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AKÁCIÓ
Szinte fölöslegesen megy a ventilátor; klíma, klimax ide vagy oda, kiver minket a víz.
A Balaton vagy a riviéra vizében kellemesebb lenne interjút készíteni és újságot
szerkeszteni, de sebaj, közeledik lassan a
szerkesztõségi nyári szünet! Újságléptékben még egy hetet kell aludni és vakációra
megyünk.

Herman Attila az izmait formálja, a fafaragók másképp szálkásítanak, az autók szerelmesei, szakértõi a lóerõkre, tuningra
gyúrnak, mi meg a szünetre. Habár most a
kisujjunkat sem nagyon kell ahhoz megmozdítanunk, hogy leizzadjunk.
Ha már az izmoknál tartunk, kiderül lapunkból, hogy a sport frontérzékenység
esetén kiváló stresszoldó gyógymód. Ebben is akadnak kivételek: a sárbogárdi futballklub jelenlegi helyzete inkább aggodalomra ad okot, és éppen azok nem görcsölnek ezen, akiknek kellene, hanem magasról fittyet hánynak a történetre. A melegebb éghajlat kijár nekik is, de az nem Hawaii.
Hargitai–Kiss Virág

Írás a 3. oldalon.

2

KÖZÜGYEK

2016. július 14. Bogárd és Vidéke

SPORTKÉPLET
Teremfocit hirdet az LSC Sárbogárd elnöke, szombat esti focit pedig két bogárdi sportszeretõ. Netán rendezte sorait a
klub? Mi a helyzet az LSC Sárbogárd elszámolásával? – érdeklõdtem dr. Sükösd Tamás polgármesternél a minap. Mint
megtudtam, továbbra is tartozik az éves önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló elszámolással – és jelentõs
(milliós nagyságrendû) összeggel – az önkormányzat felé a klub. A „hogyan tovább” még kibontakozóban van. Minden
valószínûség szerint egy sportklubja lesz Sárbogárdnak.
A képlet részletesen a következõ.
Habár nagyon is összefüggenek, de válasszuk külön az anyagi és a sportoldalt. Az
LSC Sárbogárd hivatalosan bejegyzett
egyesületként mûködik, tehát önállóan
gazdálkodó szervezet. Elvileg az önkormányzati tulajdonú sárbogárdi sportpálya
és öltözõ üzemeltetéséhez kapott támogatáson felül rendelkeznie kell saját bevételekkel – ez lenne a jól felfogott érdeke legalábbis. Civil szervezetként lehetõsége van
pályázni a céljai elérésére, fejlesztésekre,
szponzorokat szerezni, TAO-s forráshoz
jutni. Hogy konkrétabb példával éljek,
mely adja magát: hasonlóan kellene mûködnie, mint ahogyan a Sárszentmiklós SE
mûködik. Az LSC Sárbogárd azonban soksok éve nem képes felelõs gazdálkodást
folytatni. Érzékelteti ezt az is, hogy korábban nyertek egy pályázatot, amit azonban
nem tudtak lehívni, mert nem rendelkeztek az ehhez szükséges számlával; nincs
mérlegbeszámolójuk, emiatt pedig nem
tudnak nevezni a következõ bajnokságra,
és nem tudnak pályázni sem. Ez a hozzáállás kihat a sportteljesítményre is. Hogyne
hatna! Ha azt látja a tagság, hogy az egymást követõ vezetõk nem jó gazda módjára igazgatják a szervezetet, akkor vannak,
akik elmennek, vannak, akik alkalmazkodnak a helyzethez, és vannak a hûséges lokálpatrióták. Persze, az is elgondolkodtató, hogy miért olyan vezetõket választ a

PONTOSÍTÁS
A júniusi testületi ülésen szóba került a
Fiorács Kft. szagkibocsátása. Dr. Sükösd Tamás polgármester pontosításként tájékoztatta szerkesztõségünket
arról, hogy az elhangzottak másfél, kétéves történések, ami nem derült ki egyértelmûen a hozzászólásokból. Azóta
szerencsére voltak változások, és se tavaly, se az idén nem érkezett panasz a
cég tevékenységével kapcsolatban.
Hargitai–Kiss Virág

tagság, amilyeneket… Lehet szépíteni,
kendõzni a dolgokat, de tény, hogy ismét
jelentõs összeggel nem tud elszámolni az
önkormányzat felé az LSC Sárbogárd.
Ennek nyilvánvalóan meglesznek a jogi és
anyagi következményei, amivel kellett volna számolniuk azoknak, akik idáig juttatták a szervezetet, de feltehetõen egyéni érdekeik kibontakoztatásában ez a mellékhatás láthatóan nem nagyon izgatta õket.
Az anyagi patthelyzet illetve a tartozás fényében az önkormányzat simán bezárhatná a pályát „szívtelenül”, ám a sportolni
vágyókat szem elõtt tartva (köszönhetõen
a polgármester sportszeretetének) ezt
mégsem teszi, csupán bizonyos korlátozásokat vezetett be a pálya- és öltözõhasználat terén. Emellett valamiféle megoldásra
törekszik az önkormányzat, mert a nevezési határidõ már lejárt a csapatok számára a
következõ szezonra, és augusztus végéig
van átigazolási idõszak. A sportot támogató szponzorok és a tagság egy része nyitott
az egyezségre. Nemrég közös nevezõ született abban, hogy a Sárszentmiklós SE befogadná a sárbogárdi sportolókat oly módon, hogy Sárbogárd SE-re változtatnák a
nevüket, tehát egy sportegyesülete lenne a
városnak, de két helyszínen mûködne, így
a sárbogárdi sportolók maradhatnának a
bogárdi pályán, a megszokott helyükön, de
rendezett szervezeti háttér biztosítaná számukra az edzések, mérkõzések zavarta-

lanságát, és nem utolsósorban fejlesztéseket, méltó körülményeket. Ez lenne a legkézenfekvõbb megoldás, mégis vannak,
akik ingadoznak az LSC Sárbogárd tagjai
részérõl, talán a Miklós és Bogárd közti
ezeréves, már rég értelmét vesztett, fölöslegesen szított viszolygás, vagy ki tudja, mi
miatt. A határidõ szorít, és a TAO-s lehetõségek se végtelenek – az idei pályázati
határidõ már lejárt. 2 év alatt 40 millió forint jöhetne a bogárdi pályára a TAO-ból.
Van más út is: lehet csatlakozni környékbeli vagy távolabbi sportegyesületekhez is,
ami egyértelmûen több utazással, ezáltal
több ráfordított idõvel és kiadással jár a
sportolók és szüleik számára. Az sem
mindegy, hogy egy tehetséges fiatal milyen
kezekbe kerül. Ráadásul, ha meggondolnák magukat késõbb, a visszaigazolás nem
kevés pénz. A városnak nyilvánvalóan az
az érdeke, hogy az itteni sportolók helyben
maradjanak, itt kamatoztassák tehetségüket, itt kapjanak megfelelõ felkészítést,
amihez minden adott.
Az LSC Sárbogárd tagságának térfelén
pattog a labda, egyedül nekik van vesztenivalójuk. Rajtuk múlik, hogy gólt, vagy öngól rúgnak-e. Egy biztos: a döntést nem lehet halogatni. Idõ van, fiúk!
Hargitai–Kiss Virág

ELINDULT AZ ELLENÕRZÉS
Július elejétõl augusztus végéig tart a NAV nyári
ellenõrzéssorozata az országban. A turisták által
kedvelt üdülõhelyeken, vendéglátóhelyeken,
strandokon, nyári fesztiválokon, szabadtéri rendezvényeken, szállásadóknál, rendezvényszervezõknél, tüzépeken lehet számítani a NAV munkatársaira akár munkaidõn kívül és hétvégén is.

NAV munkatársai a belvárosi vendéglátóhelyeken, szórakozóhelyeken, Balaton környékén, lángososnál, palacsintázóban, fagylaltosoknál, zöldség–gyümölcs- és édesség-kereskedõknél,
sportszolgáltatóknál. Az ellenõrzések kiterjednek
az elektronikus kereskedelemre, a közösségi
szolgáltatásokra is.

Kockázatelemzés alapozza meg a vizsgálandó
vállalkozások célzott kiválasztását. Ez azt jelenti,
hogy az online pénztárgépet használók közül a
NAV jellemzõen azoknál „kopogtat”, ahol az elõzetes elemzések alapján vélhetõen valami nincs
rendben. A nyugtaadást az ellenõrök táblagéppel
kontrollálják, az online pénztárgépbe beütött adatok és a vásárlók számának összevetésével.
Tabletes lekérdezéssel ugyanis távolról követhetõ a nyugtaadás, és ahol a revizorok rendben találják az adatokat, nem végeznek próbavásárlást.
A vásárokon, kitelepüléseken pedig a helyszíni
tapasztalatok alapján választják ki a revizorok,
mely gazdálkodókat kell ellenõrizni.

Az egész nyáron át tartó ellenõrzéssorozatban kiemelt figyelmet kapnak Budapesten és Balaton
környékén azok a szállásadók, akik akár egy napra, akár egész nyárra szobát adnak ki.

Az elõzetes kockázatelemzést követõen csakúgy,
mint az elmúlt években, idén is megjelennek a

A cél elsõsorban a szabálytalankodók kiszûrése,
de az akció egyúttal a vásárlók és a tisztességes
vállalkozók, sõt az állam költségvetésének érdekeit is szolgálja. A NAV szakemberei többek között azt vizsgálják, hogy a kereskedõk, szolgáltatók adnak-e szabályos bizonylatot, online pénztárgépeiket megfelelõen használják-e, a vállalkozások bejelentik-e alkalmazottaikat – különös tekintettel a nyári szezonban munkát végzõ diákokra – és a kereskedõk számot tudnak-e adni áruik
eredetérõl.
Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatóság

Bogárd és Vidéke 2016. július 14.

BEMUTATJUK

3

TESTÉPÍTÕBAJNOK
Attila a diplomaosztóján

Van egy sárbogárdi srác, nevezetesen Herman Attila, akivel valaha táncoltunk is együtt Radnai Zoli Ten Dance nevû felnõttklubjában, amikor gyakorlásnál párcserére került sor. Akkori
kedvese csábította a közénk. Nem volt a táncparkett ördöge, de
jókat nevettünk vele. Erõssége (szó szerint) abban mutatkozott
meg, hogy izmos karjával jól meg tudta tartani az egyes koreográfiai elemeknél a lányokat, hiszen kisportolt volt, ráadásul személyi edzõnek tanult.

