
FÉRFIÉNEK
Bele-belekaszabol az éjszakai csend bár-
sonytakarójába egy férfifalka hangja.
Nem ordibálnak. Énekelnek. Ahogy a tor-
kukon kifér. Ha nem mély álmomból éb-
resztenének, azt mondanám, egész jó a
dalárda elõadása. Ám a kórus repertoárja
nem ringat álomba, mert a határtalan bol-
dogsághormonuk hol magasabb decibelre
vált, hol egy-egy kontroll nélküli sikolyba
hajló falzett rí ki féktelenül az együttesbõl.
A lakás biztonsága és a távolság, amely el-
választ a falkától, megnyugtató. De nõi lé-
nyemre kissé félelmetesen hat a zajongó
férfisereg. Van ebben a hangban valami
nyers, zabolátlan, maszkulin erõ, amitõl
védtelennek, kiszolgáltatottnak és gyen-
gének érzem magam. Tömegben ez még
ijesztõbb.
Egy baráti eszmecsere alkalmával valaki
azon véleményének adott hangot, hogy a
háborúkban katonák azért erõszakoltak
meg nõket, mert tömegben, hadi körül-
mények között másképp viselkedik az em-
ber; nem állítható bizton senkirõl, hogy
nem tenne meg valamit adott helyzetben.
Ebben van igazság; bajban ismerszik meg,
ki milyen valójában. Bár én azon az állás-
ponton voltam és vagyok, hogy akiben
alapvetõ értékrend, hogy nem erõszakol
nõt, az semmilyen körülmények között
nem fogja megtenni.
Bízom a jó emberekben, a jó férfiakban,
hogy õk vannak többen, akik erejüket nem
mások ellen, hanem mások javára haszno-
sítják. Akik építenek – várakat, városokat,
országokat –, nem pedig rombolnak. Akik
mellett biztonságban lehet, s támogató
társ lehet a nõ.

Hargitai–Kiss Virág
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István ereje bennünk
– Fontos az együvé tartozás, a nemzettudat, amely áthidal felekezeti különbségeket, és üzeni azt is, hogy
fontos megemlékezni a dicsõ múlt meghatározó eseményeirõl, hogy érteni tudjuk helyünket és feladatunkat
a világban – fogalmazott dr. Sükösd Tamás polgármester az augusztus 20-ai, mûvelõdési központban tartott
délutáni ünnepségen, Szent Istvánról és a keresztény magyar állam megszületésérõl megemlékezve.

Az eseményt a Himnusz közös eléneklése és a Huszics Vendel
Kórus mûsora nyitotta Huszics Vendelné vezetésével; elõadásuk-
ban az Ünnepre jöttünk kezdetû mû és Birtalan József szép da-
rabja, a Szent István dicsérete hangzott el.

Dr. Sükösd Tamás beszédében így szólt:
– Magyarország véghezvitte, ami csak keveseknek sikerült, azzá
lett, ami lenni akart: szabad, független, erõs, gyarapodó nemzet.
Ennek továbbörökítése érdekében felelõsséggel, olykor áldozat-
vállalással tartozunk. Nem elég elvárni, hogy mások mit tehetnek
és mit ne tegyenek velünk szemben, nekünk is tudnunk kell, hogy
mit kell tennünk magunkért, a ránk bízottakért, és kötelességünk
mindezt teljesíteni. A világban bárhol élõ magyar emberek hite,
nyelve és életereje testesíti meg és élteti hazánkat. Tanuljuk meg
István királytól, hogy képesek vagyunk önálló teljesítményre Eu-
rópa és a világ dolgaiban! Igenis elõállhatunk olyan megoldások-
kal, amelyek talán szokatlanok, de amelyek a mi problémáinkra
vannak szabva és türelmes munkával elismertethetjük õket. Új
egyensúlyra van szükség egyrészt a megszokott mintákhoz való
alkalmazkodás, másrészt a jól megalapozott, saját kezdeménye-
zések között.
Ezután ifj. Varnyu Péter tolmácsolásában Szuhanics Albert Álla-
miságunk ünnepe címû verse következett. Majd a polgármester
és Novák Kovács Zsolt alpolgármester a város rangos elismerése-
it adták át a testület által arra érdemesnek ítélt személyeknek.
Dr. Horváth Endre Sárbogárd Város Szolgálatáért kitüntetésben
részesült.
Dr. Horváth Endre több mint 50 éve jött az akkor még önálló
Pusztaegresre és Sárhatvanba körzeti orvosnak. Gyorsan beil-
leszkedett a települések életébe, és hamarosan aktív résztvevõje
lett a települések közéletének is. Munkavégzésével, tevékenysé-
gével kivívta a településen élõk tiszteletét és elismerését. A város-
részben önkormányzati képviselõnek választották. A testületben
elõször egészségügyi tanácsnoknak, majd Varnyu Péter polgár-
mester felkérésére alpolgármesterré választották. A szakmai, or-
vosi teendõin túl a közéleti tevékenységét az új tisztségében is
nagy határozottsággal, energikusan és nagy lendülettel végezte.
Nevéhez és munkájának eredményéhez jelentõs sárbogárdi ese-
mények, létesítmények és eredmények fûzõdtek. Az önkormány-
zati testület megbízására szervezésével meg- és kialakította, irá-
nyításával mûködtette a Sárbogárdi Egészségügyi Közalapít-
ványt. Ezzel a munkájával nemcsak a helyi és környékbeli, hanem
az országos egészségügyi szervek figyelmét is kivívta. Munkájával
országos hírnevet szerzett Sárbogárdnak ilyen vonatkozásban. A
közalapítvány lényege az volt, hogy a helyi egészségügyi és szociá-
lis rendszert, annak mindennapjait az abban résztvevõk és érde-

keltek önigazgatásszerûen irányítsák. Ez a szervezeti forma alkal-
masabbá vált nagyobb források bevonására az egészségügyi és
szociális feladatok megoldására a normatíván felül. Nem véletle-
nül szerzett országos hírnevet és érdeklõdést a városunk Egész-
ségügyi Közalapítványa. Óriási munkát végzett dr. Horváth End-
re egy társadalmi munkacsoport vezetõjeként, amelynek feladata
volt a városközpontban lévõ Hõsök terén található szovjet kato-
nai temetõ átalakítása, új arculatának megteremtése, a magyar
hõsi emlékmûvek visszatelepítése, új emlékmûvek kialakítása,
végeredményképpen az egész tér átrendezése. Az embert próbá-
ra tevõ, nemzetközivé is váló feladatokat sikeresen megoldotta,
az új arculat kialakult, és városunk központi ünnepi emlékhelyévé
vált, amelyre minden sárbogárdi lakos méltán lehet büszke. Az
emlékpark a városunkba látogató külföldi és magyar látogatók el-
ismerését is kiváltotta, kialakítása elsõsorban dr. Horváth Endre
nevéhez kötõdik.

Végezetül, de nem utolsó sorban dr. Horváth Endre szakmai te-
vékenységével, városunkban végzett egészségügyi munkájával a
környékben is méltán híressé vált. A pusztaegresi és sárhatvani
városrész háziorvosához igen sokan jártak ki a központi város-
részbõl és a környezõ településekrõl is. Még Székesfehérvárról,
Dunaújvárosból, sõt a fõvárosból is felkeresték sokan a híressé
vált szakértelme, szaktevékenysége miatt, amivel növelte váro-
sunk hírnevét. A betegei útját a szakorvosi, kórházi kezelések
során is figyelemmel kísérte. Kollegiális viszonya a többi orvos-
kollégával példaszerû volt. Nem véletlenül vívta ki és kapta meg
úgy betegei, mint kollégái tiszteletét és elismerését. Kitartó tevé-
kenységét, áldozatkész munkáját fejezi ki, hogy gyógyító tevé-
kenységét a betegei érdekében jóval hetvenéves kora felett is ál-
dozatkészen végezte.
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Szilágyi Béla részére Sárbogárd Város Gazdasági Fejlõdéséért
kitüntetést nyújtottak át.
Szilágyi Béla 1956. január 22-én született Sárbogárdon. Általános
iskolába is itt járt, melynek elvégzése után megadatott a lehetõség
számára, hogy cukrásztanulónak jelentkezzen, ahova fel is vették.
1970-ben, az ÁFÉSZ idejében, mint tanuló a gyakorlatot a Fõtéri
cukrászdában kezdte. Két évig járt Székesfehérvárra elméleti ok-
tatásra, a harmadik évben Budatétényben, bentlakásos iskolában
tanult. Remek mesterek, kiváló szakemberek között sajátíthatta
el a cukrászmesterséget. A szakma kiváló tanulója kitüntetéssel
szerezte meg a cukrászképesítést. 1975 óta dolgozik a cukrászdá-
ban, 1979-ben érettségi vizsgát is tett. Nõs, három fiú gyermeke és
egy fiú unokája van. A szakma szeretetét, tiszteletét látták gyer-
mekei, melynek hatására fiai közül kettõ cukrász és egy szakács
lett, aki jelenleg külföldön kamatoztatja megszerzett tudását.
1990-ben indította el a családi vállalkozást, amely jelenleg négy
családtagnak biztosít munkát, megélhetést.

Az eltelt évek során a megfelelés, a teljesítménykényszer nagy ki-
hívások elé is állította, melyeket szorgalommal, kitartással, a
szakmához való elkötelezettséggel mindig sikerült legyõznie. A
lehetõségekhez mérten folyamatos a cukrászda bõvítése, korsze-
rûsítése. Az üzlet kínálata – igazodva a kor követelményeihez – a
házias ízek megtartása mellett igyekszik a reformirányzatoknak is
eleget tenni. Az évek során számtalan sárbogárdi rendezvényre,
ünnepségre adományozott nemcsak küllemre, de ízélményre is
kiváló cukrászkölteményt. A visszajelzések alapján ma már a
Fõtéri cukrászda családias légkörével hozzátartozik Sárbogárd
arculatához. Jó oda betérni, a rohanásban kicsit megpihenni, az
ismerõsökkel néhány szót váltani, közben egy süteményt, kávét
elfogyasztani.
Németh Rudolf, a gimnázium tanára, Sárbogárd elsõ, szabadon
választott polgármestere számára Sárbogárd Város Díszpolgára
posztumusz kitüntetést adományoztak, melyet lánya, Szilágyiné
Németh Sarolta vett át.
Németh Rudolf a Vas megyei Kisunyomban született 1925-ben.
Fiatalsága egy részét Kassán töltötte. A budai tanítóképzõ elvég-
zése után a szegedi fõiskolán folytatta tanulmányait, és földrajból,
természetrajzból (biológia), rajzból szerzett diplomát. 1944. au-
gusztus 3-án jött Sárbogárdra. Ennek emlékére minden évben vé-
gigsétált ezen a napon a vasútállomás és elsõ szálláshelye között.
Elõször a Téli Gazdasági Iskolánál vett részt aranykalászos és

ezüstkalászos gazdák képzésében, majd 1948-tól a sárbogárdi ál-
talános iskolában tanított. 1952-tõl a sárbogárdi tanítóképzõ ta-
nára. Emellett biológia-földrajz szakos szakfelügyelõként ellátta
a kezdõ tanárok szakképzését. Munkája elismeréseként, középis-
kolai tanárként az elsõk között kapta meg a Kiváló Tanár címet
1956-ban Fejér megyében. Sárbogárd ismert embereként 1956-
ban forradalmi bizottságba választották. Emiatt az 1956-os forra-
dalmat követõ megtorlások 1957 tavaszán õt is érintették; meg-
hurcolták, megalázták. 1957. március 7-én õrizetbe vették, 8 na-
pig Székesfehérváron egy pincezárkában õrizték, majd a kistar-
csai internálótáborba vitték. Innen 1957. június végén szabadult,
de két évig még rendõri felügyelet alatt volt. Munkahelyi fegyelmi
eljárásban részesült. Számûzték Sárbogárdról. Iváncsára, Ercsibe
kellett eljárnia általános iskolákba. Utóbbi helyen a mûvelõdési
otthon igazgatását is ellátta, mûködése alatt épült fel a mûvelõdé-
si ház.

