-
tudatban a második világháborús magyar
szerepvállalásról, s méltó módon emlékez-
hessünk a háború hõseire.

Hargitai Lajos
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12 ÉVES JOBBIK
Vona Gábor, a Jobbik Magyarországért
elnöke, Árgyelán János, a Jobbik Fejér
megyei elnöke és Pintér Tamás, a Jobbik
országgyûlési képviselõje tartott sajtótájé-
koztatót Sárbogárdon november 4-én,
szerdán este. A sajtótájékoztatón megje-
lent média képviselõit Árgyelán János kö-
szöntötte, majd átadta a szót Vona Gábor-
nak.
Vona Gábor a jelen kihívásairól és a jövõ
feladatairól fejtette ki gondolatait. A párt-
elnök kiemelte, hogy a párt idén már 12
éve mûködik, ami azért sem kerülendõ
meg, mert egy egyetemi mozgalomból nõt-
te ki magát Magyarország második legna-
gyobb politikai pártjává, s mindezt önerõ-
bõl, támogatók nélkül. A Jobbikot XXI.
századi pártnak látják, bár máshogyan,
mint a liberális pártokat. Vona Gábor azt
is elárulta, hogy a 2018-as választásokon
kormányváltásra készülnek, ezzel kapcso-
latban a pártjukat nagyon erõsnek titulál-
ta, Magyarországot pedig felkészültnek a
változásra. Szó esett továbbá a migráció
problémájáról, amiben a kormány számá-
ra a Jobbik érdemi javaslatokat tett, ame-
lyek közül több programot alkalmazott.
Árgyelán János nem az országos, hanem
inkább a megye problémáiról beszélt, azon
belül is az 5. számú választókerület (Dél-
Fejér) lakosait biztosította arról, hogy to-

vábbviszi problémáikat az országgyûlés fe-
lé, ha sikeres lesz számára a választás.
Pintér Tamás a 4. választókerületi elnök-
sége mellett Dunaújváros önkormányza-
tának képviselõje, valamint egy antikor-
rupciós csoport tagjaként is tevékenyke-
dik. Ennek a csoportnak a munkájáról szá-
molt be röviden, melyet szeretnének or-
szágossá tenni, hogy egész Magyarorszá-
got megtisztítsák a korrupciótól.
A sajtótájékoztató végén kérdésként me-
rült fel, hogy vajon eltûnhet-e a már amúgy

is megosztott baloldal a parlamentbõl.
Vona Gábor erre úgy reagált: a jelek alap-
ján valószínûnek tartja, hogy hasonló hely-
zet áll elõ. A Jobbik már túllépett a jobb- és
baloldalon; Vona úgy gondolja, ez egy
mesterséges megosztottság a pártok kö-
zött, õk a magyar embereket szeretnék
képviselni, a többi politikusnak is ezt kelle-
ne szem elõtt tartania, nem a pártokat.

Hargitai Gergely

Családias faültetés Hörcsökön
November elsõ szombatján, a délutáni órákban Nagyhörcsökön faültetésre várták a kö-
zösség tagjait a szervezõk. A fákat jelképesen a településhez bármilyen módon kötõdõ
emberek nyári találkozóinak emlékére ültették a falu szívében álló dombocskán. A há-
rom fára egy-egy kis szalagot fûztek, melyen a találkozók dátumai szerepeltek. Családias
hangulatban zajlott az esemény. Köszönet illeti Csordás Pétert és családját, Boros Jánost
és feleségét, Bánatiné Szalai Rózsát tiszteletbeli nagyhörcsöki párjával, Kákonyi Lajossal
együtt, Varga Erzsébetet és Csõgör Nórit.

Hargitai Gergely
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A CSONTRAKÓ KERTÉSZ
Suba-Faluvégi Szabolcs eredetileg kertész, szõlész–bo-
rász. A természethez és õsi gyökerekhez való erõs kö-
tõdése, érdeklõdése, megtapasztalásai irányították a fi-
gyelmét egyre inkább a természetgyógyászat, ezotéria,
homeopátia felé. Kitanulta a csontrakás, masszírozás
csínját-bínját, hogy miképpen lehet újult erõvel megtöl-
teni az emberi test és lélek energiaforrásait. Efféle tu-
dását pedig a kertészetben is alkalmazza.

– Hogyan fordult az ezotéria felé a figyelmed?
– Azt gondolom, hogy az ember sorsa meg van írva, és ha véletle-
nül nem azon az úton jár, amin kellene, akkor az égiek megpró-
bálják bokán rugdosni és arrafelé terelni a figyelmét, ami a sors-
feladata lehet.
– Téged hogyan „rugdostak”?
– Különbözõ könyveket adtak a kezembe. Mindig szerettem ta-
nulni. Amikor elvégeztem a kertészeti egyetemet, akkor családot
alapítottunk, jöttek a gyerekek, megvolt az elfoglaltságom. Lett
egy kertépítõ cégem. Egy idõ után hiányzott a tanulás, és elvégez-
tem az élelmiszeripari szõlész–borász szakmérnökit is, ami egy
kétéves képzés volt. A tudásszomjam akkora volt, hogy éjszakán-
ként olvasgattam sumerológiát, történelmet. Olyan kötetek ke-
rültek a kezembe, amik elgondolkodtattak.
– Véletlenszerûen kerültek a kezedbe ezek a könyvek?
– Számomra nincsenek véletlenek. Barátok, ismerõsök révén.
Mint említettem, kertépítéssel foglalkozom. Egy megrendelõnél
dolgoztunk, amikor hazajött délután négy óra magasságában a
ház ura és egy rézpálcával elkezdett sétálni az udvarban. A terület
elõ volt készítve a füvesítésre, kérdeztem, hogy mit csinál azzal a
pálcával. Azt mondta, kiméri, hova legyen a kút fúrva. Kezembe
adta a pálcát, ami és nekem is megmozdult a vízérre.

Érdeklõdtem, hol lehet ezt megtanulni. Azt mondta, hogy egy
embert ismer Magyarországon, aki nagyon pontosan tud bánni a
pálcával: Kovács Magyar Andráshoz kell elmenni, és õ megtanít-
ja. András következõ kurzusán ott voltam. Közben volt egy meg-
erõltetésbõl származó vállfájásom. Mire elvezettem Budapestre
az autóval, teljesen lezsibbadt a bal kezem. Nagyon sokszor vol-
tam fizikoterápiás kezelésen, aminek a hatása – attól függõen,
hogy milyen lelkiállapotban voltam, mennyire voltam leterhelve –
két hétig, vagy két hónapig tartott, utána megint jöttek a zsibba-
dások. Megkérdeztem Andrástól, hogy lehet-e ezen segíteni. Azt
mondta, menjek el a csontkovácsolás-kurzusára és ki lesz masz-
szírozva. Hihetetlen módon teljesen megszûnt minden fájdal-
mam, nem zsibbadt a kezem. Felbuzdultam, hogy ez egy olyan
csodás dolog, amit meg kell tanulnom.
– És terjeszteni kell az ismereteket.

– Kellene. Sok ember él is a lehetõséggel, sokan viszont nem, pe-
dig egy igazi csodát kaptunk a Jóistentõl a csontrakási, masszíro-
zási és egyéb módszerek által.
– Fontos a szellemiség, amiben ez zajlik.
– Magyarország minden második falujában volt egy csontrakó
ember, aki nem orvos volt, csak egy parasztember, aki érzett affi-
nitást ehhez és valakitõl megtanulta. Láttam Erdélyben egy kis fa-
luban két öreg nénit, akik vasárnap beszélgetés közben nekiálltak
egymás fejét tekergetni. Kétségbe voltam esve, hogy jaj, Istenem,
megunták az életüket, vagy mi történik itt. És nem. Szépen helyre
ropogtatták, kimozgatták a nyakukat, és mondták, hogy jobban
látnak tõle. A hitetlenségem átfordult megtapasztalás útján ellen-
kezõ irányba, amit érdemes mindenkinek kipróbálni, megtapasz-
talni, sõt tanulni. Ha az ember ráérez ezekre az energiákra, telje-
sen megváltozik az élete. Más életminõséget tud magának biztosí-
tani, ha nyit az égi csatornák felé.
– A te eredeti munkád is megváltozott azáltal, hogy átformálódott
a szemléleted, hiszen most már a kertépítésben és a kertgondo-
zásban is használod azokat az ismereteket, amiket tapasztalás
útján elsajátítottál.
– A két szakma egymásba kapcsolódik. Kertészeti növényekkel
próbálják az embert és az állatokat táplálni. Nagyon fontos, hogy
élelem, vagy kaja lesz-e belõle. Teljesen más az, amikor a szerve-
zetünkbe élõ anyagot viszünk be. Mint kertész, olyan egészséges
élelmiszereket kellene elõállítanom a társadalomnak, amiktõl az
életük jobbá válik, szebb lesz, jókedvûek lesznek. Ha megkapják a
zöldségekbõl, gyümölcsökbõl azokat a kémiai elemeket, amiket a
szervezet hasznosítani tud energiára, jobban gondolkoznak, job-
ban tudnak termelni, egészségesek maradnak. Az élelmiszer ak-
kor lesz élelem, ha nincsenek feltöltve a sejtek különbözõ növény-
védõ szerekkel. A mûtrágya – benne van a nevében is – olyan mû
anyag, amit a növények hasznosítani tudnak, de nem lesznek
hasznosíthatók az ember számára. Ezáltal rengeteg salakanyagot
viszünk be. Most már mérõmûszerekkel kimutatható, hogy meny-
nyi réz, alumínium, arzén van fölhalmozódva az emberi szerve-
zetben. Az alumíniumot inkább a tartósítószerek tartalmazzák,
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amit a konzervek, hosszú eltarthatósági
idõvel rendelkezõ szalámik révén esznek
meg az emberek.
– Van egy érdekes számítógépes mûsze-
red. Ez milyen célt szolgál a munkád so-
rán?
– Ez a mûszer magyar találmány, ami a
szervezet egyensúlyi, hangolódási állapo-
tát méri fel, ki tudja olvasni az ember lelki-
világából azokat az elhangolásokat, zava-
rokat, amelyek károsítják a gondolkodá-
sunkat, munkánkat, veszélyeztetik az élet-
minõségünket. Megvannak azok a kis kul-
csok is, a homeopátia elvén mûködõ infor-
mációs cseppek, amikkel a szervezetet újra
lehet hangolni. Ezekkel nagyon sok embe-
ren tudunk segíteni, amikor például a kal-
cium nem jó helyre rakódik le, vagy vashiá-
nyos állapot áll fenn. A növények egyensú-
lyi állapotának megtartásában is ilyen ho-
meopátiás rezgéseket használunk, és azt
vettük észre, hogy amelyik növény auráját
megnöveljük és behangoljuk egy egészsé-
ges állapotra, azt nem támadják meg a le-
véltetvek, gombák, és úgy tudunk termesz-
teni növényeket, hogy semmilyen mester-
séges növényvédõ szert nem használunk.
Egészséges, szerves anyaggal dúsított, élõ
talajon állítunk elõ élelmiszert különbözõ
életelixírekkel, homeopátiás rezgésekkel.
– Az egészségesebb kertnek pedig nem-
csak fizikálisan, de mentálisan is egészen
más a kisugárzása, s általa az embernek
is, aki benne él.
– A szekszárdi borvidéken fölkértek egy
szõlõültetvény növényvédelmi technológi-
ájának a felügyeletére. Baráti alapon vál-
laltam el, és elkezdtük ezekkel a homeopá-
tiás rezgésekkel permetezni a szõlõt. Tel-
jesen más érzés bemenni egy ilyen szõlõbe,
ahol nem érzel vegyszerszagot, gyönyörû a
szivárvány, számos lepkét vonz oda. Itt a
növényeknek nem 30-40 centis aurájuk
van, hanem 10 méteres.
– Gondolom, a termés és az abból szár-
mazó bor is egészen más ízû.
– Igen. Az a célunk, hogy azokat a bioter-
mékeket, bioborokat, amiket ezekkel a
rezgésekkel állítunk elõ, védjeggyel lássuk
el.
A Bogárdi TV-ben nemcsak a fenti interjú
filmes változatát tekinthetik meg, de egyúttal
bepillantást nyerhetnek a csontkovácsolás
menetébe, lényegébe is.