Aztán évekig nem láttam Attilát.
Amikor a minap értesültem arról, hogy a WBPF Európa-bajnokságon Európa-bajnok lett testépítõként a kategóriájában, tangó
nélkül is majdnem dobtam egy hátast a meglepetéstõl. Hát még
amikor megláttam a bajnokról készült fotót! Biztosan nem ismerném meg az egykori táncostársat, ha szembe jönne vele az utcán –
állapítottam meg –, annyira megváltozott. Nemcsak testfelépítésben, hanem arcra is, hiszen felnõttesebb, férfiasabb lett a szakállal, a dizájnos, modern frizurával, kreol bõrrel. Bizonyára sok
tekintet fordul felé az utcán!
Attila – aki a testépítés alapjaival Horváth Tibornál ismerkedett a
sárbogárdi Delta Testépítõklubban – idén megnyerte az osztrák
bajnokságot. Egy hétre rá, május 21-én kvalifikálta magát a magyar bajnoki címmel az Európa-bajnokságra, melyet május 29-én
rendeztek Budapesten, s itt is kiérdemelte az elsõ helyet.
A nagy eseményre természetesen szerettei is elkísérték. Attila nagyon sok gyakorlással és diétás menüvel szálkásított a versenyekre, ami – a helyezései tükrében – nem volt hiábavaló.
Gratulálunk az elért kiemelkedõ eredményhez!
Augusztusban olvashatnak interjút Attilával lapunkban.
Az Attiláról készült fotósorozat hivatalos facebook-oldalán megtekinthetõ.
Hargitai–Kiss Virág
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HANGNYOMÁS ÉS GUMIFÜST
Sárbogárd rangos, országos érdeklõdésre számot tartó rendezvényeinek sorában szerepel a Tuningtalálkozó is, öregbítve városunk hírnevét. A két fõszervezõt, Kiss Balázst és Horváth Zsoltot
kérdeztem idei tapasztalataikról.
Elmondták, hogy a tavalyi évhez képest még többen érkeztek a
résztvevõk, érdeklõdõk az ország minden tájáról, sõt, Szlovákiából, Romániából, Szerbiából is. Debrecenbõl egy egész konvoj
jött. Büszkék arra, hogy sokan elõre bejelölik naptárjukban július
második hétvégéjét, és egyre több olyan autót hoznak tulajdonosaik a sárbogárdi rendezvényre, melyek egyébként csak nagyobb
eseményeken szoktak szerepelni, és melyeket féltve õriznek, ritkán vesznek elõ a garázsból. Ráadásul mindenféle típusú, korú és
karosszériájú autó képviselteti magát, köztük veteránok is, így
egyre különlegesebb palettában gyönyörködhet a közönség.
Megtisztelte jelenlétével a találkozót például Dózsa Ferenc és európai autó-szépségversenyen bajnoki címet nyert Ford Mustangja
is.
Külön öröm, hogy egyre több sárbogárdi látogat ki a Tuningtalálkozóra családostól, és egyre több sárbogárdi vállalkozó tartja fontosnak támogatni ezt az eseményt.

Kiss Balázs

Horváth Zsolt

Az idei tapasztalatok alapján már a jövõ évre vonatkozó terveket
is szövögetik a szervezõk. Mivel kicsinek bizonyult a hely, ezért
2017-ben az Ifjúsági park melletti füves terület felé szeretnének
terjeszkedni a rendezvénnyel. Lesz külföldi autós fellépõ és neves
zenei elõadó is a programok sorában. S természetesen arra törekszenek, hogy minél látványosabb, színvonalasabb legyen a program, hogy a vendégek minél jobban érezzék magukat minden
szempontból a Sárbogárdi Tuningtalálkozón.
Horváth Zsolt és Kiss Balázs ezúton is hálásan köszönik a rengeteg segítséget hozzátartozóiknak és barátaiknak!
Köszönet jár a rendezvény szponzorainak is: MyCar Hungary,
Sárbogárd Város Önkormányzata, Sebafer Kft., Bomba, EZ
Wash Hungary Kft., Sudár Ablakrendszerek Kft., Sellõ Autómosó, Légió 2000 Kft., Bogárd és Vidéke Hírház.
A mesteri fotókat Radnai Zoltán készítette.
Hargitai–Kiss Virág

A megszokott programok közé a szervezõk újakat is igyekeznek
mindig becsempészni. Idén egybekötötték például a streetfighter
showt a gumifüstöléssel, volt TWERK táncbemutató, Happy
Gang-koncert, de elmaradhatatlan volt az autómosás, az autószépségverseny és a hangnyomás-verseny is. A nevezõk közül a 25
legmutatósabb autó gazdái oklevelet és serleget vehettek át.
A szervezõk minden nem és korosztály számára tudtak szórakozást nyújtani. A gyerekek például ugrálóvárban vezethették le fölös energiáikat, vagy távirányítós autók és repcsik mutatványain
táthatták a szájukat.
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Totalcarost elõzött a Tósoki páros
Tósoki György és fia, ifjabb Tósoki György országos 2. helyezést értek el 320 Bosch szakmûhely közül
egy háromfordulós szakmai versenyen. Nyereményként egy 1 millió forint értékû klímatöltõ berendezéssel gazdagodtak.
Õk ugyan nem verték nagy dobra e hírt, de
úgy gondolom, emellett a teljesítmény
mellett nem lehet elmenni szó nélkül. Egyrészt azért nem, mert számos feltételnek
meg kellett felelniük ahhoz, hogy egyáltalán Bosch-szakmûhelyként mûködhessenek és aztán részt vehessenek a versenyen.
Három éven át rendszeresen, kéthetente
szombaton jártak tanfolyamokra, Boschkészülékekkel rendelkeznek és a mûhelyük minden szempontból megfelel a
Bosch által fölállított kritériumrendszernek. A Magyarországon elõször megrendezett szakmai verseny utolsó fordulóján
egy nehéz, több mint 80 kérdésbõl álló
írásbeli feladattal és egy gyakorlati kihívással kellett megbirkózniuk Budapesten.
Az édesapa (a régi mûszaki és technikai
szaki) és fia (az új áramlatok, elektronika
ismerõje) ütõs párost alkotnak összeadott
tudásukkal – ez nyert most bizonyságot az
országos második helyezés által. Maguk
mögé utasították a Totalcar címû tévés és
autótípusokkal, melyek újabb és újabb
megoldásra váró problémákkal kerülnek
az autószerelõk kezei közé, próbára téve
rátermettséget és szaktudást egyaránt.
Egy emberöltõ alatt kialakított mûhelyt
pedig kár lenne veszni hagyni. Ezért is
büszke az édesapa a fiára, aki friss lendületet ad a vállalkozásnak, s igazodva a változásokhoz, igényekhez tovább viszi az atyai
örökséget.

internetes magazinból ismert Novoth Tibort is, aki negyedik lett társával. A harmadik helyen egy szegedi páros végzett, az elsõ helyezést pedig egy gyõri mûhely vitte el
(õk is családi vállalkozás: apa és fiai).
A második helyezéssel járó díjat – egy 1
millió forint értékû klímatöltõ berendezést – a Bosch közép-európai képviselõje
adta át Tósoki Györgynek és fiának.
De mindebben nem is a verseny és a nyeremény a lényeg – bár egy kis vidéki szerviznek nagyon nagy segítség egy ilyen értékes
és hasznos berendezés –, hanem az egésznek az üzenete: hogy muszáj lépést tartani
a rohamos technikai fejlõdéssel nemcsak
az autók esetén, hanem minden területen,

mert átszövi a mindennapjainkat, a tevékenységeinket, a háztartásainkat a napról
napra piacra kerülõ találmányok sora. Ez
pedig a megélhetésünkre is befolyással
van. Mert aki nem tudja kezelni manapság
például az internetet, az jelentõs hátrányt
és nehézségeket tapasztal meg, akár csak a
mindennapi ügyek intézésében is.
Az autóipar egyre több elektronikával állítja elõ a gépkocsikat, a vezetõk dolgát
megkönnyítendõ, ám fejtörést okozva a
szerelõknek. Kis túlzással azt is mondhatnám: lassan már informatikusnak kell lennie egy autószerelõnek. Ma már nem elég
a franciakulcs egy mûhelyben, diagnosztikai gépezettel is rendelkezni szükséges,
mert az ügyfelek jönnek az újabbnál újabb

Gratulálunk idõsebb és ifjabb Tósoki
Györgynek az elért sikerhez! További jó
munkát kívánunk!
Hargitai–Kiss Virág
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KROKODIL ÉS TOLLTARTÓ
A résztvevõk „származása” alapján azt is
mondhatnánk, hogy országos rendezvénynyé nõtte ki magát a hagyományosan minden év nyarán – idén a július 4-ével kezdõdõ héten – megrendezésre kerülõ fafaragótábor. Ugyanis Nyíregyházáról, Gyõr–
Ménfõcsanakról, Lánycsókról, Sárbogárdról, Nagylókról, Bakópusztáról, Sáregresrõl és Ráckevérõl érkeztek a faragni vágyók. A helyszín idén is a sárszentmiklósi
evangélikus templom, gyülekezeti ház és
annak udvara volt. Ha valaki teljesen idegenként próbálta megtalálni a tábort, akkor is könnyen ráakadt, hiszen az udvaron
megszámlálhatatlan izgalmas fajáték, a
Magyar út felõl pedig egyedi székely kapu
hívogatja a betérõket, arra járókat.

Lehetett készíteni bármit: tálat, krokodilt,
tolltartót – a mûremekeknek csak a fantázia szabott határt. Viasz Zoltán a furulyakészítés rejtelmeibe is bevezette az érdeklõdõket.

A fõszervezõ Váraljai Péter asztalos és fafaragó mester több kollégáját is meghívta a
táborba: Nemes Ferenc fafaragó mestert
és Hegedûss István fa- és csontfaragó mestert, hogy minél változatosabb fogásokkal
ismerkedhessenek meg a résztvevõ gyerekek és felnõttek. Számos fába vághatta fejsze helyett a kését az alkotók serege.

A templomban egy kis kiállítás nyílt néhány résztvevõ munkáiból. Rácsodálkozhattunk arra, hogy egészen fiatal gyermekek is milyen ügyes kezûek.
Minden nap igetanulással, énekkel, imával
vette kezdetét a templomban, aminek ke-

retében missziós történeteket ismerhettek
meg (a Wycliffe Bibliatársaság, a Samaritánus Erszénye társaság tevékenységét és
Jim Elliot életét) a Jákob Zoltán és felesége, Tünde, valamint Váraljainé Melis Orsolya evangélikus lelkész vezette lelki foglalkozásokon.
Csütörtökön délután Zalára és Tabra látogatott el a csapat, ahol többek között Nagy
Ferenc csodálatos faragásaiból tekintettek
meg kiállítását.
Hargitai–Kiss Virág
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A dûne
A történet 1872-bõl származik. Két férfi ballagott egy hûvös délutánon a Keleti-tenger partján. Hazafelé igyekeztek a közeli városból, ahol üzleti ügyeket intéztek.
Északkelet felõl heves szél fújt, félelmetesen felkorbácsolva a
habzó hullámokat. A két férfit ez nem zavarta, láttak már ennél
rosszabbat is, meg egyébként teljesen belemélyedtek a beszélgetésbe. Már feltûnt a távolban a falu, éppen az útkeresztezõdéshez
értek, ahol el kellett válniuk egymástól. A gazda kezet nyújtott a
tanítónak.
– Nekem az az elvem – mondta –, hogy aki mindent el akar hinni,
ami a Bibliában van, annak mind a két szemét hétszer kell körülkötni, és szögre akaszthatja az emberi értelmét. Mert meg van írva: ’Ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorj a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond,
megtörténik, meglesz néki, amit mondott.’ (Márk 11,23) Hát ezt
higgye, aki tudja! – és közben a hatalmas dûnére mutatott, ami lakóházát és a csûrét védte a széltõl és a hullámoktól.
– Márpedig én hiszem – felelte a tanító komoly arccal. – Nem ember az Isten, hogy hazudjék, és nem embernek fia, hogy megváltozzék! (4Móz 23,19)
A gazda a fejét csóválta.
– Rendben van, iskolamester, ha maga ilyen bibliás hitû, hát parancsoljon a hegynek. Megengedem. Sõt, kockára vetem a házamat, az egész tanyámat.
– Ismét meg van írva: ’Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet’ (Máté
4,7) – szólt a tanító, és megfordulva távozni akart.
A gazda nevetve utána kiáltott:
– Hát akkor én teszem. Hallgasson ide, iskolamester!
Az istentelen férfi jobb kezét felemelve odakurjantott a gátnak:
– Kelj fel és vesd magad a tengerbe!
A dûne meg sem mozdult, mögötte viszont zúgott az ár és tombolt
a hullámverés. A gúnyolódó férfi még egyszer harsányan felkacagott.
– Tudja mit, tanító úr? Adok ennek a hegynek 24 óra gondolkodási idõt. Ha holnap a tengerben fekszik, egyetlen betû sem lesz a
Szentírásban, amit attól kezdve el nem hiszek.
A tanító hallva a gõgös beszédet odalépett a gazdához és ünnepélyes hangsúllyal mondta:
– Barátom, ne tévelyegjen, Isten nem csúfoltatik meg, mert amit
vet az ember, azt fogja aratni is. (Gal 6,7)
A beszélgetés a nevezetes árvíz elõtti napon történt. Csak néhány
óra telt el utána, és az elemek teljes erõvel feltámadtak. Bömbölt
a vihar, tajtékzott a tenger, ömlött az esõ, és az éjszaka sötétségbe
borította a vidéket. A gazda hazaérkezve fejére húzta a hálósapkáját, elnyújtózott az ágyában és odaszólt a feleségének:
– Fõ a kényelem!
Elaludt anélkül, hogy röviden áldást kért volna az éjszakai nyugalomra. Éjféltájt azonban hirtelen megrettenve ült fel az ágyban. A
félelmetes zúgás, ami a levegõt megreszkettette, úgy hangzott,
mint az utolsó ítélet trombitája. Az asszony és a gyerekek ugyancsak felugrottak. A tetõ ácsolata vészesen nyikorgott, mintha szét
akarna szakadni. De semmi vész, az új épület szilárd kõbõl, kifogástalan, vastag gerendákból épült. Mikor azonban a faliórán a
kakukk elkiáltotta a hajnali kettõt, a szolgák rémülten rontottak
be.
– Gazda, az Istenért, gyorsan kifelé! A dûne valahol nyilván átszakadt, hömpölyög az ár a faluban!
A házigazda sápadtan, reszketve ugrott elõ. A jószág már térdig
vízben állt.
– Hajtsátok ki a teheneket az istállóból, fel a dombra! – adta ki hadarva az utasítást. – És fogjátok be a lovakat, hogy menekülhessünk, ha baj lesz!
A marhák bõgve rohantak elõ és pár perc múlva már el is tûntek a
szolgák szeme elõl. A kocsi pillanatok alatt útra készen állt, de
menekülésre már gondolni sem lehetett. A lovakat szintén sorsukra kellett hagyni.