1961-ben a budapesti, majd késõbb a székesfehérvári Dolgozók
Gimnáziuma kihelyezett tagozatának szervezésében mint tago-
zatvezetõ vett részt a honvédhelyõrség tisztjeinek levelezõ okta-
tásában, amit késõbb a polgári lakosság is igénybe vett. 1987-ig
heti egy délután Ercsibe utazott, folytatva az ottani kollégák segít-
ségével a levelezõ gimnáziumi oktatást. Ezen munkájáért Ercsi
Nagyközségért kitüntetésben részesült. (További kitüntetései: Pe-
dagógus Szolgálati Emlékérem, Kiváló Munkáért kitüntetés, Érde-
mes Társadalmi Munkás, Kiváló Társadalmi Munkás.) 1962-ben
kerülhetett vissza a sárbogárdi gimnáziumba, és a megyei közép-
iskolai szakfelügyelõi feladatát is ellátta. Tudását a polgári véde-
lem járási parancsnokságán is igénybe vették. Neki köszönhetõ
jórészt a gimnázium gyönyörû parkjának kiépítése. Bámulatos
szépérzéke, jó ízlése volt. Sokat tanulhattak tõle kollégák és tanít-
ványok egyaránt. Kifogyhatatlan volt a jobbnál jobb ötletekbõl.
Kiváló tanár volt. Szemléletesen, imponáló óravezetéssel tartotta
óráit. Közvetlensége tanítványait is lebilincselte. Generációkat
nevelt tisztességre, becsületre. Igazi polihisztor volt. 1979-tõl kol-
légiumi igazgató is volt. 1984-ben nyugdíjas korú lett, de 1990-ig
nem tudott elszakadni az iskolától. 1990-ben a helyhatósági vá-
lasztások után városunk elsõ demokratikusan megválasztott pol-
gármestere lett. Tevékenysége alatt jelentõs fejlesztés történt
Sárbogárdon és térségében. A telefonellátásban, a települések
gázhálózatának kiépítésében és még sok területen történt jelen-
tõs elõrelépés. Vezetésével a korábban elmaradott és rossz adott-
ságokkal rendelkezõ vidék elindult a fejlõdés útján. 1995-ben ko-
rára való tekintettel nem indult a második választáson, viszont ak-
tívan részt vett a közéletben, mígnem betegsége legyûrte, és hosz-
szas szenvedés után 1999. december 2-án elhunyt. Németh Ru-
dolf, Rudi bácsi Sárbogárd kiemelkedõ szimbóluma, akit sokan
hordoznak emlékezetükben, és akit a fiatalabb generációknak is
példaképként érdemes állítani. Magánemberként, gimnáziumi
tanárként, 56-osként és polgármesterként is méltó az Õ személye
e kitüntetésre. Különösképpen azért ez az esztendõ a legalkalma-
sabb az életútjának elismerésére, mivel 30 éves Sárbogárd város
és 1956 kerek évfordulójáról emlékezünk meg az idén. Az Õ neve
nem hiányozhat a város díszpolgárainak sorából.
Az ünnepséget Bodoki Bernadett éneke zárta, aki a Magyaror-
szág címû dalt adta elõ.

Hargitai–Kiss Virág
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A BOHÉM VÁRA
A simontornyai várban, egy blueskoncerten találkoztunk össze HUSZÁR LAJOSSAL a hétvégén, és szóba
került, hogy annak idején az egyik helyi önkormányzati választáson – amin polgármester- és képviselõje-
löltként indult – a programjának egyik pontjaként egy sárbogárdi vár építését tûzte a zászlajára.

– Jelképes várra gondoltál? – tettem föl
neki a kérdést három nappal késõbb, ami-
kor felkerestem Õt kerékpárüzletében, a
Spuriban.
– Valóságos várra gondoltam, ami kulturá-
lis összejöveteleknek adna helyet. Egy vár
hangulatát nem lehet összehasonlítani egy
mûvelõdési házéval. Egy vár hatással van
mindenkire; ott bármilyen tevékenység
más szintre kerül, megsokszorozza az él-
ményt. Azonban amit elképzeltem annak
idején, azt nem fogadták különösebb lel-
kesedéssel az emberek. Azt mondták, ez
egy légvár. Pedig igazi vár lett volna, körbe
várárokkal, ahol télen lehetett volna kor-
csolyázni, találkozni, beszélgetni. Ha min-
denki társalogna a másikkal, akkor jobb
lenne az élet. A civilizáció lényege, hogy
beszélgessünk egymással.
– Van a Pokémon GO nevezetû új õrület,
aminek létjogosultságát valaki éppen az-
zal védte meg, hogy a játék révén szóba
állnak egymással vadidegen emberek is.
– Annak idején sokan nem vették komo-
lyan a programomat, meg engem se. Azt
mondták, hogy a Lajos egy bohém, szóra-
kozott, nem is nyit ki minden nap (hétfõn
zárva vagyok, ugyebár, de szombaton dol-
gozom). 9-kor nyitok, nem 8-kor – sokan

ezt is problémának vetik fel. Bár mindenki
így tudna kezdeni, és reggel nyugodtan
meg tudna reggelizni! Az emberek nagy
részének rossz a munkahelye. Rabszolga-
tartás, ami most van. Ha én tehetnék róla,
mindenki 8-kor, vagy 9-kor kezdene.

Három mûszakban nem engednék dolgoz-
tatni embereket.
– A te várad akkor semmiképp se „föld-
birtokos és csatlósai” felépítésû. Helyileg
hol képzelted el?
– A volt kijevi ház helyén, az Ifjúsági park
keleti részén. Nem egy nagy várat képzel-
tem, hanem léptékeiben Sárbogárdnak
megfelelõt.
– Stílusában?
– Mint a Kinizsi-vár Nagyvázsonyban, egy
toronnyal, egy kis várudvarral, egy-két lõ-
réssel, terméskõbõl, téglából, étteremmel,
a több emeletes toronyban impozáns tár-
gyalóteremmel, helytörténeti kiállítással.
A vár az ötödik-hatodik pontja volt annak,
amit elképzeltem, de mindenki ezt ragadta
ki belõle, hogy a Lajos várat akar építeni.
Nem csak azt akartam építeni. De nem
voltam elég megnyerõ. Talán azért, mert
lehet, hogy túl szókimondó vagyok idõn-
ként, nem tudok politikai irányokhoz al-
kalmazkodni, nem vagyok annyira hajlé-
kony típus, a megalkuvást nem szeretem.
Nem vagyok alkalmas politikusnak teljes
mértékben, de nem is lettem az. A megél-
hetés miatt pláne nem akartam polgár-
mester lenni, mert engem ez a bolt 23-24
éve fenntart. Megmaradtam annak, aki
voltam.
– Majdnem minden ciklusban elindultál.
– Nem adom fel az ilyen dolgokat, mert
energiám van, nem érzem, hogy öreged-
nék különösebben. Lelkileg sem vagyok
fáradt.
– Kitartasz egy-egy elképzelésed mellett?
– Ha jónak találom és van rá esély, hogy
újítani tudnék valamit, addig folyamato-
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san ott van az agyamban. Ha vannak az
embernek tervei, és van ereje, akkor egy-
szer csak kész lesz. Ha mégsem sikerül,
nagy tragédia nem történik. Ha álmok nin-
csenek, akkor semmi értelme. Gondolkod-
ni kell mindig valami újon, ami hiányzik.
– Huszár Lajost úgy ismerik a városban,
hogy a „biciklis Lajos”, vagy régebben a
„fekvõbiciklis Lajos”.
– 30-40 éve Attila barátommal egy tan-
demkerékpárt készítettünk, azzal jártunk
le a Balatonra meg az országba. 18 éves
voltam körülbelül. Utána kezdtem el dol-
gozni a Videotonban. Oda már a fekvõke-
rékpárommal mentem, ami akkor még
nem volt divat. A buszmegállóban álló tö-
meg figyelte, hogy a Lajos ott jön a bicikli-
jével.
– Egyedi figurája vagy Sárbogárdnak, A
Huszár Lajos. Mindig is ilyen – ahogy jel-
lemezted magad – bohém voltál?
– A bohémság inkább abban mutatkozik
meg, hogy szeretek élni. Igyekszem az éle-
tet úgy élni, hogy jólessen, és inkább a jó
dolgokat keresni. A rossz dolgok általában
elkerültek. Szerencsésnek érzem magam.
Mindenem megvan, ami kell.
– Nem úgy vagy bohém, mint régen a fran-
cia költõk.
– A szüleimnek is köszönhetõ, hogy itt va-
gyok. Amit õk megtettek értünk, azt én is
megteszem a gyerekeimért, lehetõségeim
szerint megadok nekik mindent, amit tu-
dok. Fontos, hogy a generációk egymást
támogassák. Sok embernek az a gondja,
hogy nincs támogatás mögöttük. Ez a titka
a jólétnek is, hogy segítsük egymást. Mert
ha látjuk, mi az a kis hiány, ami szükséges
valakinek az elinduláshoz, és segítjük, ak-
kor aztán beindul. Ezt is tettem volna, mint
polgármester. Aki érdemes arra, hogy se-
gítséget kapjon, azt összefogással segíteni
kell. Minden ezen múlik: az összefogáson.
A segítésre egy sárbogárdi egyesületet,
alapot lehetne létrehozni tehetõsebb vál-
lalkozások bevonásával. A ruha, élelmi-
szer kevés, hanem inkább egy szellemi
képzés szükséges, ami arra irányítja a
figyelmet, hogyan kéne élned, mi a
személyiségednek megfelelõ tevékenység,
és kihozza az emberbõl, ami benne van.
– Ha a te példádból indulunk ki: bicikli-
boltot nyitottál, ami akkor teljesen egyedi
vállalkozás volt, aminek helyben szinte
nincs konkurenciája. A kreativitás a
kulcsszó, megtalálni azt, amiben jól érzi
magát, jó tud lenni az ember, ami hiányt
pótol.
– Szerencse is kellett ehhez, mert ha annak
idején nem kerékpározom, nem érdeklõ-
dök ennyire a bicajok iránt, akkor ma nem
ezt csinálom. Egy akkor nyílt üzlet keresett
egy embert, terjeszkedni szerettek volna
Sárbogárd felé is, én meg éppen náluk vet-
tem kerékpárt, beszélgettünk, és kérdez-
ték, hogy volna-e kedvem boltot vezetni.
Önmagamtól nem biztos, hogy belefogtam
volna, mert nem volt pénzem.
– Volt egy biztos szakmád és te inkább
föladtad a biciklikért.
– Akkor volt a leépítés a Videotonban, te-
hát több mindennek kellett történnie ah-

hoz, hogy ez így kialakuljon. Bár nem sze-
rettem volna, hogy tönkremenjen a Video-
ton. Ott is szerettem volna társadalmi te-
vékenységet végezni: szakszervezeti titkár
akartam lenni, próbáltam megértetni,
hogy a szakszervezetnek mi a lényege, de
ott sem kaptam támogatást. Mindenhol
gyenge a szakszervezeti élet és képviselet
ma is Magyarországon. Amikor felszámol-
ták a Videotont, azzal foglalkozhattam,
amivel akartam: a kerékpárokkal és az em-
berekkel.
– A kerékpárba mikor szerettél bele?
– Tizenévesen. Otthon csináltam a saját bi-
cajaimat, aztán meg a kirándulások miatt
tudni kellett szerelni. Aztán jött a tandem-
építés és a Harley Davidson kerékpár,
amit én csak így hívok.
– Ezek megvannak még?
– A Harley Davidson üzemképes most is,
csak nem járok vele. Van sok bicajom.
– Ebben az épületben kezdted?
– Nem, két helyet béreltem elõtte. 10 éve
vagyok itt. Szép lassan jutottam többre.
– Amikor a lakótelepen laktatok, hol volt
az üzleted?
– A Pennyvel szemben, a munkaruházati
bolt helyén. Elõtte egy évig meg a Petõfi
utca környékén, Papp Laciék nyári kony-
hájában. A legnagyobb fejlõdés a központ-
ban volt, de azt a helyet kinõttem. Na-
gyobb is lehetne az üzlet, de nekem ennyi
elegendõ. Szeretem a nyugodt, egyszerû
életet. Így a magam ura vagyok.
– Ez a te házad, a te várad. Márkákban,
típusokban változatos a kínálat.
– Megismertem, mire van igény. Tudom,
hogy melyik kerékpár mire alkalmas. Aki
elfogadja az ajánlásomat, általában jól szo-
kott járni. Aki nem, az néha azzal szembe-
sül, hogy nem alkalmas arra a bicaj, amire
megvette. Bármilyen egyszerûnek is tûnik
egy kerékpár, érteni kell hozzá, hogy mi-

lyen anyagokból van. Én már ránézésre is
látom, hogy mi a jó és mi a rossz egy bicik-
lin.
– A társadalmi szerepeidet polgármester-
ként, képviselõként nem tudod gyakorol-
ni, de sok régi barátod van a futball és szõ-
lészet révén.
– Akivel lehet barátkozni, beszélgetni, az-
zal barátkozom. Szülõi örökség révén bo-
rosgazda is vagyok. Egy pohár borban sok
minden benne van. Amikor megisszuk,
üres lesz a pohár, de az ember megtelik, és
jobban kinyílik, jön a szó, mindenrõl lehet
beszélgetni.
– Így sok gondolattal találkozol, az embe-
rek problémáival, céljaival. Amikor elõ-
adod a saját elképzeléseidet, mennyire
kritikusak veled a barátaid?
– Azt mondják, naiv vagyok, hogy képze-
lem, hogy ezt meg lehet csinálni. Vannak
nagyobb dolgok is, amiket már megvalósí-
tottak. Ezelõtt 200 évvel el se tudták kép-
zelni az emberek, hogy lehet repülni. Az-
tán valaki jött és megcsinálta. Ha az embe-
rek bele mernek vágni abba, amit szeretné-
nek, lehet, hogy összejön nekik. Hiszek ab-
ban, hogy inkább tenni kell a dolgokért,
mint azt mondani, hogy úgyse sikerül.
Nem szeretek meghátrálni semmi elõl.
Persze, nem megyek fejjel a falnak.
– Miért vonzódsz a várakhoz?
– Mert emberi produkció, ami összehozta
az embereket és azért épült, hogy megvéd-
je õket.
– Egy várépítés lehetetlen küldetésnek
tûnik, hogy hogyan voltak képesek a régi
emberek kézzel, gépek nélkül építeni.
– De hogy megcsodálják ma! Egy vár szim-
bolikus jele annak, hogy mindenki a saját
erejét és tudását adta ahhoz, hogy felépül-
jön.