Hargitai–Kiss Virág

HARMINCNYOLC
ÉVE EGYÜTT

A sárbogárdi városi nyugdíjasklub 38 évvel
ezelõtt alakult Jobban János és Nyikos Im-
re nyugdíjas tanítók kezdeményezésére. E
hosszú idõ alatt számtalanszor megújult ez
a közösség. A kezdeményezõk és az akkori
alapító tagok közül már senki sincs élet-
ben. A kezdetekkor, még harmincéves fia-
talemberként, a mûvelõdési központ igaz-
gatójaként lettem tiszteletbeli alapító tag,
s ma már én is hetven éven felüliként emlé-
kezem az akkori idõkre: az azóta elhunyt
tagok és elnökök sorára.
E sor Nyikos Imre bácsival kezdõdik. A
kezdetektõl segítette a klub életének szer-
vezését volt kollégám, Sztari Béla, aki ak-

kor a klub titkára, életének szervezõje lett.
Ma már õ sincs az élõk sorában. A mélyebb
emlékezést azonban hagyjuk a két év múl-
va esedékes kerek évfordulóra, most csak
röviden szólok a mostani évforduló esemé-
nyeirõl.
Szokás, hogy ilyenkor meghívják a testvér-
klubokat is. A szombati ünnepi alkalmon a
töbörzsöki, sárszentmiklósi és a mezõszi-
lasi nyugdíjasklub, valamint a sárbogárdi

Honvéd Bajtársi Egyesület egy-egy cso-
portja vett részt klubvezetõik, elnökeik kí-
séretében, s köszöntötték virággal, aján-
dékkal a vendéglátó klub vezetõjét és tag-
ságát.
Tiszteletét tette az esten dr. Sükösd Tamás
polgármester és Novák Kovács Zsolt al-
polgármester is. A virág és ajándék átadá-
sa után a polgármester úr köszöntõt is
mondott.
A klub természetesen mûsorral is készült
az eseményre. A mûsorban bemutatkozott
a klub énekköre, valamint Kádasné és
Némethné jelenetet adott elõ. Seregné,
Vinklmanné, Aranyné és a klub vezetõje
verset mondott, Forster Margit, Huszárné
Juliska népdalcsokrot adott elõ Hargitai
Lajos citerakíséretével. A mezõszilasi
nyugdíjasklub dalcsokorral köszöntötte a
megjelenteket.
A közös vacsora után Rozgonyi Tibor ze-
néjére táncolt a vendégsereg. Ezt követõ-
en rengeteg tombolatárgy várt kisorsolás-
ra. A csaknem másfél óráig tartó sorsolá-
son alig maradt olyan szelvényvásárló, aki
ajándék nélkül tért haza az élményekben
gazdag találkozóról.

Hargitai Lajos
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Új lelkipásztort iktattak be Cecén
Szombaton a cecei református templom-
ban nagy eseményre került sor. A falu sze-
retettel fogadta be Gajdos Jánost új lelké-
szének. Ékes példa van elõtte, hiszen Sza-
bó Péter esperes és felesége, Márta család-
jukkal együtt hosszú éveken át szolgálták a
községet nagy szeretettel.
Az új lelkipásztor – megpályázva a meg-
ürült cecei lelkészi hivatalt – hitvesével és
két kisgyermekükkel költözött Cecére
szolgálni az Urat.
Egy lelkészbeiktatás mindig nagy mérföld-
kõ egy közösség, község életében. A több
mint kétórás eseményen köszöntötte Gaj-
dos Jánost több környékbeli lelkész, így
Szabó Ferenc esperes, valamint Bogárdi
Szabó István püspök. Az ünnepségen Var-
ga Gábor országgyûlési képviselõ, Fazekas
Gábor polgármester, dr. Marinka Nikolett
jegyzõ, Móré Imre, Horváth János, vala-
mint Oláh Imréné Mariska néni, a presbi-
térium legidõsebb tagja is köszöntötte az
új lelkészt.

Az ünnepi ceremónia után szeretetven-
dégségre hívogatták a jelenlévõket.
Jánosnak szolgálatához sok erõt, türelmet,
egészséget kívánok!

Mágocsi Adrienn



Cece új lelkésze
Gajdos Jánost, a vasárnap beiktatott cecei református lelkészt a templomban
kérdeztem ide vezetõ útjáról. Éppen delet ütött a harang a fejünk fölött.

– Honnan érkeztél hozzánk?
– Kárpátalján születtünk mindketten a fe-
leségemmel. Onnan indult a kalandos út:
Sárospatak, Szerencs, Miskolc és végül egy
hatalmas ugrással Cece.
– Miért mondod, hogy kalandos ez az út?
– Sok mindent meg kellett tapasztalnunk.
Az Úristen sokszor olyan utakon vezetett
minket, amelyekrõl nem tudtuk, hogy lé-
teznek. Álmunkban nem gondoltunk vol-
na arra, hogy egyszer itt, a Dél-Mezõföld
közepén, Cecén fogunk kikötni a Kárpá-
tok lábai tövébõl. De úgy éreztük, hogy
jönnünk kell, és egyre tovább visz bennün-
ket Isten a szülõföldünktõl.
– Sárospatakon volt az alma mater?
– Igen, 2006 és 2012 között. Életünk jelen-
tõsebb szakaszai oda kötõdnek, ott talál-
koztunk feleségemmel.
– Õ is ott tanult a teológián?
– Így van, õ lelkipásztori munkatárs illetve
hitoktató szakon, de együtt kezdtünk és
együtt végeztünk. Az Úristen ott vezetett
bennünket össze, ezért szoktuk gyakran
Sárospatakot az otthonunknak nevezni.
– Miért éppen Sárospatakra esett a vá-
lasztás? A történelmi éra miatt?
– Igen, és amikor a teológiára jelentkez-
tem, akkor a hallgatók között 75 % volt a
kárpátaljai hallgatók aránya. Debrecenbe
akartak küldeni, de megkerestem püspök
urat személyesen, és kértem, hogy ha le-
het, akkor ne. Féltem a nagyvárostól. Sá-
rospatak ehhez képest kisebb város, és csa-
ládias légkörû az egyetem.
– Kistelepülésrõl jöttetek?
– Mindketten 1000 fõ körüli településrõl
származunk. Ez is motivált minket, hogy
Miskolcról mennünk kell. Sok volt nekünk
az acél. Hazavágytunk a betondzsungel-
bõl.
– Mi volt az a hívó szó, ami azt erõsítette
meg benned, hogy a lelkészi pályát, hiva-
tást válaszd?
– Amikor 12-13 évvel ezelõtt elõször talál-
koztam Istennel, mint személyes megvál-
tóval, azt éreztem, hogy ezt az örömhírt
nem tarthatom meg magamnak.
– Arról beszélnél, hogy mi volt ez a meg-
szólítás?
– Katolikus családból indultam. Ennek el-
lenére a Técsõi Református Líceumba
mentem, Kárpátalja másik végére, az uk-
rán–román kettõs határra. Vallási kérdé-
sekkel rendszeresen foglalkoztunk, ami
engem nagyon sokáig hidegen hagyott.
Megtanultam, elmondtam, levizsgáztam,
de semmi személyeset nem jelentett szá-
momra. 2004-ben egyszer azt kezdtem
érezni, hogy az Úristen szólít engem. Éve-
ken keresztül eljártunk úgy a folyosókon,
hogy mellettünk a falon mindenhol igék,
igehelyek, igeversek, ígéretek voltak. Elol-
vastam õket, de semmit nem jelentettek

számomra. Aztán történt, hogy azt az
ézsaiási igét olvastam, amit rengeteg ke-
resztyén ember szokott alapigének nevez-
ni: „Neveden szólítottalak és megváltotta-
lak”. 17-18 éves fejjel erõsen gondolkoz-
tam a vallás kérdésén, és sok mindent meg-
próbáltam, a buddhizmustól kezdve.
Ugyanis fölmerült bennem, hogy ha kilé-
pünk a nagybetûs életbe, valamilyen tájé-
kozódási pontot szerettem volna találni,
hogy mi ennek az egész életnek az értelme.
A vallásokban kerestem a választ, sehol
nem találtam, egészen addig, míg Isten a
kereszténységben, ami egész életemben
körülvett, egyszer csak rám talált. Érez-
tem, hogy az ézsaiási ige nem másnak, ha-
nem nekem szól. Sok imádság elõzte ezt
meg, míg végül meghoztam a hatalmas
döntést, amit azóta is próbálok a magam
csetlõ-botló módján követni: hogy Jézus
nélkül nem érdemes. Amikor ezt az öröm-
hírt megtapasztaltam, egyre inkább elmé-
lyültem benne, akkor egyértelmû lett szá-
momra, hogy nem nézhetem tétlenül, hogy
a világon annyi ember nem hallja az öröm-
hírt. Ha más nem megy, akkor nekem kell.
Elsõ lépésnek ismét egy igét kaptam az Úr-
istentõl a Példabeszédek Könyvébõl: „Én
adok bölcsességet neked”. Akkor gondol-
koztam el azon, hogy teológiára megyek,
elõször csak öncélúan, hogy én magam
ismerjem meg az Istent, aztán majd meg-
mutatja, hogy hogyan tovább. Végül meg-
tartott ezen a pályán, hivatáson, szolgálat-
ban, ami nem nyolctól négyig tart, hanem
az ember egész életét felöleli.
– Mit szólt a család, hogy katolikus hitbõl
református lett?
– Nagy megbotránkozás nem volt, anyai
nagyapám református volt, elkönyvelték,
hogy én így hiszek. Szüleim hitüket gyakor-
ló katolikusok, ennek ellenére nem zavar-
ta õket a döntés, azt mondták, hogy az én
döntésem, az én hitem. Ugyanabban az Is-
tenben hiszünk, ugyanazt követjük.
– Cecére melyik gyülekezetbõl vezetett az
utad?
– Miskolcon egyetemi lelkészként kezd-
tem, illetve fél év után az egyetem szom-
szédságában lévõ miskolctapolcai gyüle-
kezet lelkészi állása üresedett meg, oda ne-
vezett ki esperes úr helyettes lelkésznek. 3
illetve 2,5 évet szolgáltam párhuzamosan e
két állásban.
– Cece hogyan került a figyelmetek közép-
pontjába? Ez egy másik térség, igaz, hogy
lélekszám tekintetében hasonló a szülõ-
földetekhez.
– Már régen éreztük, hogy a városban nem
vagyunk otthon. A gyülekezet, közösség
távol volt tõlünk. Az egész családommal
éreztük, hogy ezt nem nekünk találták ki.
Hosszú távon a gyerekeinket képtelenek
lettünk volna városon nevelni. Imádkoz-
tunk Istenhez azért, hogy ha lehet, és ez a

terve, akkor vigyen el minket innen. Ekkor
került a kezünkbe a reformátusok lapja, és
ott láttuk meg a hirdetést, hogy Cece lelki-
pásztort keres. Megkerestük a térképen.
És most itt vagyunk.

– Milyen volt az elsõ találkozás az itteni
gyülekezettel, emberekkel, közösséggel?

– Május végén jöttünk el bemutatkozni
családommal együtt, akkor még a felesé-
gem a legkisebb lányunkat a pocakjában
hordozta. Amikor beértünk a községbe,
feleségemnek az volt az elsõ mondata,
hogy olyan, mintha otthon lennénk. Ez az-
óta is meghatározó érzés akár a templom-
ban, akár a gyülekezetben, az emberek kö-
zött.

– Cecén belecsöppentetek a történések kö-
zepébe. A szomszédban le van zárva az
építõanyagokkal teli udvar. Mi történik?

– A parókia felújítása, bõvítése régóta vá-
ratott magára, ahogy tudom a gyülekezet-
tõl. Szerették volna megvárni az új lel-
készt, hogy az õ igényeinek megfelelõen si-
kerüljön a parókiát kialakítani. Ennek
most nekiláttunk az õsz folyamán. Egyelõ-
re szolgálati lakásban lakunk. Reménység
szerint jövõ nyáron tartunk hálaadó isten-
tiszteletet.

– Milyen reménység, tervek vannak az el-
képzeléseitekben az itteni léteteket ille-
tõen?

