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Írás a 6. oldalon.

NEM ELÉG A FA…NEM ELÉG A FA…

KISBOLYGÓ
Reggel bemondta a rádió, hogy német
kutatók végignézték egy 370 fényév tá-
volságra lévõ kisbolygó születését, mely
gázfelhõbe burkolózva kering a köz-
ponti csillaga körül. Ha abból indulunk
ki, hogy vannak csillagok, bolygók,
amiknek a fényét látjuk ugyan, de már
nem léteznek, akkor ki tudja, hogy ép-
pen most az a bolygó milyen fejlõdési
fázisban van. Lehet, hogy már „elké-
szült”, benépesült élõlényekkel, civili-
zációval, és amit a tudósok láttak, az en-
nek fényében káprázat.

Milyen különös, hogy a tudósok múlt-
béli állapotot fedeznek fel újdonság-
ként a tér–idõ játéka folytán, tehát a
modern csillagászat valójában univer-
zumrégészet.

Ûrmértékben szemlélve magunkat je-
lentéktelenül eltörpülnek a dolgaink, az
ember magának tulajdonított jelentõ-
sége. Ahogy a macskám nyugodt (célta-
lannak tûnõ, de a táplálékláncban és
rágcsálóirtásban fontos szerepet játszó)
létezését figyelem, õ ennek maximáli-
san tudatában van: köd elõttem, köd
utánam.

Hargitai–Kiss Virág

Írás a 10. oldalon.
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SZENT LÁSZLÓ-ÜNNEP

Az idei évben is megrendezésre került jú-
nius havának utolsó napján a Szent László
tiszteletére rendezett koncert a róla elne-
vezett sárbogárdi katolikus templomban,
ahol szép számban teltek meg a padsorok
zenekedvelõ közönséggel.
A nyitó dallamokat Molnár Marcell és
Bakonyiné Pálóczy Júlia szolgáltatta – gyö-
nyörû közös zongorajátékuk csendült fel.
A két elõadó már évek óta oszlopos tagja
ennek a csodálatos hangversenynek.
A zeneszó után elsõként Mészáros János
plébános köszöntötte az összegyûlt érdek-
lõdõket, majd ezt követõen Molnár Mar-
cell ült a zongora mögé ismét, megörven-
deztetve a közönséget két Debussy-mûvel.
Varnyu Lilla Garay János költõ Szent
Lászlót dicsõítõ történeti költeményébõl
idézett fel részletet.
Az esemény vendégkórusa idén a keszthe-
lyi Kis Szent Teréz Kórus volt, akik tavaly
ünnepelték fennállásuk 30. évfordulóját.
1987 óta csaknem száz énekes kapcsoló-
dott be az egyházi kar munkájába. Közöt-
tük énekelt pár évig a Schola Catholica Ka-
marakórus karnagya és vezetõje, Bakonyi

István is, míg tanulmányai Keszthelyre kö-
tötték. Innen ered a két kórus jó viszonya.
A keszthelyi kórus otthona a Karmelita
bazilika, ahol a kezdetek óta teljesítik szol-
gálatukat. Pálné Szelencsik Klára irányít-
ja, vezényli nagy szeretettel a kórust. A kö-

zel harmincperces mûsorban többek közt
felcsendült az Ave Maria, Stabat Mater,
Alleluia.
A vendéglátó Schola Catholica Kamara-
kórus és a Kis Szent Teréz Kórus egy kó-
russá egyesült, és közös elõadásukban
Marco Frisina Anima Christije csendült
fel Pálné Szelencsik Klára vezényletével,
Molnár Marcell zongorakíséretével és Ba-
konyi István nagyszerû szólójával.
A közös éneklést követõen a házigazda
Schola Catholica Kamarakórus töltötte
meg a teret csodálatos dallamokkal; hat
mûdalt adtak elõ hatféle nyelven, az elején
komolyabb mûvekkel kezdve, a végére
könnyedebb darabokat hagyva. Utolsó-
ként gospel stílusú afrikai mûvet adtak elõ,
melyben szólót énekelt Bakonyi Balázs és
ifj. Varnyu Péter. Vastaps jutalmazta az
énekeseket. Végül énekelve vonult ki a
kórus a templom sorai között.
A zene iránti szeretet és Szent László tisz-
telete, csodálata kihallatszódott minden
mûbõl a másfél órás koncert alatt.