Hargitai–Kiss Virág
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Ökumenikus istentisztelet
Néhány éves (reméljük, örök) hagyomány
augusztus 20-án az ökumenikus istentisz-
telet Sárbogárdon. Nagy szeretettel gyûlt
össze a város apraja–nagyja ebben az év-
ben is a különbözõ felekezetek egy közös-
ségben tartott istentiszteletére. A gyakor-
lat szerint a lelkészek és a plébános min-
den évben más templomban szolgálnak
igehirdetéssel. Az istentisztelet rendje az
aktuális házigazda általános rendjéhez
igazodik. Az idei évben a Baross utcai
evangélikus gyülekezeti házban került sor
az ökumenikus istentiszteltre.
Az érkezõket az ajtóban köszöntötték,
majd beinvitálták a családias terembe,
ahol érzõdött, hogy rengeteget készültek
kicsik és nagyok, az esemény sikerében
bízva. Szépen feldíszített oltár, biblia, fe-
hér rózsák, gyertya, szalmából készült fe-
szület fogadta a vendégeket. Megteltek a
sorok, minden hely „elkelt” szerencsére.
Elsõként a vendéglátó, Váraljainé Melis
Orsolya evangélikus lelkész köszöntötte a
jelenlévõket, majd a gyermekénekkar Szé-
násiné Mariann vezetésével a „Ha napjá-
ban csak egyszer” címû dallal örvendeztet-
te meg a közönséget.
A bevezetõ imádságot Kovács Csongor re-
formátus lelkész mondta:
– Kegyelmes mennyei Édesatyánk a Jézus
Krisztus által, neked adunk hálát, és ma-
gasztaljuk háromszor szent neved egy nemzet
ünnepén, magyar nemzetünk ünnepén, mi-
kor visszatekintünk és emlékezünk arra, mi-
ként tartottad meg népünket a történelem vi-
haraiban. Köszönjük neked szent királya-
inkat, köszönjük István királyt, aki a magyar
keresztyén állam alapjait lerakta. Köszönjük
azt, hogy Szent Lelked által bölcsességet
adtál neki, hogy tudjon választani jó és rossz
között, köszönjük azt, hogy a keresztyénséget
választotta, köszönjük azt, hogy egyházat
fundált, templomokat építtetett és igehirde-
tõket, püspököket, vértanúkat is hozott az or-
szágunkba.
Köszönjük, hogy az õ munkája nyomán is
Európának ebben a szegletében már akkor
megszilárdulhatott a keresztyénség. Köszön-
jük a hit terjesztõinek a munkáját, hogy isko-

lákat alapítottak, hogy tanítottak gyermeket
és felnõttet egyaránt, hogy a szorgalmas élet-
re és a neked való szolgálatra oktatták az
elõttünk járó nemzedéket. Megvalljuk elõt-
ted, hogy a mai, sokféle nyomorúsággal küz-
dõ Európában most is szükségünk van az
elõttünk járt szent királyaink példájára. Akik
egyértelmûen jónak mondták a jót, és rossz-
nak a rosszat. Kérünk, ma is adj Szent Lel-
ked által vezetést, és ma is taníts, hogy nem-
csak országépítõk tudjunk lenni, de már itt,
ebben az országban is akaratod szerint tud-
juk már a te országodat is építeni. Áldunk té-
ged, hogy a templom falain kívül is rólad te-
hetünk bizonyságot, akkor is, mikor az isko-
lákban adjuk tovább a ránk bízott drága kin-

cset, a hitet, és vihetjük el a ma is felszabadító
örömhírt, melyet Jézus Krisztus által ajándé-
koztál a világnak.
Köszönjük a lehetõséget, hogy ma itt is sza-
badon vallhatjuk meg hitünket, és nem félel-
mek között, de bátorságot kapunk a Szentlé-
lek által a bizonyságtételre. Tudjuk milyen
kiváltság ez, miközben a világ sok szegleté-
ben keresztyének életüket is kockáztatják,
mikor megmaradnak a hitükben.
A hitünk legfontosabb igazságainak össze-
foglalását, az apostoli hitvallást Hege-
dûsné Erdõdi Judit mondta el.
Újabb gyermekénekkel folytatódott az is-
tentisztelet. Az énekeket az evangélikus
hittantáborban tanulták meg nagy szorga-
lommal a gyermekek.
Ezután Váraljainé Melis Orsolya igehirde-
tése következett.
– A Biblia azt nevezi hálaadásnak, amikor
valaki számba veszi mindazt, amije van, örül
neki és megköszöni annak, akitõl kapta.
Mert bizonyos abban, hogy mindene, amije
van, ajándék.
Mi hogy szoktunk eljárni?
Sokan vannak, akik észre sem veszik, hogy
mi mindenük van, mennyi ajándékot kaptak
Istentõl. Csak elmennek az ajándékaik mel-
lett. Másoknak minden kevés. Tele vannak
elégedetlenséggel, követelõzéssel, másokkal
szembeni irigységgel. Vannak, akik dicsek-
szenek. Hányszor hallhatjuk: „Amit itt látsz,
azt az én értelmem és a két kezem hozta
össze.” Aki azonban ismeri és tiszteli az élõ
Istent, az tudja, hogy mindent Neki köszön-
het. Az értelmét, a két kezét, teherbírását, a
munkát is, amit elvégezhet, azt is, amit Isten
ügyében, egymásért végezhetünk. Mindezt
ajándéknak tekinteni, és az ajándékokról
feltekinteni az Ajándékozóra: ez a hálaadás.
Az ilyen hálás ember nem lesz elégedetlen.
Mindig gazdag marad, hiszen legnagyobb
gazdagságát, azt, hogy az élõ Istennel éppen
a hálaadás által kapcsolatba került, soha
nem veszíti el. Nem fog panaszkodni, elége-
detlenkedni. Az ilyen ember a próbatételt,
betegséget, veszteségeket, gyászt, megalázta-
tást is ugyanannak a szeretõ Istennek a ke-
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zébõl fogadja el, akinek sok-sok jót már
megköszönt. Tudja, hogy ezekkel a pró-
bákkal is célja van Istennek. Akkor is szereti
az övéit, amikor megpróbálja õket. Az ilyen
ember minden helyzetben szereti Istent. Meg-
tapasztalja, hogy azoknak, akik Istent szere-
tik, minden a javukat szolgálja.
Nagyon szegény az az ember, akit nem az Is-
ten iránti hála jellemez. Aki vagy elrohan az
ajándékok mellett, vagy kevesli õket, vagy di-
csekszik velük. Nem látja a valóságot. Nem
látja azt, aki mindeneknek Ura. Ma minden
erre az Istenre irányítja figyelmünket. Ugyan-
akkor sok minden lefelé húzza tekintetünket.
Ezért van sok orrát lógató, reményt vesztett,
csüggedõ ember. Aki csak lefelé néz, annak
beszûkül a látótere, s nem képes tájékozódni.
Sokan csak a hiányaikat látják, vagy csak az
ajándékokat.

Hányan látjuk közülünk az Ajándékozót?
Van-e nekünk igazi kapcsolatunk az ajándé-
kozó Istennel? Tudjuk-e, hogy mi ennek a
gazdag Istennek a legnagyobb ajándéka?
Ma egyrészt az új kenyérért való hálaadásra
gyûltünk össze. Jézus Krisztusnak mindig
gondja volt az ember kenyerére. A Mi Atyánk
imádságban testi szükségeink közül ezért kü-
lön könyörgött: „Mindennapi kenyerünket
add meg nekünk ma!” Mielõtt a mennyei ke-
nyérrõl szóló részletes tanítását elmondta,
jóllakatta a sokaságot.

Összeszedette velük a maradék darabokat,
mert az Isten ajándéka az, számára elkülöní-
tett, szent, nem szabadna rajta taposni, nem
lehetne belõle szemét. A Szentírás alapján le-
gyen mindnyájunknak fontos a másik ember
kenyere is! Tanuljuk meg Istentõl kapott
ajándékainkat megosztani egymással! Ne
tudjunk jóízûen enni, amíg a mellettünk lévõ
éhezik! Minden alkalommal hálaadással ve-
gyük kezünkbe és magunkhoz a mindennapi
kenyeret! Olyan felemelõ volt a hittantábor-
ban a gyermekekkel együtt zengeni étkezések

elõtt és után az asztali áldást, s imádságban
is lenni! Fogékonyak erre! Miért ne tennénk
velük az otthoni asztalnál naponként? „Ki
asztalt terítesz az égi madárnak,….” A 21.
századi ún. jóléti társadalmak embereként
sokszor mû csipszeket majszolunk, adalék-
anyagokkal teletömött péksüteményeket az
egészséges kenyér helyett. Pedig ma is érvé-
nyes, amit egy olyan pékmester mondott, aki-
nek a dédapja is az volt már: „A jó kenyérhez
3 dolog szükséges: kovász, szív és lélek.”
Olyan nagy kincs, amikor még ma is mind-
három megvan benne: kovász-szív-lélek…
A megható igehirdetés után közös ének és
dr. Sükösd Tamás polgármester ünnepi
beszéde következett.
Az augusztus 20-ai ünnep kihagyhatatlan
része a kenyéráldás. Az aratás után hagyo-
mányosan Szent István-napra sütötték az
új búzából készült elsõ kenyeret. Az ünnep
jelképe a nemzeti színû szalaggal átkötött
kenyér. Az idei új kenyeret Mészáros Já-
nos plébános áldotta meg.
Egy közös ének és a Himnusz után, Hege-
dûsné Erdõdi Judit áldását követõen a
megáldott kenyér falatkáit az istentisztelet
végén az ajtóban kínálták mindenkinek.
A lelki ajándékok mellett az alkalom emlé-
kére készült könyvjelzõkkel térhettünk ha-
za.

Mágocsi Adrienn Laura
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XI. Alsószentiváni Falunap
2016. augusztus 20-án Szent István király
ünnepével és a települési búcsúval össze-
hangoltan került sor a XI. Alsószentiváni
Falunap rendezvényeire az általános isko-
la melletti sportpályán. Bár az egész tele-
pülésünket érintõ rendezvény fõ szervezõ-
je a község képviselõ-testülete volt, termé-
szetesen iskolánk honlapján is beszámo-
lunk róla, hiszen a mûsorok között isko-
lánk tanulói is szerepeltek.
Az idõjárás végig kegyes volt a kilátogatók-
hoz, így valamennyi tervezett programot
sikerült a szervezõknek lebonyolítani. A
nap hangulatát már a délelõtt folyamán
megalapozta az 5 csapat részvételével
megrendezett kispályás labdarúgótorna,
melynek zárásaként különdíjakat és kupá-
kat vehettek át a legjobbak a mûértõ kö-
zönség tapsa közepette.
Az ünnepélyes megnyitón Nagy Lajos pol-
gármester úr köszöntötte a megjelenteket,
majd Varga Gábor országgyûlési képviselõ
mondott beszédet, Helter István katolikus
plébános pedig megszentelte az ünnepi ke-
nyeret.
Alsószentiván díszpolgára kitüntetést ve-
hetett át Márkli Ákos helyi vállalkozó, aki
számos embernek biztosít Alsószentivá-
non szezonális munkalehetõséget; Alsó-
szentiván község egészségéért végzett te-
vékenységéért Szabó Katalin Ingrid házi-
orvos és Kiss Andrea asszisztens; Alsó-
szentiván községért végzett tevékenységé-
ért pedig Husvéth Imre alpolgármester,
települési képviselõ, Pongrácz József pék-
mester, Nagy Ferenc gazdálkodó és Kiss
Attila iskolai tagintézmény-vezetõ része-
sültek elismerésben. Alsószentiván község
közbiztonságának fenntartásáért Nagy
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Dávid rendõr fõhadnagy és Béndek Nor-
bert rendõr fõtörzsõrmester kapott jutal-
mat. Mellettük Nagy Lajos polgármester úr
nem felejtette el megköszönni a község ér-
dekében kifejtett fáradozását Nyikosné
Katzenberger Erika és Csalovszkiné Mezei
Zsuzsanna jegyzõ asszonyoknak, Varga
Gábor országgyûlési képviselõ úrnak és a
sárbogárdi kormányhivatal részérõl Simon
János úrnak sem.
A kitüntetettek örültek az elismerésnek.
Szabó Katalin Ingrid nemes egyszerûséggel
közölte a megjelentekkel, hogy „Szeretlek
benneteket!”, Kiss Attila pedig jelezte,
hogy az általa kapott elismerés nemcsak az
övé, hanem a tantestületet, a diákönkor-
mányzatot, a szülõket, a települési önkor-
mányzatot, az egyházközséget és a falu la-
kosságát egyaránt megilleti.