– Mi hosszú távra tervezünk, a többit az
Úristenre bízzuk. Ahogyan eddig minket
hordozott városról városra, gyülekezetrõl
gyülekezetre, úgy bízunk abban, hogy ha
itt elvégeztük a munkánkat, amit ránk bí-
zott, szólni fog, hogy mennünk kell. Az le-
het 1-2 év, lehet 10-20, de lehet 40 év, sõt
annál még több is. Hogy milyen terveink
vannak, ezt nehéz megfogalmazni egy új
gyülekezet kapcsán, amikor az ember
megérkezik valamibe, amit elõdei, õsei
már évszázadok óta építenek. Sokan elvár-
ják, hogy mindent azonnal rúgjunk fel, vál-
toztassunk meg, mert a régi rossz volt. Az
elõdök munkáját igenis tisztelni kell. Nem
hiába helyezte õket ide az Úristen, nem hi-
ába építették úgy a gyülekezetet, ahogyan.
Legfõbb az, hogy az Úristen akarata érvé-
nyesüljön. Azt mondtam a gyülekezetnek
is, hogy keressük meg együtt, hogy vajon az
Úristen mit akar a ceceiekkel.

Hargitai–Kiss Virág
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Éjszakai túra
Székesfehérváron

A Terkán Lajos Bemutató Csillagvizsgáló, a Fejér Megyei Természetbarát Szövet-
ség és a Gaja Környezetvédõ Egyesület idén 8. alkalommal rendezte meg novem-
ber 7-én a CSILLAGOK NYOMÁBAN címû éjszakai túrát a Sóstói Tanösvényen.
Évek óta részt veszünk mi is ezen az izgalmas, érdekes teljesítménytúrán. Iskolán-
kat idén Dicsérdi Elizabet, Killer Fédoszija 8. b osztályos, Horváth Lilla és Red-
zsepi Erzana 7. a osztályos tanulók képviselték. A lányok kiválóan szerepeltek!
Minden feladatot ügyesen megoldottak. A természetvédelmi, vízhasznosítási kér-
désekben már járatosak voltak a nyolcadikos lányok, hisz Csajtainé Szabó Ágnes
kolléganõ szakkörén sokat tanultak róla. A csillagászattal kapcsolatban elhangzott
ismereteket pedig jól adták vissza, bizonyította ezt a tesztlap is.
A felhõs idõ ellenére nekünk sikerült csillagokat is, sõt hullócsillagot is látni!
A lányok élvezték a túrát, és én nagyon büszke voltam rájuk!

Balázsné Aranyos Judit tanár

November 11., a magyar nyelv napja
A Mészöly Géza Általános Iskola Szent
István Tagiskolájának apraja és nagyja a
magyar nyelv napján figyelmesen hallgatta
azokat a dicsérõ szavakat, tárgyilagos meg-
állapításokat és vallomásokat, amelyeket
külföldi nyelvészek, írók és tudósok írtak
és mondtak anyanyelvünkrõl.
Nyelvünk, a magyar nyelv a legértékesebb
örökségünk. Különleges kultúránkra és
nyelvünkre a századok során sokan felfi-
gyeltek – Európa-szerte csodálattal és ér-
deklõdéssel tekintettek a nehéz, azonban
gyönyörûen csengõ magyar nyelvre.
Nemcsak történelmünk, de nyelvünk is a
hamisítások áldozata. Történelem elõtti
idõkbõl származó õsi nyelvünket számta-
lan külföldi tudós, nyelvész, történész és
író tanulmányozta az évszázadok során.
Meglepõ és érdekfeszítõ következtetése-
ket vontak le. Ezekbõl a véleményekbõl
jöjjön most néhány:
1. Herder Gottfried (1790.) német író és
udvari lelkész szerint nagy kincs a magyar
nyelv: „Van a népnek kedvesebb valamije,

mint a nyelve? Benne él egész gondolatvi-
lága, múltja, története, hite, életalapja,
egész szíve, lelke.”
2. Guiseppe Meezofanti (1836.) a nyelvtu-
dományok legnagyobb tudósa, aki élete
vége felé 58 nyelven írt és 103 nyelven be-
szélt, ezt nyilatkozta: „Tudjátok-e, melyik
az a nyelv, amelyet konstruktív képessége
és ritmusának harmóniája miatt az összes
többi elé, a göröggel és latinnal „egy sor-
ba” helyezek? A magyar.”
3. N. Simpson 1848 márciusában írja cikké-
ben: „A magyar nyelv költõi, gazdag, han-
gulatos… tele van lelkesedéssel, erénnyel,
mindennemû költõi célra alkalmatos, bá-
tor, és mégis gyöngéd összhangzatos, dal-
lamos és kifejezése tiszta.”
4. Brockhaus Lexikon a magyar nyelvrõl:
„A magán- és mássalhangzók szép aránya,
a hangok finom árnyalása, minden szótag
egyenletes és tökéletes képzése és a ma-
gánhangzó-illeszkedés harmóniája pom-
pássá és férfiassá teszik ezt a nyelvet.”
5. George Bernard Shaw (1940.) angol író-
fejedelem komolyan tanulmányozta a ma-
gyar nyelvet. Egy rádiós nyilatkozatában
azt mondta: „Õszintén mondom, az anya-
nyelvemen nagyon sokszor képtelen va-
gyok érzéseimet és gondolataimat teljes
pontossággal visszaadni. A mi nyelvünk fi-
atal… Bátran kijelenthetem, hogy miután
évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet,
meggyõzõdésemmé vált: ha a magyar lett
volna az anyanyelvem, az életmûvem sok-
kal értékesebb lehetett volna.”
Kell-e nekünk magyaroknak még több el-
ismerés a Nagyoktól? Higgyünk a magyar
nyelv erejében és szépségében!
Az egyik legfontosabb feladatunk, hogy
megõrizzük az utókornak is és ne korcso-
sítsuk el!

Domjánné Dodonka Zita
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Pályaválasztási kiállítás Székesfehérváron
A 8. osztályosoknak küldött tájékoztatót idézve: „A Fejér Megyei
Kormányhivatal Foglalkoztatási Fõosztálya az elmúlt évek ha-
gyományaihoz híven a 2015. évben is megrendezi a Pályaválasztá-
si Kiállítás rendezvénysorozatát. Kiemelt feladat a pályát választó
és pályakezdõ fiatalok megszólítása, piacképes, gyakorlatorien-
tált tanácsokkal, iránymutatásokkal történõ ellátása. Az eddigi
rendezvények pozitív tapasztalatai alapján szakmabemutató és
információs börzével egybekötött kiállítás-sorozatot szerveznek
annak érdekében, hogy a pálya-, a szakmaválasztás és a munka-
vállalás elõtt álló, továbbá pályamódosító fiatalok és felnõttek a
munkaerõ-piaci igények és lehetõségek jobb megismerésével
megalapozottabb pályadöntéseket hozzanak.

Az érdeklõdõk a kiállítá-
sokon átfogó ismereteket
szerezhetnek az egyes
szakmákról; elsõsorban a
megyében mûködõ szak-
közép- és szakiskolákról,
a felsõfokú oktatási intéz-
ményekrõl, az iskolai
rendszerû és iskolarend-
szeren kívüli továbbtanu-
lási lehetõségekrõl, a ha-
zai és az uniós képzési és
általános munkavállalási
lehetõségekrõl, a Munka-
ügyi Központ humán
szolgáltatásairól, támo-
gatási és ellátási lehetõsé-
geirõl, a gyakorlati szak-
képzés lehetõségeirõl,
feltételeirõl, a kiállító is-
kolák, kamarák és a gya-

korlati képzést biztosító munkáltatók bevonásával. A kiállításon
az oktatási intézményeknek lehetõséget adnak oktatási formáik,
tagozataik, fakultációik ismertetésére, az általuk végzett tevé-
kenység, a náluk oktatott szakmák bemutatására, ezzel is ösztö-
nözve a pályaválasztás elõtt álló, vagy pályakorrekcióval érintett
fiatalokat, szüleiket a késõbbi eredményes elhelyezkedést illetve
vállalkozóvá válást megalapozó szakma- és pályaválasztásra.”

A kiállítás szervezõi állták a szavukat, így nem bántuk meg, hogy
ellátogattunk Székesfehérvárra az alsószentiváni 8. osztályosok-
kal, közösen az alapi iskola végzõseivel. Valóban valamennyi je-
len lévõ iskola és képzési hely kitett magáért. Számos prospektust
begyûjtöttünk a délelõtt folyamán, ami remélhetõleg megkönnyí-
ti a pálya- és iskolaválasztást. Tölthettünk ki kérdõíveket (mely-
nek jutalma színezõ volt, de bögrét is lehetett nyerni), fotóz-
kodhattunk Zsiráf Vilivel, és kérdésekkel ostromolhattuk a kö-
zépiskolák képviselõit. A Szent István Szakközépiskola standjá-
nál egyik volt tanítványunkkal is összefutottunk.
A kiállítást követõen a DENSO gyárban tehettünk egy ismerte-
téssel egybekötött sétát, ami azért volt hasznos, mert láthattuk,
hogyan mûködik egy gyár. Lehet, hogy nem mindenki lesz majd
injektorszerelõ (bár az idegenvezetõ kiterjedt ismertetéssel min-
dent megtett ennek érdekében, le a kalappal elõtte), de vala-
mennyi gyári üzem mûködése hasonló, így akik a gyári munkában
gondolkodnak, üzemi munkásként képzelik el a jövõjüket, szerez-
hettek róla némi tapasztalatot.

Kiss Attila

NYÍLT NAPOK A GIMNÁZIUMBAN
LEENDÕ KISGIMNAZISTÁK

Sok szeretettel várunk minden érdeklõdõ szülõt és diákot a 2015. november 21-én megrendezésre kerülõ nyílt napunkra.
8–12 óráig az 5–8. évfolyamos diákok óráira látogathatnak el. Közben 10 órától tájékoztatót tartunk a képzésrõl.
Jelentkezési lap az igazgatóságon kérhetõ, vagy a honlapról letölthetõ.
Az írásbeli felvételi vizsga idõpontja: 2016. január 16. 10.00 óra.

8. OSZTÁLYOS DIÁKOK
Sok szeretettel várunk minden érdeklõdõ szülõt és diákot a 2015. november 19-én 14.30-kor megrendezésre kerülõ
tájékoztatásra.

Látogasson el honlapunkra is: www.psg.hu
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Harmóniában
Idén is megrendezték a már hagyományosnak mondható, adven-
tet megelõzõ bált, a cecei Harmónia kórus születésnapi ünnepsé-
gét, ami adománygyûjtés is egyben.

Csodálatos, ahogy ez a csokornyi hölgy összehozza a község apra-
ját nagyját. A közönség között megtalálható volt kicsi és nagy,
idõs és fiatal; a rendezvényem felléptek a cecei óvoda lurkói és az
iskola tehetséges furulyásai is. Vendégként – már nem elsõ alka-
lommal – a simontornyai kórus is megcsillogtatta tehetségét,
ódákkal a nõkhöz, nõkrõl énekeltek.

Mindenki, aki fellépett a színpadra, jól érezhette magát, hiszen a
hangulat adott volt, de azok is jól szórakoztak, akik megnézhették
a mûsorszámokat.

Az elõadás végén szeretetvendégségre vártak mindenkit, ahol
szebbnél szebb és finomabbnál finomabb ételekkel készültek az
est házigazdái.
Mint minden évben, idén is rászoruló családokhoz kerül a bevé-
tel.
További sok sikert kívánok a Harmónia kórusnak!