Az emberek nagy nehezen tudtak a vízáradaton keresztül bejutni
a házba. A vihar ereje pedig egyre fokozódott.
A magaslaton álló épület masszív falait minden oldalról a tenger
hullámai nyaldosták. A víz most már a házba is behatolt és elborította a szobákat, a kamrát. Amit kapkodva menteni tudtak, azt
felcipelték a padlásra.
De most hatalmas mennydörgés rázta meg a házat, mintha a sarkából akarná kifordítani. Az ablaktáblák kiszakadtak, minden
nyíláson áradt be a víz.
Egyik hullámcsapás a másik után reszkettette a megingó falakat,
mintha óriási kalapáccsal verdeste volna õket valaki. Az egyik
szolga rémülten felkiáltott:
– Isten legyen irgalmas hozzánk! Gazda, elvesztünk!
A gazda alig érthetõ hangon motyogta utána:
– Elvesztünk, jaj, elvesztünk!
Az anya magához ölelte két gyermekét, a tízéves fiúcskát meg a tizenkét éves leányt, és eltakarva az arcukat felzokogott. Mikor aztán még egyszer megremegett az egész padlás, a kislány összekulcsolta a kezét és hangosan imádkozni kezdett:
„Tárd ki szárnyad megáldón, Jézus, drága Megváltóm, s takarj el
engemet! Sátán hogyha elnyelne, angyalod énekelje: Nem bánthatod e gyermeket!”
– „Tárd ki szárnyad megáldón…” – dadogta a fiú is.
Most megszólalt az anya:
– Hívj segítségül engem a nyomorúság idején, és én megszabadítlak téged, és te dicsõítesz engem – ezt mondta a mi Urunk, Istenünk; és õ nem ember, hogy hazudjék, sem embernek fia, hogy valamit megbánjon.
És habár a tetõablak eresztékei recsegtek-ropogtak, csontot-velõt átható, jeges szelet bocsátva be, a házigazda homlokán verejték gyöngyözött, úgy suttogta:
– Uram, könyörülj, nem énérettem, hanem szegény gyermekeim
miatt! Ments meg minket!
Mikor végre felvirradt a hajnal, a szívekben újra éledezni kezdett
a reménység. A gazda kitekintett a padlás ablakán, és csak nézett,
egyre nézett. Aztán hirtelen térdre esett, két kezével eltakarta az
arcát és sírni kezdett. Mi rendítette úgy meg? Mit látott? A dûne,
amire néhány órával azelõtt oly fennhéjázva mutatott, eltûnt. A
hullámok szétszaggatták és elnyelték. A csûrt egész tartalmával
együtt elsodorta az ár, a nagy szalmatetõ azonban odaszorult a lakóház elé, és szerencsés módon megvédte az épületet a hullámok
végsõ pusztításától. Ugyanaz a kéz, mely szabadjára engedte a
tengert és összemorzsolta a dûnét, éppen ezen keresztül készített
védelmezõ gátat a lakóépületnek. És ugyanaz a kéz, mely a Megváltó földi napjaiban lecsendesítette a szelet, a vihart, parancsolt
most is a Keleti-tenger hullámainak, hogy a büszke fejek meghajoljanak és visszatérhessenek nyughelyükre.
Amikor a gazda a rettenetes élmény után elõször találkozott ismét a tanítóval, odanyújtotta a kezét, és könnyes szemét lesütve
így szólt:
– Nem ember az Isten, hogy hazudjék, és nem embernek fia, hogy
valamit megbánjon. Istennek legyen hála, megtanultam hinni!
A tanító csendesen csak ennyit mondott:
– Igen, ez Isten mûve volt.
Forrás: Élet és Világosság, 2009/7
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HITTANOS GYEREKTÁBOR –
TÁBORZÁRÓ ISTENTISZTELET
„Ekkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy megérintse õket, a tanítványok azonban rájuk szóltak. Amikor ezt Jézus észrevette, megharagudott, és
így szólt hozzájuk: ’Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tõlem õket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony, mondom
néktek: aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba.’ Ekkor átölelte és kezét rájuk téve
megáldotta õket.” (Márk evangéliuma 10, 13-16.)

Az elmúlt héten több mint ötven gyermek lehetett velünk a hittantáborban. A hétnek a témája a „Gyermekek a Bibliában” volt,
és többek között arról is szó volt, hogy Jézus magához engedte a
gyermekeket. Nem volt ez olyan magától értetõdõ, hiszen nem
akarták, hogy odamenjenek, zavarják õt. Miért is akarták odavinni ezeket a gyermekeket? Hogy megérintse õket Jézus, hogy megáldja õket, hogy meggyógyítsa õket. Azért vitték oda, mert Jézus
érintése az áldást és a gyógyulást jelentette.
Elõször is meg szeretnénk ma köszönni a családoknak, szülõknek,
hogy elengedték ezeket a gyermekeket az elmúlt héten. Köszönjük, hogy ránk bízták gyermeküket, és hogy megbíztak bennünk.
Nekem is van három gyermekem, és tudom, hogy nem is olyan
könnyû a gyermekem felügyeletét másra bízni, és hogy bizalomra
van szükség, hogy odaadjam õket valakinek, akár csak rövid idõre
is. Egyben ma Istennek is megköszönjük, hogy õ megbízott minket, hogy ezekkel a gyermekekkel foglalkozzunk, és hogy átadhattunk valamit abból nekik, amit mi is Istentõl tanultunk. Azt is
megköszönjük Istennek, hogy ebben a gyülekezetben régi, szép
hagyománya van a gyermekmunkának, a gyermekekkel való foglalkozásnak, már sok-sok nemzedéken át. Sárbogárdon már régóta komolyan veszik ezt a bibliai üzenetet: „engedjétek hozzám
jönni a gyermekeket”. Ez sem mindenhol természetes, örülünk,
hogy itt az.
Nincs semmi más dolga szülõnek, pedagógusnak, lelkésznek,
mint hogy Jézushoz engedje, Jézushoz vigye a gyermeket. A gyerekek tudják és érzik, hol jó nekik: oda akarnak menni, oda akarnak tartozni, oda akarnak kötõdni. Oda akarnak menni, ahol
érezhetõ az áldás, az ölelés és a gyógyítás: ahol jelen van Isten szeretete.
Jézus a felnõttekhez is szól, sõt a gyermekeket példaként a felnõttek elé állítja. Miért? Mert a gyermeklét és az Isten országa iránti
vágyódás között sok hasonlóság is van: a kíváncsiság, tudásvágy,
az elfogadás, a bizalom és a kötõdés.
Az elmúlt héten sok örömteli, felszabadult és gondtalanul élõ,
szaladgáló gyereket láttunk. Ha boldog gyereket akarunk nevelni,
és azt akarjuk, hogy boldog életet élõ felnõttek legyenek, ez a há-

rom kell: öröm, felszabadultság és gondtalanság. Ehhez a háromhoz pedig nem más kell, mint Jézus!
ÖRÖMTELI: Õ hozza el az örömöt az életünkbe – akkor tudunk
boldogok és hálásak lenni, békében élni. Sokszor igaz ez minden
nehézség ellenére is, ha Jézus ott van a közelünkben.
FELSZABADULTAK: Õ hoz a bûnbõl, kárhozatból, megkötözöttségbõl, betegségbõl szabadulást. Így mutatkozott be Isten, így
ismertük meg õt: „Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjérõl, a szolgaság házából.” Ezzel kezdõdik a
tízparancsolat, és az ember Istennel való találkozása.
GONDTALANOK: Jézus tanítványa, Péter írja levelében, az a
Péter, akinek megannyi harca volt, hogy „minden gondotokat
õreá vessétek, mert neki gondja van reátok” (Péter elsõ levele 5.
rész 7. vers)
Köszönet a gyülekezetnek a támogatásért, hogy volt hol megszervezni a hittanos hetet; adottak a körülmények, többek között a
szép új mosdók is elkészültek. Köszönet az ezt elkészítõknek! Köszönjük a sok-sok tálca süteményt, szörpöket, kekszet, üdítõket,
ásványvizet.
Köszönjük a takarítást, hogy naponta tiszta környezetben lehettünk. Köszönet a pedagógusoknak, akik itt voltak és segítettek,
tanítottak, vigyáztak a gyerekekre. Köszönet az idõsotthon lakóinak és vezetõségének a támogatásért – eszközöket, papírt, ragasztót, sátrat, sõt pénzt is adtak a gyerekmunkához. És köszönjük a
fiataloknak, akik idejüket ide áldozták, és segítettek a hét minden
napján. Köszönjük a hitoktatóknak a tanítást. Végül köszönet a
zenéért, hogy naponta vidám dalok és dallamok szálltak, és a
gyerekek is örömmel énekeltek.
Adományunkkal hozzájárulhatunk, hogy jövõre még jobban felszerelt legyen ez a tábor – kerti játékok, futball-labda, fogyóeszközök, pingponglabdák, és hogy év közben is olyan lehessen a hittanoktatás, vasárnapi iskola, hogy a gyermekeknek élmény, öröm
legyen itt lenni. Isten áldása legyen a gyermekek és az Isten gyermekei, mindannyiunk életén.
Kovács Csongor lelkipásztor
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Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket
A múlt héten zajlott a Sárbogárdi Református Egyház által megrendezett napközis hittantábor, amely július 4-étõl 8-iáig
reggel kilenctõl délután háromig tartott.
Nyomon követhettük Ismael, Mózes, Sámuel és Jairus lánya történetein keresztül
miként hallgatja meg Isten a gyermekek
imádságát, hogyan szólítja meg õket, s hogyan gondoskodik róluk még a legnehezebb körülmények között is.
Minden reggel, érkezésünk után a tiszteletes asszony, Gabi néni mesélt nekünk egyegy bibliai történetet. A tanítások elõtt és
után Jákob Zoli bácsi zongorakíséretével
énekeltünk néhány gyermekéneket, majd
megtanultuk a napi aranymondást.
Ezután korosztályok szerint csoportosítottak minket egy kis kézmûves-foglalkozásra, ahol a nevelõkön kívül a kisebbeknek a
tábor idõsebb és fiatalabb tagjai segítettek.