A megnyitó után a színpadon olyan elõadók sora gondoskodott a
hangulatról, mint a Magic of Music, az alapi Ten Dance tánccso-
port, Szega és Frédó, a dunaföldvári Löfan mazsorettcsoport, a
Geri Betli duó, Nagy Zsanett éneke, a dunaújvárosi Gárdonyi Gé-
za Általános Iskola tánccsoportja, a Jamila Hastánccsoport Ta-
másiból vagy az Abba Sisters.
A legkisebbeket arcfestés, légvár és körhinta várta, valamint a
mûsorban bohócok és varázsló is szórakoztatta õket. A bõséges
kínálatban így mindenki találhatott az ízlésének megfelelõ zenét.
A kultúra iránt érdeklõdõk igényeit az iskola könyvtárában meg-
rendezésre kerülõ kézmûves- és fényképkiállítás elégítette ki.
Aki anyagilag bírta, mindent beszerezhetett az árusoknál, a játé-
kokon át a ruhanemûkön keresztül a háztartási cikkekig, valamint
meg lehetett vásárolni a Start közmunkaprogram keretében Al-
sószentivánon megtermelt zöldségféléket is.
A tömeg éhségének csillapítására fõzõversenyt is meghirdettek a
szervezõk, valamint a közös faluvacsora biztosította, hogy senki
ne maradjon éhesen. A jól sikerült fesztivált tûzijáték, majd haj-
nalig tartó szabadtéri bál zárta.
Alsószentiván község képviselõ-testülete nevében ezúton is kö-
szönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik munkájukkal, ado-
mányaikkal a rendezvényt támogatták!

Kiss Attila
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Átrendszámozta

Vádemelési javaslattal zárták le a nyomo-
zást a sárbogárdi rendõrök egy 26 éves férfi
ellen, aki személygépkocsijára egy másik
autóhoz tartozó rendszámot szerelt fel.

A Sárbogárdi Rendõrkapitányság egyedi
azonosító jellel való visszaélés bûncselek-
mény megalapozott gyanúja miatt folyta-
tott eljárást O. Tibor ellen. A járõrök 2016.
április 3-án délután ellenõriztek egy Suzu-
ki típusú személygépjármûvet Sárkeresz-
túron, a Szent István utcában. A rendõrök
az intézkedéskor megállapították, hogy a
személyautó hatósági jelzése nem az álta-
luk ellenõrzött gépkocsihoz tartozik. A
járõrök a 26 éves sárkeresztúri lakost a
helyszínen elfogták és elõállították a Sár-
bogárdi Rendõrkapitányságra, majd gya-
núsítottként hallgatták ki. A férfi beismer-
te, hogy a forgalomból ideiglenesen kivont
személyautóra egy másik, azonos típusú

jármûrõl szerelte át a rendszámot, mivel
forgalomba visszahelyezés nélkül szerette
volna használni.
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság munka-
társai a napokban befejezték az ügyben
folytatott nyomozást. és a keletkezett ira-
tokat vádemelési javaslattal továbbították
az illetékes ügyészségre.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

Vádemelés
a juhász ellen

A Sárbogárdi Rendõrkapitányság sikkasz-
tás vétség elkövetésének megalapozott
gyanúja miatt folytatott büntetõeljárást
egy 46 éves férfi ellen. A juhászként dolgo-
zó helyi lakost azzal gyanúsítják a rend-
õrök, hogy 2016 májusa elõtt a rábízott
nyájból juhokat értékesített. A birkákat
élõ állatként, vagy feldolgozott hús formá-
jában, borért cserébe adta tovább. A rend-
õrök gyanúsítottként hallgatták ki a pász-
tort, és vádemelési javaslattal befejezték a
vele szemben folytatott nyomozást.

A Gilice közben ütközött

Közúti közlekedési baleset történt Sárbo-
gárdon, a Gilice közben 2016. augusztus
17-én éjszaka. Egy 40 éves paksi lakos a
Tompa Mihály utca felõl közlekedett, ami-
kor tisztázatlan körülmények között az út
melletti villanyoszlopnak ütközött. Az in-
tézkedõ rendõrök a gépjármû vezetõjével

szemben légalkoholmérõ készüléket al-
kalmaztak, ami pozitív értéket mutatott.
Az ügyben jármûvezetés ittas állapotban
bûncselekmény gyanúja miatt büntetõeljá-
rás indult a Sárbogárdi Rendõrkapitánysá-
gon.

Eltûnt lány lett meg

2016. augusztus 17-én a délelõtti órákban
a járõrök Sárkeresztúron a Sárkánytó ut-
cában ellenõriztek egy 13 éves székesfe-
hérvári lakost. A fiatal lányról az igazolta-
tás során megállapították, hogy ellene el-
tûnés miatt a Székesfehérvári Rendõrka-
pitányság személykörözést adott ki, mivel
engedély nélkül távozott a gondozási he-
lyérõl. Ezt követõen a fiatalt a Sárbogárdi
Rendõrkapitányságra elõállították a rend-
õrök, majd meghallgatását követõen az
egyik sárbogárdi gyerekotthonba szállítot-
ták.

Körözött ágotai lakos

A járõrök 2016. augusztus 18-án a kora
reggeli órákban Sárszentágotán, a Fehér-
vári úton igazoltattak egy 25 éves helyi la-
kost, melynek során megállapították, hogy
a Nagykanizsai Rendõrkapitányság a férfi
körözését rendelte el. A sárszentágotai la-
kost a rendõrök elfogták, a Sárbogárdi
Rendõrkapitányságra elõállították, majd
kihallgatását követõen szabadon bocsátot-
ták.

Szemetet öntött
az akácosba

Cecérõl a Bethlen Gábor utcából telefo-
nált a rendõrségre egy ott lakó, miszerint
szemtanúja volt annak, hogy egy férfi sze-
metét a közelben lévõ akácos fasorba ön-
tötte 2016. augusztus 19-én délután. Mivel
a szemetelõ férfire rászólt a bejelentõ, a
szemetét összeszedte, majd néhány száz
méterrel odébb ismét kiöntötte. Ekkor ér-
ték tetten a járõrök és fogták el a 49 éves
helyi lakost, akit a hulladékgazdálkodás
rendjének megsértése miatt hallgattak ki
gyanúsítottként a nyomozók. A helyszíni
szemle keretében a rendõrök gondoskod-
tak a hulladék elszállításáról.

Alkoholos szedresi

A járõrök Sárbogárdon, az Ady Endre
úton intézkedtek 2016. augusztus 20-án
egy szedresi lakossal szemben, aki sze-
mélyautóval közlekedett. Az igazoltatás
során alkalmazott alkoholszonda pozitív
eredményt mutatott, ezért a 28 éves férfit
további intézkedések miatt a Sárbogárd
Rendõrkapitányságra elõállították.

Sárbogárdi Rendõrkapitányság

KÉK HÍREK

Nagyméretû kazal égett a 63-as út mellett
A tûzjelzés augusztus 21-én, hajnali négy
óra elõtt érkezett, hogy Székesfehérvár
és Aba között, a 63-as út mellett ég egy
szalmakazal. A helyszínen még másnap
is tûzoltók biztosították, hogy a lángok
ne terjedjenek tovább a közelben lévõ
tarlóra.

Az ezer bálából álló kazalban körülbelül
hatszáz bála égett a székesfehérvári tûz-
oltók kiérkezésekor, a tûz azonban rövid
idõ alatt átterjedt a további bálákra is. A
kazal õrzése mindaddig szükséges, amíg
nem ég el, és az utómunkálatok során
megtörténhet a teljes eloltás.

Fotó: Simon Gyula tûzoltó hadnagy,
Székesfehérvári Hivatásos

Tûzoltó-parancsnokság

A KATASZTRÓFA-
VÉDELEM HÍREI
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Szeretnénk dolgozni,
de nem így

Tisztelt Bogárd és Vidéke szerkesztõség!

A 2016. augusztus 18-án megjelent Napló
c. állandó rovatukban írtakra („Állás van,
jelentkezõ nincs”) szeretnék reagálni.
Szeretném a munkavállalók oldaláról is
megismertetni a tényeket. Nézzük a helyi,
vagyis Sárbogárdon kínált állások körüli
helyzetet.
Jómagam is álláskeresõ vagyok. Az elmúlt
2,5 hónapban az áruházak weboldalain, ki-
rakatain megjelent álláshirdetéseket meg-
pályáztam, de van olyan cég, mely 6 hét
után sem méltatott válaszra, annak ellené-
re, hogy a hirdetés még aktív és valójában
keresik a munkavállalót. Mert ugye egy
nemleges válasz is válasz, csak ki kéne
mondani! A férjem elhelyezkedett egy na-
gyobb áruházban, ahol a felvétel – írd és
mondd – 5 hétig tartott, de tudomásom
van arról is, hogy volt, akinek ez 7 hetébe
telt. Tudjuk, hogy ez egy felgyorsult világ,
de kérem, mi tart ennyi ideig egy munka-
erõ felvételéhez?! A felvétel utáni munka-
kezdésnél szembesül a dolgozó azzal, hogy
adott esetben nincs cipõ, nadrág stb., amik
nélkül, ugye, a munkát valaki fel sem ve-
hetné. Na, sebaj, majd hozunk otthonról,
ha dolgozni szeretnénk. A munkáltató sok
esetben teljes szakmai hozzáértést, elhiva-
tottságot kér, de a bér ehhez viszonyítva
megalázó!
Ne menjünk el szó nélkül az útiköltség
mellett sem. Mi Pusztaegresen élünk,
amint tudjuk, Sárbogárdhoz tartozunk
közigazgatásilag. De csak ebben az eset-
ben. Hihetetlen lehetõséget adott ezzel a
törvényhozó a munkáltatóknak, elvéve a
pénzét a munkavállalóknak. Mert, ugye,
van egy helyi járatunk, amivel még olcsób-
ban megoldanám a bejárásomat (termé-
szetesen ezt sem fizeti a munkaadó), de
sajnos egy multi nem alkalmazkodik a

pusztaegresi menetrendhez. Így vagy vál-
lalom és bejárok autóval, havonta 21x30
km-t kifizethetek a saját zsebembõl, de vé-
gül is van munkahelyem, vagy munkanél-
küli leszek. Ezek a plusz kiadások mind
mind levonandók a fizetésbõl. A héten
több kisvállalkozót is megkerestem állást
keresve, akiknek az elsõ mondatuk az volt:
„Pusztaegresi? Bejárást nem fizetek!” Mi-
ért is fizetne, nem áll érdekében, a törvény
neki kedvez... A XXI. században 30 km
távolság emberek százaitól veszi el a lehe-
tõségeket és kényszeríti õket megalázó
helyzetekbe!
Székesfehérváron munkát vállalni innen
lehetetlenség, ha csak a buszjáratokat néz-
zük, és a munkaadónak sem érdeke busz-
bérletet fizetni, mikor helyben is van elég
álláskeresõ.
Nézzük a munkaerõ-közvetítõket és nem
helyi munkaadókat. A székesfehérvári ipa-
ri park nagy lehetõség – attól függ, honnan
nézzük. 9 hónapot sikerült dolgoznom
operátorként egy multi cégnél, aztán men-
tálisan, fizikailag kimerülve a felmondás
mellett döntöttem, sok más kollégámmal
együtt. Ezek olyan munkaadók, akik kipré-
selik a munkavállalókból az utolsó lehele-
tüket is. Ahol mindenkinek egyenneve
van, ez pedig a darabszám. Ahol 23 napo-
kat dolgozunk le, 2 pihenõvel, éhbérért.
Ahol megfenyegetnek, megaláznak, kirú-
gással és fegyelmivel érvelnek, ha már fizi-
kailag sem tudunk több túlórát vállalni.
Ahol mentálisan olyan nyomásnak van ki-
téve az ember, amit én magam sem hittem
volna el, ha meg nem tapasztalom. Ahol
belénk rúgnak, kihasználnak, mert az em-
bernek már nincs értéke. Mert, kérem, itt a
munkavállalónak csak kötelessége van,
joga semmi! A 8 órai kemény munka mel-

