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A munka gyümölcseA munka gyümölcse

Írás a 8-9. oldalon.
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Reményik Sándor:
Mindennapi kenyér

Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,
Nem cifraság a szûrön,
Nem sujtás a magyarkán,
Nem hívságos ünnepi lobogó,
Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,
Nem pompázom, de szükséges vagyok.

(Írásunk a 6. oldalon.)

Írás a 2-3. oldalon.
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IDÕUTAZÁS RUHÁBAN
Mátyás király lábainál reneszánsz társaság gyülekezik Székesfehérvár szívében. Egy kõbe vésett kor elevenedik meg a
Csizmadia–Szeless család ötlete és keze nyomán. Csizmadia László a fegyvereket adja az élõ díszlethez, testvére,
Márta a ruhákat és kiegészítõket igazgatja a jelentkezõkön, Márta fia, Szeless Péter élesíti a modern fotóapparátot,
édesapja, Szeless András pedig az adminisztrációban segédkezik. A sétálóutcán járó-kelõ emberek, családok tér-
hetnek be e reneszánsz öltözõbe átlényegülni, és megörökíteni a különleges pillanatokat.

– Mennyi öltözékkel, holmival költöztetek
a Mátyás-szobor közelébe?
Csizmadia László: – Jelenleg több mint
100 ruha van, de ez csak egy része az arze-
nálnak, mert mindig a rendelkezésre álló
hely alapján döntjük el, melyik ruhákat
hozzuk el.
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Nemcsak ruhákról, hanem öltözetrõl, viseletrõl beszélünk, hiszen
tartozékokkal, ékszerekkel, kiegészítõkkel is fel vannak szerelve
ezek a ruhák.
– Úgy vettem észre, hogy nagyon rutinosan mûködik együtt a csa-
pat, pillanatok alatt felöltöztetitek a jelentkezõket.
– Eléggé összeszokottak vagyunk, évek óta csináljuk ezt. A ne-
vünkrõl érdemes egy szót ejteni: Jövõnk Kincse a Múltunk Test-
vérszövetség vagyunk. Ez kifejezi a filozófiánkat, hiszen a ma-
gyarság múltjában rengeteg feltáratlan kulturális és történelmi
tartalék van megítélésünk szerint, a testvérszövetség pedig úgy ér-
tendõ, hogy mi biológiailag is testvérek vagyunk Csizmadia Márta
textilmûvésszel, aki a ruhákat készíti.

Én a fegyvermester vagyok, a kiegészítõként használt fegyvereket
készítem. A számszeríjak, íjak mûködõképesek, hiszen íjászattal
is foglalkozom régóta folyamatosan. Szeless Zsuzsi, Márti nagylá-
nya a stylistunk, Péter a profi fotósunk. Muszáj gyorsan dolgozni,
hiszen ha hosszú ideig kell várni egy beöltözésre, akkor a családok
szétszélednek. Babaruhától kezdve mindenféle méret van. Idõ-
utazás ez a ruhák segítségével: egy régebbi történelmi korba vá-
ratlanul visszacsöppenhet egy család a ruhák által.

– A székesfehérvári meghívás régi
kapcsolatnak köszönhetõ?
– Székesfehérvárra nehezen törtünk
be, de most sikerült. Szép történelmi
helyszín a Mátyás-emlékmû, ahol
most öltöztetünk. Márti kapcsolat-
rendszerén keresztül sikerült ide el-
jutni. Nagyon népszerû a progra-
munk, szeretik az emberek, úgyhogy
remélhetõleg több meghívást ka-
punk ide ezután.
– Ejtsünk szót arról is, mióta mû-
ködik a szövetség.
– Ezzel az elnevezéssel, ebben a for-
mában körülbelül 5 éve. A ruhavar-
rás, fegyverkészítés sokkal régebbre
nyúlik vissza. Nekem gyerekkori
szenvedélyem a fegyverkészítés;

most nyugdíjasként kicsit visszatérek a gyerekkori énemhez. Csak
most már sokkal jobb minõségû fegyvereket tudok készíteni! A
közönségtõl sose szedünk pénzt, olyan meghívásoknak tudunk
csak eleget tenni, ahol a rendezõ szervek kifizetik a gázsinkat.
– Jó visszajelzés az érdeklõdõk sokasága, akiknek se szeri, se
száma. Van-e visszajelzés, ami nektek is fontos, hogy ezt érdemes
csinálni?
– Lélekemelõ, hogy sikerül olyat csinálni, ami az embereknek
örömet okoz, köthetõ a magyar történelmi múltunkhoz, aminek
részeseivé tudjuk tenni õket is. Két hölgy beszélgetésének voltam
fültanúja; egyikük azt mondta: „Olyan jó érzés ezekben a ruhák-
ban lenni, mert érzem, hogy minden részletét szeretettel készítet-
ték.” Kell ennél több?

Hargitai–Kiss Virág
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Szent István ünnepe Sárbogárdon

Kivételesen nem az ünnep napján, hanem
augusztus 19-én emlékezett a város állam-
alapítónkra, Szent István királyra.

A Himnuszt eléneklését követõen a
Huszics Vendel Kórus tisztelgett Szent Ist-
ván alakja elõtt Erkel Ferenc Napköszön-
tõjével, majd a kitüntetetteknek ajánlották
Kodály Zoltán Köszöntõjét.

Dr. Sükösd Tamás polgármester beszédé-
ben hangsúlyozta, idézve Magyarország
Alaptörvényébõl: – Büszkék vagyunk arra,
hogy Szent István 1000 évvel ezelõtt szilárd
alapokra helyezte az államot, és hazánkat
a keresztény Európa részévé tette. Büsz-
kék vagyunk az országunk megmaradásá-
ért, szabadságáért, függetlenségéért küz-
dõ hõseinkre, a magyar emberek nagysze-
rû szellemi alkotásaira. Vállaljuk, hogy
ápoljuk értékeinket hagyományainak, vé-
delmezzük az utánunk jövõk életfeltétele-
it. Hisszük, hogy nemzeti kultúránk gaz-
dag hozzájárulás az európai egység sokszí-
nûségéhez. Fontos az együvé tartozás, a
nemzettudat – ez az üzenete a délelõtt
Sárszentmiklóson tartott ökumenikus is-
tentiszteletnek is. Fontos megemlékezni a
múlt dicsõ eseményeirõl, hogy értsük a he-
lyünket a világban. Tanuljuk meg Szent
István királytól, hogy képesek vagyunk
önálló hozzájárulásra, teljesítményre a vi-
lág dolgaiban. Álljunk elõ olyan megoldá-
sokkal, melyek tán szokatlanok, de türel-
mes munkával, kitartással elismertethet-
jük õket. Új egyensúlyra van szükség a régi
minták és a jól megalapozott saját kezde-
ményezések között.

Boda Donát szavalata szép keretet adott e
gondolatoknak – Reményik Sándor Min-
dennapi kenyér címû nagyszerû versét elõ-
adva.

Hagyományosan ilyenkor adják át a város
rangos kitüntetéseit. Idén két díjra terjesz-
tettek föl jelölteket.
Sárbogárd Város Szolgálatáért kitünte-
tést adományoztak Bencze Istvánnak, aki
meghatottan fogadta a váratlan elisme-
rést.
Bencze István Sárbogárdon született, álta-
lános iskolai tanulmányait Sáregresen vé-
gezte, majd Székesfehérváron a Vasvári
Pál Gimnázium és Magasépítõ Ipari Szak-
középiskolában 1975-ben magasépítõ
szakképesítést szerzett. 1976-ban építõ-
ipari mûszaki vezetõi, 1986-ban mûszaki
ellenõri, 1999-ben környezet- és hidro-
technológusi, 2004-ben önkormányzati
hulladékgazdálkodási szakértõ speciális
vizsgát tett.
1975–1977-ig a Beton és Vasbeton Ipari
Mûvek Dunaújvárosi Gyáregységénél dol-
gozott, 1977–1983-ig a Sárbogárdi Járási
Tanács VB-nél, 1984–1992-ig a Sárbogárdi
Nagyközségi Tanács VB-nél, majd az ál-
lamigazgatási átszervezéseket követõen a
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal mûszaki
osztályán, ahol jelenleg is mûszaki ügyinté-
zõként dolgozik. Két felnõtt gyermek
édesapja.
Munkája minden területen szakértelmet,
nagy odafigyelést, pontosságot, türelmet
igényelt, melynek igyekezett mindig maxi-
málisan megfelelni. Bencze István a sárbo-
gárdi közigazgatás ikonikus figurája, a pol-
gármesteri hivatal, a mûszaki osztály arca.
Olyan köztisztviselõ, aki 24 órás szolgála-
tot folytat, mindig, minden helyzetben az
állampolgárok rendelkezésére áll. Negy-
ven éve áll töretlenül a köz szolgálatában
Sárbogárdon, járási illetve városi tisztvise-
lõként. Egyformán fontos számára a napi

Reményik Sándor:
Mindennapi kenyér

Amit én álmodom
Nem fényûzés, nem fûszer, csemege,
Amit én álmodom:
Egy nép szájában betevõ falat.
Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,
Lelki kenyér az éhezõ szíveknek,
Asztaláldás mindenki asztalán.

Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,
Nem cifraság a szûrön,
Nem sujtás a magyarkán,
Nem hívságos ünnepi lobogó,
Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,
Nem pompázom, de szükséges vagyok.

Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,
Ha tollat fogok: kenyeret szelek.
Kellek, tudom. Kellek nap-nap után,
Kellek, tudom. De nem vagyok hiú,
Lehet magára hiú a kenyér?
Csak boldog lehet, hogy megérte ezt.
Kellek: ezt megérteni egyszerû,
És – nincs tovább.

Az álmom néha kemény, keserû,
Kérges, barna, mint sokszor a kenyér,
De benne van az újrakezdés magja,
De benne van a harchoz új erõ, –
De benne van az élet.
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hatósági, illetve mûszaki problémák meg-
oldása és a krízishelyzetek (például az
1999-es belvíz) felszámolása. Példamutató
munkájáért, szorgalmáért, emberségéért
méltó a Sárbogárd Város Szolgálatáért ki-
tüntetésre.
Sárbogárd Város Sportjáért kitüntetést
vehetett át Bodó Zoltán.
Bodó Zoltán Budapesten született, általá-
nos iskolai tanulmányait Sárbogárdon vé-
gezte, majd Seregélyesen tanult tovább,
ahol mezõgazdasági gépszerelõ vizsgát
tett. Két gyermek édesapja.
A labdarúgással 1964-tõl a mai napig fog-
lalkozik. Aktív játékosként 1964–1978-ig
játszott Sárbogárdon a Fejér megyei I. osz-
tályban és az NB III-ban. Csapatával
1967-ben megyei bajnok volt, a 70-es évek
elején pedig több alkalommal a dobogón
végeztek. Már aktív játékosként készült az
edzõi pályára, ezért 1973-ban elvégezte a
segédedzõi tanfolyamot. 2000-ben MLSZ
„D”, 2010-ben MLSZ „C” labdarúgóedzõ
minõsítést szerzett. Edzõi tevékenysége
1976-tól a mai napig tart. 1976–1978-ig a
sárbogárdi felnõttcsapat játékos–edzõje
volt, majd 1978-tól a mai napig a Sárszent-
miklós SE és Sárbogárd SE korosztályos
csapatait és a Sárszentmiklós SE, Sárbo-
gárd SE korosztályos csapatait és a sár-
szentmiklósi felnõtt csapatot is irányította.
Edzõ tevékenysége során legfõképpen az
U7, U9, U11, U13, U14, U15, U16 és U18
korosztályos utánpótlással foglalkozott.
Az U13, U14, U15, U16 és U18 korosztá-
lyos csapatokkal Fejér megyei bajnokságot
és több dobogós helyezést értek el. A
Sárszentmiklós SE-nél végzett edzõi mun-
kája mellett a Sárszentmiklósi Általános
Iskola Bozsik Intézményi Programja kere-
tén belül a II., III. korcsoport edzõi mun-
káját is ellátja. Rövid ideig a Sárszentmik-
lósi Öregfiúk csapatában is játszott.
A Sárbogárdon végzett edzõi és labdarú-
gói munkáját Sárbogárd Város Önkor-
mányzata 2008-ban az „Év Utánpótlás-
edzõje” címmel jutalmazta. A 2011-2012-
es évben intézményi programban végzett
munkájáért az MLSZ Emlékplakett elis-
merésben részesítette.
A Sárbogárd Város Sportjáért címre fel-
terjesztett volt Gilicze Ferenc is, akit en-
nek apropóján ugyancsak köszöntöttek.
A díjakat a polgármester és Novák Kovács
Zsolt alpolgármester adták át.
A díjátadást követõen a sárbogárdi Ten
Dance táncosai: Radnai Zoltán és Szõke
Fanni, valamint tanítványaik örvendeztet-
ték meg a közönséget színvonalas és len-
dületes mûsorukkal.
Az ünnepséget Varnyu Lilla vezényelte le
tapasztalt konferansziéként.

Hargitai–Kiss Virág

A munka gyümölcse –
a gyümölcs sava-borsa

Megnyílt az alapi gyümölcs- és zöldségfeldolgozó üzem augusztus 23-án, amit már
sokan vártak a környékben. Hiszen akár saját gyümölcsünkbõl is készülhet lé, és a
magunk által összeállított variációt is lepréselik.

Méhes Lajosné, Alap polgármestere a hi-
vatalos megnyitón rövid visszatekintést
nyújtott az üzem létrejöttéhez vezetõ út-
ról. Mint elmondta, régi hagyománya van
Alapon a közfoglalkoztatásnak. Hátrá-
nyos helyzetû településként keresték a ki-
utat, a fejlõdés lehetõségeit, s mivel szá-
mukra fontos a hagyományok követése, az
alapi termékek, egészséges életmód nép-
szerûsítése, a foglalkoztatás bõvítése, gaz-
dálkodni, kertészkedni kezdtek. A megter-
melt zöldséget, gyümölcsöt értékesítik, il-
letve feldolgozzák, a saját konyhájukon
felhasználják, rászoruló családoknak ad-
ják.

A Start Mintaprogram és a különbözõ pá-
lyázatok új lehetõségeket nyitottak szá-
mukra. Jelentõs értéket teremtõ tervek
születtek, valósultak, valósulnak meg. A
gyümölcs- és zöldségfeldolgozó üzemre,
gépsorra, hûtõkamrára 34 millió Ft-ot
nyertek a Belügyminisztériumtól. A kivite-
lezést az elõszállási Cukép végezte, a gép-
sort az Új Vinoservice Kft. aktív részvéte-
lével helyezték üzembe. Az üzemet szep-
tember 1-jétõl az Alapi Munka Gyümölcse
Szociális Szövetkezet fogja mûködtetni 6

dolgozóval, akik a közfoglalkoztatásból
kerültek át. Azon kell igyekezniük, hogy a
támogatások lejárta után az üzem a saját
lábára álljon. Céljuk, hogy tapasztalataikat
képzési, gyakorlati helyként akár mások-
nak is átadják. Az üzem kezdetben alma-,
homoktövis-, paradicsom-, cékla- és sütõ-
töklevet állít elõ, de vállalják megtermelt
gyümölcsök feldolgozását és bérgyártást
is. Terveik szerint az alapanyagok keveré-
két ki-ki maga is összeállíthatja.
Méhes Lajosné kiemelte: – Mindehhez
olyan közösség kellett, mely támogatóan
állt a dolgokhoz. Köszönet jár mindenki-
nek, aki segítette a munkát. Mindez jövõt
teremt a településnek. Úgy érzem, jó
irányba folyik a folyó, és együtt evezünk
rajta.
Dr. Hoffmann Imre közfoglalkoztatási és
vízügyi helyettes államtitkár beszédében a
foglalkoztatásról, foglalkoztatáspolitiká-
ról szólt. Kijelentette: a közfoglalkoztatás
egy aktív munkaerõ-piaci eszköz, nem pe-
dig cél. Elsõsorban a közfoglalkoztatásból
a versenyszférába segítik jutni a közfoglal-
koztatottakat. Alap példaértékûen aknáz-
za ki a közfoglalkoztatásban rejlõ fejlõdé-
si, pályázati, pénzügyi lehetõségeket a kez-
detek óta.
Ezt követõen az államtitkár úr, a polgár-
mester asszony, valamint dr. Simon Lász-
ló, a Fejér Megyei Kormányhivatal kor-
mánymegbízottja és Varga Gábor ország-
gyûlési képviselõ átvágták a nemzeti szala-
got, majd a vendégek körbejárták, megis-
merhették az üzemet, gépeket, végül pedig
meg is kóstolhatták Alap ízletes gyümölcs-
és zöldségleveit.

Hargitai–Kiss Virág
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Ökumenikus nemzeti ünnep
Szent István és az új kenyér ünnepén, a vá-
ros hagyományainak megfelelõen, lelki
táplálékként ökumenikus istentiszteleten
mélyülhettünk el az államalapítás üzene-
tében augusztus 19-én délelõtt. Ez alka-
lommal a sárszentmiklósi római katolikus
templom adott otthont a rendezvénynek.
A templomba lépõket az oltár elõtt elhe-
lyezett nemzeti zászló és a nemzeti szalag-
gal átkötött új kenyér fogadta. Bevonuló
zeneként Magyarország egykori nádora,
Esterházy Pál híres gyûjteményébõl, az
1711-es Harmonia Caelestisbõl hangzott
el egy tétel a miklósi zeneiskolások elõadá-
sában.
Mészáros János atya köszöntötte az egybe-
gyûlteket, majd közös énekkel folytatódott
az ünneplés: „Áldás és békesség” csendült
fel a templomban. Az áhítatos dallamok
után Jákob Konrád Csepregi Béla Fogyó
nép címû írását olvasta fel. Csepregi Béla
sárszentlõrinci lelkész sokat szolgált Sár-
szentmiklóson az evangélikus templom-
ban, így ezzel az írással emlékeztek vissza a
vele közös lelki alkalmakra.
Imádságra hívta a jelenlévõket Hegedûsné
Erdõdi Judit sárszentmiklósi református
lelkész, valamint Váraljainé Melis Orsolya
evangélikus lelkész, a Zsoltár 1-14. versek-
bõl tartva igeolvasást. Az Apostoli hitval-
lást Kovács Csongor sárbogárdi reformá-
tus lelkész vezette fel.
Igei gondolatokat Mészáros János atyától
hallhattunk.
Hallhattunk arról, hogyan is forr össze a
magyar kenyér a lelki ünnepünkkel; a ke-
nyér szimbolikus jelentésérõl, hiszen nem-
csak a mindennapi táplálékunkat jelképe-
zi, hanem a mindenkori életet. A Mi-
atyánkban is benne van: „Mindennapi ke-
nyerünket add meg nekünk ma” – és ez
nemcsak a fizikai túlélésünkhöz szükséges
kenyérre vonatkozik, hanem azokra az
emberi, lelki javakra is, amikre az élethez
szükségünk van.
A kenyér szimbólum, jelkép. A gyönyörû,
nemzeti szalaggal átkötött kenyér emlé-