Mágocsi Adrienn

A bába köve
Fogaras vidékén, Vajda és Récse határán van egy kõbálvány, sza-
kasztott olyan, mint egy leány. A románok Piastra babulujnak, a
magyarok Bába kövének hívják. Elmondom nektek e kõbálvány
történetét. Réges-régen, mikor még a földön tündérek is laktak,
Brassó mellett, a Királykõn, ragyogó, szép várban egy tündérle-
ány lakott egymagában. Szemben Királykõ várával, Feketehalom
várában lakott a fekete királyné egyetlen fiával. Dali szép legény
volt ez a fekete királyfi, kapott volna királykisasszonyt, minden uj-
jára kettõt, de neki egy sem tetszett. Meglátta a tündérleányt, s
ettõl a pillanattól kezdve nem volt többet nyugodalma. Azt mond-
ta az édesanyjának:

– Nem kell nekem, édesanyám, senki más ezen a világon, egyedül
a tündérleány.
– Jól van – mondotta a fekete királyné –, legyen a te szíved kíván-
sága szerint. A királyfi felült hófehér paripájára, s elvágtatott Ki-
rálykõ várába. A tündérleány éppen ott sétált a vár udvarán, s mi-
kor a királyfi leszállott a lováról, nagy büszkén félrefordította a fe-
jét – még a köszönését sem fogadta a királyfinak.
– Ne fordulj el tõlem, te szép leány – esengett a királyfi –, éretted
jöttem, gyere velem, légy az enyém!
A tündérleány nagyot kacagott.
– Ó, te hitvány földi féreg! Tudod-e, hogy tündérleány vagyok?
Földi ember gyermeke nem való énhozzám. Azzal otthagyta a ki-
rályfit, fölszaladott a palotába, s többet nem is mutatta magát.
Visszament a királyfi nagy búsan – sírva borult az édesanyja kebe-
lére.
– Anyám! Édesanyám! Nem szeret a tündérleány, meghalok nagy
bánatomban.
S attól a naptól kezdve nem lehetett megvigasztalni a királyfit, fo-
gyott, mint az égõ gyertya. A fekete királyné értett mindenféle bû-
bájosmesterséghez. Csudafüvekbõl éjjel-nappal fõzte az orvossá-
got, de hiába, nem használt a királyfinak semmiféle orvosság. Las-
sanként elszáradott, mint a leszakasztott virág.
Meghal a szegény királyfi, eltemetik nagy pompával. Mikor aztán
eltemették, a fekete királyné fölkerekedett a katonáival, indult
Királykõ vára ellen, megesküdött a fia lelke üdvösségére, hogy ad-
dig meg nem nyugszik, míg a fiát meg nem bosszulja. És csak-
ugyan, kõ kövön nem maradott, s a tündérleány alig tudott elme-
nekülni a várból. Szaladott, mint a sebes szélvész, de a királyné
mindenütt nyomában, szórta az átkot a fejére, s mikor ez nem
használt, a bûbájosmesterséghez folyamodott.
– Hát, ha sem az átkom meg nem fog – kiáltotta a királyné szörnyû
haraggal –, sem én meg nem foghatlak elevenen, legyen belõled
kõbálvány, ne pusztuljon el miattad soha senki!
S ím, egyszerre megállott a tündérleány, mintha földbe gyökere-
zett volna, s abban a pillanatban tetõtõl talpig kõbálvánnyá válto-
zott.

Forrás: nepmese.hu
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Isten útjai
„Amit cselekszem, azt most még nem érted, de ezután majd
megérted” (Jn 13,7) – így mondta az Úr.
A kegyes Hans Sachs cipész és egyben költõ, aki a refor-
máció idején élt, a gondviselés útján töprengett, mire egy
éjszaka álmot látott. Óriási erdõben járt, ahonnan nem ta-
lálta a kiutat, ezért segítségért kiáltott. Mellé szegõdött
egy kísérõ, aki Isten angyalának nevezte magát, és mint
mondta, azért jött, hogy megmutassa a gondviselés útjait.
Csakhamar kivezette a cipészt az erdõbõl és egy vendégfo-
gadóba vitte, melynek tulajdonosa barátságosan elszállá-
solta õket. „Ma ugyanis nagy ünnepem van” – mondta a fo-
gadós. – „Ellenségem kibékült velem, és barátsága jeléül
megajándékozott ezzel az aranyserleggel.”
Mikor másnap reggel továbbindultak onnan, Hans Sachs
észrevette, hogy kísérõje titokban batyujába dugja az
aranyserleget. Meg akart haragudni rá, de a kísérõ így
szólt: „Hallgass, ilyen az Isten útja!”
Estefelé ismét egy házhoz érkeztek, ahol a gazda, aki igen
fösvény volt, hangosan szidta a hívatlan vendégeket. A kí-
sérõ így szólt: „Itt nem maradunk.” De mielõtt elmentek,
odaadta a gazdának az aranyserleget, aki azt se tudta, hova
legyen. Sachs csodálkozva kérdezte: „Mit csinálsz?” De
ugyanazt a feleletet kapta: „Hallgass, ilyen az Isten útja!”
Majd eljutottak valakihez, aki szívélyesen befogadta õket.
Elpanaszolta, hogy balszerencse üldözi: minden jószágát,
vagyonát elveszítette, csak ez a düledezõ kunyhója ma-
radt. „Isten majd megsegít” – szólt a kísérõ. De távozáskor
fogta a gyertyát és felgyújtotta a házat. Sachs meg akarta
akadályozni, de az angyal rákiáltott: „Hallgass, ilyen az Is-
ten útja!”
Este valakinél ismét szíves fogadtatásra találtak, bár a gaz-
da mogorva és befelé forduló volt, csak kisfia felé mutatott
kedvességet, aki egyetlen gyermeke volt, és akit nagyon
szeretett. Mikor reggel a vendégek továbbindultak, az em-
ber így szólt: „Nem tudlak elkísérni benneteket, de a kisfi-
am megmutatja az utat egészen a hídig. Vigyázzatok na-
gyon a gyermekre, nehogy baja essék!” – „Isten majd meg-
óvja” – mondta a kísérõ. És elindultak a fiúcskával. Mikor
a pallóhoz értek, mely alatt gyors patak zúgott, a kísérõ fel-
szólította a gyereket, hogy induljon elõre. A híd közepén
azonban megragadta és a vízbe lódította. Sachs valósággal
megdermedt a rémülettõl és felkiáltott: „Te képmutató
ördög! Ezek az Isten útjai, amiket nekem mutogatsz? Ha-
zudsz! Eredj hazugságoddal a pokolba!”
Ebben a pillanatban a kísérõ angyallá változott, mennyei
fény ragyogta körül és Hans Sachs a világosságtól megva-
kulva a földre hullott. „Rövidlátó és vakmerõ ember –
szólt az angyal – aki nem akarod elhinni, hogy az Isten sze-
ret, és hogy Isten hatalmas országában minden a legna-
gyobb rendben történik, jöjj, megmutatom neked Isten út-
jait!
A serleg, amit a barátságos embertõl elvettem, mérgezett
volt; a vén fösvény majd halált iszik belõle, mint bûneinek
méltó jutalmát. Az a férfi, akinek a házát felgyújtottam,
majd ismét felépíti és a hamu alatt kincset talál, mely ki
fogja segíteni nyomorából. Akinek a gyermekét folyóba
löktem, az megátalkodott bûnös volt, s a gyermekbõl a
rossz nevelés folytán egykor gyilkos lett volna. Így pedig a
gyermek halála megtérésre indítja majd az apa szívét, hogy
örökre el ne vesszen. Te csak a töredékét láttad Isten útjá-
nak, mely nehezen érthetõ, de tökéletes.” A cipész akkor
így felelt: „Isten mindent jól cselekszik”. És nem fürkészte
többé a gondviselés útjait.

Ernst Sikorski (részlet az „Õ megsebez, de be is kötöz”
címû könyvbõl). Forrás: Antenna A magyar Evangéliumi

Rádió Alapítvány Kiadványa 2015/4.

MEGHÍVÓ
FERENC PÁPA „ÁLDOTT LÉGY” KEZDETÛ

KÖRLEVELÉT BEMUTATÓ RENDEZVÉNYÜNKRE.

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját
Ferenc pápa új körlevelét bemutató rendezvényünkre.

A program meghívott elõadói:

DR. KÉK EMERENCIA TEOLÓGUS,
DR. BENCZE IZABELLA JOGÁSZ,

DR. HETESI ZSOLT FIZIKUS.

A rendezvény helyszíne:

Sárbogárd, a római katolikus plébánia közösségi terme
(József Attila u. 18.).

Idõpontja: 2015. november 28-a (szombat) 9.30 óra.

„Laudato si’, mi’ Signore”, „Áldott légy, Uram!”…

Köszönetet mondunk a sárbogárdi, Ady Endre úti
otthon vezetõinek és összes dolgozójának, hogy

KISS SÁNDORNÉT
lelkiismeretesen és odaadóan ápolták hosszú betegsége alatt.

Köszönettel: Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett feleségem, édesanyám és nagymamánk,

KISS SÁNDORNÉ
2015. november 7-én, hosszú szenvedés után elhunyt.

Temetése 2015. november 14-én, 13 órakor lesz
a Huszár-temetõben.

Gyászoló család

Könyvajánló

Todd Burpo és Lynn Vincent:
IGAZÁBÓL MENNYORSZÁG

Az Igazából mennyország az elmúlt évek egyik legnagyobb
könyvsikere. Nemcsak azért, mert egy tüneményesen
megírt történet, hanem mert Colton Burpo, a klinikai halálon
átesett kisfiú esete a szkeptikusokat is elbizonytalanította,
a viták megtöltötték a sajtót, hírtelevíziók is foglalkoztak
vele.
Egy négyéves kisfiúnak mûtét közben leállt a szíve, de az orvosoknak sikerült újra-
éleszteniük. Amikor magához tért, csupa olyasmirõl kezdett mesélni, amirõl valójá-
ban nem is tudhatott. A mennyországban járt, és arról beszélt, hogy lenézett az or-
vosra, aki operálta, és látta a várószobában imádkozó apját is. A családja nem tudta,
mit gondoljon, de a kisfiú megdönthetetlennek látszó bizonyítékokkal állt elõ. Elárul-
ta, hogy találkozott meg sem született nõvérével, akirõl senki sem tett említést neki.
Találkozott dédapjával, aki születése elõtt harminc évvel halt meg, a beszélgetéseik-
bõl pedig olyan részletek derültek ki, amelyekrõl senkitõl sem tudhatott. Colton leírja
a lovat, amit csak Jézus tud megülni, mesél arról, milyen „igazááán nagy” Isten és a
trónusa, és hogy a Szentlélek hogyan „bocsát le fentrõl erõt”, hogy segítsen rajtunk.
A történet, amelyet édesapja mond el, de gyakran Colton saját szavaival, megindí-
tóan egyszerû üzenetet hordoz arról, hogy a mennyország valóban létezik. És arról,
hogy az embereknek fel kell készülniük a végsõ összecsapásra.
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Filléres emlékeim…
Lomtalanítani kell a padlást. Hõszigetelünk. Eddig húztuk, halasztottuk ezt a
nemszeretem munkát több okból: elõször is azért, mert ez egy nagyon poros, ko-
szos padlás. Másrészt itt szunnyadnak a lomokban a családunk harminc évének
emlékei. Sajnáljuk õket kidobni.
– Nem dobjuk ki, jó lesz még valamire! Föl vele a padlásra! – hangzott el számta-
lanszor, ha már harmadszor is keresztülestünk a fölöslegessé vált holmin. A pad-
lásról aztán soha nem jött még vissza szinte semmi. A megfagyott idõ rétegei el-
nyelték három évtized alatt múltunk filléres emlékeit. És milyen nehéz megválni
ezektõl!
Most már a körmünkre égett a feladat,
mert pénteken jönnek a mesterek.
Nincs kecmec, neki kell állni! Így tör-
ténik, hogy a napsütéses, békés vasár-
nap délutánon az ebéd után nem csön-
des szieszta következik, hanem átöltö-
zünk munkásruhába. Fölveszem a ka-
tonai diktátor szerepét, és vezénysza-
vaimra egy elkeseredett rohammal be-
veszi a család a legfölsõ szintet, a pad-
lást.
„Te atyaisten!” „Mi van itt?” „Hol
kezdjük?” „Jaj, ez még jó lesz valami-
re!” „Jaj, ezt azért ne dobjuk ki!” – hal-
lom innen-onnan, de nem adok teret a
lágyszívûségnek, mert akkor soha nem
végzünk. Sorba állítom hát az istenad-
ta népet a lépcsõkön le az udvarig, én
meg adogatom lefelé a csomagokat.
Három tévéantenna. A digitális vilá-
gunkban már azt se tudom, hogy mû-
ködik-e még a kabhegyi adótorony. Le
vele! Ezen a tévén néztük a Tizedes
meg a többiek-et, meg a Stirlitzet. Le
vele! Mi zörög ebben a dobozban? Ki-
bontom. Babaszoba, edénykék, törött
kis mütyürök. Virág játékai. Emitt
meg Balázs NDK-s legódarabjai. A
nagy dobozban Gergely cumói zörögnek. Nem kell már nekik. Le vele! Itt hever a
sarokban Encsi hatalmas rózsaszínû, félfülû mackója. Mindig ezzel aludt. Ha nem
találta, vigasztalhatatlan volt; „Hol a Macikáááám! – bömbölte, míg meg nem
találtuk az ágy alatt, a fotel alatt, vagy bárhol, ahová befért.
– Kell, Encsike? – kérdezem.
– Jaj, apu, nem! Nagyon sajnálom, de nem! – jelenti ki határozottan.
Le vele!
Ott vannak halomban a tankönyvek, füzetek. Elõször még nagy becsben ott volt
mindegyik gyerek szobájában az elõzõ év iskolás holmija, aztán kellett a hely. Föl
vele a padlásra! Most meg le vele!
Kötegeljük a könyveket, füzeteket, Balázs nagy példányszámban kinyomtatott,
reményteli verseskötetének lapjait. Az összes megmaradt bálamadzag nem elég,
de a türelem meghozza a gyümölcsét, lent vannak a tornácon egy óriási halomban
az általános iskolák, középiskolák, fõiskolák, egyetemek tananyagai és az egy ideig
itt mûködött szerkesztõség nyomtatványai is. Elsõs olvasókönyv, Számolás, Mé-
rés, Matematika, Esztétika, Logika, A marxizmus politikai gazdaságtana és egyéb
nyalánkságok békésen megférnek egymással. A halom tetején trónol a félfülû, ko-
szos, rózsaszín maci, mellette a gazdátlan, barna lánymaci, köztük valamelyik lány
alvóbabája. Arca szürke a portól, kócos haja ezerfelé mered. Mintha egy horror-
filmbõl lépett volna ki szegény. Örökre lehunyta a szemét. Senki nem hajlandó ve-
le azonosságot vállalni már. Hozzá törleszkedik Virág rongybabája. A lábuknál
egy leeresztett pöttyös labda árválkodik. Egyszer Balázs berúgta a rózsabokorba.
Csodálkoztak a fiúk, hogy a nagy labda egészen kicsi lett.
Mire lesöpörjük a padlást, bizony, mi se nézünk ki különbül, mint az a csukott sze-
mû alvóbaba, de a padlás tiszta, jöhetnek a mesterek.
Alig várjuk már, hogy elkészüljön a szigetelés. Milyen pompás lesz! Tervezek oda
polcokat. Sok-sok polcot! Hogy legyen helye mindennek, ami idelenn útban van!