lett még utazhatunk 3 órát, hogy legyen
munkahelyünk.
A munkaerõ-közvetítõk is nagy bajban
vannak, mert a volt munkavállalóktól tud-
ják, hogy mi történik egy-egy ilyen gyár-
ban, és nem tudnak embereket toborozni.
Tõlem is megkérdezték: „Mondd már
meg, mi van ott bent, hogy folyamatosan
felmondanak az emberek?” Ezzel a men-
talitással elérik a munkaadók, hogy a bezá-
rást követõen rájuk rohad a mûanyaglakat
is.
Vegyük már tudomásul végre, hogy embe-
rekrõl beszélünk, nem állatokról! Normál
esetben az állatokkal sem bánnak úgy,
mint sok emberrel. Az emberek tûrik a
megaláztatást, a kiszolgáltatottságot,
hangjukat felemelni sem merik sokan,
mert félnek... félnek a következményektõl,
a munkahely elvesztésétõl, és szépen las-
san tönkremennek, mind mentálisan,
mind fizikailag. Mert nincs, aki melléjük
álljon. A levelem tartalma csak rövid
összefoglalása annak, ami ma a dolgozókat
érinti; ennek sokszorosáról lehetne beszél-
ni, és tenni ellene.
Ki kérdezi meg a munkavállalókat a felme-
rült problémáikról? Van a vezetõknek tu-
domásuk konkrét történésekrõl, vagy csak
hallomás alapján mondanak véleményt?
Ki áll melléjük, védve az érdekeiket? Én
magam szívesen vállalok egy nyilvános fó-
rumot, kisebb vagy nagyobb vállalatok,
vállalkozók vezetõivel. Öntsünk tiszta vi-
zet a pohárba!
Szóval szeretnénk dolgozni, de nem így, és
nem mindenáron!

Tisztelettel: Daláné Lõvei Erika

Erdélybe mennek az ágotai 7. osztályosok!
Az 2016-2017-es tanévre az EMMI által kiírt Határtalanul pá-
lyázaton a Sárszentágotai Általános Iskola 7. osztálya erdélyi
kirándulásra nyert támogatást. A „Trombita harsog, dob pe-
reg” címû pályázat az 1848-49-es forradalom nevezetes helyeit
tervezi felkeresni. Ezek: Arad, Piski, Déva, Fehéregyháza, Se-
gesvár, Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely. A tanulók és a szü-
lõk az utazással, kirándulással kapcsolatos tájékoztatást meg-
kapták, hamarosan még egy projektórával járulunk hozzá a ki-
rándulás elõkészítéséhez. Az erdélyi utazás költségeit az emlí-
tett pályázati összegbõl, a helyi önkormányzat támogatásával
és önerõbõl valósítjuk meg. 15 fõ 7. osztályos tanuló izgatottan
várja a szeptemberi erdélyi utat.

Nagyné Komjáti Ilona szervezõ tanár
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130 esztendõvel ezelõtt, az Eger címû hetilap 1886. augusztus
24-ei számában jelent meg az alábbi beszámoló. Az egri dalárda az év
augusztusában vett részt a Pécsen megrendezett dalárversenyen,
ahonnan aranyéremmel tértek haza. A fellobogózott különvonaton
utazó kórust már az odavezetõ útjukon megvendégelték a sárbogárdi
állomáson. A hazafelé vivõ útjukon pazar fogadtatásban volt részük. A
cikk nemcsak a bogárdiak szívélyes vendéglátásának állít emléket,
hanem az egykori mezõváros éledõ mûpártolásának is.

„Éljen Eger!” … E felkiáltás üdvözölt bennünket, midõn a pécsi
vonat berobogott a sárbogárdi pályaudvarba.

Mint mikor a kelõ nap egy hosszú méhesre veti elsõ sugárit, felzúg
minden egyes kaptár és az apró, fürge méhek egyszerre száz meg száz
nyíláson repülnek ki a harmatos rétre: úgy pattant fel egyszerre a sok
coupé ajtaja, ömlött ki rajta száz meg száz dalár. Egyik a friss levegõt
szívta, másik üdítõ után futkosott; a harmadik rész talán megemlé-
kezve a menet alkalmával itt történt kellemes meglepetésre, várta,
vajjon fog-e ismétlõdni? Sajnos, ezek csalódtak. Készült ugyan most is
meglepetés az egriek számára, de ezúttal csak is õk vehettek benne
részt.

Éliássy Imre barátunk, városunk egykori lakosa, jelenleg Sárbo-
gárd közszeretetben álló gyógyszerésze, ki ritka barátsággal az egész
dalkört egy kis pihenõre meghívta, kölcsönös üdvözlések után a ránk
várakozó fogatokhoz vezérelt, melyeken elhelyezkedvén, vidám han-
gulattal és egy kellemes kirándulás édes sejtelmeivel megindultunk a
város felé, hol a vendéglõ elõtt szép számú közönség már zenével várt
és fogadott bennünket. Itt, miután a sok próba, verseny és utazás foly-
tán megviselt hangszerünket egy hordó ser tarta’mával meglehetõsen
leporoztuk és helyrehoztuk, üdvözlõül elzengtük „jeligénket”. Majd
egy kevés pihenés után testületileg kivonultunk a város megtekinté-
sére. Nem láttunk sokat, de annál többet éreztünk. Éreztük, hogy az
õs Pannóniában magyar földön és magyarok közt vagyunk. Éheztük,
hogy minden házból, minden szívbõl az igazi és régi magyar barátság
és vendégszeretet melege sugárzik felénk. És ez nekünk elég volt. Sõt
keblünk hálás örömre gyuladt; minek az által adtunk kifejezést, hogy
szives házi gazdánk vendégszeretõ házához érkezvén, a kedves házi-
asszonynak, ki köré a hölgyek díszes koszorúja fûzõdött, néhány ma-
gyar dal eléneklése által szerenádét rögtönöztünk.

A város megtekintése után visszatértünk a vendéglõbe, hol már
terített asztal várakozott reánk. Jó is volt; mert mi csürés-tagadás
benne, nehányunknál az éhség már hangos riadót vert. Na de tettünk
is aztán olyan pusztítást a feltálalt ízletes magyar ételek közt, mint
hajdan Hunyadi és Kinizsi a törökök közt! Csakhogy a mi házigazdánk
legyõzhetetlen hadvezérnek mutatta be magát. Újabb és újabb ütege-
ket, csapatokat vezetett a harcztérre: az asztalra. Úgy, hogy mi, daczá-
ra a gyújtó zenének, daczára hírneves elnökünk és vezérünk lelkesítõ
szavainak, melyekkel bennünket a kivívott gyõzelmekért megjutal-
mazott és a jövõ harczokra tüzelt, mégis utoljára kénytelenek voltunk
békét kötni, és már csakis a békepohár üritgetésére szorítkoztunk.

Étkezés után egy, dalárokból alakult küldöttség vezetése mellett
megjelent a kedves háziasszony, környezve Sárbogárd és környéké-
nek szépei és ama lelkes egri hölgyektõl, kik jelenlétükkel pécsi sike-

reinkre oly lelkesitöleg hatottak, és azonnal megkezdõdött a táncz
folytatva többszörös „ujrával”. E közben csaknem az egész terem be-
telt a város és vidékének intelligencziájával. Táncz végével sorakoz-
tunk és „Jeligénk”, úgyszintén egy mû négyesnek eléneklésével mu-
tattuk be magunkat és mondtunk köszönetet a megtiszteltetésért. A
darab végén kitört lelkesültség lecsillapulta után elnökünk poharat
emelt és ismert ékesszólásával köszönté fel a sárbogárdiakat; mire a
város járásbirája: Décsey Lajos válaszolt és hasonló elokvenciával él-
tette az egrieket.

Ezt követte egy magyar egyveleg éneklése, melynek végén újabb
meglepetés várt reánk. Ugyanis szeretve tisztelt házigazdánk két szép
koszorúval és nagy halmaz virágbokrétával jelenvén meg közöttünk,
így szólott elnökeinkhez: „Barátaim, fogadjátok tõlem e koszorúkat”
… Többet nem bírt szólani. A túláradó öröm egészen elérzékenyité.
De annál többet beszéltek ama néma könyek, melyek sûrûn peregtek
alá a kezében tartott koszorúkra. Mindnyájunkat meghatott a tiszta
barátság eme gyöngéd nyilvánulása. Meghatottan tûztük fel keblünk-
re a nyújtott virágcsokrokat. Kapácsy Dezsõ alelnökünk pedig szintén
a meghatottság hangján mondott érte köszönetet, szépen kiemelvén,
hogy az egri dalkör, melyet a pécsi hölgyek megkoszorúztak, a jury
megaranyozott, most már fel is van virágozva és pedig olyan virággal,
melyen a legnemesebb barátság örömkönyei ragyognak drága gyön-
gyök gyanánt.

A közös öröm és lelkesültség ekkor a tetõpontra hágott. Dal,
toaszt, és táncz felváltva követék egymást; melyekrõl részletes képet
nyújtanom nemcsak nehéz, de hosszú is lenne.

Azt a kedves jelenetet azonban, mely ezután mulatságunkat oly
kellemesen fûszerezte, örömünket annyira hatványozta, mégis lehe-
tetlen mellõznöm. Hogy-hogy-nem, egyszer csak fellebbent a fátyol
ama titok felett, hogy Sárbogárd vidékének szép virágai közt egy „fü-
lemile” is lappang. Hasztalan iparkodott magát mint a szerény ibolya
a titok homályába burkolni; kutató szemek kifürkészték és napfényre
hozták. E kis bájos csalogány Gyõrffy Gizella õ nagysága volt. Mindjárt
az elsõ dal oly gyújtó hatást idézett elõ, hogy dalárdistáink kiragadták
a barna legények kezeibõl a hangszereket, hogy a többi dalt õk kísér-
hessék. És ha érdekes volt látni karnagyunkat: Pokorny Jánost,
Beleznay urat a hegedûvel, Rudassy urat a nagy bõgõvel, valóban
megkapó volt látni és hallani feledhetetlen fülemilénket, amint mo-
solygó ajkán méz gyanánt folyt, ömlött a szép ábrándos magyar dal.
Kitörõ „éljen!” és tapsvihar követte mindeniket. Úgy szerettük volna
még soká, nagyon soká hallani e bûvös dalt! De fájdalom! Az idõ már
nagyon lejárt; sõt a nap is nevet cserélt immár. A vendégek oszlani
kezdettek; „kis csalogányunk” is haza szállt kedves szüleivel.

Mi pedig fájlalva, hogy e kedves est oly hamar véget ért, hosszú és
szívélyes bucsuzás után szintén megindultunk a pályaházba, hová
szeretett házigazdánkon kivül többen elkísértek bennünket. Itt csak-
hamar bedübörgött a vonat. Aztán még egy „Isten hozzád”, még egy
baráti kézszoritás .... és egy éles fütty jelzé, hogy a vonat megindult,
melynek egyik osztályából újra és újra felhangzott e bucsuszó: „Éljen
Sárbogárd!”