keztet bennünket arra, hogy a föld, amely-
ben a búza kicsírázik, nem csupán egy da-
rab föld, hanem a mi anyaföldünk, ma-
gyarságunk jelképe, a búza a mi hazánk
„gyümölcse”, termése, amit gondos mun-
kával takarítanak be. Jelképesen a kenyér
a nemzet kötelékében készül, közös erõ-
vel, hiszen egy ember önmagában nem tud
kenyeret készíteni. Kell, aki elveti a magot,
kell, aki learatja, megõrli a búzát, beda-
gasztja és megsüti a kenyeret. Egyedül az
ember gyarló, de közös összefogásban,
összedolgozásban erõs. Egységben van az
erõ!
Az atya felhívta a figyelmet az összetarto-
zásra, a magyar föld tiszteletére és szerete-
tére.
Az igei, mély gondolatok után közösen
hallgathattuk meg a sárszentmiklósi refor-
mátusok énekét, dr. Pálhegyi Ferenc Ör-
vendjetek, mert… címû mûvét. Majd kö-
zös ének következett, a református éne-
keskönyv 225. számú éneke: Nagy hálát
adjunk az Atya Istennek.
Varnyu Lilla elõadásában csendült fel
Szuhanics Albert Szent István ünnepe cí-
mû verse. Dr. Sükösd Tamás polgármester
köszöntött mindenkit a képviselõ-testület
nevében. Mészáros János atya a hagyomá-
nyoknak megfelelõen elvégezte a kenyér-
áldást, elmondta a záró imádságot. Aztán
ismét közös ének következett: Uram Jézus
Légy velünk..., végezetül pedig a Himnusz.
Az eseményt záró áldást Kovács Csongor
református lelkész mondta el.
Mindenki melegséggel, szeretettel és
mélyreható gondolatcsírákkal a szívében
térhetett haza az ökumenikus istentiszte-
letrõl.
Az eseményen közremûködött Csõgör
László trombitán, Mészáros Edit altfuru-
lyán, Németh Csaba gitáron, Kék Emeren-
cia orgonán, Jákob Ágnes és Jákob Zoltán
elektromos zongorán.

Tudósítónktól
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ELSÕÉVES
MONOLÓG

Vannak kiábrándító tapasztalataim itt az egyetemen.
Amikor beléptem az intézmény kapuján, mit vártam?
Azt hittem, itt az ország legokosabb emberei a legtehet-
ségesebb, alaposan kiválogatott fiataloknak elmagyaráz-
zák az élet, a tudomány dolgait. Valami nagy megvilágo-
sodást vártam, hozzám hasonlóan gondolkodó emberkék
társaságát, igazi szellemi légkört.
Persze, hogy kicsit furcsának tartottam a számos elma-
radt órát, a tanárok kései érkezését. Nagyon érdekes,
mennyire elválik itt az ocsú a búzától. Vannak nagyszerû,
valódi élményt, szellemi izgalmat nyújtó órák, vannak ki-
váló, emberileg is kiemelkedõ elõadók. Titok, hogy miért
érzek irántuk magától értetõdõ tiszteletet. És hát van-
nak, akiket képtelen lennék tisztelni. Óráik összecsapot-
tak. Néha mondanak érdekes dolgokat, de nem hatja át
õket a tanítás pátosza, az a bizonyos mámor, amit szá-
mukra (és a mi számunkra is) érdekes ismeretek közzété-
tele jelent. Nem érzik a hallgatóság várakozásának a fe-
szültségét, nincs bennük az adakozás kéje. Akiben ezek
nincsenek meg, azokat nem volna szabad a katedrára en-
gedni, akármilyen nagy tudósok is egyébként.
Amit aztán a vizsgákon tapasztaltam, az nagyon elked-
vetlenített. Öt barátom közül három puskázással szerez-
te a jelesét. Ezek tanulás nélkül szereztek magas tanul-
mányi átlagot, és természetesen õk azok, akik ösztöndíjat
fognak kapni. És én, aki nem tudok, nem is akarok pus-
kázni, ehetem a vajas kenyeret, és viselhetem a turkából
beszerzett ruhát. Én nem értem: vannak, akik abszolút
semmit nem tanulnak, mégis magas pontszámot könyvel-
hetnek el, én meg gyötröm magam a könyv és a jegyzetek
mellett, és labdába sem rúghatok mellettük. És megfi-
gyeltem: a vizsgáztatók elnézõek a puskázók iránt. Félek,
ebbõl az következik, hogy õk maguk sem tekintik fontos-
nak, amit tanítanak.
Na de mit hallottam nemrég a rádióból? Nos, a világ öt-
száz legjobbnak értékelt egyeteme közé egyetlen magyar
intézmény sem került be. Egy sem! Szégyellni kezdtem
magam, komolyan mondom. Az ellenzéki politikus, aki
ezt felhánytorgatta, indulatosan támadta a kormányza-
tot, amely úgymond kevés pénzt ad az egyetemeknek.
„Kis pénz, kis foci” – mondta Puskás is még magyar játé-
kos korában.
Hát igen! Több forintocska kell, és a pesti egyetem egy
lendülettel a Harvard elé rukkol a ranglétrán. A kis naiv!
Ömölhetnek oda akár milliárdok is, ha nincs ember, aki
színvonalat teremt. Van fickó, akit akármennyi forinttal
megtömhetnek, nem képes minõséget odatenni. És érde-
kes, van, aki rangján alulinak érezné, ha ócskaságot pro-
dukálna. Akkor is remek, ha nem kenik meg milliókkal.
Azt hiszem, Puskás szenvedett volna, ha rosszul kellett
volna játszania. Mert jól játszani öröm, ki ne tudná? De
csak annak, aki tud is jól játszani.
Szóval emberen múlik itt a dolog, nem a pénzen. Én hi-
szek abban, hogy vannak megfelelõ emberek e hazában,
csakhogy ez a típus nem nyomakszik, nem könyököl, rejt-
ve van. Vezetõ politikus, a te dolgod, hogy megkeresd,
vagy megkerestesd! Úgy tudom, a listavezetõ Harvard
egyetem országában léteznek fejvadászok. Itt nincsenek?

L. A.

Egy teáscsésze
megpróbáltatásai

Egy házaspár elment vásárolni, hogy vegyenek valamit közelgõ házassági
évfordulójuk alkalmára. Mindketten szerették az antik tárgyakat, kerámi-
ákat, különösen a teáscsészéket. Az egyik kerámiaüzletben megláttak egy
szép csészét. A férj megkérdezte az eladót:
– Szabad megnéznem ezt a csészét? Még sosem láttam ennyire szépet.
A boltos a kezébe adta, és miközben csodálta a mesteri alkotást, a csésze –
legnagyobb meglepetésére – megszólalt:
– Nem érted, hogyan lehetek ennyire szép? Tudod, nem voltam mindig te-
áscsésze. Volt idõ, amikor vörös voltam és agyagnak neveztek. Mesterem
kiásott, megdolgozott, összelapított, meggyúrt újra és újra, én pedig üvöl-
töttem a fájdalomtól. „Hagyj békén!” – üvöltöttem, de Õ csak mosolygott,
és így szólt:
– Még nem.
Aztán egy gyorsan forgó korongra helyezett és én csak forogtam, forog-
tam, forogtam, körbe-körbe.
– Állíts meg! Szédülök! – kiabáltam.
De a Mester csak ingatta a fejét és azt mondta:
– Még nem.
Aztán betett a kemencébe. Sosem éreztem olyan forróságot! Csodálkoz-
tam, miért akar megégetni. Sikoltoztam. Ki akartam jutni. Láthattam a
Mester arcát az üvegen át, és leolvashattam ajkáról, ahogy a fejét rázta:
– Még nem.
Végül az ajtó kinyílt, kitett a polcra. Hûlni kezdtem.
– Most már jobb – gondoltam.
Aztán mindenütt befestett. A festék szaga rettenetes volt. Undorodtam
tõle.
– Hagyd abba! Hagyd abba! – kiáltottam.
De csak ingatta a fejét:
– Még nem.
Aztán újra visszatett a kemencébe. Nem ugyanabba, mint elõször. Ez két-
szer olyan forró volt. Úgy éreztem, megfulladok. Könyörögtem, mindent
megbántam, sikoltoztam és sírtam. Közben láttam, amint rázza a fejét, és
azt mondja:
– Még nem vehetlek ki.
Tudtam, nincs többé remény. Végem van. Kész voltam rá, hogy végleg fel-
adjam, mire kinyílt az ajtó. A Mester kivett, és újra a polcra tett.
Egy órával késõbb elém állított egy tükröt és azt mondta:
– Nézd meg magad!
Amikor a tükörbe néztem, alig tudtam hinni a szememnek:
– Ez nem én vagyok, ez nem lehetek én! – hitetlenkedtem. Ez gyönyörû!
Gyönyörû vagyok! – kiáltottam.
– Szeretném, ha emlékeznél arra – mondta –, tudom, fájt, amikor gyúrta-
lak, gyömöszöltelek, de ha nem teszem, kiszáradsz. Tudom, hogy szédül-
tél, mikor a korongon forgattalak, de ha megállítom a korongot, szétmor-
zsolódsz. Tudom, hogy elviselhetetlenül forró volt a kemencében, és nem
értettél, miért teszlek oda, de ha nem teszem, megrepedsz. Tudom, hogy
rettenetes volt a szag, amikor bevontalak mázzal és befestettelek, de ha
nem teszem, akkor sosem erõsödsz meg, és nem lesz színes az életed. És ha
nem teszlek újra vissza a másik kemencébe, nem élhettél volna sokáig,
nem lennél elég erõs. Befejeztelek. Olyan vagy, amilyennek elképzeltelek
akkor, amikor hozzáfogtam a munkához.