Hargitai Lajos

IGAZSÁG?
Két katonacimbora eltávozást kapott a laktanyá-
ból. Volt a közelben egy kis kocsma, ahol két
szemrevaló lánytestvér szolgálta ki az iddogáló-
kat. Itt egy nagy fordulat következik. A két baka
egyszer csak feleségül vette a két leányt. Feltéte-
lezhetõ, hogy hosszas elõzmények után követke-
zett be ez a poétikus eset. Olyan ez, mint egy re-
gény, pedig megtörtént. Valamikor tán a negyve-
nes években, és itt Sárbogárdon. Létezett ugyanis
akkoriban a késõbbi szovjet laktanya helyén egy
magyar laktanya.

Mindez arról jutott az eszembe, hogy meghallgat-
tam Szabó Péter hadtörténész elõadását a ma-
gyar történelem legszörnyûbb hadi eseményérõl,
a Don-kanyar menti csatáról. Tudniillik a két em-
lített katona fiatal házasként kikerült a Don-ka-
nyar egyik lövészárkába. A Második Magyar
Hadsereg több mint fele odaveszett, tehát körül-
belül százhúszezer fõ. Háromszor annyi, mint
Mohácsnál. Ki golyót kapott, ki megfagyott a
negyvenfokos hidegben, a végtelen hómezõkön.
A mi két katonánk megúszta. Megemlíthetõ,
hogy egyikük édesapja egy világháborúval koráb-
ban szintén lövészárokban kucorgott, mégpedig
az olasz Isonzónál, és õ is hazajött. Pedig szép
nagy magyar katonatemetõ van ott is.

Európa tele van katonatemetõkkel. Szokás eze-
ket hõsök nyugvóhelyeként említeni, bár inkább
a nagypolitika és a hadvezetés õrültséggel teljes
lelkiismeretlenségének monumentumai. Ugyan-
is az otthonuktól távol elföldelt férfiak élhettek
volna tovább is a családjuk körében, ha az emlí-
tett fejesek nem veszítették volna el az embersé-
güket, mint egy pénztárcát, vagy kulcscsomót.

Ha mélyebben belegondolunk a két világháború-
ban való magyar részvételbe, akkor akár meg is
õrülhetünk. Az elsõbe ugye azért léptünk be,
mert a Balkánon való terjeszkedés által Ferenc
Jóskáék fokozni akarták a Monarchia világpoliti-
kai súlyát. A szörnyû eredmény: a Monarchia
szétesett, jelentéktelen, egymás ellen acsarkodó
államocskák képzõdménye lett. Magyarország
pedig elvesztette területe kétharmadát. Ezért
kellett a lövészárok sarába fulladnia vagy félmil-
lió magyarnak a különbözõ frontokon. És a má-
sodik világháborúban? A cél ugyebár a trianoni
országcsonkítás további revíziója. És mi lett? Az
ország azt is elveszítette, amit elõzõleg visszaka-
pott, de a buta vakmerõség ára vagy kilencszáz-
ezer magyar hulla, Budapest lerombolása volt, és
például a vasúthálózat tönkremenetele, a hidak
lerogyasztása a folyókba. Ugye, õrjítõ?

A nagyapám karját az elsõ háborúban lõtték át, õt
magát évekre szibériai fogságba hurcolták. Az
apám a második világháború frontjait szenvedte
végig Ukrajnától Németországig számunkra el-
képzelhetetlen viszontagságok közepette. A fog-
ságot õ sem úszta meg: két év kényszermunkatá-
bor a Szovjetunióban.

Igazság? Nincs. Ha volna, mit érdemeltek volna
azok, akik az emberiséget belevitték ezekbe a
borzalmas katasztrófákba? Elevenen megnyúza-
tást? Felnégyeltetést? Bizony valami ilyesmit. De
hát nincs igazság a Földön.

L. A.
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Pénteken hajnalban még többfelé erõsen párássá, kö-
dössé válhat a levegõ és a ködfoltok helyenként tartó-

sabban is megmaradhatnak. Szombaton azonban egy száraz hidegfront éri el hazánkat,
így északnyugatira fordul és többfelé megerõsödik a szél. Csapadék a mostani számítá-
sok szerint csak kevés helyen fordulhat elõ ekkor. Vasárnap és hétfõn változékony, sze-
les idõ valószínû. Az idõnként erõsebben megnövekvõ felhõzetbõl elszórtan kialakulhat
egy-egy zápor is. Az átmeneti lehûlést követõen azonban vasárnaptól ismét kissé enyhül
a levegõ. Az éjszakák túlnyomóan fagymentesek lesznek, bár vasárnap hajnalban néhol
elõfordulhat gyenge fagy.

www.metnet.hu

Heti idõjárás

Mennyei
zöldségkrémleves

Hozzávalók: 1 kisebb hagyma, 3 sárgaré-
pa, 1 petrezselyemgyökér, 1 kisebb zeller-
gumó, 1 paradicsom, friss zöldpetrezse-
lyem, só, bors, 0,5 dl fõzõtejszín, 4 ek tejföl,
olaj, 2 szelet kenyér.
A hagymát megtisztítjuk és egy kevés ola-
jon megdinszteljük. Majd hozzáadjuk a
meghámozott és apróra szeletelt répát,
petrezselymet és zellert is, felöntjük vízzel
(csak annyival, ami ellepi) és fûszerezzük.
A zöldségeket puhára fõzzük, mikor már
majdnem kész, beletesszük a meghámo-
zott, kettõbe vágott paradicsomot is. Ezt
követõen robotgéppel összedolgozzuk.
Amikor krémessé vált, hozzáadjuk a tej-
színt és a tejfölt is, majd jól összekeverjük
és megszórjuk az apróra vágott zöldpetre-
zselyemmel. A kenyeret felkockázzuk és
kevés olajban megsütjük, tálaláskor a leves
mellé kínáljuk.

Csirkés–túrókrémes
pite

Hozzávalók a tésztához: 30 dkg liszt, 1 dl
hideg víz, 6 ek olaj, fél tk reszelt gyömbér,
fél tk só, 1 ek gríz, vagy kukoricadara; a
töltelékhez: 35 dkg tehéntúró, 3 dl natúr
joghurt, 20 dkg sült csirkehús, 1 hagyma, 2
ek olaj, fél tk õrölt csombor (borsikafû), 2
ek gríz, só, bors.
A lisztet egy nagy tálba tesszük, hozzáad-
juk a fûszereket és a vizet, jól összekavar-
juk. Ezután az olajat is belekeverjük. Ami-
kor már krémes állagú, letakarjuk és félre-
tesszük, amíg elkészítjük a tölteléket. A
hagymát felvágjuk, az olajban megdinsz-
teljük. Közben a sült csirkehúst és a répát
is felvágjuk, és egy tálba tesszük, beleke-
verjük a túrót, a grízt, a dinsztelt hagymát,
a joghurtot és a fûszereket. Közben a tész-
tát kinyújtjuk és egy 23 cm átmérõjû tepsit
kikenünk olajjal, majd belesimítjuk. A
tésztát is átkenjük olajjal és rászórjuk az 1
evõkanál grízt, majd a tölteléket is beleka-
nalazzuk. 180 fokos sütõben 30-40 perc
alatt megsütjük, hagyjuk kihûlni és szele-
telhetjük is.

Rakott tengeri hal
zöldségekkel

Hozzávalók: 80 dkg tengeri hal (vagy pa-
nírozott tengeri hal), 1 kg mexikói zöld-
ségkeverék (fagyasztott), 50 dkg brokkoli,
3 gerezd fokhagyma, 5 dl fõzõtejszín, 20
dkg sajt (füstölt), 1 ek keményítõ, 1 tk cur-
rypor, 1 kk citrombors, só, zsemlemorzsa,
napraforgóolaj (a hal sütéséhez).
A halat, ha fagyasztott, felengedjük, majd
sózzuk, megforgatjuk zsemlemorzsában és
bõ olajban kisütjük. Ha panírozott halat
használunk, azt felengedés nélkül kisüt-
jük. A zöldségkeveréket és a rózsáira sze-
dett brokkolit forrásban lévõ vízben meg-
fõzzük, amibe elõzõleg beleszeleteljük a
fokhagymát. Egy megfelelõ nagyságú tep-
sit, vagy hõálló tálat kiolajozunk. Elhelyez-
zük az alján a kisütött halszeleteket és
megszórjuk citromborssal. Ráborítjuk a
leszûrt és lecsöpögtetett zöldségeket és a
tetején elrendezzük. A tejszínt egy tálban
simára keverjük a keményítõvel, curryvel,
a lereszelt sajt felével, és meglocsoljuk vele
a zöldségeket. Végül a tetejére szórjuk a
maradék reszelt sajtot, elõmelegített sütõ-
be toljuk, és 200 fokon készre sütjük.
Amikor a sajt rápirult, akkor elkészült.

Japán sajttorta

Hozzávalók: 3 tojás, 12 dkg fehér csokolá-
dé, 12 dkg natúr krémsajt.

A csokoládét felolvasztjuk, picit hagyjuk
hûlni és belekeverjük a krémsajtot, majd a
tojások sárgáját. A tojásfehérjébõl ke-
mény habot verünk és a csokis masszával
összedolgozzuk. 15 cm átmérõjû sütõfor-
mát kibélelünk sütõpapírral és beleöntjük
a tésztát. A formát egy nagyobb lábasba
tesszük, amibe vizet öntünk és 170 fokos
sütõben 15 perc alatt megsütjük. Reszelt
csokoládéval, krémekkel ízesítve tálaljuk.
Keserû csokoládéból is elkészíthetjük, ha
barna süteményre vágyunk.