P-o
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A kuckóról és
Atlantiszról

Nézem az öt-hat éves koromban készült fényképei-
met. Képtelenségnek tûnik, hogy ez ugyanaz a sze-
mélyiség, mint most vagyok, hatvan év elmúltával.
Pedig nincs kétségem afelõl, hogy ugyanaz. Túl érzé-
keny, elpityeredésre gyakran hajlamos, de máskor
nagyokat nevetõ, vidáman csivitelõ, nyílt szívû le-
ányka voltam, gyakran a társaság kedvence. Mely
utóbbi tényrõl nekem nem volt tudomásom, kortár-
sak késõbbi visszaemlékezéseibõl sejtettem meg.
Az egyik képen havas utcán vagyok látható, amint
emelem a szánkómat, a másik kezemmel pedig vi-
gyorogva intek annak, aki a képet készítette. Már
nem tudom, ki lehetett az. És itt jut eszembe a kuc-
kóm. A nagymamám lakásában ugyanis volt egy év-
százados búbos kemence. A konyha felé nyílott az aj-
taja, amelyen keresztül felfûtötték ezt a szekrény
nagyságú jószágot. Hogy mivel fûtötték? Nem tüze-
lõanyag-kereskedésben vásárolt, drága fûtõanyag-
gal, hanem a gazdálkodás hulladékaival. Hátul az
udvaron kazalban állt a szántóföldrõl behozott ku-
koricaszár. A puha háncsrészt lerágták az istállóban
az állatok, a vályúban ott maradtak a lemeztelení-
tett, sárga szárak. Úgy égtek a kemencében, hogy
csak úgy ropogott. Hát még a venyige, meg a csutka!
Mikor a nagymama a kaparóval kihúzta a hamut,
megtisztította a kemence gyomrát, az szinte izzott.
Jöhetett bele a fehér, lágy kenyértészta. Figyeltem
én, kíváncsi kislány, ahogy a nagymama hajnalban
dagasztotta, dagasztotta a tésztát. Sokáig tartott, jó
kis reggeli torna volt ez. Akkoriban az asszony rang-
ját az adta meg, hogy milyen kenyeret tud sütni. Egy
vekni öt kilót is nyomott, egész héten kitartott, puha,
jóízû maradt. És nálunk az volt a szokás, hogy min-
den unokának járt egy kis cipó. Ez az aranyos öreg-
asszony minden módon kedveskedett az utódoknak.
Sírtam is a temetésén, de nagyon.
De visszatérek a kuckóhoz. A kemence teste tudniil-
lik a falon keresztül átterpeszkedett a szobába. Ez
adta ott a meleget, nem volt szükség távfûtésre, föld
alatti vezetékekre, vagy gázkazánra. Egész télen ad-
ta a meleget szinte ingyen. Na és a kemence dombo-
rulata és a fal között létrejött egy drágalátos hézag, a
kislány ábrándozásainak, rejtõzködéseinek színhe-
lye. Volt ott egy kis bunda, egy kispárna és áldott me-
leg. Vannak, akik nem tudják, miért jó élni. Hát pél-
dául egy kuckó miatt. Oda behúztam magam, és él-
veztem azt, hogy szeretnek, gondoskodnak rólam és
jó itt nekem.
Az unokáim valószínûleg nem is tudják, mi az a kuc-
kó. Remélem, létezik valami a világon, ami megad-
hatja nekik az enyémhez hasonló élményt. Az okos-
telefon? A számítógép? Azt hiszem, ezek nem nyújt-
hatják az elrejtõzés, a minden oldalról való védett-
ség, a gondoskodás értékeit.
A régi görögök hitték, hogy valaha volt egy magas
kultúrájú világrész, az Atlantisz, amely lesüllyedt a
tenger fenekére. A mélytengeri kutatók azóta is ke-
resik, de nem találják. Atlantisz azonban nem a ten-
ger fenekén van, hanem a múltban, valahol az én
gyermekkorom vidékén. És végleg elsüllyedt.

L. A.

A pénz eltakarja Istent
Egy üzletember, akinek nagyon jól ment, minél több pénzt keresett, annál kö-
zönyösebb lett a hitében. Végül teljesen elmaradt az istentiszteletekrõl. Ekkor
felkereste egy idõsebb barátja.

A köszönés után egy fehér papírlapot tett az asztalra. A papíron egy szó állt.

– El tudod olvasni ezt a szót?

– Persze, az áll itt: ISTEN.

Erre a másik egy pénzérmét vett ki a zsebébõl, rátette a szóra, és újból megkér-
dezte:

– Még mindig el tudod olvasni, mi áll itt?

– Nem.

– Miért nem?

– Mert rajta van a pénzdarab.

Erre az öreg komolyan így szólt:

– Látod, a pénz gyakran eltakarhatja Istent elõlünk. Meggazdagodtál, és most
már nem látod Istent. Nem akarsz hozzá visszatérni?

Az alvó keresztyén
Peter von Burgos gróf egy napon olyan kimerülten jött haza a vadászatról, hogy
mielõtt a szobájába visszavonult volna pihenni, szolgáinak szigorúan azt paran-
csolta, hogy semmiképpen ne ébresszék fel. Nos, éppen ezen a napon halt meg
Aragóniai Alfonz király, mégpedig utód nélkül, és az azonnal összehívott váro-
si tanács elhatározta, hogy a koronát felkínálja Péter grófnak. Még aznap este
elküldtek hozzá két követet. A gróf szolgái azonban kötelességüknek tartották,
hogy engedelmeskedjenek uruk parancsának, és elküldték a követeket azzal,
hogy nekik szigorúan megparancsolta az uruk, hogy másnap reggelig semmi-
képpen ne költsék fel. A delegátus némileg bosszúsan tért vissza és jelentette a
dolgot a tanácsnak. A tanács ezután elhatározta, hogy a koronát egy másik fõ-
úrnak kínálja fel. Így szalasztotta el Péter gróf a koronát az alvása miatt. És mi-
lyen sokan fosztják meg magukat az örök élet jutalmától azzal, hogy a közöny, a
kényelem, vagy az evilági elfoglaltságok „álmát alusszák”! A mi Urunk Jézus
Krisztus azért engedte, hogy itt a Földön töviskoronát tegyenek a fejére, hogy
így szerezze meg számunkra az élet és igazság koronáját. Szenvedésével és ha-
lálával szerezte meg, és ingyen kegyelmébõl kínálja fel nekünk az örök üdvös-
séget, és hív küldötteinek szavaival, vagyis az Õ Igéje által. Aki még nem
fogadta az Úr Jézus által felkínált örök üdvösséget – mert nem akarja, hogy
szunnyadásából felébresszék –, jól teszi, ha nem halogatja, mert holnap már
késõ lehet.

Hilfe und Nahrung

Elrettentõ példa
Egyszer egy asszonyt tetten értek, mert az autóját túl nagy sebességgel vezette.
Amikor megállították a rendõrök, azt mondta, hogy a szabálytalanságot csu-
pán nevelési szándékból követte el, hogy a fiát megtanítsa arra, hogy soha ne
vezessen ilyen gyorsan.

A farizeusoknak és a törvénytudóknak hasonló problémáik voltak. Az Úr Jé-
zus keményen bírálta õket, mert mindkét csoportot közvetlen felelõsség ter-
helte a nép lesújtó lelki állapotáért. A törvényt hirdetõ Mózes leszármazottai-
ként felelõsek voltak a törvény értelmezéséért, annak betartásáért, hogy az
embereknek valódi, élõ kapcsolatuk legyen az Úrral (vö. 5Móz 10,12-13). De
õk a törvényt sajátosan értelmezték és alkalmazták. Nem azt gyakorolták, amit
prédikáltak. Amit tettek, az nem Istent, hanem saját magukat dicsérte. Az Úr
Jézus rávilágított valódi énjükre, és úgy jellemezte õket, mint bálványimádókat
és képmutató tanítókat: „…cselekedeteiket ne kövessétek, mert beszélnek
ugyan róla, de nem teszik” (Mt 23,3). Az Úr Jézus követésének gyakorlati pró-
bája nem abban mutatkozik meg, amit mondunk, hanem abban, ahogyan
élünk. Szolgáljanak számunkra példaképül az Úr Jézus gondolatai és cseleke-
detei, amelyek megmutatják a hozzá vezetõ utat.

M. Williams

Forrás: Vetés és Aratás Evangéliumi folyóirat 2011/2 49. évfolyam 2. szám
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BECSÖNGETNEK:
az iskolakezdés nehézségei

Itt-ott sárgulnak már a lombok, hûvösebbek a reggelek,
korábban sötétedik, lassan vége a gondtalan nyárnak.
Szélesre tárt kapukkal várják az iskolák diákjaikat, kö-
zöttük is leginkább az örök megújulást képviselõ elsõ
osztályosokat. A „kis” ovisokból „nagy” iskolások lesz-
nek.
Gyermeknek, szülõnek, pedagógusnak egyaránt okoz
némi szorongást az iskolakezdés, de sok örömöt is je-
lent, amennyiben jól döntöttek, és megfelelõ idõben tör-
tént a gyermek beiskolázása is.

Mit jelent az iskolaérettség?

Fejlõdése során a gyermek több, szakaszosan jól elkülöníthetõ
testi változáson megy keresztül. Hatéves kor körül a hosszú, csö-
ves csontok megnyúlása következtében hirtelen nagyon megnõ.
Fizikai ereje fokozódik, ami nélkülözhetetlen lesz a kitartó mun-
kához. Valamelyest csökken a gyermek mozgásigénye, de ez nem
azt jelenti, hogy nincs szüksége a friss levegõn való ugrándozásra,
mozgásra. Ellenkezõleg: tudatosan kell fizikai erõnlétét növelni.
Az iskolai elfoglaltságok fizikailag is nagyon fárasztóak, és ha a
gyermek fáradékony, teljesítményei is megsínylik ezt.
Tapasztalhatjuk az anatómiai változásokat a kéz fejlõdésében is.
A kéztõcsontok, a kéz ízületei ekkorra jelentõs fejlõdésen men-
nek át, ami lehetõvé teszi a finommotorika (mozgatás) kiteljese-
dését. Ez az alapja a folyóírás elsajátításának is. A motoros ügyes-
ség fokozza a gyermek önállóságát, egyedül tud öltözni, cipõfûzõt
kötni, barkácsolni, egyszerû, de igen hasznos munkákat végezni
stb., amellett terhelhetõbbé, kitartóbbá válik. Ezen tulajdonsá-
gok befolyásolják pszichés fejlõdését.
Kulcsszónak számít a beiskolázás és a sikeres iskolai elõmenetel
szempontjából a gyermek feladattudata és feladattartása. E tulaj-
donságok a fizikai alapok mellett egyfajta pszichés érettséget is je-
lentenek. Ez elsõsorban azt a motivációs szintet jelöli, mely a
megismerésre, az új ismeretek befogadására készteti a gyerme-
ket. A kíváncsiság minden életkorban alapvetõ emberi tulajdon-
ság, de kisiskoláskorban ez még inkább érvényesül.
A szabálytudat kialakulásával, a szabályok belsõvé válásával nõ a
gyermek fegyelmezettsége. A fegyelmezettség pedig növeli fi-
gyelmét, akaraterejét. Feladatvégzése során nincs már szüksége
állandó külsõ kontrollra, figyelmeztetésre. Megteremtõdnek az
önkontroll kialakulásának alapjai.

Új környezet, új problémák

Nagyon fontos a gyermek szociális érettsége. Mennyire képes egy
közösségbe beilleszkedni, a közösség szabályaihoz igazodni, tár-
saival való viszonyában milyen stratégiákat és taktikákat alkal-
maz, megtanult-e már bizonyos mértékig kompromisszumot köt-
ni?
Ezek a tulajdonságok alapvetõen befolyásolják a gyermek visel-
kedését, és egy új szituációban, új környezetben, többnyire isme-
retlen társaságban fokozottan érvényesülnek. Vannak, akik ural-
kodni próbálnak a többi gyermek fölött, míg mások teljesen alá-
rendelik magukat egyes társaiknak. Egyik véglet sem jó, és erre
különösen a pedagógusoknak kell odafigyelniük.
Akik nincsenek hozzászokva a közösséghez való igazodáshoz, az
esetleges konfliktus megfelelõ kezeléséhez (mert pl. nem jártak
óvodába, vagy csak rendszertelenül), azoknak komoly nehézsége-
ik támadhatnak.

Nehezen alkalmazkodó gyermekeknek mindig több problémájuk
adódik az iskolában is. A viselkedési, magatartási zavarok a leg-
szembetûnõbben zavarják az iskolai munkát. A gyakori negatív
értékelés, esetleges büntetés ellenállást, agressziót válthat ki a
gyermekbõl. Amennyiben ezt a problémát nem tudják megfelelõ-
en kezelni, komoly problémái lesznek a tananyag elsajátításában,
az iskolai elõmenetelben, és sikertelenné válhat.