***

Így formálja Urunk is az életünket. Néhányan a kemencében vagyunk,
üvöltve, sikoltozva: „Engedj ki!” Néhányan épp színesedünk, és ez kelle-
metlen, majd megõrjít. Néhányan körbe forgunk, és nem tudjuk, hol va-
gyunk. Csak azt kérdezzük: „Mi történik velem? Minden olyan zavaros.”
De Õ tudja, hogy mit miért tesz. Bízz benne!

Szerzõ : Ismeretlen. Forrás: havanna.hu
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VASEMBER
Kovács Zoliról tudtam, hogy karakán személyiség, de nem gondoltam, hogy
szívósságát, rátermettségét a sportba forgatja tõkeként. Nemrégiben az
IRONMAN nevezetû triatlon magyar változatában teljesített kemény próbát.
Nem tudtam megállni, hogy ne faggassam arról, hogyan jutott el idáig.

Kovács Zoltán: – A triatlonnak különbözõ
távjai vannak, a sprinttávtól kezdve az
IRONMAN-távig, amit Magyarországon
is rendeznek. Az IRONMAN Hawaiin ala-
kult ki. Egy amerikai katona a nyaralása
során egyszer kitalálta, hogy mi lenne, ha
egyszerre teljesítene 3,8 km úszást, 180 km
kerékpározást és egy maratoni futást. A
70-es években egy baráti társasággal tette
meg a távot, nagyjából 20-an indultak. Má-
ra ez egy nagy és népszerû verseny, Ha-
waiin rendezik minden évben a világbaj-
nokságot, az IRONMAN-t. Ennek van egy
féltávú változata, ezt hívják nálunk kö-
zéptriatlonnak. Budapesten kétszer-há-
romszor rendeztek féltávú IRONMAN-
versenyt. Igen drága a nevezés, viszont na-
gyon magas színvonalú. Aki a teljes távra
ki akar jutni a vb-re, keményen oda kell
tennie magát. Ha nem nyer nevezést sorso-
láson, vagy nem sikerül kijutnia jótékony
szervezetek támogatásával, akkor 2-3 ver-
senyen az elsõ 3-5 között kell végeznie.
Magyarországról minden évben 2-3 ember
jut ki, és viszonylag jól szerepelnek. Én a
magyarországi eXtremeMan versenyt tel-
jesítettem, amit 27. alkalommal rendeztek
meg.
– Ez elõszobája a magyar IRONMAN-
nek?
– Nem, ez egy teljesen különálló, a Magyar
Triatlon Szövetség égisze alatt megrende-
zett verseny és hosszú távú magyar bajnok-
ság, ami nyílt, minden amatõr indulhat.
Külön korcsoportok vannak. A 20. élet-
évet be kell tölteni, hogy elindulhasson va-
laki. Idén 74 éves volt a legidõsebb, aki
megcsinálta. Az õ kategóriájában 3-an is
indultak. Nemcsak a felkészülés nehéz és
hosszadalmas, de a szervezés is, mivel nyílt
vízen kell úszni és 180 km-t kell kerékpá-
rozni. A nevezési díj 35 ezer Ft-tól indul,
de ki kell váltani egy licencet is a szövetség-

tõl, hogy bármelyik triatlonon indulhasson
az ember.
– Hány éves korod óta csinálod ezt, Zoli.
– A felkészülést 3 évvel ezelõtt kezdtem,
futással, mert a futás soha nem ment, an-
nak a technikáját el kellett sajátítanom.
– Komolyabb sportot nem ûztél elõtte?
– Amíg kisgimibe jártam, karatéra jártam
Németh Attiláékhoz, egyetem alatt kosár-
labdáztam, röplabdáztam. Amikor végez-
tem, akkor kezdtem bele a triatlonba.
– Volt, aki segített ebben neked a felkészü-
lés során a különbözõ mozdulatok haté-
konyságát kihozni?

– Elõször magamtól olvastam utána. Sok
hasznos anyag, elõadás, edzésterv megta-
lálható az interneten. De miután eljutot-
tam olyan szintre, hogy 60-70 km-t minden
megerõltetés nélkül letekertem, mentek a
félmaratonok, elkezdtem csapatot keres-
ni. Budapesten sok csapat volt, akkor ala-
kult az én klubom is Kiss Gyula vezetésé-
vel, aki egy háromszoros középtávú ma-
gyar bajnok, volt Hawaiin is. Csatlakoztam
hozzájuk másfél éve. Együtt szoktunk te-
kerni, vannak futótechnikai edzések, úszó-
edzések heti kétszer, 70-75 perces úszás
reggelente. 4-5 napon edzek egy héten.

– Tanulsz még, vagy már dolgozol?

– Dolgozom. Másként nem tudnám fedez-
ni ezt a költséges sportot. A felszerelés az
úszáshoz körülbelül 15 ezer Ft, a futófel-
szerelés 50-60 ezer Ft. A cipõimet évente
cserélem. Mielõtt megveszi az ember az el-
sõ cipõjét, érdemes elmenni egy lábdiag-
nosztikára, amit minden nagyobb futóbolt
ingyenesen elvégez, nemcsak Pesten, ha-
nem több nagyvárosban is. A kerékpár hú-
zós még. Egy új országúti kerékpár ára

100-120 ezer forintnál kezdõdik, de 2-3
millióért is lehet kapni. Nekem a legegy-
szerûbb országúti biciklim van, amihez
klipszes pedál és hozzá való cipõ is kell, va-
lamint könyöklõ a hatékonyabb hajtás mi-
att. Minél könnyebb, aerodinamikusabb a
kerékpár, annál kevesebb energiát kell be-
lefektetni, hogy elõrehaladjunk. A felsze-
relésen felül vannak még a nevezési díjak,
úszóbérlet, egyéb költségek.
– A versenyeknél nemcsak a táv a lényeg,
hanem a terepviszonyok is.
– Az olimpiai távtól fölfelé (ami 1500 m
úszás, 40 km kerékpár, 10 km futás) min-
den nyílt vízen van. Kerékpáron a szint-
emelkedés 600 métertõl kezdve 2-3000
méter is lehet. Fél és teljes távnál ráadásul
nincs bolyozás, nem lehet kihasználni a
másik által adott szélárnyékot, legalább 10
m követési távot kell tartani.
– Erre a versenyre, aminek apropóján be-
szélgetünk, mikor és hol került sor? Mi-
lyen eredményt értél el?
– Július 29-én Nagyatádon rendezték a
versenyt, és Gyékényesen volt az úszás. 75
km-es körön keresztül jutottunk el kerék-
párral Nagyatádra, ahol egy 8 körös pályán
futottunk 42 km-t. A csapattársam, csalá-
dom, feleségem bátorítottak, segítettek.
12 óra 52 perc alatt teljesítettem a ver-
senyt: az úszás 1 óra 28 perc, a kerékpár 6
óra 22 perc, a futás 4 óra 43 perc, a váltások
közti depóidõt külön mérik. Abszolút he-
lyezésben a 359. helyen értem be, a magyar
bajnokságban a férfiak közt a 311. helyen,
a korcsoportomban a 29. helyen.
– Számodra nem is az volt a fõ, hogy az el-
sõk közt végezz, hanem hogy végigcsináld,
mit és hogyan bírsz.
– A többségnek ez errõl szól. 660 induló
volt, 650-en értek be. Ahhoz, hogy valaki
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az elsõ helyen érjen be, idén 8 óra 10 perc
kellett, ami új pályacsúcs. És az kell, hogy
15-20 évvel ezelõtt elkezdje a triatlont, heti
20-30 óra edzéssel. A korcsoportomban a
legjobb idõ 8 óra 50 perc körül volt. Lehet
fejlõdni. Én idén 210 órát edzettem, tavaly
230 órát. Azt mondják, hogy egy teljes távú
triatlonhoz, hogy valaki végigmenjen, 2 év
kell.
– Neked a hobbi a család, nem sok idõd
van rájuk.
– Jól tolerálták, és próbáltam úgy szervezni
az életemet, hogy rájuk is jusson idõ meg a
sportra is.

– Mit dolgozol?
– Egy magyar tulajdonban lévõ gyógyszer-
gyárban dolgozom mint minõségbiztosító.
Irodai munka, számítógép mellett.
– Akkor ez jó ellensúly.
– Jó idõben kerékpárral jártam dolgozni,
de volt, hogy hazafutottam a munkahely-
rõl, ami 12 km. Nagy köszönet jár a csalá-
domnak. A feleségemnek volt a legnehe-
zebb. Aki el szeretné kezdeni a
triatlonozást, mindenképpen edzõ segítsé-
gét vegye igénybe, mert egy ilyen felkészü-
lésnél meg kell erõsíteni minden izmot. A
legnagyobb izmunk a szívünk, ha az nem
bírja, akkor nincs értelme.
– A mozgás fontos, hogy megõrizzük az
egészségünket, a szívünkét is, de nem sza-
bad átesni a ló másik oldalára. Kívánok
neked jó egészséget, annyi energiát,
amennyi kell ahhoz, hogy teljesítsd a ter-
veidet, céljaidat, távjaidat.
– Köszönöm szépen.