Amikor ezzel is elkészültünk, következett
a tízórai, ami mindig valami sütemény vagy
pogácsa volt, amit a gyülekezet tagjai készítettek számunkra, teával, vagy szörppel.
De nem maradt el a frissítõ gyümölcs sem
az étrendünkbõl. Az udvari játék után csoportos beszélgetés következett. Ebédünket a Mészöly Géza Általános Iskola ebédlõjében fogyaszthattuk el.
Visszaérve a tábor helyszínére ismét szabadtéri foglalkozás következett, és kézmûveskedtünk Gabi néni, Tünde néni, Edit

néni és Gizi néni segítségével. A nap zárásaként a délutáni foglalkozásokon ismételtük át játékos formában az aznap vett
aranymondást és a hozzá kapcsolódó történetet, nehogy elfelejtsük.
Ezeken a programokon kívül még játszhattunk vízilufikkal, vízipisztolyokkal,
Twisterrel, hintákkal, pingponggal és rajzolhattunk a járdára aszfaltkrétával.
Szombaton délelõtt kilenc órától kezdõdõen a református templomban mutattuk

meg szüleinknek, nagyszüleinknek és gyülekezetünk tagjainak, hogy milyen sok
mindent tanultunk a hét folyamán. Ezt az
alkalmat szeretetvendégség zárta. Nagyon
jól éreztük magunkat!
Köszönet a tábor megszervezéséért és lebonyolításáért a lelkészházaspárnak, a hitoktatóknak, a segítõknek, a gyülekezet
tagjainak és mindenkinek, aki akár egy kicsivel is hozzájárult a református hittantáborhoz.
Ujházi Renáta
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HÍREK AZ ALSÓSZENTIVÁNI I SKOLÁBÓL
Tanév végi kirándulások
Iskolánkban hagyomány, hogy a tanév végén a szûkebb környezetünkben megtett kötelezõ tanulmányi kirándulásokon túl a tanárok egy-egy távolabbi városba is elviszik a jelentkezõ diákjaikat. A
sort az idén az 1-4. osztály kezdte meg, akik Pécset járták meg június 16-án. Megcsodálták a kilátást a tévétoronyból a Misina tetõrõl, bejárták a vadasparkot (személyesen tesztelve a majomketrecet is), meghódították a török idõkbõl itt maradt Barbakánt, leimádkozták bûneiket a székesegyházban, majd a szökõkutakban
is megmártóztak, hogy enyhülést nyerjenek a beköszöntött kánikulában. Egyszóval: igencsak jól érezték magukat, bár a végére
kissé elpilledt a társaság.
A kisebbek pécsi túráját követõen június 20-21-én a nagyobbakkal is meglátogattuk elsõ egyetemvárosunkat. A felújított állatkertben kezdtük látogatásunkat, ahol megcsodálhattuk az olyan
fenséges macskákat, mint a fehér tigris, vagy az oroszlánok, tanulmányozhattuk a majmok viselkedését, a különféle egzotikus madarakat vagy éppen a trópusi halakkal teli akváriumokat, illetve a
sütkérezõ hüllõket. Persze megtagadtuk volna önmagunkat, ha a
hintákat, mászókákat nem próbáljuk ki menet közben, vagy a berekedésig nem fagylaltozunk.
A vadaspark után Kiss Attila rendhagyó történelemórája következett, aki a Barbakánnál a haditudományi fortélyokról, a székesegyháznál az építészeti stílusokról, az ókeresztény sírkamráknál a
római korról, a dzsáminál a török idõkrõl tartott érdekfeszítõ elõadást (szerencsére mindenki túlélte). Az estét mozival zártuk,
majd másnap, miután frissen és üdén kelt mindenki, a kulturális
negyedbe vettük az irányt, ahol a Csodák palotájában tanulmányozhattuk a megelevenedõ fizika érdekességeit.
Túránkat a planetáriumban fejeztük be, ahol csillagász szakember tartott elõadást az égbolt csodáiról, a világegyetem nagyságáról, amely a térbeli távolságok mellett idõben is rendkívül tág,
ezért, bármennyire is szeretnénk, vélhetõleg kicsi a valószínûsége
annak, hogy könnyen kapcsolatba léphetünk Földön kívüli civilizációkkal.
A harmadik osztályosok június 22-én a királynõk városát, Veszprémet látogatták meg. Fõ programjukat a vadaspark megtekintése jelentette, ahol testközelbõl szemlélve tanulmányozhatták
azokat az állatokat, melyekkel eddig a környezetismeret-tankönyvekben vagy az ismeretterjesztõ filmekben volt alkalmuk a
gyerekeknek találkozni. A kis kiruccanást nagyon élvezték a tanulók, rengeteg minden érdekelte õket az állatok életmódjáról, a

vadaspark kialakításáról egyaránt. Bár kissé leégtek a beállott kánikulában, azért természetesen nem bánták meg, hogy a veszprémi látogatást választották, még ha emiatt a Magyarország–Portugália meccset (3-3, gólszerzõk: Gera, Dzsudzsák 2, illetve Nani,
Cristiano Ronaldo 2) csak telefonos közvetítésben követhették.
A tanév kirándulásaiból már csak a tündéri 5. osztályé volt vissza,
de végül július 4-e és 6-a között erre is sor került. Az elsõ napon elindultunk városnézõbe Szombathelyre. Megtapasztaltuk, hogy a
városnak két kis folyója is van (Gyöngyös és Perint), megnéztük a
tudás almáját az egyetem (alma mater) elõtt, majd a szombathelyi
születésû Weöres Sándor költõ szobránál megemlékeztünk az alsóban tanult versekrõl. A Smidt Múzeum udvarán kipróbálhattuk
a szombathelyi közlekedés hõskorából fennmaradt fapados villamost. A Fõ téren a mûemléképületeket és a Szentháromság-szobrot is megtekintettük rögtönzött történelemóra keretében. Majd
a Fõ téri szökõkutat is felfedezte és alapos kivizsgálás alá vette a
társaság, ahol az is kiderült, hogy a kövér galambok sem repülnek
csak úgy a szánkba, sõt megfogni sem lehet olyan könnyen õket.
Az elsõ nap délutánját a kámoni arborétum bejárására fordítottuk, ahol nemcsak számtalan különleges fafajtát láthattunk, hanem kifogtuk a színpompás hortenziák virágzását is, felderítettük
a kisebb szigetecskéket, valamint a látogatóközpontban trópusi
lepke- és óriásbogár-kiállítás volt, amit szintén nem hagyhattunk
ki.
Második napon öt órán keresztül fáradhatatlanul tesztelte a társaság, hogy a Tófürdõ
valóban olyan látványos-e, mint a honlapjukon ígérték, fõleg a csúszdák és az örvény
aratott nagy sikert. Ezt követõen még vízibicikliztünk is a Csónakázó-tavon, ahol testközelbõl fényképezhettük a vadkacsákat is.
A harmadik napra a Kalandváros maradt,
ahol „egy kilenctornyú, csúszdáival és kötéllétráival ellátott favár szolgálja a gyerekek
önfeledt kikapcsolódását. A vár huszonhét
méter hosszú falait inkább a nagyobb lurkók
hódíthatják meg. A kisebbek számára a vár
környékén található vizes játszóhelyek és
dombcsúszdák állnak rendelkezésre. A
parkban továbbá drótkötélpálya, valamint
rugós játékok és mászókák várják a gyerekeket.” Bár mindent kitapasztaltunk, némelyik
játéknál bizony megérzõdött, hogy a tegnapi
nap felélte az energiákat. Szerencsére a 2,5
órás vonatúton el is kezdte visszagyûjteni az
erejét a csapat, végigaludva a menetidõt.
Kiss Attila
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CECEI SULIBÖRZE
Napközis Erzsébet-tábor
Elsõ alkalommal került megrendezésre a
Cecei Általános Iskola falain belül Napközis Erzsébet-tábor 2016. július 4-e és 8-a
között. A tábor tematikája arra épült, hogy
a 2015. szeptembertõl mûködõ gyermek-aerobiccsoport tagjai a tanév után is
együtt lehessenek, gyakoroljanak, illetve
új ismereteket is el tudjanak sajátítani. Ennek megfelelõen a bevont diákok rengeteget sportoltak, táncoltak, de emellett volt
idõ beszélgetni, közösséget építeni, kézmûveskedni, kirándulni és természetesen
rengeteget nevetni. A programok között
szerepelt egy kirándulás is, amelynek keretében ellátogattunk a Tamási Vadasparkba, ahol õzeket etettünk és simogattunk, illetve a Simontornyai Várban múzeumpedagógiai órán vettünk részt, amely során
„felépítettük” a várat, középkori táncot
jártunk és énekeltünk. A tábor utolsó napján bemutattuk táncelõadásunkat a szülõknek, amire egész héten lelkesen készül-

Itt a szünidõ,
indulhat a táborozás!
Az idei évben Harkányba és környékére
szerveztünk egyhetes tábort kolléganõmmel, Sohárné Bali Mária tanárnõvel cecei
iskolások részvételével.
Június 28-án reggel – bár szakadt az esõ –
mégis sok boldog, izgatott szempár köszöntött minket indulásunk helyszínén.
Útban szállásunk felé megálltunk Abaligeten, bejártuk a cseppkõbarlangot és
megnéztük a Denevérmúzeumot. Harkányba érve mindenki elfoglalta szállását,
majd mielõtt még alaposabban felfedezhettük volna a helyet, ismét leszakadt az
ég. Elsõ este egy kicsit bezártnak éreztük
magunkat, de a következõ napok idõjárása
mindenért kárpótolt bennünket.
A következõ napokban sokat fürödtünk.
Voltunk wellnessfürdõben és strandon
Harkányban, termálfürdõben Siklóson. A
gyerekek felfedezték és kipróbálták a kü-

lönbözõ csúszdákat, órák hosszat pancsoltak a vízben. Természetesen tábor nem létezik túrázás nélkül; Harkányból Siklósra
gyalog mentünk át. Megnéztük a felújított
várat és a benne levõ kiállításokat, majd a
fürdõt látogattuk meg. A túrázáson kívül a
táborozás része a bátorságpróba is. Két este is bizonyíthatták bátorságukat a gyerekek – elõször a kisebbek, majd a nagyobbak.
Gyorsan letelt az öt nap, elérkezett a tábor
utolsó napja. Ebéd után sétahajóztunk a
Dráván, Drávaszabolcstól egészen a horvát határig. A hajóút alatt a Duna–Dráva
Nemzeti Park területén fekvõ Kormorán-szigeten láthattuk a 800 fõs kormoránkolóniát és két rétisas-párt is. A hajózás
után hazafelé vettük az irányt. A gyerekek
kellemesen elfáradva, sok-sok élménnyel
gazdagodva ölelhették át ismét szüleiket.
A táborozásunkhoz sok segítséget kaptunk a vajtai és a sáregresi önkormányzattól. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindkét önkormányzatnak!
Tornócziné Bondor Csilla

tünk, illetve a heti élményekrõl készített filmet tekintettük meg közösen. Zárásként mindenki felengedett a levegõbe egy lufit az üzenetével, ezzel is emléket állítva az elmúlt hét eseményeinek, amik csak a
léggömbökkel repülnek el, de a szívünkben örökké élni fognak. A tábor megvalósítására az Erzsébet a
Kárpát-medencei Gyermekekért
Alapítvány 457.200 Ft vissza nem
térítendõ támogatást nyújtott. Ez
lehetõvé tette, hogy a programokba
hátrányos helyzetû gyermekeket is
bevonjunk! Ez az egy hét felejthetetlen élményeket nyújtott az itt
táborozó 20 kisgyermek számára,
akik különbözõ évfolyamról és osztályból jöttek, különbözõ szociális
háttérrel rendelkeznek, de a hét
végére igazi csapattá kovácsolódtak.
Fábián Enikõ és Kaczné Lajtos Judit