Hozott tudással

Végül szóljunk az iskolakezdés és az iskolai elõmenetel talán
egyik legfontosabb elemérõl: ez a mentális érettség, a megfelelõ
tudásszint, melyre az iskolai tanulmányokat építeni lehet.
Sok gyermek tanulási problémája abból adódik, hogy nem volt
elegendõ az a tudás, mellyel az iskolát megkezdte. Az iskolai kö-
vetelményeket úgy alakították ki, hogy feltételeznek egyes isme-
retet, képességeket. A gyermeknek tudnia kell bizonyos mértékig
tájékozódni idõben és térben; birtokában kell lennie egyfajta ana-
litikus–szintetikus képességnek, megfelelõ verbális szintnek; is-
meretekkel kell rendelkeznie a számosság, a matematika terüle-
tén is. Ha ezek hiányoznak, és nem tudja pótolni õket, menthetet-
lenül lemarad.
Nagyon fontos, hogy a szülõk fokozott figyelemmel kövessék a
gyermek teljesítményeit, és észleljék a viselkedésében, magatar-
tásában megmutatkozó legkisebb változásokat. Ez ugyanis a leg-
jobb „mûszer”, mely rögtön jelzi, ha valami nincs rendben. Be-
szélgessenek rendszeresen a gyermekkel, hogy elmondhassa, ki-
beszélhesse problémáit, sikereit, új baráti kapcsolataiban adódó
konfliktusait, örömeit.
Ha a szülõk negatív változást észlelnek, beszéljék meg a teendõ-
ket a pedagógussal, az iskolapszichológussal, vagy forduljanak
más szakemberhez, aki az adott területen mûködõ nevelési ta-
nácsadóban dolgozik.
Ma még kevesen veszik igénybe a nevelési tanácsadást, szinte csak
akkor, amikor a probléma már kialakult, és kezelése nehéz. Nem
kellene szégyellni, ha valaki szakembertõl kér tanácsot, hiszen a
gyermek érdekében történik. Mindenki ugyanazért a célért, a
gyermek sikeres elõmeneteléért tevékenykedik.

Szerzõ: Adorján Katalin gyógypedagógus, pszichológus

Forrás: www.vital.hu
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Paradicsomleves
gazdagon

Hozzávalók 4-6 személyre: néhány evõka-
nál olaj, 1 nagy vöröshagyma, 50 dkg csir-
kemellfilé, 3 sárgarépa, 2 petrezselyem-
gyökér, só, frissen õrölt bors, 1 kis csokor
petrezselyemzöld, 1 púpozott evõkanál
liszt + a galuskához, 1 l paradicsomlé,
1-1,5 l víz, 1 húsleveskocka, 1 tojás.

A zöldségféléket megtisztítjuk, a petrezse-
lyemzöldet felaprítjuk. A hagymát apró
kockákra, a sárgarépát és a petrezselymet
1/2 cm-es karikákra, a húst falatnyi dara-
bokra vágjuk. Az olajat felhevítjük, a hagy-
mát és a húst pirítani kezdjük rajta, majd
pár perc elteltével hozzáadjuk a felkariká-
zott zöldségeket is. Sózzuk, borsozzuk,
meghintjük a petrezselyemzölddel, és le-
fedve, kis lángon kb. 30 percig pároljuk.
Megszórjuk a liszttel, rövid ideig pirítjuk,
majd felöntjük a paradicsomlével és a víz-
zel – a víz mennyisége a paradicsomlé sû-
rûségétõl függ. Beletesszük a leveskockát,
felforraljuk, és kis lángon készre fõzzük.
Közben a tojásból a liszttel és pici sóval
galuskatésztát készítünk, amit a fövõ le-
vesbe szaggatunk. Néhány percig fõzzük,
végül tálaljuk.

Csirkemellsonka

50 dkg csirkemellfilé, 1 gerezd zúzott fok-
hagyma, só, õrölt bors, 1 teáskanál mor-
zsolt majoránna, 1/2 teáskanál õrölt pi-
rospaprika, 1 nagy marék pirított vörös-
hagyma, olaj, õrölt pirospaprika.
40 dkg csirkemellet felkockázunk és késes
aprítóval, vagy húsdarálóval ledaráljuk.
Hozzáadjuk a fûszereket és krémesre, pé-
pesre keverjük. A maradék húst kisebb
kockákra vágjuk, és a kétféle hagymával

együtt a masszába forgatjuk. Nagyobb da-
rab sütõpapírt bevizezünk, majd kinyom-
kodjuk belõle a vizet, így rugalmassá válik.
Kiterítjük, rászedjük a húst, és a sütõpapír
segítségével feltekerjük, majd a végeit le-
zárva addig tekerjük, amíg szoros hengert
nem kapunk. Alufóliába csavarjuk és tûz-
álló tálba tesszük. Melléöntünk kb. 1 dl vi-
zet, és 130 fokos sütõben 1 óráig pároljuk.
Ezután kihûtjük, eltávolítjuk a fóliát és a
sütõpapírt, majd olajjal átkenjük – az olaj-
ba tehetünk õrölt pirospaprikát, zöldfû-
szert, borsot is. Hûtõben tároljuk.

Diós, aszalt szilvás rétes

Hozzávalók a vajas tésztához: 5 dkg rétes-
liszt, 12,5 dkg vaj; az élesztõs tésztához: 20
dkg finomliszt, 1 dl langyos tej, 1,25 dkg
élesztõ, 3 dkg cukor, 1,5 tojássárgája, 1/2
kávéskanál só; a kenéshez: 1/2 tojásfehér-
je; a töltelékhez: 40 dkg darált dió, 10 dkg
felaprított aszalt szilva, 5 dkg felezett cse-
mege mazsola, 1 teáskanál õrölt fahéj, 1
nagy citrom, 30 dkg méz, 1/2 dl víz, 1/2 dl
citromlé, 3,5 tojásfehérje, 1 csipet só, 1,5
dkg háztartási keksz darálva; a tálalás-
hoz: porcukor.

A töltelékhez a diót összevegyítjük a fahéj-
jal, a citrom lereszelt héjával, az aszalt szil-
vával és a mazsolával. A mézet összeforral-
juk a vízzel és a citromlével, még forrón a
dióra öntjük, alaposan összedolgozzuk,
majd kihûtjük. A tojásfehérjét a sóval hab-
bá verjük és összeforgatjuk a töltelékkel. A
vajas tésztához a vajat felkockázzuk, össze-
gyúrjuk a rétesliszttel, majd tenyérnyi mé-
retûre és téglalap alakúra formázzuk. Fóli-
ába csomagolva hûtõbe tesszük. Az élesz-
tõs tésztához tálba szórjuk a liszt felét, 1
dkg cukrot és az élesztõt, majd a tejjel si-
mára keverjük és letakarva felfuttatjuk. A

többi liszthez adjuk a maradék cukrot, a
sót, a tojássárgáját, és az élesztõvel együtt
lágy tésztává gyúrjuk. 1/2 órát letakarva
kelesztjük, majd lehûtjük. Lisztezett felü-
leten kisujjnyi vastag téglalappá nyújtjuk, a
közepére helyezzük a vajas tömböt, min-
den irányból ráhajtjuk az élesztõs tésztát,
majd kb. 1/2 cm vastagra és közel négyzet
alakúra nyújtjuk. Képzeletben függõlege-
sen 3 egyenlõ részre osztjuk, a bal oldali
tésztasávot behajtjuk a tészta 2/3-áig, majd
az egészet befedjük a jobb oldali tésztasáv-
val, azaz háromba hajtjuk. Folpackba cso-
magolva 20 percig hûtõben pihentetjük.
Ezután a tésztát a korábbi hajtogatáshoz
képest, az óramutató járásával megegye-
zõen 90 fokkal elforgatva tesszük a liszte-
zett deszkára, és ismét négyzetes alakúra
és 1/2 cm vastagra nyújtjuk. A tésztát 4
egyenlõ, függõleges sávra osztjuk, balról,

majd jobbról középre hajtjuk, ezután bal-
ról ráhajtjuk a mellette lévõre (ez a dupla
hajtogatás). Megint 20 percet hûtjük. Az
elõbbi mûveletet megismételjük, majd is-
mét hûtjük 20 percet. A tésztát 2-3 mm-es
téglalappá nyújtjuk, majd konyharuhára
fektetjük úgy, hogy a hosszabbik oldala le-
gyen felénk. 10 cm széles sávban ráhintjük
a kekszmorzsát, de felõlünk, illetve jobbról
és balról is 3 cm szélességben üresen hagy-
juk a tészta széleit. A tölteléket a beszórt
részre kanalazzuk, majd jobbról és balról
ráhajtjuk a széleket. A konyharuha segít-
ségével felgöngyöljük, és úgy, hogy a hajtás
alul legyen, sütõpapírral bélelt tepsire he-
lyezzük (átlósan vagy meghajlítva), és 20
perc kelesztés után a tetejét megkenjük a
lágy habbá vert tojásfehérjével. A rétest a
sütõnek alulról a 2. rácsára téve 200 fokon
5 percig hõlégkeveréssel, majd 180 fokon
további kb. 25 perc alatt aranybarnára süt-
jük. Ha langyosra hûlt, felszeleteljük, a te-
tejét meghintjük porcukorral, és tálaljuk.

NAGYMAMA RECEPTJEI
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Tízgólos teljesítmény
Rémálom a Táncsics utcában

Sárbogárd–Mór 0–6 (0–4)

Sárbogárd: Deák M. – Gráczer G., Laták B., Kõkuti T., Hegedüs
Gy., Lajtos A., Gráczer B., Boros B., Horváth Á., Vámosi D., Sza-
bó Sz.

Csere: Gráczer Bálint, Varga T., Nagy Á., Rauf R., Demeter D., Si-
mon Cs.

Edzõ: Gracza Tibor.

Mór: Kiss M. – Cseh A., Végvári Á., Handl Sz., Tar B., Kaszás K.,
Meggyes D., Klémán M., Osgyán M., Mayer D., Gál D.

Az elsõ 20 perc a két tizenhatos között játszadozással és enyhe
móri fölénnyel telt el. A 22. percben bal oldali szögletrúgást vé-
geztek el a vendégek. A belõtt labdát Végvári Á. a védõk között
felugorva 3 méterrõl a bal alsó sarokba fejelte, 0–1. Továbbra is a
vendégek akarata érvényesült, és a 30. percben ismét Végvári Á.
volt eredményes; Gráczer G. hibáját kihasználva 6 méterrõl Deák
M. mellett a kapuba lõtt, 0–2. A második gól sokkhatása alatt lévõ
hazaiak védelme nem tudott felszabadítani a 32. percben. A jobb
oldalról középre szálló labdát Meggyes D. – a védelem asszisztá-
lása mellett – a kapu bal oldalába lõtte, 0–3. A magabiztos vezetés
tudatában a vendégek birtokolták a labdát, a hazaiak erõtlen,
gyenge támadásai nem jelentettek veszélyt. A 40. percben Kaszás
K. jobb oldalról átívelt labdáját Handl Sz. Hegedüs Gy. mellett
elhúzta, és a védõ buktatta. A megítélt büntetõt Tar B. a bal felsõ
sarokba bombázta, 0–4.

A második félidõben a Mór csapata könnyed játékkal továbbra is
fölényben játszott. A hazaiak erõtlen és pontatlan játékát hûen
tükrözte, hogy Kiss M., a móri kapus a tizenkettedik mezõnyjáté-
kosként vett részt a játékban. A 80. percben Varga T. elveszítette
a labdát a 16-os elõtt. Mayer D. a megszerzett labdát Deák M.
mellett a bal alsó sarokba lõtte, 0–5. Még nem volt vége a hazaiak
vesszõfutásának, mert a 88. percben Meggyes D. beívelését Pajor
M. I. a kapuba fejelte, 0–6.

A Sárbogárd súlyos védelmi hibáit kihasználva ilyen arányban is
megérdemelt gyõzelmet aratott Mór csapata.

Zsilovics mesterhármasa

Seregélyes–Sárbogárd II. 4–1 (2–0)

Seregélyes: Ács R. – Rácz G., Györe R., Druzsin M., Puszta A.,
Nagy B., Miklós K., Németh L., Szurovcsják L., Princz R., Zsilo-
vics D.
Csere: Benczik A., Benczik Cs., Dezsõ P., Imre Zs., Rapai I.,
Szurovcsják N.
Sárbogárd II.: Szopori G. – Nagy T., Berta J., Juhász G. Kacz S.,
Somogyi L., Bartók Z., Huszár D., Szakács S., Vámosi G., Rigó L.
Csere: Brúzsa S. P., Gazló D., Mádi L., Krajcsovics P., Dombi Z.,
Halasi G.
Edzõ: Pajor László.
Már a 7. percben kihasználták a hazaiak a védelem bizonytalansá-
gát és Zsilovics D. megszerezte a vezetést, 1–0. A 39. percben a vé-
delem figyelmetlensége büntetõhöz juttatta a Seregélyes csapa-
tát. Zsilovics D. magabiztosan értékesítette a 11-est, 2–0. A máso-
dik félidõben az eredmény javítása érdekében a Sárbogárd II. ki-
támadott. Ezt kihasználva az 54. percben egy kontratámadásból
Zsilovics D. volt eredményes, 3–0. A 87. percben Szurovjcsák L.
büntetõbõl szerzett góljával tovább növelte a hazai elõnyt, 4–0. A
mérkõzés utolsó percében szerzett vendéggól már csak szépség-
tapasz volt az eredmény kozmetikázásában. Huszár D. büntetõ-
bõl szerzett góljával 4–1. A gyorsabb, pontosabb játékot játszó
hazaiak gyõzelme nem forgott veszélyben.