Hargitai–Kiss Virág

Családi nap Cecén
A kötetlen együttlétre helyezték a hangsúlyt Cecén augusztus 20-án, ezért is rendeztek
családi napot, melynek keretében minden korosztály számára igyekeztek szórakozási le-
hetõséget kínálni. A mûvelõdési ház munkatársai a siker érdekében már a szervezésbe is
próbáltak minél többeket bevonni, hiszen a közös munkának, összefogásnak édesebb a
gyümölcse.

Vasárnap délelõtt a sportpálya várta a focizni vágyókat és szurkolókat. Délután, a ke-
nyérszentelést követõen egymást váltották a fellépõk a kultúrház elõtt felállított nagysá-
torban, a színpadon. Varró János hangszerbemutatóval gazdagította és szórakoztatta a
hallgatóságot, Wang Viki, Tóth Betti, Nagy Zsanett, Vera és Levi könnyûzenei produk-
ciókkal készültek. Különbözõ táncstílusok is felvonultak: Blue Jeans Linedancers, Ro-
kolya tánccsoport, Dancing Feet Hiphop tánciskola, valamint verssel, zenével, énekkel
Pityesz Fábik István, helyi és meghívott népdalcsoportok, a Bogyiszlói zenekar és az Itat
társulat. A nap sztárvendége LL Junior volt.

A mûsorszámok mellett sokféle ki-
kapcsolódást kínáltak a látogatók-
nak a mûvelõdési házban és annak
udvarán, környékén. Mód nyílt lo-
vaglásra, lósimogatásra, lehetett
csillámtetkót készíttetni, kosaras
körhintába ülni, ugrálóvárazni, a
játszótér mászókáit nyüstölni, és a
búcsúsok portékáiból, mini vidám-
parkjának szolgáltatásaiból válogat-
ni. A rendezvényen a rendõrség és a
tûzoltók is jelen voltak a gyermekek
és a biztonság kedvéért.

Hargitai–Kiss Virág
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XII. Alsószentiváni Falunap
2017. augusztus 19-én Szent István király
ünnepével és a települési búcsúval össze-
hangoltan került sor a XII. Alsószentiváni
Falunap rendezvényeire az általános isko-
la melletti sportpályán. Az idõjárás végig
kegyes volt a kilátogatókhoz, így vala-
mennyi tervezett programot sikerült a
szervezõknek lebonyolítani.
A nap hangulatát már a délelõtt folyamán
megalapozta a 11. alkalommal megrende-
zett kispályás labdarúgótorna, amelyen
alsószentiváni gyõzelem született (Family
Guy), akik a dobogóért vívott küzdelem-
ben a Kockahas (Alsószentiván) és a
Kolbásszon (Alap) csapatát elõzték meg.
A tornán megmutatták oroszlánkörmei-
ket az alapi és alsószentiváni utánpótlás-
csapatok is.
Az ünnepélyes megnyitón Husvéth Imre
polgármester úr köszöntötte a megjelente-
ket, majd átadta a falunapon immár ha-
gyományos önkormányzati kitüntetést.
Ebben az évben a tavaly õsszel tragikus
hirtelenséggel elhunyt Nagy Lajos polgár-
mester úr kapta meg posztumusz az
Alsószentiván Község Közszolgálatáért
díjat, amelyet a család nevében felesége,
Kati néni vehetett át. Nagy Lajos, minden-
ki Lajos bácsija 14 éves polgármestersége
alatt kiérdemelte ezt a címet, elég csak az
iskola vagy a posta helyben maradásáért,
az óvoda és az orvosi rendelõ felújításáért
vagy a közmunkaprogram és a kertészet
elindításáért vívott küzdelmeire visszaem-
lékezni. Köszönünk mindent, Lajos bácsi!

A megnyitó után a színpadon olyan elõ-
adók sora gondoskodott a hangulatról,
mint a Dupla Kávé, az alapi Ten Dance
tánccsoport (köztük több alsószentiváni
volt és jelenlegi diákunkkal), A jó Laci be-
tyár, Magyar Rózsa népdalénekes, Egri
József operett elõadó, illetve a helyi kötõ-
désû fiatalok közül Nagy Zsanett (ének) és
Sipos Dávid (szintetizátor).
A legkisebbeket arcfestés, légvár és népi
játszóház várta, valamint a mûsorban Lala
és Jázmin bohócok is szórakoztatták õket.
A nagy melegben a sárbogárdi tûzoltók
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habpartija kínált hûsítést. A programot a honvédség fegyver-
szemlével egybekötött bemutatója és íjászat is színesítette.
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, sõt újdonságként
süteménysütõ-versenyt is meghirdettek a szervezõk, valamint a
közös faluvacsora biztosította, hogy senki ne maradjon éhesen. A
jól sikerült fesztivált hajnalig tartó szabadtéri bál zárta.
Alsószentiván község képviselõ-testülete nevében ezúton is kö-
szönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik munkájukkal, ado-
mányaikkal a rendezvényt támogatták!

A rendezvényrõl további képek a http://asztivaniskola.lapunk.hu
honlapon láthatók!

Kiss Attila

Reflektor
ZÖLDELLÕ ÚT

Minden más növényt megviselt a kánikula, kivéve a gyomnövé-
nyeket, melyek minden körülmények között, bárhol képesek ki-
hajtani és fejlõdni. Például a fõút mellett… A burjánzó zöldek las-
san, de biztosan foglalják vissza a területüket, még az aszfaltot is,
a biciklisek és rendszeretõk szomorúságára.

SZALMAESÕ

A 63-as útra egy mellékútról kanyarodott rá ez a szállítóautó, szal-
mabálákkal megrakva. Mivel a rakományát nem takarta le, szana-
szét repültek a szalmaszálak, nehezítve a látási viszonyokat a szal-
maesõben részesülõ autósok számára. Az út mellett haladó bicik-
lisek és gyalogosok remélhetõleg megúszták, hogy a szemükbe re-
püljön egy darab, aminek azért elég súlyos következményei lehet-
nek.

Hargitai–Kiss Virág
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HÁROM A MAGYAR IGAZSÁG
SIKERES HAZAI

BEMUTATKOZÁS

Sárbogárd–Lajoskomárom
4-0 (1-0)

Sárbogárd: Nyári Bence, Nagy Ármin,
Hegedûs György, Gráczer Bálint, Tóth
Zsolt, Bezerédi Ádám, Boros Benjamin,
Gráczer Gergõ, Laták Bertold, Gulyás–
Kovács Géza, Gráczer Bence.
Cserék: Deák Miklós, Luczek Roland, Né-
meth Kristóf, Lajtos András.
Vezetõedzõ: Gracza Tibor.
Lajoskomárom: Sári Márk – Nyári Attila,
Nyul András, Falvai Dániel, Posta Levente
Dávid, Nyitrai Dániel, Gergõ Zsolt, Czéh-
meiszter Attila, Németh Ákos Elõd, Vései
Martin, Borbás László.
Cserék: Barabás József, Hutvágner Kristóf,
Labossa Tamás, Takács Kristóf, Dobai Dá-
niel.
Vezetõedzõ: Miskovicz Bálint.

Az elsõ perctõl magához ragadta a kezde-
ményezést a hazai csapat, és sorra dolgozta
ki a helyzeteket. A 10. percben Boros B.–
Bezerédi Á. kényszerítõzés után Bezerédi
Á. lövése elkerülte a kaput. Gráczer Bence
és Boros B. elõtt adódott gólszerzési lehe-
tõség, ám a lajosi védelem hárítani tudott.
A vendégek két távoli lövését könnyûszer-
rel hárította Nyári B., az újonnan igazolt
hazai hálóõr. A 39. percben Gráczer Ger-
gõ elviharzott a jobb szélen, és a védõ sza-
bálytalan szerelése a büntetõterületen be-
lül állította meg. A játékvezetõ Nyári A.-
nak sárgalapot adott és a hazaiak büntetõt
végezhettek el. Laták B. a jobbra mozduló
kapus mellett a kapu baloldalába lõtt, 1-0.
A második félidõben tovább folytatódott a
hazaiak nyomása. Az 50. percben Gu-
lyás–Kovács G. 25 méterrõl elvégzett sza-

badrúgását bravúrral ütötte a léc alól szög-
letre Sári M. A 62. percben Nagy Á. kapu
elé ívelt szabadrúgását Boros B. a jobb alsó
sarokba helyezte, 2-0. A kezdés után meg-
szerzett labda Boros B.-hez került, akinek
lövését Sári M. ismét bravúrral védte. A
mérkõzés hajrájában újabb két góllal ter-
helte meg a vendégek hálóját Gráczer
Bence. A 90. percben a Boros B.-tõl kapott
átadást lekezelte, átjátszotta a védõjét, és
10 méterrõl a kapu bal alsó sarkába lõtt,
3-0. A 91. percben Németh K. iramodott
meg a jobb oldalon, kilépett a védõk között
és átadásával Gráczer Bence egyedül tört
kapura. A kifutó kapus mellett elhúzta a
labdát és az üres kapuba gurított, 4-0.

Magabiztos játékkal megérdemelt hazai
siker.

Jók: Nagy Á., Gráczer Bence, illetve Sári
M.

Fotó: Boros Zoltán.