Mágocsi Adrienn
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A SÁRHATVANI
ASSZONYKÖR KÖSZÖNTÉSE

Sárhatvanban korábban is igen eleven
társasági élet folyt. A hatvaniak össze-
tartó közössége idõnkénti hullámvöl-
gyek után mindig magára talált. Tíz évvel
ezelõtt alakult meg az a társaság, ame-
lyik szombaton ünnepelte születésnap-
ját. A klub a megszûnt sárhatvani óvoda
épületét kapta meg az összejövetelek
céljára. Õk szervezik a szüreti mulatsá-
gokat, rendeznek bálokat, közös disznó-
vágást, gyereknapot. Ezeken az alkalma-
kon színes énekes, táncos mûsorokkal
szórakoztatják a falu népét és a meghí-
vott vendégeket. Jó kapcsolatot alakítot-
tak ki többek között a sárbogárdi borba-
rátokkal. Legutóbb is a Horváth Pista
rétszilasi borházában tartott férfinapon
vendégeskedtek. De más klubok közös-
ségi eseményein is részt vesznek.

Szombat délutánra szabadtéri színpadot
állítottak föl az ünnepi alkalomra, ahol
mûsorral szórakoztatták a vendégeket.
Meghívták a környékbeli klubokat: Sárbo-
gárdról a Borbarát Kört, a városi nyugdí-
jasklubot, a Sárbogárdi Nyugdíjas Rendõr
Egyesület, a Honvéd Bajtársi Egyesületet,
a mezõszentgyörgyi és a mezõszilasi klu-
bot. A mezõszentgyörgyiek, mezõszilasiak
és a sárbogárdi nyugdíjasok a mûsorban is
bemutatkoztak.

Gyõriné Mariann köszöntötte a vendége-
ket, külön Pluhár Istvánt, a klub fõ támo-
gatóját. A mûsorban meglepetésvendég-
ként fellépett Szabó Noémi és Kovács Szi-
lárd, a Fõvárosi Operettszínház két mûvé-
sze, akik a mûsor zárásaként megénekel-
tették a közönséget. Ezt követõen közös
vacsorán látták vendégül a résztvevõket,
majd késõ estig táncoltak a jó zenére.

Hargitai Lajos
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Nem elég a fa…
Nem elég a fa a fafaragóknak, õk többre vágynak! Lelkes megszállottságuk és tudásszomjuk újabb és újabb formák, anyagok
megmunkálására hajtja õket. Azt is mondhatnánk, hogy ami a kezük ügyébe kerül, az nem marad faragatlan. Az idei fafaragótábor-
ban a sárszentmiklósi evangélikus templom udvarán nagy fákba és csontba vágták faragókéseiket.

A hétfõtõl egy héten át tartó alkotótábor lelki felkészüléssel indul
minden reggel, aztán kezdõdik a munka. Született már az asztalok
mellett sakktábla és hozzá bábuk, kis tálka, kés, só- és fogvájótar-
tó, medál. A nagyobb fiúk komoly szerszámokkal dolgoznak,
gyártva az elemeket egy játszótoronyhoz és az új kültéri pados
asztalokhoz. Több mester szárnyai alatt tevékenykedik a Sárbo-
gárdról, Töbörzsökrõl, Gyõrménfõcsanakról, Budapestrõl, Nyír-
egyházáról érkezett ifjúság, köztük két lány: Nemes Ferenc
szigetújfalui fafaragómester évek óta visszajáró oktató a két helyi
mesterember, Viasz Zoltán furulyakészítõ és Váraljai Péter fafa-
ragó mellett. A lelki órák lebonyolítói Váraljainé Melis Orsolya
evangélikus lelkész és a Jákob házaspár: Zoltán és Tünde voltak.
Az idei év úgy hozta, hogy több kis zenész is van a táborlakók kö-
zött; ketten szívesen játszottak nekem egy-egy darabot a templo-
mi orgonán és zongorán.

Izgalmas volt megismerni a marhalábszárcsont elõkészítésének,
megmunkálásának, díszítésének folyamatát. A tábor résztvevõi
fõzték meg, fehérítették ki, darabolták fel a csontokat, hogy abból
késpengét, -nyelet, különféle használati tárgyakat készítsenek. A
minták csontba karcolása után saját készítésû „mocsokkal” emel-
ték ki a mintákat, ami így olyan, mintha beleégették volna. Tülök-
bõl kürt, tökbõl kulacs termett az ügyes kezek között. A régi, ha-
gyományos világ olyan technikáit sajátíthatták el a gyerekek, me-
lyeknek nagy hasznát vehetik a mai világban is, és ami nem kevés-
bé érdekes a modern technika vívmányainál.
Miközben szerda délelõtti látogatásom során megcsodáltam a
templomban kiállított és a készülõ alkotásokat, megérkezett egy

kisteherautó. Fésû József, a Gipszfal Kft. tulajdonosa egy régi
szekeret ajándékozott a szervezõknek, amit örömmel emeltek le
a platóról és toltak az udvarra, s dudaszóval ünnepeltek. Közben
megérkezett egy másik kedves vendég, Sáricz Gyuláné Zsuzsanna
Seregélyesrõl, aki a kvircedli és macskapracli nevû sütemények
fából faragott díszítõsablonjait mutatta meg az érdeklõdõknek.
(Receptek a 17. oldalon.)
Kikapcsolódásként csütörtökön kirándulni megy a csapat.