NAGYMAMA RECEPTJEI

Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, AL-
SÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁL-
FÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁR-
SZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az
O 05-ös csatornán, a 93 Mhz-es frekvencián,
valamint az LRT-COM hálózatán a C7-es csa-
tornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.
November 13., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet:
Titokzatos Erdély (55p) 13.00 és 18.00 Lap-
szemle 19.00 Testületi ülés 23.00 és 0.00 Lap-
szemle
November 14., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00
Sport: Teremlabdarúgás (40p), VAX KE Sárbo-
gárd kézilabda-mérkõzés (70p) 13.00 Lapszemle
14.00 Testületi ülés 18.00 Lapszemle 19.00 A
dégi kastélypark átadója (50p), A mese pszicho-
lógiája (ism. 88p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
November 15., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Testüle-
ti ülés 14.00 A dégi kastélypark átadója (50p), A
mese pszichológiája (ism. 88p) 18.00 Heti hír-
adó 19.00 Hitélet: Az Istenember (52p) 23.00 és
0.00 Heti híradó
November 16., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet:
Az Istenember (52p) 13.00 és 18.00 Heti híradó
19.00 A Jobbik Magyarországért Mozgalom saj-
tótájékoztatója (33p), Itt járt a háború (kiállítás-
megnyitó, ~20p), A sárbogárdi nyugdíjasklub
évfordulós bálja (58p), Gajdos János lelkész be-
iktatása 1. rész (~64p) 23.00 és 0.00 Heti hír-
adó
November 17., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport:
Teremlabdarúgás (40p), VAX KE Sárbogárd kézi-
labda-mérkõzés (70p) 13.00 és 18.00 Heti hír-
adó 19.00 Testületi ülés 23.00 és 0.00 Heti hír-
adó
November 18., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 A
Jobbik Magyarországért Mozgalom sajtótájé-
koztatója (33p), Itt járt a háború (kiállítás-
megnyitó, ~20p), A sárbogárdi nyugdíjasklub
évfordulós bálja (58p), Gajdos János lelkész be-
iktatása 1. rész (~64p) 13.00 Heti híradó 18.00
Lapszemle élõben 19.00 Sport: Teremlabdarú-
gás (40p), VAX KE Sárbogárd kézilabda-mérkõ-
zés (70p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
November 19., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport:
Teremlabdarúgás (40p), VAX KE Sárbogárd kézi-
labda-mérkõzés (70p) 13.00 és 18.00 Lapszem-
le 19.00 Hitélet: Az Istenember (52p) 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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BOGÁRD és VIDÉKE városi
teremlabdarúgó-bajnokság

II. forduló
A mérkõzéseket Tóth I. vezette.

Twister Galaxy–
Sárszentmiklós Öfi 6:3 (2:0)

Twister Galaxy: Bognár – Balogh, Kun,
Szabó, Budai.
Csere: Kaló, Killer, Szántó.
Sárszentmiklós Öfi: Németh – Tóth A.,
Csuti, Kelemen, Vereczkei.
Csere: –
1. perc: Csuti a kapu elõtt keresztbe lõtt.
Az ellentámadásból Kun megszerezte a
vezetést, 1:0. 3. perc: Balogh szöglet után
szintén keresztbe lõtt a kapu elõtt. 4. perc:
Vereczkei Kun elõl szögletre ment. 7.
perc: Tóth A. kapufát lõtt. 10. perc: Szabó
alig lõtt kapu fölé. 11. perc: Vereczkei nem
találta el a kaput. A kidobott labdát Szabó
Németh ölébe rúgta. 12. perc: Kaló már
túljutott Némethen, de a kapufa mentett.
14. perc: Kun nagy gólt lõtt, 2:0. Kezdés
után Kelemen alig lõtt kapu mellé. 16.
perc: Vereczkei lövéseinél Bognárnak sze-
rencséje volt, végül sikerült megfogni a
labdát. 19. perc: Németh robinsonáddal
védett. 23. perc: Budai nagy helyzetet ha-
gyott ki. 25. perc: Kaló ziccerhelyzetben hi-
bázott. 26. perc: Szabó erõs lövését Né-
meth lábbal hárította. 27. perc: Csuti lövé-
se Kelemen mellérõl vágódott a kapuba,
2:1. 28. perc: Csuti távolról próbálkozott.
29. perc: Vereczkei lövése kapu fölé ment.
30. perc: Vereczkei lövése Baloghról vágó-
dott le. 31. perc: Kaló szerelte Németh ka-
pust, és a félpályáról megszerezte csapata
harmadik találatát, 3:1. 32. perc: Kaló kö-
zeli lövése Némethrõl szögletre vágódott.
33. perc: Szántó lövését Németh csak láb-
bal tudta tisztázni. 34. perc: Budai is ered-
ményes, 4:1. 36. perc: Kun átadását Kaló
pofozta a kapuba, 5:1. Kezdés után Csuti
lövése akadt meg a kapuban, 5:2. 38. perc:
Kaló szerelte Németh kapust, lövése elke-
rülte a kaput. A kidobott labdából Kele-
men szépített, 5:3. 40. perc: Szabó állította
be a végeredményt, 6:3.
A csere nélkül és szükségkapussal kiálló
Öfi csapata lelkesen küzdött, de ma ez ke-
vésnek bizonyult.
Góllövõk: Kun 2, Kaló 2, Szabó, Budai, ill.
Kelemen 2, Csuti.

Szelence Kamionmosó–
Sárkeresztúr Kike 2:4 (1:1)

Szelence Kamionmosó: Kliszler – Nagy,
Gilány, Zab, Polgár.
Csere: Kotroczó, Szilágyi.
Sárkeresztúr Kike: Visi – Kulcsár, Haj-
dinger J., Jancski, Böröndi.

Csere: Hajdinger Z., Sebestyén, Virág.
Tapogatódzó játékkal kezdõdött a mérkõ-
zés. 3. perc: Polgár lövése kerülte el Visi
kapuját. 4. perc: Hajdinger J. magasan a
kapu fölé lõtt. Böröndi lövését pedig láb-
bal hárította Kliszler. 6. perc: Gilányi lövé-
se levágódott Jancskiról. 7. perc: Böröndi
hagyott ki óriási gólhelyzetet. 9. perc: Kul-
csár lövés is elkerülte a kaput. 10. perc:
Zab lövése Visirõl vágódott szögletre. 11.
perc: Jancski lövése a kapuban, 0:1. 12.
perc: Zab lövése kapu fölé szállt. Zab óriá-
si helyzetben nem találta el a kaput. 13.
perc: Gilányi lõtt kapu mellé. 14. perc:
meghozta az egyenlítést a sorozatos táma-
dás. Zab lövése akadt meg a kapuban, 1:1.
17. perc: Gilányi próbálkozott távoli lövés-
sel. 19. perc: Hajdinger J. átadását Börön-
di két lépésrõl a kapu fölé fejelte. 21. perc:
a szemfüles Jancski megszerezte a veze-
tést, 1:2. Leült a játék! 26. perc: Kulcsár lö-
vését védte Kleszler. 28. perc: Gilány lövé-
sét Visi szögletre ütötte. 30. perc: Kulcsár
védhetetlen góllal növelte az elõnyt, 1:3.
32. perc: Zab a kapufát találta telibe. 33.
perc: Nagy szorongatott helyzetben a kapu
mellé lõtt. Jancski meg egymás után két-
szer is hibázott. 34. perc: Zab szépített, 2:3.
36. perc: Sebestyén-gól, 2:4. 38. perc:
Gilány félfordulatból leadott lövése alig
kerülte el a kaput.
Nehezen talált magára a Kike. Ha a Sze-
lencének szerencséje van, akkor az egy
pontra esélyük lett volna.
Góllövõk: Zab 2, ill. Jancski 2, Kulcsár, Vi-
rág.

Extrém–Spuri 6:0 (3:0)
Extrém: Németh – Dévényi, Huszár Cs.,
Horváth T., Horváth D.
Csere: Baki, Huszár Z., Pálinkás.
Spuri: Kiszl – Kiss, Bereczki, Huszár,
Zámbó.
Csere: Banda, Bozsoki, Czeiner, Fésû.
1. perc: Dévényi lövését védte Kiszl. 3.
perc: Horváth T. átadása Horváth D. háta
mögé került. 4. perc: Horváth T. szögletét
Horváth D. kapu mellé pörgette. Huszár
Cs. lövése Kiszl lábáról vágódott a me-
zõnybe. 5. perc: Dévényi nem találta el a
kaput. Kiss ígéretes helyzetben rálépett a
labdára, oda a helyzet. 6. perc: Horváth T.
megszerezte a vezetést, 1:0. 8. perc: Banda
buktatta Horváth T.-t. A megítélt szabad-
rúgásból nem lett semmi. 9. perc: Németh
kapus tesztelte Kiszl kapust. 11. perc: Hor-
váth T. növelte az elõnyt, 2:0. 12. perc:
Horváth T. lövésével szemben Kiszl tehe-
tetlen, 3:0. 13. perc: Baki csúsztatott feje-
sét védte Kiszl. 14. perc: Pálinkás lövését
Kiszl szögletre ütötte. 16. perc: cseles Spu-
ri-szabadrúgás után Zámbó perdítése ke-

rülte el a kaput. 18. perc: Pálinkás nem
érezte a kaput. 21. perc: Kiss lõtt kapu mel-
lé. 22. perc: Zámbó lövését védte Németh.
23. perc: Baki lövését, majd fejesét védte
Kiszl. 24. perc: Fésû lõtt Németh kapuja
fölé. 25. perc: Horváth T. lövését védte
Kiszl. 26. perc: Dévényi a kapufát találta
el, a labda Horváth D. elé került, aki nem
hibázott, 4:0. 30. perc: Huszár Z. hagyott ki
nagy helyzetet. 31. perc: Dévényi nem ta-
lálta a góllövõcipõjét, újból a kapu fölé
lõtt. 33. perc: Horváth T. másodszorra a
kapuba talált, 5:0. Ma ellenállhatatlan! 37.
perc: Huszár L. magasan a kapu fölé lõtt.
35. perc: Huszár Cs. kapu mellé durran-
tott. 36. perc: Huszár Cs. lövését védte a
kapus. 37. perc: Bakit buktatta Banda a
hatoson belül. Büntetõ! A sértett állt a lab-
da mögé, lövése a kapuban, 6:0.

Az Extrém sokkal erõsebb csapat, így esé-
lye sem volt a Spurinak.

Góllövõk: Horváth T. 4, Horváth D., Baki.

Bogárd Junior–FDL Kft.
2:9 (1:1)

Bogárd Junior: Varga – Lénárt, Bakó, Sza-
kács, Oláh.

Csere: Farkas, Láng, László, Grigóliát,
Kolonics, Farkas II.

FDL Kft.: Farkas – Magyar, Mihalkó, Ri-
gó, Bor.

Csere: Bór P., László, Vinklár, Rehák.

A mérkõzést felvételrõl a Bogárd TV
sportadásában tekinthetik meg.

Góllövõk: Rehák, Bór J. 6, Rigó, László.