JÓ JÁTÉK, MAGABIZTOS
GYÕZELEM

Sárbogárd U19–
Videoton Baráti Kör U19

2-0 (0-0)

Sárbogárd U19: Brúzsa Sándor Patrik,
Vagyóczki Patrik, Petõ András, Horváth
Zsombor, Sükösd Gergõ, Gyökér Kristóf,
Molnár Márk, Husvéth Tamás, Erdélyi
Adorján, Demeter Dávid, Barabás Tamás.

Cserék: Bruzsa Tamás, Horváth Ádám,
Bögyös Bendegúz Géza, Biró Bence.

Vezetõedzõ: Pajor László.

Videoton Baráti Kör U19: Sasvári Bence,
Tuli Kristóf, Csákány Bence, Kurai Péter,
Molnár Kristóf, Gál László Sándor, Szil-
ágyi Patrik Zoltán, Tóth Péter János, Sza-
bó Gergõ, Szabó Ádám, Kiss Pál Dávid.

Cserék: Szarka Péter Mihály, Bélik Martin.

A matinéidõpontban lejátszott mérkõzés
elsõ félidejét a hazai támadások sora és a
vendégek védekezése jellemezte. A sárbo-
gárdi fiatalok játékát a kapu elõtti bizony-
talanság és a helyzetek kimaradása „ron-
totta”.

A második félidõ 5. percében sikerült fel-
törni a vendégek masszív védelmét. Deme-
ter D. szabadrúgása a kapuvasról kipat-
tant, és a berobbanó Vagyóczki P. a hálóba
lõtt, 1-0. A fehérvári csapat erejébõl to-
vábbra is csak szórványos támadásokra
telt, amit a hazai védelem magabiztosan
hárított. A 81. percben Sükösd G. nagy
erõvel eltalált lövése talált utat a kapuba,
2-0.

A mérkõzés képe alapján az eredmény a
vendégekre nézve hízelgõ.

GYÕZTES HAZATÉRÉS

LMSK Cobra Sport–
Sárbogárd II. 1-2 (1-0)

LMSK COBRA SPORT: Képli Zsolt – Ko-
vács István, Bocskai Bence, Sütõ László,
Zalatnai Péter, Horváth Albert, Lázár Já-
nos, Bagó István, Szente Barnabás, Halász
Gergõ, Gyenis József.

Cserék: Blaski Miklós, Kis-Orsolya Attila.

Sárbogárd II.: Bernáth Imre – Nagy Krisz-
tián, Juhász Gábor, Takács Szabolcs, Hor-
váth Balázs, Szabó Zoltán, Pásztor Dávid,
Vámosi Gábor, Farkas Zoltán, Sümegi
Ádám László, Vámosi Dávid.

Cserék: Rigó László, Somogyi László.

Vezetõedzõ: Pajor László.

Mindhárom megyei bajnokságban érde-
kelt csapatunk szombaton játszott mérkõ-
zése miatt szokatlan összeállításban kez-
dett a Sárbogárd II. taktikailag fegyelme-
zett játékkal a félidõ 38. percéig sikerült
gól nélkül „megúszni”. Váratlanul szerez-
te meg a vezetést a hazai csapat. Az alap-
vonalról visszagurított labdát Bagó I. 20
méterrõl lõtte a hálóba.

A második félidõben bátrabb támadójá-
tékkal kezdett a vendégcsapat. A több kez-
deményezés eredménye a 63. percben
meghozta az egyenlítõ gólt. Egy bal olda-
lon vezetett támadás végén Horváth B. 14
méterrõl a léc alá lõtt, 1-1. A gól után
mindkét csapat lendülete alábbhagyott. A
85. percben a vendégek támadása góllal
végzõdött, amivel eldõlt a három pont sor-
sa is. A kapu elé beadott labdára Nagy K.
jókor érkezett, és védhetetlenül fejelt a
hálóba, 1-2.

A második félidõre „összerázódott” ven-
dégek szép sikert arattak.

A HÉTVÉGI
SPORTMÛSOR

2017. augusztus 26. (szombat)

10 óra: LMSK Cobra Sport U19–Sárbo-
gárd U19 (megyei I. o., U19, Lepsény)

17 óra: Sárbogárd Öregfiúk–Szabadbaty-
tyán Öregfiúk (Sárbogárd)

2017. augusztus 27. (vasárnap)

17 óra: IKARUS-Maroshegy–Sárbogárd
(megyei I. o., Székesfehérvár)

17 óra: Sárbogárd II.–Szabadegyháza (me-
gyei II. o., Sárbogárd)

Szurkoljunk együtt a csapatainknak!

Szántó Gáspár
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Biztonságos tanszerek
kerülhetnek az iskolatáskákba

A családok jellemzõen augusztus második felében szerzik be azokat a tanszereket, amelyeket a diákok egész tanévben használ-
nak. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által elrendelt országos fogyasztóvédelmi vizsgálat eredményébõl megállapítható,
hogy az ellenõrzött színes ceruzák, zsírkréták, temperák, vízfestékek és a tolltartók döntõ többsége biztonságos.

A fejlesztési minisztérium akkreditált la-
boratóriuma 59 termék ellenõrzését vé-
gezte el, amelyek közül mindössze hat nem
felelt meg a követelményeknek. A szak-
emberek egyetlen vízfesték vagy zsírkréta
esetében sem találtak kifogásolnivalót. A
vizsgált kilenc tolltartóból három az egész-
ségre káros tiltott lágyítószert tartalma-
zott. A tíz temperakészlet közül kettõben a
zöld és kék festékek réztartalma magasabb
volt a megengedettnél. A húsz színesceru-
za-készlet közül pedig egy termék zöld
mintaelemének ólomtartalma haladta
csak meg a biztonsági határértéket. Az el-
lenõrzésen megbukott termékek tételes
listája a kormányzati honlapon, a http://
www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-
miniszterium/infokommunikacioert-felel
os-allamtitkarsag/hirek/biztonsagos-tansz
erek-kerulhetnek-az-iskolataskakba
linken található.

Keszthelyi Nikoletta fogyasztóvédelemért
felelõs helyettes államtitkár elmondta:
„Kiemelt szempont a magyar családok, gyer-
mekek védelme, ez indokolta a szeptemberi
iskolakezdés elõtt a tanszerek átfogó vizsgá-
latát. Az iskolaszerek ilyen széleskörû ha-
tósági ellenõrzésére korábban nem volt pél-
da. A minisztérium a kedvezõ eredményeket
követõen is folyamatosan figyelemmel kíséri
e termékkör biztonságosságát az elért magas

szint további biztosítása és a fogyasztóvédel-
mi szempontból különösen kiszolgáltatott
célcsoport, a gyerekek védelme érdekében.”
A fogyasztóvédelmi hatóság intézkedett
arról, hogy a nem megfelelõ temperakész-
letek, tolltartók és színesceruza-készlet le-
kerüljön az üzletek polcairól, és a termé-
keket a vásárlóktól is visszahívják.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fon-
tosnak tartja, hogy aktív fogyasztóvédelmi
jelenléttel és rendszeres fogyasztóvédelmi
ellenõrzésekkel járuljon hozzá a magyar
családok és gyermekek biztonságához.

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium,
Kommunikációs Fõosztály

Elismerések nemzeti ünnepünk alkalmából
A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állománya augusztus 17-én állomány-
gyûlésen emlékezett meg nemzeti ünnepünkrõl.
A Himnuszt követõen Magosi Lajos tûzoltó ezredes, igazgató elismeréseket adott át,
majd az ünnepi mûsort tekinthették meg a résztvevõk.
Ajándéktárgy elismerésben részesült: BÉGÁNYI RENÁTA tû. alezredes, a Dunaújvá-
rosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség iparbiztonsági felügyelõje, PITTMANN TAMÁS
c. tû. fõtörzsõrmester, a Székesfehérvári Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság különleges-
szer-kezelõje, NEMES DÓRA kormánytisztviselõ, a Katasztrófavédelmi Hatósági Osz-
tály Ügyintézõje, SZIJJÁRTÓNÉ PAUKER DÓRA kormánytisztviselõ, a Katasztrófa-
védelmi Hatósági Osztály Ügyintézõje.
Munkaköri feladatainak maradéktalan ellátásáért ajándékcsomagban részesült:
BERECZK ORSOLYA közfoglalkoztatott, a Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancs-
nokság irattárosa, PINTÉR ERZSÉBET közfoglalkoztatott, a Fejér Megyei Katasztró-
favédelmi Igazgatóság takarítója, CSERKI ZOLTÁNNÉ közfoglalkoztatott, a Fejér
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság takarítója.
Az elismerésben részesülteknek a teljes személyi állomány nevében gratulálunk!

Udvardi János tûzoltó alezredes, Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõhelyettes

Lopott,
elfogták

A járõrök Cecén, a Deák Ferenc utcában
igazoltattak 2017. augusztus 17-én délelõtt
egy helyi lakost, akirõl megállapították,
hogy a Székesfehérvári Törvényszék Bün-
tetés-végrehajtási Csoportja elfogatópa-
rancsot bocsátott ki ellene. Az 54 éves nõ
lopás vétség elkövetése miatt kiszabott
jogerõs büntetésének a letöltését nem
kezdte meg, ezért a rendõrök elfogták, a
Sárbogárdi Rendõrkapitányságra elõállí-
tották, majd õrizetbe vették.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

KÉK
HÍREK

A KATASZTRÓFAVÉDELEM
HÍREI
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HAGYMAÁGYON SÜLT
CSIRKEMÁJ

Hozzávalók: 1 kg csirkemáj, õrölt fekete
bors ízlés szerint, házi darált paprika-
krém ízlés szerint, 3 nagy fej vöröshagy-
ma; a sütéshez: 1 ek zsír; a görög salátá-
hoz: 1 fej jégsaláta, 1 szál sárgarépa, 2-3
paradicsom, 2 fehér paprika, 1 kígyóubor-
ka, 1 kis üveg olajbogyó, 1 nagy fej vörös-
hagyma, 20 dkg fetasajt, ízlés szerint bor-
ecet és olívaolaj.