A hétvége sportmûsora:

2016. augusztus 27. (szombat)

10 óra: Sárbogárd U19–Mezõfalva U19 (Sárszentmiklós)
17 óra: Besnyõ–Sárbogárd II. (Besnyõ)
17 óra: Kisláng Ö.F.–Sárbogárd Ö.F. (Kisláng)

2016. augusztus 28. (vasárnap)

17 óra: Sárbogárd–Mezõfalva (Sárszentmiklós)

Szántó Gáspár

Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖR-
ZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRE-
SEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O
05-ös csatornán, a 93 Mhz-es frekvencián, valamint az LRT-
COM hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frek-
vencián 0–24 óráig.

***

A Bogárdi TV és a hirdetésfelvétel a szerkesztõségben mû-
ködik, melynek elérhetõségei: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12.,
tel.: 06 (25) 508 900, e-mail: bogardesvideke @gmail.com, nyit-
va: H–P 8–17 (nyáron 8–16). Mûsoraink megtekinthetõk
internetes oldalunkon keresztül is (www.bogardesvideke.hu).
Hírekrõl, eseményekrõl a Bogárdi TV futószövegében és a Hír-
ház 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.

A következõ idõszakban térségünk idõjárását a Közép-Európa
északi része felett kialakult, lassan kelet felé elmozduló anticik-
lon, illetve az anticiklon nyugati oldalán, az atlanti-óceáni ciklo-
nokkal közös áramlási rendszerben a kontinens nyugati és kö-
zépsõ részei fölé sodródó, nagy mennyiségû, forró, szubtrópusi
levegõ alakítja. Ezért hazánkban a következõ napokban fokoza-
tos felmelegedés várható: meleg, nyári idõ, a hétvégén és a jövõ
hét elsõ napjaiban országos kánikulával. Emellett kevés felhõre,
száraz idõre számíthatunk mérsékelt légmozgással. A száraz le-
vegõnek, és a már kicsit hosszabb éjszakáknak köszönhetõen a
nappali hõség után éjjel, hajnalban kellemesen felfrissül az idõ.

www.metnet.hu

HETI IDÕJÁRÁS
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Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb

médiafigyelõje, az

»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.

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

Email: ugyfelkapcsolat@observer.hu

Augusztus 20. „Rio-kupa”

Kiváló idõ, nagyszerû hangulat és jó mér-
kõzések – ezek jellemezték az augusztus
20-ai „Rio-kupa” névre elkeresztelt, mû-
füves labdarúgótornát. A délelõtt fél 11-
kor kezdõdõ versengésre 5 csapat adta le a
nevezését. Az eredetileg 8 csapatosra kiírt
kupát így a szervezõk körmérkõzéses
rendszerben bonyolították le, valamint a
mérkõzések játékidejének hosszát is fel-
jebb emelték 2x15 percre.
A teljes elsõ kör után a Sárbogárd LSC, az
Izomventilátor és a Szenvedély csapatai is
3 ponttal álltak. A 2. körben a Gráczer fa-
mília összes tagját felvonultató Izomven-
tilátorok magabiztosan verték a sárbogár-
diakat, illetve egy körrel késõbb a Szenve-
dély csapatát is. Így egy fordulóval a vége
elõtt már ismert volt a bajnok. A dobogó
maradék két foka pedig az utolsó forduló-
ban dõlt el, ahol a Bór József vezette Sár-
bogárd könnyedén verte a több sebbõl is
vérzõ Szenvedélyt. A tornán a 4. helyre a
Thug Team ért oda, míg az üldözõ szere-
pét most a Pujaro FC csapata volt kényte-
len betölteni. A mérkõzések után büntetõ-

lövõ-verseny vette kezdetét. A nagy csatá-
ban Bór József diadalmaskodott, legyõzve
a döntõben Gábris Tibort és Pajor Tamást.
A csapatok az esemény végén kupa, érem
és oklevél formájában kapták meg elisme-
résüket a tornán mutatott teljesítményük
alapján. Külön díjazták a torna legjobb já-
tékosát, Emperger Bencét az Izomventilá-
tor csapatából. A torna legjobb kapusának
Kéri Donátot, a Szenvedély BFC hálóõrét
választották. A gólkirály a Sárbogárd LSC
játékosa, Koncz Károly lett 14 találattal.
Köszönjük mindenkinek a részvételt, és
gratulálunk az elért eredményekhez!

A torna végeredménye

Mérkõzések:

Pujaro – Izomventilátor 4-6
Thug Team – Sárbogárd LSC 1-5
Szenvedély – Pujaro 6-1
Izomventilátor – Sárbogárd LSC 4-1
Szenvedély – Thug Team 6-4
Pujaro – Sárbogárd LSC 2-17
Izomventilátor – Szenvedély 3-1
Thug Team – Pujaro 5-3
Sárb. LSC – Szenvedély 7-3
Izomventilátor – Thug Team 5-2

Rehák Tamás
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GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA.
06 30 440 5790

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

SÁRBOGÁRDON, ASZTALOS UTCÁBAN
CSALÁDI HÁZ ELADÓ. 06 70 513 3360

BALATONVILÁGOSON NYARALÓ ELADÓ.
06 30 534 0007

SÁRBOGÁRDON VAGYONÕRÖKET KERESEK.
06 70 390 3900

ELADÓK folyamatosan használt,
kiválóan kezelt BOROSHORDÓK

50 literestõl 500 literesig. 06 30 520 6771

FIATAL PÁR (gyermek nélkül) ALBÉRLETET KERES
az Ady-lakótelepen, hosszú távra. 06 30 951 3367

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható! 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

Sáregresen családi ház eladó 06 (30) 388 6683

Vegyes pirosbor eladó. 06 (20) 518 0351

Házvezetõnõt keresek Sárbogárd és közvetlen környékérõl. Kiskorú
gyermek nincs. Fényképes önéletrajzokat várom: gtrfelni@gmail.com
vagy érdeklõdni: +36 (70) 363 6325

Választási malacok eladók. 06 (20) 367 2785

Albérlet kiadó családi házban. 06 (30) 532 6170

Két és félszobás, gázfûtéses családi ház Rétszilason, 6.300 m2 kerttel
eladó. Irányár: 3.800.000 Ft. 06 (30) 342 8281, 06 (30) 6085 023

Pálinkafõzetõk figyelem! Az abai szeszfõzde megkezdte mûködését,
várja régi és új megrendelõit. 06 (30) 927 5627

Villamosipari végzettséggel, jogosítvánnyal, érettségivel rendelkezõ
munkaerõt keresek. Visszahívom: 06 (30) 5651 669

APRÓHIRDETÉSEK

A székesfehérvári FEVITA HUNGARY ZRT.
(zöldségfeldolgozó) munkatársakat keres

BETANÍTOTT MUNKÁRA
Amit várunk:
– 1 évnél nem régebbi tüdõszûrõ eredmény
– változó munkarend vállalása, amely: jellemzõen folyamatos, 3 mûszakos,
napi 8 órás
Amit kínálunk:
– bejelentett munkaviszony, törvényes foglalkoztatás
– versenyképes bruttó alapbér + 30 %-os mûszakpótlék (18.00-06.00
óra között)
– 8000 Ft-os Erzsébet-utalvány (már a próbaidõre is a feltételek teljesülé-
sekor)
– ingyenes dolgozói buszjárat (Mezõszentgyörgy és Nagylók irányából)
– 100 %-os közlekedési költségtérítés (közigazgatási határon kívül)
– munkaruha
– alapbéren felül havonta emelkedõ bónusz azoknak, akik nem hiányoznak
a munkából
– alapbéren felül havonta emelkedõ jelenléti bónusz

1. teljes ledolgozott hó után + 10 %
2. teljes ledolgozott hó után + 15 %
3. teljes ledolgozott hó után + 20 %
4. teljes ledolgozott hótól + 30 %

A munkavégzés helye: Székesfehérvár, Raktár út 1.
Érdeklõdni, jelentkezni a 06 (22) 512 824-es és

06 (22) 512 825-ös számon, vagy önéletrajz megküldésével
a hr@fevita.hu e-mail-címre lehet.

FEVITA Hungary Zrt.
Tradicionális élelmiszer-feldolgozással foglalkozó,

100 %-os magyar tulajdonban levõ társaság
keres munkatársat

TARGONCAVEZETÕ
munkakörbe 3 mûszakos munkarendben,

munkaidõkeretben történõ munkavégzésre
Feladatok:
– Vezetõüléses targoncával történõ anyagmozgatás, közlekedés,

fagyasztott áru rakodása, gyártóvonalak anyagellátása elõírt ciklusidõ
betartásával

– Rakatok ki- és betárolása polcozott raktárban, munkavégzés
a -25 Celsius fokos termekben is

– Hulladékgyûjtõ konténerek ürítése
Elvárások:
– Érvényes OKJ-s bizonyítvány és targoncavezetõi engedély

vezetõüléses targoncára
– 1 évnél nem régebbi tüdõszûrõs eredmény
– Megbízhatóság, önállóság, rugalmasság
– Kiemelten fontos a pontos, precíz munkavégzés
Elõny:
– Gyalogkíséretû targoncavezetõi engedély, traktor és Manitou vezetõi

engedély
– Élelmiszeripari cégnél, hasonló munkakörben szerzett gyakorlat
Juttatások:
– Versenyképes bér
– Emelt mûszakpótlék és hétvégi munkavégzés díjazása folyamatos

mûszak esetén
Munkavégzés helye: Székesfehérvár

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklõdését,
küldje el fényképes önéletrajzát az allaskereses@fevita.hu,

vagy a hr@fevita.hu e-mail-címre.

SÁRBOGÁRDI MÁRKASZERVIZ

adminisztratív feladatok ellátására
mûszaki végzettséggel rendelkezõ
FIATAL MUNKATÁRSAT keres.

Fényképes önéletrajzokat
az palyazat@suzukibarta.hu e-mail-címre várjuk.
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FELHÍVÁS
az elsõ alkalommal

megrendezésre kerülõ

„A FALU ASZTALA – KERÉKPÁROS NAP”
rendezvényen való részvételre.

Idõpont: 2016. szeptember 10.
(esõnap: 2016. szeptember 17.)

Program

Töbörzsök Általános Iskola – regisztráció;
9.00–9.30 ünnepélyes megnyitó, indulás;
10.00–11.00 Nagyhörcsök – kerékpáros ügyességi verseny;
11.30–12.30 Sárhatvan, klub – helyi termékek bemutatója, néptánc, kó-
rus;
13.00–14.30 Örspuszta, horgászcentrum – KRESZ-teszt vetélkedõ;
15.30–18.00 Sárbogárd, Ifjúsági park – oklevelek átadása, habfürdõzés a
tûzoltóság közremûködésével, a Shadows 64 Memorian Band mûsora.
Nevezni legkésõbb 2016. augusztus 31-éig lehetséges a
fodoresmolnar@bogard.hu e-mail-címen, a 06 (25) 467 980-as telefo-
non/faxon név, telefonszám és e-mail-cím megjelölésével.
14 éven aluli gyermekek csak szülõi részvétel mellett indulhatnak.
A rendezvényen csak a KRESZ-elõírásoknak megfelelõen felszerelt kerék-
párral és öltözettel lehet részt venni (láthatósági mellény, fejvédõ sisak
stb.). Elõzetes nevezés nélkül az indulás nem lehetséges. Az útvonalat a
Sárbogárdi Rendõrkapitányság biztosítja. Egészségügyi ellátásról gondos-
kodunk. A túrán mûszaki segélykocsi rendelkezésre áll. A rendezvény elõírt
fegyelmét megsértõk cselekedetéért nem vállalunk felelõsséget!

A Mozdulj a Városért Egyesület vezetõsége
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Tour de FranceTour de France
bogárdibogárdi

„versenyzõkkel”„versenyzõkkel”
30 éve30 éve

Írás a 4-5. oldalon.

Arapapagájjal a vállán tett sétát egy turista egy történelmi kisvá-
rosban. A nem mindennapi házi kedvencet megörökítettem Ol-
vasóinknak. A madár karmaival és csõrével kapaszkodva egyen-
súlyozott gazdája karján, amíg a fotót készítettem. HKV

Tollas háziállatTollas háziállat