12

ÚTI BESZÁMOLÓ

2016. július 14. Bogárd és Vidéke

Jé, ez is Szudán?
6. rész
Egy másik sivatagi táborozáskor éppen levertük a sátrakat a homokba a Meroé-piramisoktól egy völggyel arrébb. A csoport tagjai pakoltak, mosdottak és egyebek, a sofõrök a vacsora elkészítéséhez sürgölõdtek. Szent sivatagi csönd honolt a naplemente elõtti órában. Hirtelen a domb tetején megjelent egy tevés beduin,
majd még egy, majd még egy. Voltak vagy tízen. Hangtalanul jöttek, semmi nem zörgött rajtuk, a tevék patáit a homokban amúgy
sem hallani. Nagy kényelmesen félkörben letelepedtek tõlünk
pár méterre. Leszálltak a tevéikrõl, leheveredtek, mint János vitéz a fûbe, és figyeltek minket. Rendkívül romantikusnak találtam. Oda is mentem az egyikhez csevegni, nemsokára aztán többen lettünk. A tevét megsimogathatom – mondták –, nem harap,
mert fogatlanul született. A másikat is megsimogathattam, nevüket kérdeztem, meg mindenféle információt cseréltünk. Egyszer
csak hallom, hogy a belga fizioterapeuta hölgy a rövid sortjában és
feszülõs trikójában visszatért a mosdásából és a nevemet kiáltja;
kipirulva a méregtõl az egyik nyitott ajtajú kocsiból magához vette fényképezõgépét, közben engem szid, hogy miért nem zárom le
a kocsi ajtaját. „Nem bízom én ezekben semmi pénzért! Mit jönnek ezek ilyen közel hozzánk?” – nyivákolta, és eltûnt a távolba.
Elállt a szavam. Ez a nõ többször is bejárta Afrikát, járt Csádban,
Szaúd-Arábiában, és most fél, hogy az egyik beduin majd odaszalad mögém a nyitott kocsihoz, kikapja az õ fényképezõgépét és
lelkesen eltevegél vele. Megáll az eszem! Ez a nõ semmit, de semmit nem tud és ért az ottani kultúrából, hiába járt ott számtalanszor. Apró sortjában és nagy dekoltázsú, szûk trikójában járja be
Szudánt, a helyiek nagy megrökönyödésére, fehér hátsóját szívesen mutogatva ül le pisilni valami ház vagy bokor mögött, ahol
emberek is járnak. Ennyit róla.
Úton

Étterem

kávét vagy teát. Szudánban kedvelik a hagymával kevert babpürét, és mindig rendkívül ízletes ételeket kaptunk. A magyar
pörkölt is sokszor visszaköszönt a tányérból. Kicsi a világ!
Egyszer két éjjelt egy tipikus núbiai stílusú házban töltöttünk, belsõ udvarokkal, hatalmas amforákban szárított datolyával. A Nílus-parttól nem messze állt a falu, aminek közelében több templom romjai is hevertek. A falu hosszan elnyúló, a házak kapui néhol mintásra festettek. Az egész falun modern áramvezeték húzódott. Awad mesélte, hogy ez csak mutatóban van, mert áram nincs
bennük. Egyik ásatásról visszajövet a házak elõtt álló hölgyek
kedvesen behívtak minket. A férfiak Szaúd-Arábiában dolgoztak,
õk pedig unták magukat. Jól mehetett nekik, mert volt egy hûtõjük és az egyik szobában tévé is. Megkínáltak minket teával és finom datolyával. Kikérdeztek minket tövirõl hegyire. Az egyik
idõsebb hölgy, amikor megtudta, hogy nincs férjem, azonnal elõkapta a mobilját és bevetette ismerõsköreit egy férjjelöltért. Sürgõs eset lehettem a korom miatt. Mondtam, hogy én azt látni akarom, de nem tudok várni, míg megjelenik, nincs rá idõ. Föltettek
szudáni zenét, elõhozott nekem valahonnan egy szudáni ruhát és
rám tekerte. Így lejtettünk nevetve. Nemsokára elbúcsúztunk, és
ismét megállapítottuk, hogy a szudáni emberek rendkívül barátságosak.
Ibi népviseletben

Egy másik utas keresett talán a legjobban közülünk, aki nem használt dezodort, lábujjain a fekete körmök már hosszúra nyúltak. A
többi utastárs elfintorodva ült be mellé az autóba, de nem szóltak
neki. Egyszer mellém került. Megkínáltam egy kenésnyi dezodorral, és estére egy gyógyszertárban rábeszéltem, hogy vegyen egyet
magának emlékbe. Másnapra már elfelejtette bekenni a hónalját.
Egy harmadik, egy hölgy, lenézte az egész világot, és hangosan hahotázva mesélte élményeit egy étteremben. Hahotázni egyáltalán
nem illik moszlim körökben.
Egy másik férfi Londonból repült át, mert ott dolgozik valami kihelyezett helyen. A szudáni lányoknak tetszett, bár barna hajjal
rendelkezett.
Ha lakott területen jártunk, fõleg falvakban, minden ház elõtt állt
egy fa alatt pár hatalmas amfora, amiket Nílus-vízzel töltenek
meg. Némely benzinkútnál ebédlõt is mûködtetnek. Van, ahol
fõznek, van, ahol a vendég fõzhet. Szinte mindenhol ott ül egy kávét áruló hölgy, aki apró ibrikekbõl tölti az erõs, fûszerezett, ízes
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Old Dongolában megálltunk pár órára. Nem messze állt a piac.
Egy utcai kávézónál elõször friss kávét ittunk. Odajött egy férfi
hozzánk beszélgetni, mint oly sokszor utunk során. Már majdnem
befejeztük a beszélgetést, amikor kiderült, hogy nincs pénze
visszamenni Karima városába, ahonnan idejött munkát keresni,
de nem talált. Mi szedtük ki belõle a sofõrökkel és Awaddal, a többi utas már rég elment a piacra. Összedobtuk neki a buszút költségeit, utána olyan pózba állt, amilyenbe csak akartam egy jó képhez. Egyszerû, szegény ember volt, de büszke tartású. Nem kért
alamizsnát. Szudánban senki sem.
Egyik alkalommal megálltunk valami kõsivatagban, ahol valaha
sûrû erdõk álltak folyókkal és állatokkal. Mára kõerdõ lett az
egészbõl. Néhány kidõlt fa erezetét kiválóan lehet még most is
látni.
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VANNAK CSODÁK
Valaki a múltkor elém tartotta az okostelefonját, és a kis képernyõn egy ördöngösen zongorázó fickó jelent meg. Rögtönzött,
csak a maga kedvére.
– Ki ez? – kérdeztem.
– Nem tudom. Névtelen. Valami értelmetlen álnevet adott meg.
– Nem lehet névtelen! Ezek a trillák, ezek a futamok megszégyenítik a világhírû zongoristákat is. Nézd, hogy száguldanak az ujjai
a billentyûkön!
– Igen! De mást is mutathatok.
Most egy fantasztikus gitárost hozott be a telefonján, a húrok
pengetésének zsenijét. Ez is improvizált, fejest ugrott az általa létrehozott dallamok hullámaiba, nagyon élvezte.
– És ez ki? – kérdeztem.
– Róla sem tudok semmit, még a becsületes nevét sem. Valaki föltette az internetre ezt a gitárõrjöngést, és ennyi.
– Ne mondd nekem, hogy aki ennyire tud, az nem akarja másnak
is megmutatni! A mûvésznek a közérdeklõdés olyan, mint neked
a levegõ. Ha a mûvész saját magának játszik, az gyakorlás, és nem
elõadás. A gyakorlás célja az elõadás.

Erdõ a sivatagban

Utolsó sivatagi táborozásunkkor helyiek által fõzött datolyapálinkát szopogattunk annak az örömére, hogy Al Turabi aznap átköltözött a hurikhoz (angyalok) a mennybe. Még mindig maradnak olyanok, akiknek az átköltözésére az emberek ugyanolyan
reménnyel várnak.
Csak az északi Wadi Halfát nem látogattuk meg, Semnáig mentünk. Onnan visszafordulva Meroé, Musawwarat és Naga helyeket néztük meg.
Egy könyv is kevés lenne leírni, mi mindent láthattam. De így se
láttam még eleget Szudánból. Mindenképpen visszamegyek, de
egyedül. Állítólag intéznek magányosoknak is hivatalos meghívót, fõleg, hogy már ismernek az ottani irodában.
Vége
Gulyás Ibolya

Barátságos szudániak

Fotó: internet
– Valahol nyilván játszanak ezek a srácok. Egy lagziban, egy kocsmában, egy hajón a Dunán.
– De miért nem harap rájuk a tévé?
– Nem akarják, nem érdekli õket. Utálják a tévés cirkuszt, a stábot, a fontoskodó szerkesztõt, a rágógumit majszoló technikusokat. Lenézik azokat, akik lihegnek a képernyõ után. Vagy pedig
nincs összeköttetésük, nincsenek benn a buliban.
– De így olyanok, mintha nem léteznének. Ha nem vagy benn a tévében, mûvészkém, akkor nem létezel, nincs rólad plakát, nincs
díj, kitüntetés, nem lesz emléktábla a szülõházadon, névtelenül
kaparnak el. Pedig ezek legalább úgy játszanak, mint a tévés sztárok. Ha nem jobban.
– De mi legalább tudunk róluk, élvezzük, meghajtjuk a lobogót.
– Kösz szépen! A sztárocskák meg röhögve vágják zsebre a szép
honoráriumokat. Na meg a díjakat.
– Így mûködik a világ, komám. És te nem tehetsz semmit.
– Dühönghetek. Verhetem az asztalt az öklömmel.
– Csak arra vigyázz, hogy szét ne menjen ez a szegény asztal!
– Ezt az egészet is a tévének rovom fel. Utálom. Hamis normarendszert erõltet ránk.
– Utáljuk, de mégis nézzük.
– Hát igen.
L. A.
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Az õzhús
Mondok egy mesét, kibõl okulhat minden
pörlekedõ. Ment, mendegélt a szõrdisznó
rengeteg erdõben, pataknak a mentén, s
találkozott az õzzel. Már jó messzirõl kiáltott a szõrdisznó:
– Szervusz, testvér, hogy vág a bajusz?!
– Jól vág, jól – felelt az õz –, de hogy mersz
te énvelem így beszélni, hé?
– Na már, testvér, vagyok én olyan legény,
mint te. Nem teszel te olyat, hogy utánad
ne csináljam.
Ej, megmérgelõdik az õz, hogy egy macskabéka teremtés ilyen kicsibe veszi õt.
– Hát jere ki velem versenyfutásra! Menjünk ki elébb eme hegy tetejébe, s amelyik
hamarébb visszafut a patakhoz, annak a
másik egész életére legyen hûséges szolgája.
– Itt a kezem, nem disznóláb! – rikkantott a
szõrdisznó, s azzal fölment a hegy tetejére.
Ahogy fölértek, az õz – uccu neki, vesd el