Tabella

1. Twister Galaxy 2 2 - - 13:6 6

2. Extrém 2 2 - - 11:1 6

3. FDL Kft. 2 1 - 1 11:6 3

4. Sárszentmiklós Öfi. 2 1 - 1 7:8 3

5. Sárkeresztúr Kike 2 1 - 1 5:7 3

6. Spuri 2 1 - 1 4:9 3

7. Szelence Kamionmosó 2 - - 2 5:11 0

8. Bogárd Junior 2 - - 2 5:13 0

Góllövõlista

1. Bór József, FDL Kft., 7 gól.

Gróf Ferenc
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Már az elsõ félidõben eldöntöttük
VAX KE Sárbogárd–Bicske TC 29-19 (18-9)

Veszprém Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság, 6. forduló

Vezette: Krupják–Polgár. Nézõszám: 75 fõ.
Sárbogárd: Németh I. – Goldberger 6, Bodoki 3, Pluhár 1, Rehák
1, Kaló 1, Tutuc 7.
Cserék: Schvarcz, Sohár – Németh II. 2, Horváth 1, Szabó J. Zs. 2,
Aranyos, Suplicz 1, Vorsléger 3, Várady–Szabó 1.
Edzõ: Bodoki György, Takács Lajos.
Hétméteresek: 5/3, ill. 3/2. Kiállítások: 6 ill. 12 perc.
A hétvégén az elsõ olyan mérkõzésünkre készültünk, ahol elvárás
volt a 2 pont megszerzése. A keretünk ezúttal szinte teljes volt és
még Németh II. Tamást is újra a csapatban köszönthettük.
Jó tempóban kezdtük a mérkõzést. Sikerült könnyû gólokat sze-
rezni lerohanások és indítások után. Azonban ez nem eredmé-
nyezett különbséget a javunkra, hiszen az elsõ 10 percben nagyon
tompák voltunk védekezésben, és ekkor még csak 6-6 állt az ered-
ményjelzõn. A folytatásban sem hagyott alább a lendületünk, pár
kivédekezett vendégtámadás után Vorsléger góljával már 3 góllal
vezettünk. A 22. perc tájékán hiába kért idõt a Bicske, nem sike-
rült megtörniük a lendületünket, a Tutuc–Goldberger páros futó-
szalagon szállította a gólokat. A félidõ végéig egy 7-1-es sorozatot
produkálva 9 gólos elõnnyel mehettünk pihenni.
A szünet után kicsit visszafogottabb lett a játékunk. Próbáltunk
sokat cserélni, hogy mindenki jusson kellõ játéklehetõséghez. A
gólszerzési lehetõségek így is megvoltak, csak a bicskeiek kapusá-
nak teljesítménye jelentõsen feljavult az elsõ félideihez képest.
Az utolsó 10 percre 8 gólos elõnnyel fordulhattunk. Ezt az idõsza-
kot az Angliából hazatérõ játékosunk, Németh II. Tamás góljai
zárták, kialakítva ezzel a magabiztos, kétszámjegyû sikert.
Az egész mérkõzést tekintve produkáltunk egy nagyszerû elsõ fél-
idõt, ahol azt játszottuk, amit elterveztünk. Sikerült gyorsan lero-
hanni az ellenfelet, amelynek könnyû gólok lettek az eredményei.
A második félidõben már voltak hibák. Visszaesett a lendületünk,
kevesebb gólt is lõttünk. A szélsõ játékunk ismét jónak bizonyult.
Tutuc Eric a jobb szélrõl jól teljesített, a 7 gólja önmagáért beszél,

de Goldberger is hozta magát (most már nem elõször) a szezon
folyamán. Védekezésünk az elsõ 10 percet leszámítva elfogadha-
tó volt, hiszen csak 19 gólt kaptunk.

Az elõttünk álló hétvégén Martonvásárra látogatunk, ahol ismét
kötelezõ lesz a 2 pont begyûjtése. A mérkõzést szombaton 12 óra-
kor rendezik a martonvásári sportcsarnokban.

Tabella

1. Veszprémi Egyetemi SC 5 5 0 0 175 133 42 10

2. Bajnok DSE Nemesvámos 5 5 0 0 142 120 22 10

3. Ercsi SE 6 4 0 2 192 161 31 8

4. Õsi Andreotti SE 5 3 1 1 151 133 18 7

5. VAX KE Sárbogárd 6 3 1 2 169 167 2 7

6. Simontornyai KK 5 2 0 3 142 144 -2 4

7. Rácalmás SE 6 1 1 4 146 177 -31 3

8. Tapolca VSE 6 1 1 4 161 194 -33 3

9. Martonvásári KSE 4 1 0 3 90 99 -9 2

10. Bicskei TC 5 1 0 4 104 123 -19 2

11. Alsóörsi SE 5 1 0 4 122 143 -21 2

A 6. forduló további eredményei:

Ercsi–Veszprémi Egyetem 30-37, Rácalmás–Martonvásár 25-19,
Simontornya–Õsi 24-30, Alsóörs–Tapolca 33-29.

Rehák Tamás
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Miklósi focibörze
Gyõzelemhez szól a nóta

Ercsi–Sárszentmiklós 0-3 (0-1)
Ercsi: Hodula K. – Drapcsik Á., Rapai R.,
Kõvári L., Szalánczi G., Varga K., Ivacs G.,
Hosszú P., Kovács P., Nagy R. B., Sárdi G.
Csere: Nagy V., Cseppen Á., Flórián Á., Ga-
ál L., Kondreska R., Tolnai P., Laczkó L.
Edzõ: Gróf András.
Sárszentmiklós: Lieszkovszky Z. –
Gráczer G., Kõkuti T., Tóth Zs., Hegedûs
Gy., Nagy K., Gráczer B., Lajtos A., Grác-
zer B., Bezerédi Á., Nagy A.
Csere: Görög Á., Sükösd G., Horváth I., De-
ák M., Németh K., Demeter D., Bíró B.
Edzõ: Sárai György.
Góllövõk: Gráczer Bence, Gráczer Gergõ,
Tóth Zsolt.
A mérkõzés 8. percében vezetéshez jutott
a Sárszentmiklós csapata. Egy bedobást
követõen Gráczer Bence fejelt a kapuba,
0-1. A gól után kiegyenlítetté vált a játék.
Mindkét csapat elõtt adódott gólszerzési
lehetõség, de az eredmény nem változott.
Az erõtlen hazai támadásokat rendre visz-
szaverte a vendégcsapat. A 75. percben
Gráczer Gergõ jókor érkezett a visszagurí-
tott labdára és a kapuba helyezett, 0-2. A
hazai védelem hibáját a 93. percben Tóth
Zs. hárította ki. A rövid felszabadítás után
lõtt a kapuba, 0-3. A végig fölényben játszó
vendégek megérdemelt gyõzelmet aratat-
tak az Ercsi csapata felett. A tabellán is
újra visszaelõzött Sárszentmiklós csapata,
és ismét az ötödik helyet foglalja el.
Jók: Gráczer Bence, Tóth Zs., Bezerédi Á.

Tovább a veretlenség
útján

Ercsi U19–Sárszentmiklós U19
1-3 (1-1)

Sárszentmiklós U19: Simon Cs.– Szú-
nyogh R., Németh K., Horváth J., Pajor T.,
Gráczer B., Görög Á., Nagy K., Sükösd G.,
Demeter D., Nagy Á.
Csere: Márkovics D., Petõ A., Brúzsa S. P.,
Vagyóczki P., Húsvéth T., Barabás J.
Edzõ: Pajor László.
Góllövõk: Völcsei M., illetve Szúnyogh R.,
Mónus M. (öngól), Demeter D.
Az elsõ félidõ közepén gyors gólváltás. A
21. percben Szúnyogh R. talált az Ercsi ka-
pujába. A kezdés után a vezetést ünneplõ
vendégeket meglepték a hazaiak és Völ-
csei M. egyenlített. A mérkõzés hajrájában
a miklósi fiatalok a maguk javára fordítot-
ták az eredményt, és bajnokesélyeshez
méltó játékkal magabiztos gyõzelmet arat-
tak.
Tizenegy forduló óta veretlen a csapat, és a
tabellán elfoglalt második hely teljesen
megérdemelt.

Ismét ruhatárbõvítés

Sárszentmikós II.–Rácalmás 0-1 (0-1)

Sárszentmiklós II.: Plézer N. – Juhász G.,
Fülöp T., Szúnyogh R., Juhász I., Bartók
Z., Bartók D., Fekete J., Szabó Z., Majláth
H., Kovács D. D.

Csere: Somogyi L., Rigó L., Szakács S., Kraj-
csovics P., Mádi L., Hegedûs J., Csikós G.

Edzõ: Pajor László.

Támadólag lépett fel a hazai csapat, és a
Rácalmás térfelén folyt a játék. A vendé-
gek a 30. percben megszerezték a vezetést.
Egy elõre vágott labdával Horváth D. kilé-
pett a védõk között, és a kifutó kapus felett
a hálóba emelte a labdát, 0-1.

A mérkõzés további részében a miklósiak
teljesen a kapujukhoz szorították az ellen-
felet, helyzeteket dolgoztak ki, de a Rácal-
más védelme és kapusa hárították a táma-
dásokat. A 65. percben büntetõhöz jutott a
hazai csapat. Fülöp T. csúnyán fölé lõtte a
labdát. A kihagyott büntetõ után a vendé-
geknek is sikerült egy-két támadást vezet-
ni. A 76. percben Antal J. egyedül tört ka-
pura, Plézer N. lábbal védte a közelrõl le-
adott lövését. A jobbról beívelt szögletet
Juhos B. B. 5 méterrõl kapura fejelte, Plé-
zer N. ismét bravúrral hárított. A 92. perc-
ben Majláth H.-t a játékvezetõ törleszté-
sért kiállította.

Jók: Plézer N., illetve Csernus G., Horváth
D.

Sikeres õsz, kis hibával

Mezõszilas Ö. F.–
Sárszentmiklós Ö. F. 1-1 (1-1)

Mezõszilas Ö. F.: Madár Z. – Sebestyén
N., Pécsi Z., Szilágyi T., Petrik J., Varga L.,
Juhász G., Szûcs L. B., Kozma Z., Porvázs-
nyik S., Horváth L.

Csere: Góman Z., Szepesi S.

Sárszentmiklós Ö. F.: Sipõcz A. – Mikuli
B., Németh A., Tóth A., Tóth I., Örkényi
B., Killer G., Deák G., Kelemen B., Csen-
des I., Vereczkei J.

Csere: Böröndi G., Kassai N., Szilágyi B.

Góllövõk: Horváth L., illetve Kelemen B.

Az elsõ félidõben a többet támadó Mezõ-
szilas megérdemelt vezetéshez jutott Hor-
váth L. góljával. A félidõben ébresztõt fújt
a vendégcsapat, és fölényben játszott. En-
nek eredménye az 52. percben, hogy Kele-
men B. góljával sikerült az egyenlítés. A
mérkõzésen igazságos eredmény született.

Az õszi bajnokság végeredménye:

1. Sárszentmiklós 9 2 0 45-10 29

2. Szabadbattyán 8 1 1 34-15 25

3. Enying 7 1 3 48-21 22

4. Polgárdi Vertikál 5 1 4 16-15 16

5. Káloz 5 0 5 25-28 15

6. LMSK Cobra Sport 4 2 4 23-21 14

7. Cece 4 1 6 18-27 13

8. Lajoskomárom 2 4 5 19-33 10

9. Tác–Csõsz 1 4 6 17-32 7

10. Mezõszilas 5 3 3 21-16 6 (-12)

11. Kisláng 1 3 6 12-26 6

12. Soponya 1 0 9 9-43 3

Megfogyva bár,
de törve nem

Sárszentmikós U16–Szár U16
1-7 (0-5)

Sárszentmiklós U16: Deák Z. – Emperger
F., Ambrózi M., Bögyös B. G., Lukács Z.,
Fekete A., Lakatos K., Erdélyi A., Vi-
téz–Móré G., Gyökér K., Gábris R.

Csere: Nagy F., Kovács F. I.

Edzõ: Bezerédi Á.

Góllövõk: Vitéz–Móré G., illetve Farkas F.
M., Bogdán Zs. (2), Tóth Bertalan (2),
Hoszpodár B. S., Tóth Barnabás.

A mérkõzés 7. percében megszerezte a ve-
zetést a Szár csapata. A félidõ hajrájában
potyogtak a gólok. Sajnos, a hazai kapuból
kellett még egyszer kiszedni a labdát. Az
ötgólos félidei vezetés birtokában nyugod-
tan vonult a vendégcsapat a szünetre. A
miklósi ifjak riadt arccal mentek az öltözõ-
be. A második félidõ kiegyenlített játékot
hozott és a 77. percben Vitéz–Móré G. ta-
lálatával szépítettek a fiúk. A befejezés
elõtt 2 perc alatt két gól, és ismét súlyos ve-
reség a vége. A vereség ellenére dicséret il-
leti a mérkõzésen megjelent fiúkat. Az õsz
utolsó mérkõzését hozni kell! Ercsiben
már két csapatunknak ez sikerült.