A májat megmossuk, majd ha nagyok, ak-
kor feldaraboljuk. A vöröshagymát felap-
rítjuk, majd a zsíron üvegesre pirítjuk. Rá-
tesszük a májat, ízlés szerint borsozzuk és
fedõ alatt kb. 5 percig pároljuk. Ekkor le-
vesszük a fedõt és kevergetve készre süt-
jük. A paprikakrémet a végén adjuk hozzá.
A saláta külsõ leveleit leszedjük, majd a
maradék leveleket nagyobb darabokra
tépkedjük. A répát meghámozzuk, majd
lereszeljük. A paradicsomot és a paprikát
is felszeleteljük az uborkával együtt (ízlés
szerint meghámozhatjuk az uborkát). A
vöröshagymát megpucoljuk és vékonyan
felkarikázzuk. A sajtot kis kockákra fel-
vágjuk. Az olajbogyót lecsepegtetjük. Az
elõkészített hozzávalókat egy nagyobb tál-
ban összekeverjük. Tálaláskor ízlés szerint
borecettel és olívaolajjal meglocsoljuk. A
kész májat a salátával és petrezselymes új-
burgonyával tálaljuk.

CSÜLKÖS POGÁCSA
Hozzávalók: 50 dkg liszt, 2,5 dkg élesztõ, 1
dl tej, 25 dkg margarin (lehet sertészsír
is), 1 kk só, 1 kk cukor, 0,5 tk bors, 1 tojás-
sárgája, 4 ek tejföl, 35 dkg fõtt füstölt csü-
lökhús.

A tejet meglangyosítjuk, elkeverjük benne
a cukrot és belemorzsoljuk az élesztõt. 10
perc alatt felfuttatjuk. A lisztet, a szobahõ-
mérsékletû margarint, a sót, a borsot és a
tojássárgáját egy tálba rakjuk és a felfutott
élesztõvel összegyúrjuk. Annyi tejfölt
adunk hozzá, hogy az edény falától elvál-
jon és könnyû tészta legyen. A fõtt csülköt
apróra vágjuk és belegyúrjuk a tésztába.
Letakarjuk és meleg helyen 45-50 percig
kelesztjük. Lisztezett munkafelületen kb.
3 cm vastagra nyújtjuk, és egy 5 cm átmérõ-
jû pogácsaszaggatóval kiszúrjuk. Sütõpa-
pírral bélelt tepsire rakjuk, tetejüket félig
felvert tojással megkenjük, és 180 fokra
elõmelegített sütõben 15-20 perc alatt
megsütjük.

BABOS TÉSZTA
Hozzávalók: 1 vörösbab-konzerv, 3 gerezd
fokhagyma, 1 fej vöröshagyma, 3 ek étolaj,
2 paradicsom, 1 zöld paprika, 1 kk fûszer-
paprika, só, õrölt bors, gulyáskrém ízlés
szerint; a tésztához: 3 tojás, 25 dkg liszt.

A fokhagymát vékony szeletekre vágjuk,
hozzáadjuk a még hideg olajhoz, kis lán-
gon kezdjük el pirítani, közben a vörös-
hagymát is feldaraboljuk és azt is hozzáad-
juk, majd a csíkokra vágott paprikát is, és
az egészet együtt dinszteljük, végül a koc-
kára vágott paradicsom kerül bele. Ekkor

rátesszük a pirospaprikát, sót, borsot, gu-
lyáskrémet, felöntjük 2 dl vízzel, és 10 per-
cig pároljuk. Ekkor a lecsepegtetett bab-
konzervet is hozzáadjuk, és azzal is párol-
juk még 10 percig. Közben a tojásokból a
liszttel tésztát gyúrunk, 10 perc pihentetés
után kinyújtjuk és széles metéltre vágjuk.
Forró, sós vízben félig megfõzzük, majd le-
szûrjük és a babhoz keverjük. Kb. 15 percig
lefedve hagyjuk, hogy a tészta megszívja
magát a paradicsomos lével.

DIÓS KÁVÉS SZELET
Hozzávalók a tésztához: 4 tojás, 200 g sima
liszt, 1 cs sütõpor, 10 ek víz, 150 g cukor,
150 g darált dió; a töltelékhez: 250 g porcu-
kor, 250 g vaj, 1 tojássárgája, 1 cs vaníliás
cukor, 100 ml kávé.

A tojásfehérjékbõl pici sóval kemény ha-
bot verünk. A tojások sárgáját kikeverjük a
cukorral, majd hozzáadjuk a vizet és a sü-
tõporral elkevert lisztet. Hozzáadjuk a da-
rált diót és sütõpapírral bélelt tepsibe si-
mítjuk. Elõmelegített sütõben megsütjük.
Hagyjuk alaposan kihûlni. A porcukrot és
a tojássárgáját alaposan kikeverjük, majd
hozzáadjuk a puha vajat és a vaníliás cuk-
rot. Alaposan átkeverjük és hozzáadjuk a
forró kávét. Habverõvel addig keverjük,
míg sûrû krémet nem kapunk. Ezzel a
krémmel megkenjük a sütemény tetejét, és
durvára darált dióval megszórjuk. Hideg
helyen hagyjuk megdermedni.

NAGYMAMA RECEPTJEI
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GYERTEK VÉRT ADNI!
A vérkészletek stabilitásának megõr-
zése érdekében az Országos Vérellátó
Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt
véradásra hív mindenkit, aki egészsé-
gesnek érzi magát.
Nyaranta minden évben csökken a
véradások száma az év más idõszakai-
hoz képest. Egy átlagos napon általá-
ban 1600-1800-an adnak vért, a nyári
hónapokban azonban kevesebben
mennek el a nagy meleg és a sokakat
érintõ allergiaszezon miatt, valamint
fõként azért, mert a véradók is a meg-
érdemelt szabadságukat töltik.
Ahhoz, hogy a levett vérmennyiség
egyensúlyban legyen az igényekkel a
nyári idõszakban, az Országos Vérel-
látó Szolgálat és a Magyar Vöröske-
reszt kiemelt feladatként kezeli a vér-
adók mozgósítását.
Az elmúlt hetekben megnövekedett az
egészségügyi intézmények vérfelhasz-
nálása, amelynek eredményeként az
országos vérkészlet – az intenzív to-
borzás ellenére is – csökkenõ tenden-
ciát mutat.

A vér mással nem pótolható, ezért az
Országos Vérellátó Szolgálat és a leg-
nagyobb hazai humanitárius szervezet
a következõ napokban, hetekben fo-
kozottan számít az önzetlen véradók
segítségére a vérkészlet stabilitásának
megõrzése céljából, hogy mind az élet-
mentõ beavatkozások, mind a terve-
zett mûtétek, krónikus kezelések vér-
igényeit maradéktalanul ki tudjuk elé-
gíteni.

A pontos helyszínek és idõpontok a
www.veradas.hu weboldalon találha-
tók, illetve elérhetõek a Véradás-Vö-
röskereszt ingyenesen letölthetõ mo-
bilapplikációval is.

www.veradás.hu

HETI IDÕJÁRÁS
A nyugat felõl közeledõ anticiklon és az Észak-Európában tevékenykedõ
ciklonok közös áramlási rendszerében dél felõl újra meleg levegõ áraszt-
ja el hazánk területét. Ennek köszönhetõen kevés felhõre, gyorsan emel-
kedõ nappali hõmérsékletekre és száraz idõre számíthatunk a hét végéig.

Pénteken azonban a 33 fokot, a hétvégén pedig több helyen a 35 fokot is
átlépi a hõmérséklet. Az éjszakák csütörtökön és pénteken még hoznak
felfrissülést, szombattól viszont lesznek helyek, ahol nem csökken 20 fok
alá a hõmérséklet kora reggelre sem. A délies szél végig gyenge marad. A
jövõ hét elsõ napján – egyelõre jelentõs bizonytalanság mellett – megkez-
dõdhet a változás, lehûlés országunk idõjárásában.

www.metnet.hu
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TESTKAMERÁKAT TESZTELNEK
A JEGYVIZSGÁLÓK

A MÁV-START augusztus közepén 25 jegyvizsgáló önkéntes részvételével testkamerák gyakorlati tesztelésébe kez-
dett. A projekt keretében három gyártó összesen 26 eszközét próbálják ki a kalauzok.