Sünmentés

Ez a sünmalac fogadott az egyik nap végén, amikor a bevásárlásból hazafelé
tartottam a Nagy Lajos utcán. Olyan
nagy svunggal közeledtem felé kerékpárral, hogy az út közepén lelapult s ráhasalt a forró aszfaltra. Menten leszálltam, hiszen már messzirõl kiszúrtam a
mozgó kis tüskést, nem akartam otthagyni az utca kellõs közepén, ezért kerestem valamit, amivel megfoghatom,
hiszen a hatalmas tüskéi engem is elriasztottak. Az út mellett találtam egy papírzacskót, felelõtlen gazdája hagyta
hátra jóval elõttem, azzal fogtam meg a
sünit, majd az út másik oldalán leraktam a zöldre. Azóta nálunk is csörtet
egy kis tüskés esténként. Vajon õ az,
vagy egy társa? Nem tudom, de gazdagítja kertünk élõvilágát s talán élelmet
is talál.
HG

magad! – nekifutamodott a lejtõnek, mintha csak a szemét vették volna ki; a szõrdisznó pedig szépen összezsugorodott, s úgy
hengergõzött utána nagy messzirõl.
Hej, de bezzeg megjárta az õz a nagy sietséggel. Mikor épp a patakhoz ért, keresztülesett a fején, nyakát szegte, s mindjárt
szörnyû halált halt. Nagy késõre ért be a
szõrdisznó, egy kicsit mintha sajnálta volna
is az õzet, de hamar megvigasztalódott, nekiállott a húsának, és jóllakott belõle.
Olyan élete volt, hogy még a királlyal se
cserélt volna. Evett, aludt, s meg sem moccant az õz húsa mellõl.
Teltek-múltak a napok, s még mindig
annyi volt az õz húsából, hogy fél esztendõre is elég lett volna a kicsi szõrdisznónak.
Egyszer azonban odaállít egy kiéhezett róka, s köszönti:
– Adjon isten, szõrdisznó!
– Adjon isten, ami nincs, róka koma!
– Én már eleget kértem, de nem ad – kesergett a róka –, hanem látom, szõrdisznó barátom, hogy neked több van a soknál, adj
belõle.
A szõrdisznónak jó szíve volt, adott a róka
komának annyi húst, amennyi csak belefért. Róka komának úgy megtetszett az elsõ ebéd, hogy ott felejtette magát három
napra a szõrdisznónál, s nem is akart elmenni a nyakáról. A harmadik nap már
nem állhatta meg szó nélkül a szõrdisznó:
– Róka koma, tovább egy házzal, mert
mindjárt egy betevõ falás sem marad nekem. Pedig ez a hús becsületes keresményem.
– Már akár becsületes, akár nem – toppantott az erõre jött róka –, nem megyek én innét! Hanem tudod mit, szõrdisznócskám,
osszuk kétfelé, ami még van.
Mit volt mit tenni: a szõrdisznó beleegyezett az osztásba. A róka tüstént neki is fogott az osztásnak, de a húst nem két-, hanem háromfelé osztotta.
– Hát ez miféle dolog, róka koma, hiszen
ketten vagyunk. Nem jól van ez így!
– Dehogy nincs jól. Ez az elsõ adag az
enyém, a másik engem illet, a harmadik
pedig nekem dukál.
– Hát nekem mi dukál?
– Mondtam már! Nem érted?! Az elsõ
adag az enyém, a második engem illet, a
harmadik nekem dukál.
– Ugyan, úgy-e? Majd meglátjuk! Megyünk a törvénybíró elé igazságért!
Elindultak a törvénybíró elé. Estére beértek egy faluba. Amint mennek, a szõrdisznó egy tyúkól elõtt kaptányt lát, s azt
mondja:
– No, róka koma, itt a törvényszék. Aki ennek az ajtaján baj nélkül keresztülmegy,
azé lesz az õzhús.

A róka beleegyezett, s a szõrdisznót elõretuszkolta. Ez szépen összezsugorodott, s
úgy átment, hogy semmi baja sem lett.
Utána a róka, de õ már nem fért át, s a farkánál fogvást odacsípte a kaptány. A szõrdisznó visszament az erdõbe, a róka pedig
ott maradt.
Jön ki reggel a gazda, s már messzirõl kiáltja nagy örvendezéssel:
– Ahá! Tyúkhús kellett volna, úgy-e?!
Azzal elévett egy mogyorófapálcát, s félholtra verte a rókát. Közben mind azt kiabálta:
– Nesze, tyúkhús, ez a tied, ez téged illet, ez
neked dukál!
Azt hitte a gazda, hogy már meg is döglött
a róka, s otthagyta, hadd érjék meg jól a
nyúzásra. De a róka föleszénkedett, összeszedte az erejét, kiszabadult a kaptányból,
s visszavánszorgott az erdõbe.
Kérdi a szõrdisznó, mikor meglátja a rókát:
– Hát, koma, mit mondott a törvény?
– Azt, hogy egész reggelig két vas közt tartott, reggel pedig jött a törvénybíró, s félholtra vert. De már most csakugyan igazságosan osztom el a húst – fogadkozott a róka.
Hanem – kakas csípje meg a ravasz máját –
most is csak háromfelé osztotta az õzhúst.
Megint csak törvényre kellett, hogy menjenek. Ahogy mentek, egy farkasveremre találtak, s a szõrdisznó azt mondta:
– Ez is törvényszék, koma, aki ennek a tetején keresztül tud menni, azé lesz az õzhús.
A szõrdisznó könnyen áthöngörgött, de a
rókát nem bírta meg a gyönge leveles ág, s
belesuppant a verembe. Reggel ott találták az emberek, s félholtra verték. Nagy
késõre eszénkedett föl, s visszavánszorgott
a szõrdisznóhoz, de a ravasz rókát a kétszeri csúful járás sem tudta megjavítani,
megint csak háromfelé osztotta az õzhúst.
Harmadszor is törvényre mentek, de míg
odajártak, arra vetõdött egy farkas, s ez az
õzhúst mind egy falásig megette. Mikor a
szõrdisznó s a róka visszatért a törvényrõl:
szemük-szájuk koppant. Egy porcogó
csont nem sok, annyit sem találtak.
Forrás: nepmese.hu
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NAGYMAMA RECEPTJEI
HÚSOS–TEJFÖLÖS ZÖLDBABLEVES
Hozzávalók a húsos alaphoz: 1 db csirkemell, 1 db paradicsom, 1 db erõspaprika, 1
db hagyma, 1 gerezd fokhagyma, só, pirospaprika, majoránna, bors, 1 ek sertészsír;
a leveshez: 3 db sárgarépa, 1 db fehérrépa,
30 dkg zöldbab, 1/2 db babérlevél, 3 gerezd
fokhagyma; a nokedlihez és a habaráshoz:
1 db tojás, liszt, só, 1 kis doboz tejföl.

tejszínnel habosra verjük, megsózzuk és
megborsozzuk, majd a zöldséges tésztára
öntjük. Meghintjük reszelt parmezánnal
és egy kevés frissen reszelt szerecsendióval. 180 fokon 35–40 percig sütjük. A tepsiben 15 percig hagyjuk hûlni. Kiborítjuk,
majd nagyobb kockákra vágjuk.
ZÖLDBABOS RÉTES
CAMEMBERT-MÁRTÁSSAL
Hozzávalók: 1 db babérlevél, 3 dkg vaj, 1
ek olívaolaj, 3 gerezd fokhagyma, 2 dl száraz fehérbor, 20 dkg szeletelt bacon, 45
dkg zöldbab, 2 szelet kenyér, 1 kisebb fej
hagyma, só, bors, 1 csomag rétestészta; a
mártáshoz: 12 dkg camembert sajt, 5 dkg
vaj, 1 ek liszt, 1 dl tej, 1 dl száraz fehérbor,
1,5 dl tejföl, só, fehér bors, õrölt szerecsendió, 1 kis csokor petrezselyem.

A felaprított hagymát egy kevés zsíron
megdinszteljük, majd hozzáadjuk a megmosott, szárazra törölt és felkockázott
csirkemellet. Fehéredésig pirítjuk, hozzáadjuk az áttört fokhagymát, megsózzuk,
megborsozzuk és megszórjuk majoránnával. Hozzáadjuk a felkockázott paradicsomot és paprikát, végül meghintjük pirospaprikával és felöntjük 1 dl vízzel. Fedõ
alatt kb. 15 perc alatt puhára pároljuk. Ezalatt megpucoljuk és feldaraboljuk a zöldségeket. Ha kész az alap, beletesszük a
zöldségeket és a babérlevelet, felöntjük
vízzel és kb. 20 perc alatt készre fõzzük. A
tojásból egy kevés liszttel és egy csipet sóval nokedlit készítünk, majd beleszaggatjuk a levesbe. A tejfölt összekeverjük két
kanál liszttel, majd merünk rá a leves fõzõlevébõl. Csomómentesre keverjük és a leveshez adjuk.
ZÖLDBABOS PITE
Hozzávalók: 1 csomag friss linzertészta,
50 dkg szárazbab, 20 dkg zöldbab, 6 db
újhagyma, 10 dkg sajt, 4 db tojás, 3 dl tejszín, 4 dkg parmezán, só, bors, szerecsendió.

A linzertésztát kinyújtjuk, egy kerek tepsibe simítjuk úgy, hogy pereme is legyen. Az
alját villával megszurkáljuk, rásimítjuk a
sütõpapírt, beleöntjük a szárazbabot, és
180 fokon 20 percig üresen sütjük. A töltelékhez kisebb darabokra vágjuk a megtisztított zöldbabot. Forrásban lévõ, sós vízben 3 percig fõzzük. Leszûrjük, hideg vízzel átöblítjük, majd szárazra töröljük. A
babot és a sütõpapírt eltávolítjuk a kisült
tésztáról, meghintjük a megtisztított, felkarikázott újhagymával, a reszelt sajttal, és
szétosztjuk rajta a zöldbabot is. A tojást a

MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN,
VAJTÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr
Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93
Mhz-es frekvencián, valamint az LRTCOM hálózatán a C7-es csatornán, a
189,25 MHz-es frekvencián 0–24 óráig.

MÛSORSZERKEZETÜNKET,
ROVATRENDÜNKET
ÁTALAKÍTJUK!
Az átalakítás ideje alatt szíves
megértésüket és türelmüket kérjük.
Az új mûsorrendrõl késõbb adunk
tájékoztatást.
ADÁSUNK ETTÕL FÜGGETLENÜL
TOVÁBBRA IS FOLYAMATOS.
***

A kenyeret kisebb kockákra vágjuk, a
hagymát felszeleteljük, a fokhagymát felaprítjuk. A bacont kétujjnyi darabokra
vágjuk, teflonedényben megpirítjuk. Miután megpirult, kivesszük, és a hátramaradt
zsírjában megpirítjuk a kenyérkockákat,
majd ezt is félretesszük egy kis tálkában.
Az edény aljára teszünk 1 kanálnyi vajat
néhány csepp olívaolajjal, ebben megpirítjuk a hagymát és a fokhagymát, közben
hozzáadjuk a babérlevelet. Rátesszük a
vajbabot, megsózzuk, borsozzuk, majd az
egészet felöntjük 2 dl fehérborral, visszatesszük a bacont, és fedõ alatt 10-15 perc
alatt az egészet puhára pároljuk. Mikor a
bab megpuhult, félretesszük hûlni, de elõtte beleforgatjuk a pirított kenyérkockákat
is. Akkor jó, ha marad egy kis szaftja, hogy
a kenyér felszívja. Amíg a töltelék hûl, addig egy másik edényben a mártáshoz a vajon világosra pirítjuk a lisztet, majd felengedjük a borral, hozzáöntjük a tejet, majd
beletesszük a felkockázott camembert-t,
megsózzuk, õrölt borsot és csipetnyi szerecsendiót adunk hozzá. Mikor a sajt elolvadt, hozzákeverjük a tejfölt, és az egészet
összeforraljuk. A rétestésztát laponként
egymásra helyezzük (egy rúdhoz 4 lapot),
mindegyik lapot vékonyan megkenjük
olajjal, majd a tölteléket egyenletesen eloszlatjuk rajta úgy, hogy a szélein 5-6 centit
szabadon hagyunk. Miután rátettük a babot, a két hosszabbik szélét behajtjuk,
majd lazán feltekerjük, sütõpapírral bélelt
tepsire fordítjuk, a tetejét megkenjük tojássárgájával, és elõmelegített sütõben 220
fokon 30 perc alatt pirosra sütjük. Mikor
megsült, felszeleteljük, sajtmártással tálaljuk, a tetejét aprított petrezselyemmel
meghintjük.

A Bogárdi TV és a hirdetésfelvétel a szerkesztõségben mûködik, melynek elérhetõségei: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12., tel.:
06 (25) 508 900, e-mail: bogardesvideke
@gmail.com, nyitva: H–P 8–17 (nyáron
8–16). Mûsoraink megtekinthetõk internetes oldalunkon keresztül is (www.bogardesvideke.hu). Hírekrõl, eseményekrõl a Bogárdi TV futószövegében és a Hírház facebook-oldalán is tájékozódhatnak.
Ha gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a
szolgáltatókat: TARR Kft. – 06 (40) 416
000, LRT-COM Kft. – 06 (40) 811 911.