A hétvége sportmûsora

2015. november 14., szombat, 13.00 óra:
Sárszentmiklós U19–Felcsút U19

2015. november 15., vasárnap

13.00 óra: Sárszentmiklós–Puskás FC Kft.
III.

13.00 óra: Enying–Sárszentmiklós II.
(Enyingen)

10.00 óra: Ercsi U16–Sárszentmiklós U16
(Ercsiben).

Szurkoljunk együtt csapatainknak!

Szántó Gáspár
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VI. Nagylók Kupa
Szombat reggel gyerekek hada lepte el a nagylóki közösségi házat
és környékét. Immár hatodik alkalommal került megrendezésre a
Nagylók Kupa sakkverseny.
Az eseményt megtisztelte jelenlétével Fehérvári István, a Fejér
Megyei Sakkszövetség elnöke. A megnyitó után emlékplakettet
vehetett át többek között dr. Csanádi József, aki hosszú évekig
volt a falu orvosa. A versenybírók Szabó Anna és Katona Ferenc
voltak.
Négy korcsoportban, svájci rendszerben, 20-20 perc gondolkodá-
si idõvel, sakkóra használatával folyt a küzdelem.
Hogy kerültem én oda? Egyszerû. Dr. Csanádi József, aki köztu-
dottan szeret és tud is sakkozni, meghívott vendége és egyben a
nyílt korosztályban versenyzõje is volt a tornának. Mivel csoport-
társak vagyunk egy angol nyelvtanfolyamon, így rendszeresen ta-
lálkozunk, és a doktor úr ismeri a betegeit, tehát tudja, hogy sze-
retek sakkozni. Megkérdezte, van-e kedvem egy jót sakkozni, ne-
kem pedig volt.
99-en neveztek. A szülõkkel, vendégekkel, szervezõkkel együtt
kb. kétszázan voltunk.
Nem terveztem én elõre, hogy írok errõl, de muszáj – a sakkver-
seny hozott a faluba, ami nagyon tetszett. Kérem, itt rend van!
Mindenki tette a dolgát. Tauz Józsefné vezetésével egy kitûnõen
megszervezett rendezvény mintaszerû lebonyolítását láthattuk.
Arra gondoltam, hogy miért is ne lehetne feléleszteni nálunk is a
sakkéletet. Katona Ferenc úrtól már kaptam is egy ígéretet, hogy
szívesen elhoznának Sárbogárdra egy ilyen versenyt. Ezzel a lehe-
tõséggel mindenképpen élni kell!

Már kora délután volt, mire megszülettek a végeredmények:

1. korcsoport (2007. január 1-je után születettek)

1. Bodrogi Bendegúz, Tancsa Tamás 5-5 pont, 3. Gulácsi Donát,
Tamási Levente 4-4 pont.

2. korcsoport (2004. január 1-je után születettek)

1. Kiss Gergõ 5,5 pont, 2. Pásti Áron, Kajzinger Panna 5-5 pont.

3. korcsoport (2000. január 1-je után születettek)

1. Kun Bálint, Csajbók Levente 5-5 pont, 3. Kovács Máté 4,5
pont.

Nyílt korcsoport

1. Horváth József 6 pont, 2. Szabó Levente, Sarok Péter 4,5-4,5
pont.
Dr. Csanádi József négy mérkõzésbõl 2,5 pontot szerzett, ami ki-
váló eredmény az aktív versenyzõk mezõnyében.
Tauzné Piroska a lelkemre kötötte, hogy említsem meg minden-
képpen a rendezvény támogatóit. Örömmel teszem: nagylóki pol-
gármesteri hivatal, Tóth József polgármester, Nagylóki Nyugdí-
jasklub, Nagylóki Ált. Isk., Sárbogárdi Tankerület, Fejér Megyei
Sakkszövetség, Dunaújvárosi Sakk Egyesület, Nagylók SE, Hor-
váth Krisztina, a Görbe család boltja. Köszönet a falu asszonyai-
nak, lányainak, akik a kiváló sütiket készítették, és mindenkinek,
akik segítettek.
Ez a szombat Nagylókon a sakkról szólt. Jól éreztem magam eb-
ben a faluban. Jó lehet itt lakni.

Rehák Sándor

Filmajánló

Sakklépések

A középkorú Richard Mason sokáig a munkanélküliek keserû ke-
nyerét ette. A férfi végül tanári állást vállal a kemény bronxi iskolá-
ban. Nincs könnyû helyzetben, a tanítványai többet törõdtek min-
den mással, mint a tanulással. Richard rájön, hogy a hagyományos
eszközökkel nem képes sikert elérni, így sajátos módszer bevezeté-
sével próbálja a diákjait logikus gondolkodásra ösztönözni. A
sakkjáték segítségével igyekszik motiválni õket. Megdöbben, hogy
mennyi mindent ki lehet hozni a problémás kölykökbõl, ha az em-
ber közös nevezõt talál velük. Igaz történet alapján.

Forrás: port.hu
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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

ÜZLETHELYISÉG
KEDVEZÕ ÁRON KIADÓ
(kézmosó, toalett van)

06 20 437 7036

AUTÓMENTÉS, AUTÓSZÁLLÍTÁS
06 20 3426 091

SZÉKESFEHÉRVÁRON
ALBÉRLETET KERESEK!

06 20 405 7366

GÉPKISZOLGÁLÓKAT
keresünk

GYÁRTÓSORI MUNKÁRA,
TÖBBMÛSZAKOS
MUNKARENDBE.

Jelentkezni:
peter.szarvas@adecco.com

vagy 06 22 510 230

KERTÉPÍTÉSI munkálatokra
MUNKAERÕT keresünk.

06 20 415 6895

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

Alapon szántóföldet vennék vagy bérelnék. 06
(30) 520 6292

Tetoválás Székesfehérváron. 06 (20) 488 9111,
06 (30) 296 9932 ANCHOR TATTOO (3261907)

Nagysúlyú hízók eladók 450 Ft/kg. 06 (30) 439
1657

Albérlet kiadó Sárbogárd központjában 1 fõ ré-
szére. 15.000 Ft + rezsi. Telefon: 06 (30) 482
1727, 16 óra után.

Bárány, borjú és egyéb tápok kis- és nagytétel-
ben megrendelhetõk. Érdeklõdni: Szõnyegi Jó-
zsef, 06 (30) 382 4133 (3261899)

Fekete-fehér kiscicákat elajándékoznék. 06
(30) 241 5537

XBOX 360-as játékgép, KINECT-tel, 2 db konzol-
lal, játékokkal eladó. 06 (30) 285 9138 (3261898)

Garázs eladó Árpád-lakótelepen, ÁFÉSZ iroda
mögött. 06 (30) 570 3119 (3261736)

APRÓHIRDETÉSEK
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MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete

2015. november 13-án (pénteken) 9.00 órakor ülést tart.
Az ülés helye: a polgármesteri hivatal díszterme (Sárbogárd, Hõsök tere 2.).

Napirend:

1. Tájékoztató a két ülés közötti fonto-
sabb eseményekrõl, intézkedésekrõl. Be-
számoló az átruházott hatáskörök gya-
korlásáról.
2. Jelentés a lejárt határidejû határoza-
tok végrehajtásáról.
Elõadók: a végrehajtásért felelõsök.
3. Fejlesztési hitel igénylése.
Elõadó: polgármester.
4. Az önkormányzat saját bevételeinek és
az adósságot keletkeztetõ ügyleteibõl
eredõ fizetési kötelezettségeinek a költ-
ségvetési évet követõ három évre várható
összegének meghatározása.
Elõadó: polgármester.
5. Az önkormányzat 2015. évi költségve-
tésérõl szóló 3/2015. (II. 26.) önkormány-
zati rendelet módosítása.
Elõadó: jegyzõ.
6. Központi orvosi ügyelet mûködtetésé-
re kötött szolgáltatási szerzõdés módosí-
tása.
Elõadó: polgármester.
7. Pályázat benyújtása együttmûködés
keretében bûnmegelõzési projekt meg-
valósítására.
Elõadó: polgármester.
8. Beszámoló a vásár- és a piacüzemelte-
tési tevékenységrõl.
Elõadó: polgármester.
9. Az Ady E. út – Szegfû utca – Virágsa-
rok utca – Petõfi Sándor utca által hatá-
rolt terület szabályozásáról szóló 51/
2005. (XII. 27.) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezése.
Elõadó: jegyzõ.

10. A gyermekvédelem helyi rendszeré-
rõl szóló 41/2002. (XII. 17.) önkormány-
zati rendelet hatályon kívül helyezése, új
rendelet megalkotása.
Elõadó: jegyzõ.
11. A lakások és helyiségek bérletére és
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabá-
lyokról szóló 21/2006. (III. 23.) önkor-
mányzati rendelet hatályon kívül helye-
zése, új rendelet megalkotása.
Elõadó: jegyzõ.
12. Iskolai körzethatárok véleményezé-
se.
Elõadó: jegyzõ.
13. A 2016. évi belsõ ellenõrzési ütemterv
elfogadása.
Elõadó: jegyzõ.
14. A 2016. évi városi ünnepek és rendez-
vények idõpontjainak és szervezõinek
meghatározása.
Elõadó: polgármester.
15. Nagylók település helyi építési sza-
bályzata és szabályozási terve részleges
módosításának véleményezése.
Elõadó: polgármester.
16. A polgármester szabadságának utóla-
gos engedélyezése.
Elõadó: jegyzõ.
17. A polgármestert megilletõ Cafetéria
2015. évi összegének meghatározása.
Elõadó: jegyzõ.
18. Tájékoztató az elõirányzatok és a tar-
talék alakulásáról.
Elõadó: jegyzõ.
19. Bejelentések.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

EGÉSZSÉGNAP
2015. november 12.,

13.00–16.00 óra

Sárszentmiklósi
Közösségi Ház

INGYENES
SZÛRÕVIZSGÁLATOK:

vércukorszintmérés, vérnyomásmérés,
testzsír- és testsúlymérés, számítógépes
látásvizsgálat, hallásvizsgálat, anyajegy-
szûrés.
Kézmûvesvásár: biopatika, termelõi
méz, gyöngybõl készült termékek, fo-
nott áruk széles választéka.

Programok:

14.00–14.15 karatebemutató;
15.00–16.00 jógabemutató.
Sok szeretettel várunk mindenkit!

A Sárbogárd–Sárszentmiklósi Borba-
rát Kör tisztelettel meghívja

2015. november 21-én
10.00 órára

Sárszentmiklósra,
a Rádi-dûlõbe,

a Márkovics Lajos pincéjénél
tartandó

BORSZENTELÉSRE.
Az áldásra várjuk a szõlõsgazdákat bo-
raikkal együtt. Ezt követõen pinceláto-
gatások, borok kóstolása várja az érdek-
lõdõket.
Szíveskedjenek a jelentkezést a 06 (30)
237 5658-as (Szilveszter János elnök),
vagy a 06 (30) 301 6321-es (Gróf Ferenc
titkár) telefonszámon jelezni 2015. no-
vember 15-éig.

MEGHÍVÓ
A Sárbogárdi Roma Nemzetiségi

Önkormányzat képviselõ-testülete

2015. november 18-án (szerdán)
15 órakor közmeghallgatást tart.

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

Napirend:
1. Beszámoló az elmúlt idõszak tevé-
kenységérõl, várható feladatok.

Lakatos Péter, az SRNÖ elnöke

A bontó
A rendõrök november 6-án este a Sár-
bogárdi Rendõrkapitányságra elõállí-
tottak egy 25 éves sárkeresztúri lakost,
akit azzal gyanúsítanak, hogy két nap-
pal korábban megbontotta egy Sárke-
resztúron lévõ családi ház melléképü-
letének oldalát, majd abból egy fûka-
szát tulajdonított el. A férfit a nyomo-
zók lopás bûntett elkövetésének meg-
alapozott gyanúja miatt gyanúsított-
ként hallgatták ki és bûnügyi õrizetbe
vették.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

KÉK
HÍREK

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke

eseményeirõl

POLGÁRÕR-
VONAL

Lakossági bejelentések
és segítségkérések

a polgárõrségtõl éjjel-nappal
a következõ telefonszámon:

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