A MÁV-START Zrt. vezetése „a mobil
jegykiadó berendezések, valamint az uta-
sok életének, személyi és testi épségének,
illetve vagyontárgyaik védelme érdeké-
ben” – a kockázatok elõzetes felmérése és
elemzése után, kísérleti jelleggel – testka-
mera használatáról döntött.
A tesztprojekt keretében három, a célnak
megfelelõ, ipari felhasználásra szánt speci-
ális kamerákat gyártó cég termékét
(Dahua MPT-100, VTQ és Koonlung K1S
kamerákat) választották ki, amelyekbõl
összesen 26 darabot szereztek be, a hozzá-
juk tartozó kiegészítõ mûszaki berendezé-
sekkel együtt. A belsõ próbákat követõen,
augusztus 16-ával a gyakorlatban is elin-
dult a tesztelés. Az elkövetkezõ idõszak-
ban 25 önkéntes jegyvizsgáló legalább tíz-
tíz alkalommal használja majd mindhárom
terméket. A tesztelés a legforgalmasabb
budapesti elõvárosi vonalakon zajlik, a fel-
vételeket a vasúttársaság a jogszabályok-
nak megfelelõen kezeli. Az önkéntes jegy-
vizsgálókon kitûzõ jelzi az utasok számára,
hogy „hang- és képrögzítés történik”. A
tesztelésben részt vevõ munkavállalók ez-
után alapos értékelést adnak a mûszaki
eszközök alkalmazhatóságáról, azok elõ-
nyeirõl, hátrányairól. A MÁV-START ve-
zetése az értékelések és a gyakorlati ta-
pasztalatok feldolgozását követõen dönt-
het a rendszer bevezetésérõl.

Köztudott, hogy sok szóbeli inzultus és fi-
zikai atrocitás éri a munkájukat végzõ
jegyvizsgálókat – fõleg a bliccelõ, vagy sza-
bálysértõ utasok részérõl. Augusztusig
összesen 53 kalauz lett valamilyen támadás
elszenvedõje. Az elkövetõket az sem ri-
asztja vissza, hogy alapesetben akár öt év
börtönbüntetést is kaphat, aki közfelada-
tot ellátó személy sérelmére erõszakos
bûncselekményt követ el. De természete-
sen nem csak a jegyvizsgálók testi épsége
vagy az általuk üzemeltetett mobil jegyki-
adó berendezések védelme fontos: leg-
alább ennyire fontos az utasok és vagyon-
tárgyaik biztonsága is.

Háttérinformáció

Bár a nagy európai vasúttársaságoknál
megszokott, hogy a vonatokat fedélzeti ka-
merával szerelik fel, de gyakran a vasuta-
sok is viselnek magukon testkamerát.
A német vasúttársaság, a Deutsche Bahn a
dolgozóival szembeni, egyre fokozódó
erõszak miatt döntött tavaly a testkamerák
bevetésérõl. Elsõ körben a berlini pálya-
udvarokon szolgálatot teljesítõ, 3700 fõs
vasútbiztonsági szolgálat egyes tagjait lát-
ták el – tesztjelleggel – ilyen eszközökkel.
(Azokat a dolgozókat, akik kamerákat vi-
selnek, a „Videómegfigyelés” megkülön-
böztetõ jelzésrõl ismerhetik fel az utasok

Németországban.) Hans-Hilmar Rischke,
a Deutsche Bahn biztonsági fõnöke koráb-
ban úgy nyilatkozott a Bild am Sonntag cí-
mû lapnak, hogy a testkamera beváltotta a
hozzá fûzött reményeket, mert elriasztó
erõvel bír a potenciális erõszakoskodók
körében.
Az osztrák vasúttársaság, az Österreichis-
che Bundesbahnen ugyancsak a múlt év-
ben állított próbaüzembe 50 testkamerát
Bécs és néhány vidéki nagyváros pályaud-
varain. Az intézkedésnek köszönhetõen
jelentõsen visszaesett az erõszakos csele-
kedetek száma. A hírek szerint a testkame-
rát viselõk jelenlegi létszámát a jövõ év vé-
gig 740-re kívánják növelni, és további 130
vonatkísérõt és 40 információs munkatár-
sat is bevonnának a testkamerát viselõk
körébe.

MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
KOMMUNIKÁCIÓS IGAZGATÓSÁG



Bogárd és Vidéke 2017. augusztus 24. PROGRAMAJÁNLÓ 17

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, Mágocsi
Adrienn, Hargitai Gergely, Jákob Zoltán, Hargitai-Kiss Balázs, Leszkovszki Albin, Rehák Sándor, Rehák Tamás, Szántó
Gáspár és még sokan mások. Tördelõszerkesztõ: Huszár Anikó. Grafikai szerkesztõ: Hargitai-Kiss Balázs. Elõkészítés

és utómunka: Heiland Ágnes, 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

SÁRSZENTMIKLÓSI SZÜRETI FELVONULÁS ÉS BÁL
2017. SZEPTEMBER 9-ÉN

A FELVONULÁS DÉLI HARANGSZÓRA A KATOLIKUS TEMPLOM
MÖGÜL VESZI KEZDETÉT A KÖVETKEZÕ ÚTVONALON:

katolikus templom–Homoksor–Vezér utca (tánc)–Magyar-Kazinczy (tánc)–
Rákóczi-Széchenyi sarok (tánc)– 63-as–Magyar utca–Miklós utca–Tisza ut-
ca–Rákóczi (tánc)–Munkácsy utca–Elõd vezér (tánc)–Huba utca–Lehel ut-
ca–Semmelweis utca (tánc)–63-as–Vörösmarty utca (tánc)–Arany János ut-
ca–Szabadság utca–Erkel Ferenc utca (tánc)–Táncsics utca–Egressy Béni ut-
ca–Deák Ferenc utca (tánc)–Jókai utca (tánc)–László utca–Arany János utca
(utolsó tánc).

A bál este 8 órakor kezdõdik a klubkönyvtár udvarán.

Info: 06 (70) 455 1766
Farkas István (Pista bácsi), Farkas István (Piktor),

Rigó István
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Veszélyes fák kivágása 06 (20) 437 4869

Redõnyös 06 (30) 966 8446

Eladó 2 db villanymotor, 18,5 kV, 2800 fordulat, 380 V. 1 db, jó
állapotú, tolósúlyos famázsa, méréshatár 500 kg. 1 db 1000 literes
mûanyag szüretelõkád. Telefon: 06 (30) 255 9806. (4276036)

Családi házak, intézmények takarítása. 06 (20) 567 6678. (4276837)

Franciaágy olcsón eladó. 06 (20) 390 4524

Eladó Sárbogárdon, a Bajcsy-Zs. utcában családi ház. Kétszoba,
összkomfort. 06 (30) 552 4960

Szõlõprés eladó. Áttételes, öntöttvas. Érdeklõdni: 06 (30) 4466
821

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 30 347 3767

PUCOLT DIÓ ELADÓ.
06 30 3483 320

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

APRÓHIRDETÉSEK

A Bogárdi Tévé mûsorrendje
KEZDÉS: 1, 8, 13, 19 ÓRAKOR.

Részletek a futószövegben.

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Székesfehérvári Egyházmegye által fenntartott Fatimai Bol-
dogasszony Általános Iskola pályázatot hirdet 2017. szeptem-
ber 1-jei kezdéssel

MAGYAR–ANGOL, vagy
MAGYAR–BÁRMELY szakos
tanári munkakör betöltésére.

A jogviszony idõtartama: határozott idejû munkajogviszony,
mely késõbb határozatlan idõtartamra módosulhat.

A munkavégzés helye: 7012 Alsószentiván, Béke út 112.

További információt nyújt:
Kiss Attila, tel.: 06 (25) 504-710; 06 (30) 760-7039;

kissattila@bela-aszentivan.sulinet.hu

SHOTOKÁN
KARATEEDZÉSEK

indulnak Németh Attila 6 danos mester vezetésével

2017. szeptember 4-étõl
a Mészöly Géza Általános Iskolában és a

Sárszentmiklósi Általános Iskolában.

Érdeklõdni: 06 20 9270 985
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

A Nagylóki Faluvédõ Egyesület szeretettel meghív mindenkit

VI. SZILVALEKVÁRFÕZÕ
RENDEZVÉNYÉRE

2017. szeptember 9-én

Helyszín: Nagylóki Tavipalota (Nagylók, Petõfi utca)

Program:
12.00 ebéd
13.00 Szélrózsa:

Hetet egy csapásra
– népi mese

14.00 Citerabemutató
15.00 A madárkórház

bemutatója
16.00 íjászat

A rendezvény ideje alatt kipróbálható mesterségek: kovácsolás, ötvös-
ség, bõrdíszmûkészítés, szõnyegkészítés, kosárfonás, csipkeverés
A nap folyamán vásárlási lehetõség a helyben készült szilvalekvárból!

Fõzzük meg együtt Nagylók szilvalekvárját!
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Hargitai nagymama

ÉTELRECEPTJEINEK
gyûjteménye kapható
szerkesztõségünkben

1500 Ft-os áron.

Bogárd és Vidéke
Lapkiadó és Nyomda

Sárbogárd,
Hõsök tere 12.

Nyitva: hétfõtõl péntekig,
8-17 óráig.

Telefon: 06 (25) 508 900
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Fogható ALAPON, ALSÓSZENT-
IVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN,
CECÉN, VAJTÁN, SÁRBOGÁR-
DON, SÁREGRESEN, SÁR-
SZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft.
rendszerén az O 05-ös csator-
nán, a 93 Mhz-es frekvencián,
valamint az LRT-COM hálózatán
a C7-es csatornán, a 189,25
MHz-es frekvencián 0–24 órá-
ig.

A Bogárdi TV és a hirdetésfel-
vétel a szerkesztõségben mû-
ködik, melynek elérhetõségei:
7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12.,
tel.: 06 (25) 508 900, e-mail: bo-
gardesvideke@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 Hírház
facebook-oldalán is tájékozód-
hatnak.

Ha gondjuk van a vétellel, kér-
jük, hívják a szolgáltatókat: TARR
Kft. – 06 (40) 416 000, LRT-COM
Kft. – 06 (40) 811 911.