HETI IDÕJÁRÁS
A szerdán érkezõ és csütörtökön átvonuló frontzóna mögött péntekre csökken a
csapadékhajlam és már keleten is hûvösebb idõre készülhetünk. A hétvégén és a
jövõ hét elsõ napján többfelé számíthatunk esõ, záporok, esetleg egy-egy zivatar
kialakulására. Szombaton és vasárnap a
reggeli, délelõtti órákban is elõfordulhat
csapadék, fõként keleten, délkeleten. A
hõmérséklet viszont újból lassú emelkedésnek indul. Az 5 napos idõszakban
szinte végig számítani lehet eleinte élénk,
erõs, idõnként viharossá fokozódó, késõbb gyenge, mérsékelt északias szélre. A
hétvégén még csupán 17 és 25 fok közötti
maximum-hõmérsékletekre számíthatunk, a jövõ hét elejétõl azonban lassan
25 fok fölé kúszik délután a hõmérõk higanyszála.
www.metnet.hu
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Hogy volt?
A Sárszentmiklós SE csapatának szereplését elemzõ sorozat végén a megyei I. osztályban szereplõ felnõttcsapat eredményeire
tekintünk vissza.
A bajnokságban 44 játékos szerepelt (mérkõzések száma a nevek
mögött): Deák Miklós 25, Gráczer Gergõ 29, Kõkuti Tamás 28,
Tóth Zsolt 19, Gráczer Bence 21, Lajtos András 27, Gráczer Bálint 28, Hodován Attila 4, Bezerédi Ádám 25, Majláth Henrik 2,
Hegedûs György 27, Nagy Krisztián 16, Németh Kristóf 15, Bartók Dávid 7, Bérdi Zoltán 8, Szabó Szabolcs 9, Bíró Bence 17, Demeter Dávid 25, Nagy Ármin 25, Lieszkovszky Zalán 24, Görög
Ákos 11, Fülöp Tibor 3, Juhász István 1, Horváth István 7, Sükösd
Gergõ 14, Kecskeméti Krisztián 3, Benke Viktor 15, Vámosi Dávid 14, Badi Benjamin 13, Vámosi Gábor 3, Simon Csaba 3, Somogyi László 3, Szabó Zoltán 4, Petõ András 1, Juhász Gábor 3,
Rigó László 1, Brúzsa Sándor Patrik 1, Krajcsovics Péter 1, Bartók Zoltán 3, Szakács Sándor 1, Pajor László 1, Mádi László 1.
A góllövõlista élén Bezerédi Ádám végzett 15 góllal. Õt Gráczer
Bence, Nagy Ármin, Vámosi Dávid és Horváth Ádám 6-6 lõtt góllal követik.
Az õszi szezonban jól szerepelt a csapat. Az elõzõ évhez hasonlóan a bajnokság megkezdésekor kitûzött célt, az 5. helyet sikerült
megszerezni.

Hazai pályán a bajnokesélyes Ivánca (0-1) és Gárdony–Agárdi
Gyógyfürdõ (1-3), valamint meglepetésre a Puskás FC Kft. III.
(0-1) csapatainak sikerült három ponttal távozni.
Nagy gólarányú vereséggel távozott Sárszentmiklósról a Pusztavám (7-0), a Tordas (5-0) és a Bicske (13-0) csapata.
Az õszi idényben elért eredmény bizakodással töltötte el a csapatot a még jobb eredmény elérésében.
A tavasz rapszodikus és gyenge teljesítménye 5 gyõzelem, 1 döntetlen és 9 vereség volt. Kétszer „sikerült” hármas sorozatot elérni, amikor a csapat pontot sem szerzett. A 19-21. fordulóban
Pusztavámon (1-0), Mór ellen otthon (3-1), Sárosdon (2-0) vereség, illetve a 25-27. fordulóban Bicskén (4-0), Mezõfalva ellen otthon (2-1) és Gárdonyban (3-0) vereség már elõre vetítette, hogy
nem csak a sérülések a gyenge szereplés okai.
Az Ercsi elleni hazai vereség (0-2) után Sárai György edzõ távozott a csapattól.
A bajnokságban elért eredmények alapján a 7. helyet „csípte” el a
csapat, ami várakozás alatti teljesítmény.
Biztató a jövõre nézve, hogy az U19-es bajnokcsapat tagjai közül
7-8 játékos beépült a csapatba.
7. Sárszentmiklós
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Szebb, eredményesebb jövõt, uraim!
Szántó Gáspár

HÍREK AZ OLDALVONALON KÍVÜLRÕL
Július 11-én a Sárszentmiklós SE felnõttcsapata megkezdte a felkészülést a 2016-2017. évi bajnokságra.
A csapat új edzõvel végzi az alapozást. Gracza Tibor „A” licenccel rendelkezik és a Paks csapatától érkezett.
A csapat kerete még nem végleges, 6-8 játékos távozott. Az újonnan érkezõ játékosokkal, valamint az U19-es csapatból „kiöregedett”
fiatalokkal 20-22 fõs keret kialakítása a cél.
A sérültek közül Nagy Krisztián, Bezerédi Ádám még nem vesz részt a munkában. Boros Benjámint a Mezõfalva csapatától már a
Sárszentmiklós SE leigazolta.
A hétvégén, július 17-én (vasárnap) Bodajk ellen felkészülési mérkõzés lesz 18 órakor a sárszentmiklósi pályán.
Július 20-án (szerdán) 19 órakor Enyingen játszik a csapat.
A megyei II. osztályban szereplõ együttes Pajor László irányításával végzi az alapozó munkát.
Szántó Gáspár

KELPA SZERVIZ KUPA
Szombaton, július 9-én a Sárszentmiklós SE sportpályán került
lebonyolításra a KELPA Szerviz Öregfiúk Kupa. Az összejövetel
apropója az EURO 2016 labdarúgó EB, a magyar csapat sikeres
szereplése.
A meghívott csapatok Fadd, Mezõszilas, Cece, Simontornya,
Enying és Dunaújváros voltak.
A csapatokat két csoportba sorsolták, és a csoportgyõztesek az
1-2. helyért, a csoportmásodikak a 3-4. helyért mérkõztek.
Az 1-2. helyért Sárszentmiklós az Enying csapatával játszott. A
vendégek 5-1 arányú gyõzelmükkel a torna gyõztesei lettek.
A 3-4. helyért Fadd 3-2-re gyõzött a Mezõszilas csapata ellen, így a
bronzérem a faddi csapattagok nyakába került.

Különdíjasok
A torna legjobb kapusa: Mezõ István, Fadd.
A torna legjobb mezõnyjátékosa: Pudelka Krisztián, Enying.
A torna gólkirálya: Paluska Krisztián, Enying.
Az eredményhirdetés után közösen elfogyasztott babgulyás zárta
a tornát.
A csapatoktól ifj. Kelemen Béla, a KELPA Szerviz társtulajdonosa a „Jövõre veletek ugyanitt!” mondattal köszönt el.
Szántó Gáspár

A gyõztes enyingi
csapat
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FELHÍVÁS
Kérjük a Bogárd és Vidéke
teremlabdarúgó-bajnokságra nevezni
kívánó csapatok vezetõit,
hogy az alábbi telefonszámokon
jelezzék részvételi szándékukat.
Bereczki Tamás: 06 (30) 581 2043
Gróf Ferenc: 06 (30) 301 6321

Szombat esti „õrület”

KISPÁLYÁS MÛFÜVES
LABDARÚGÓTORNA
2016. július 16.
17.40-kor megnyitó (SÁRBOGÁRD SE, mûfüves pálya).
Az elsõ mérkõzés kezdési idõpontja: 18.00 óra.
8 csapat jelentkezését várjuk.
Nevezési díj: 14.000 Ft, amely tartalmaz ételt a csapatok számára.
A helyszínen BÜFÉ üzemel!
Hangosítás, zene, jó hangulat!
Lebonyolítási rendszer:
A-, B-csoport, A1-B2, B1-A2 elõdöntõ, 3. helyért, illetve döntõ.
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KÉK HÍREK
Másokat veszélyeztetett
A sárbogárdi rendõrök vádemelést javasolnak azzal a férfivel
szemben, aki szabálytalan elõzésével veszélyhelyzetet teremtett.
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság rendészeti osztálya közúti veszélyeztetés bûntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt
folytatott büntetõeljárást L. László ellen.
A nyomozás adatai szerint a kálozi lakos 2015. július 6-án a
6209-es számú úton, Káloz térségében közlekedett egy személygépjármûvel és annak ellenére kezdett elõzésbe, hogy a manõver
biztonságos végrehajtásához szükséges feltételek nem álltak
fenn. A 34 éves férfi figyelmen kívül hagyott egy szembõl érkezõ
gépkocsit, és ezzel mind a megelõzött, mind a szembõl érkezõ autót hirtelen fékezésre és irányváltoztatásra kényszerítette.
A szükséges nyomozati cselekmények elvégzését követõen a
rendõrök gyanúsítottként hallgatták ki az elkövetõt, aki jármûve
meghibásodására hivatkozott, azonban a kirendelt igazságügyi
mûszaki szakértõ a mûszaki hiba tényét kizárta.
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság rendészeti osztálya az ügyben
folytatott nyomozást befejezte, a keletkezett iratokat vádemelési
javaslattal küldte meg az illetékes ügyészségre.

Elzárva
A körzeti megbízottak Sárkeresztúron ellenõriztek 2016. július
12-én reggel egy 27 éves helyi férfit, akirõl megállapították, hogy a
Sárbogárdi Rendõrkapitányság a körözését rendelte el, mivel a
jogerõsen kiszabott elzárás büntetését nem kezdte meg. A rendõrök K. Richárdot elfogták és elõállították a rendõrkapitányságra, majd onnan büntetés-végrehajtási intézetbe vitték.
Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

Csoportsorrend-megállapítás: több pont, egymás elleni eredmény, gólkülönbség, több rúgott gól.
Játékidõ: 2x12 perc, 4+1 fõvel.
Részletes versenykiírást a nevezett csapatoknak nyomtatott
formában biztosítunk, illetve a helyszínen kifüggesztünk!
Díjazás: kupa, tárgyjutalmak (gólkirály, legjobb játékos, legjobb kapus).
További program: büntetõrúgó-verseny (nevezés: 200 Ft).
A jelentkezéseket várjuk az alábbi elérhetõségeken:
Goldberger Marcell 06 (70) 548 5979
Rehák Tamás 06 (30) 484 1289
A nevezési díj befizethetõ a szervezõknél, illetve a József Attila
utcai Rehák Lottózóban.
Nevezési határidõ: július 12.

Fõszerkesztõ és kiadó: Hargitai Lajos. Felelõs szerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág, tel.: 06 (30) 3483 320. Szerkesztõség,
kiadóhivatal és nyomda: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12. Nyitva tartás: H-P: 8-17 óráig. Telefon: 06 (25) 508-900. E-mail:
bogardesvideke@gmail.com Honlap: www.bogardesvideke.hu Lapszemle látható: a Bogárdi Tévén és az interneten Állandó
és idõszaki rovatok szerzõi, szerkesztõi: Gróf Ferenc, Hargitai Lajos, Hargitai–Kiss Virág, Horváth István, Huszárné Kovács
Márta, Horváthné Mikuli Erzsébet, Menyhárt Daniella, Mágocsi Adrienn, Hargitai Gergely, Jákob Zoltán, Hargitai-Kiss Balázs, dr.
Müller Viktória, Tauzné Piroska, Leszkovszki Albin, Pajor László, Rehák Sándor, Rehák Tamás, Szántó Gáspár és még sokan
mások. Tördelõszerkesztõ: Huszár Anikó. Grafikai szerkesztõ: Hargitai-Kiss Balázs. Elõkészítés és utómunka: Heiland Ágnes,
Hargitai Gergely, Mágocsi Adrienn. Készült: a Bogárd és Vidéke Lapkiadó nyomdájában. Megjelenik minden csütörtökön. Kéziratok leadási határideje: kedden 17
óráig. Kéziratot egy hónapon túl nem õrzünk meg. Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a tartalom és a szerzõ szándékának tiszteletben tartása mellett,
közlésük esetén megrövidítsük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztõségét, azokért a felelõsséget a nyilatkozók, illetve szerzõk viselik.
Ugyanez vonatkozik a hirdetések tartalmára is. Hirdetésfelvétel: keretes hirdetések: kedden 16 óráig, apróhirdetések: szerdán 10 óráig adhatók le. Csak a törvénybe
nem ütközõ tartalmú hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán, 12 órakor. Terjesztés: saját terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel házhoz szállítással, illetve
megvásárolható Sárbogárd és a környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken. Elõfizethetõ a terjesztõknél és a szerkesztõségben. Negyedévre: 2700 Ft,
félévre: 5100 Ft, egész évre: 9600 Ft. Eng.sz.: HU ISSN 0866 4382.

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje, az
»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.
1139 Budapest, Frangepán utca 7.
Tel.: +36 1 303 47 38
Fax: +36 1 303 47 44
Email: ugyfelkapcsolat@observer.hu

18

2016. július 14. Bogárd és Vidéke

HIRDETÉSEK

KIEMELT
APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

APRÓHIRDETÉSEK
Redõnyös. 06 (30) 966 8446
Íves írólapú fenyõ íróasztal eladó. Érdeklõdni: 06 (70) 379 2012
Kétszemélyes kihúzható kanapé két fotellal újszerû állapotban eladó. 06 (20) 405 7366

GÁZKÉSZÜLÉKEK
JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA
06 30 440 5790

Családi ház, használt bútor eladó 06 (20) 920 9294
Sertéstelepre megbízható állatgondozót keresünk. 06 (30) 474 1423 (0044214)
Ház nagy kerttel, nagy udvarral, sok fával, ásott kúttal telekáron eladó. 06 (70) 770 4375 (0044375)
Vegyes pirosbor eladó. 06 (20) 518 0351 (0044449)

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

Családi ház sürgõsen eladó, két és félszobás Rétszilason, 6300 m termõfölddel. Irányár: 3,5 millió
Ft. 06 (30) 608 5023, 06 (30) 342 8281 (0044519)

Sárbogárd központjában,
négylakásos TÁRSASHÁZBAN
FELÚJÍTOTT LAKÁS ELADÓ
06 20 405 7366

TÁJÉKOZTATÁS HIRDETMÉNY
KÖZZÉTÉTELÉRÕL

SÁRBOGÁRDON,
ASZTALOS UTCÁBAN CSALÁDI
HÁZ ELADÓ 06 70 513 3360

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi Természetvédelmi Fõosztályán (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.) közigazgatási hatósági eljárás indult a Sárbogárd, Hatvanpusztai halastavak üzemeltetésére vonatkozó környezetvédelmi mûködési engedély kiadása tárgyában.
Az eljárással kapcsolatos hirdetmény megtekinthetõ a polgármesteri hivatal (7000
Sárbogárd, Hõsök tere 2.) porta melletti hirdetõtábláján a hivatali órák alatt.

BEJÁRÓNÕI MUNKA
ALSÓSZENTIVÁNON
06 20 432 8457

Sárbogárdon ház eladó 06 (25) 626 625 (0044523)
2

Idõsek, gyerekek felügyeletét, háztartási munkák elvégzését vállalom bármikor. 06 (30) 881 5987

Demeterné dr. Venicz Anita távollévõ jegyzõ helyett és nevében eljárva
dr. Varnyu Péter aljegyzõ

KÉPESLAPOK
BALATONVILÁGOSON NYARALÓ
ELADÓ
06 30 534 0007
ELADÓ SÁRBOGÁRD
KÖZPONTJÁBAN CSALÁDI HÁZ.
ÉRDEKLÕDNI:
06 30 989 8402
LOMIS NYÍLT CECÉN,
KÖZTÁRSASÁG ÚT 88.
PÁROMAT KERESEM,
CSALÁDALAPÍTÁS CÉLJÁBÓL
06 20 432 8457

ELÕREJELZÉS:
NYÁRI SZÜNET
Elõre tájékoztatjuk
kedves Olvasóinkat és Ügyfeleinket,
hogy szerkesztõségünk

július 23-ától augusztus 7-éig

a régi és új Sárbogárdról!
Kaphatók szerkesztõségünkben
50 Ft-os áron.
Sárbogárd, Hõsök tere 12.,
tel.: 06 (25) 508 900.

POLGÁRÕRVONAL
Lakossági bejelentések
és segítségkérések
a polgárõrségtõl éjjel-nappal
a következõ telefonszámon:
06 (30) 6210 651,
e-mail: polgarorseg@indamail.hu

AZ ÜGYFÉLFOGADÁS
RENDJÉNEK
VÁLTOZÁSA
Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket,
hogy az ügyfélfogadás rendje a NAV
Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatósága kihelyezett ügyfélszolgálatain az
alábbiak szerint változik:
Sárbogárdi ügyfélszolgálat

NYÁRI
NYITVA TARTÁS
Értesítjük KEDVES OLVASÓINKAT,
hogy a Madarász József
Városi Könyvtár

július 1-je és augusztus 31-e
között kedd–péntek
9–18 óráig lesz nyitva.

TARTJA MAJD NYÁRI SZÜNETÉT.
Szerkesztõség

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke
eseményeirõl

Szombat–hétfõ: SZÜNNAP.

július 21. (csütörtök)
ZÁRVA
július 28. (csütörtök)
ZÁRVA
augusztus 4. (csütörtök)
ZÁRVA
augusztus 11. (csütörtök) ZÁRVA
augusztus 18. (csütörtök) ZÁRVA
Fejér megye területén az ügyfélfogadási szünet idején adóügyeiket személyesen a központi ügyfélszolgálaton
(Székesfehérvár, Mátyás király körút
4/b), vagy a dunaújvárosi kirendeltségen (Dunaújváros, Október 23. tér 12.)
intézhetik.
Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatóság
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4 természetes tipp frontérzékenységre
Különösen a nõk, az idõsek és a
gyengébb immunrendszerû, más
betegségekkel is küzdõ személyek
viselik nehezen a mostanság igen
gyakran változó idõjárási frontokat,
de a gyerekek, sõt, az állatok is élénken reagálhatnak a változásokra.
Milyen tünetekre kell számítanunk
és mit tehetünk a csökkentésük érdekében?
A témáról dr. Babai László prevenciós szakértõ beszél:

Frontok jönnek, mennek
Hazánkban jellemzõen néhány naponta
váltakoznak a frontok, vagyis találkoznak
a különbözõ hõmérsékletû légtömegek,
amely az arra érzékenyeket bizony megviseli. A szervezetre gyakorolt hatások közül
a legjelentõsebbek a hõmérséklet, a levegõ
nedvességtartalma és a szélerõsség. Sokan
még a légnyomásváltozást is okolják a tünetekért, de ennek szerepe jóval kisebb,
mintha például felmennénk egy húszemeletes ház tetejére.
Van még egy olyan tényezõ, amely hatással
van ránk: a légelektromos erõtér. A levegõben lévõ pozitív és negatív ionok aránya
ugyanis a frontokkal megváltozik: a hidegfront a kis negatív ionok elõretörését hozza, míg a melegfront a nagy pozitív ionok
felszaporodását eredményezi. Az elsõ
esetben ingerlékenyebbé válunk, míg a
másodikban inkább lelassulunk.

fáradtság, vagy éppen ingerlékenység jelentkezik. Emelkedik a vérnyomás, a pulzus, erõsödik a szívinfarktus- és a gyulladási hajlam, és gyakrabban fordulnak elõ balesetet. Többen számolnak be ilyenkor fejfájásról, és az arra hajlamosak migrénes
rohamokra is számíthatnak.
A leggyakoribb panaszok: angina pektorisz, trombózis-, embóliahajlam, asztmás
roham, reumás fájdalmak, keringési elégtelenség, vakbélgyulladás, migrén, vérzések, depresszió.

Aki a melegfrontra
érzékeny
Vannak néhányan, akik a melegfront beköszöntét érzik meg, jellemzõen már néhány órával azelõtt, hogy az betörne.
Ilyenkor nehezebbé válik a koncentráció,

Mivel a stressz és a legyengült immunrendszer a frontérzékenység alapvetõ rizikófaktora, a kiegyensúlyozott, egészséges,
sportos életmód az egyik leghatékonyabb
megelõzési módja a problémáknak. Érdemes utánanézni a patikákban vény nélkül
kapható gyógynövény-készítményeknek,
de a táplálkozásunkkal is befolyásolhatjuk
az érzékenységünket.
A magas kálium- és magnéziumtartalmú
ételek csökkenthetik a panaszok erõsségét, ilyen például a banán, az alma, burgonya, a szõlõ, a kukorica, tofu, a halak és az
olajos magvak.

Nem mindenkire hat
Van, akit csak a hideg, van, akit a meleg,
van, akit mindkét fronthatás megvisel.
Alapvetõen azok szenvedik meg inkább a
frontok változását, akik eleve betegek, legyengültek, érzékenyebbek a hormonális
változásokra, tehát az egyik legveszélyeztetettebb csoport ebbõl a szempontból a
leterhelt, stresszes életet élõ nõk csoportja. Egyes kisgyerekeknél is megfigyelhetõ,
hogy ilyenkor többet sírnak, rosszul, vagy
éppen hosszabban alszanak, megváltozik
az étvágyuk, és különösen az erõsen szeles
napokat viselik rosszul.
A frontok sajnos a pánikbetegek állapotán
is ronthatnak. Felerõsödhet a szorongásuk, ami kihat a lélegzés gyakoriságára, a
szívritmusa, a vérnyomásra. Bizonyos
megfigyelések szerint a levegõ megváltozott ionösszetétele miatt a szerotoninszint
is csökken, ez szintén nem jól hat a pánikbetegségre.

Megelõzés, védekezés

Fontos még a B1-, a D- és az E-vitamin
pótlása is, ezért ajánlatos búzacsírát, paradicsomot, zabpelyhet, hidegen sajtolt olajokat, tojást, tengeri halakat, zöld növényeket és hüvelyeseket fogyasztani.

Aki a hidegfrontot
szenvedi meg
A hirtelen betörõ hidegfrontoknál idegességet, robbanékonyságot figyelhetnek
meg magukon az érzékenyebbek, ugyanakkor a reflexeik romlanak. Jellemzõen
ilyenkor emelkedik a koraszülések aránya,
szaporodnak a gyomor-, vese- és epepanaszok, jellemzõen görcsök formájában. Ez a
görcshajlam veszélyezteti a szív koszorúereit is. A közvetlen hideghatás rossz hatással lehet a reumatikus fájdalmakra,
csökkenhet a vérnyomás, és az epilepsziásoknál is gyakrabban jelentkeznek ilyenkor rohamok.
A leggyakoribb panaszok: reumás panaszok, görcsök, gyulladások, gyomorfekély,
kólika, agyvérzés, asztmás roham.

Hasznos lehet a levendula is, akár tea formájában, akár a csukló bedörzsölése levendulaolajjal. Konkrét panaszok esetén
borsmentaolajat is szagolgathatunk csuklóra, vagy halántékra dörzsölve.

Életmódbeli tippek
A szabadban végzett, rendszeres mozgás
hangulatjavító hatással bír, serkenti az immunrendszert és jelentõsen csökkenti a
vérben lévõ stresszhormonok szintjét.
Érdemes csökkenteni az alkoholfogyasztást és kerülni a dohányzást, jó hatású mindenfajta stresszoldás, legyen az meditáció,
jóga, vagy relaxáció, a masszázs beindítja a
szervezet öngyógyító mechanizmusait, a
jóga harmonizálja az energiákat, a szauna,
a váltózuhany és a Kneipp-kúra edzi a szívés érrendszert.
Forrás: http://www.harmonet.hu/
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