Hargitai–Kiss Virág

NYÁRI DALEST ALSÓSZENTIVÁNON
elnevezésû rendezvényre

Alsószentiván Község Önkormányzata ezúton tisztelettel meghívja a Nyári dalest Alsószentivánon
elnevezésû rendezvényére, amely „A helyi identitás és kohézió erõsítése Cece térségében” címû,
TOP-5.3.1-16-FE1-2017-00003 azonosító számú projekt keretén belül kerül megrendezésre.

Idõpont: 2018. július 8. (vasárnap) 18.00 óra
Helyszín: Alsószentiván, Béke utca 56. (templomkert)

Program:
17.50–18.00 megnyitó
18.00–19.30 mûsor – Pitti Katalin Liszt Ferenc-díjas operaénekes, érdemes mûvész önálló dalestje
Megtisztelõ jelenlétére számítunk!

Husvéth Imre, Alsószentiván Község Önkormányzatának polgármestere
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A láncos
kutyáról

Lehet valaki „a jugoszláv nép hõs fia”, aztán egyszer
csak „az imperializmus láncos kutyájává” válik, de el-
telik egy-két év, és ugyanõ „a jugoszláv partizánok
hõs vezérévé” változik. Ugyanaz az ember! De egy
ötödikes kislány honnan tudná ezt? Õ irodalomértõ
csöppség, kitûnõ szavaló. Az osztályfõnök néninek
nagyszerû ötlete támad. Csinálja meg õ az ünnepi
mûsort! Elõkeresi a könyvtárból az „Ünnepeink” cí-
mû kis kötetet, ceruzával bejelöl néhány részt, és
részletes útmutatások kíséretében a lány kezébe
nyomja a könyvecskét. „Ügyes leszel?” A tanulók
önállóságra nevelésének nagyszerû példája lesz ez a
mûsor, a tanárnõ az elõadásra meghívja a ráérõ kol-
légákat, sõt az igazgató urat, hadd lássa az öreg, hogy
kinek kell adni a pedagógus napi jutalmat!
Nos, úttörõnyakkendõsen, kipirulva felsorakozik a
kis csapat. Minden nagyszerûen megy, a gyerekek
aranyosak, szépen beszélnek. Az osztályfõnök néni-
nek dagad a melle.
Egyszer azonban megfagy a levegõ a teremben. A je-
lenlevõ felnõttek mintha rosszul hallanának, e sza-
vak ütik meg a fülüket: „az imperializmus láncos ku-
tyája”. Ilyet mondani a jugoszláv nép hõs vezérérõl?
Kínos csendben szalad le a negyedórás mûsor, a sze-
replõk ijedten tapasztalják a gyér tapsot. Utána az
igazgató meglehetõsen komor arccal, a mutatóujja
szapora görbítgetésével odahívja a mûvészeket. Mi
volt ez a szöveg? Hogy lehet ilyet mondani népünk
nagy barátjáról, hogy láncos kutya? A szerkesztõ le-
ány mutatja az „Ünnepeink” címû kiadványt.
– Ez még nem került selejtezésre? Hogy történhetett
ez meg, könyvtáros kolléga?
– Ha minden kis politikai széljárást tekintetbe ven-
nénk, a fél könyvtárat ki kellene selejtezni.
A szegény lányok természetesen nem értettek sem-
mit. Rosszul esett nekik, hogy dicséret helyett korho-
lást kapnak. Még jó, hogy nem büntették meg õket!
Akkoriban történt ez, amikor még magas hivatalok-
ban mondták ki egyes emberekrõl, hogy mit kell ró-
luk hinni, mi a kötelezõ vélemény, és nagyon megüt-
hette a bokáját az, aki ettõl merészelt eltérni. Életpá-
lyák törhettek derékba, sorsok vettek tragikus fordu-
latot, embereket börtönöztek be, sõt végeztek ki, ha
valaki dicsérni mert egy buktatott nagyságot, vagy el-
lenkezõleg: nem magasztalt kellõképpen valakit, akit
igenis magasztalni kellett. A szegény Rajk és társai
azért kerültek hóhérkötélre, mert Rákosiék azt hit-
ték róluk, hogy Titóról olyasmit hisznek, amit nem
szabad hinni, tehát kétségbe vonják, hogy õ az impe-
rializmus láncos kutyája. Hogy miért volt ez az õrület,
azt a mából visszatekintve nem lehet érteni. A diktá-
tor nem tûrheti, ha valakinek eltér a véleménye az
övétõl. Ne próbáljuk megérteni! Ennek titka a zsar-
nok lelkében lapul. A zsarnok totális uralomra tör, a
lelkek, vélemények fölött is úr akar lenni. A kis úttö-
rõk talán elõször találkoztak ezzel a jelenséggel. Ké-
sõbb igencsak volt alkalmuk megszokni.
Befejezésül megemlíthetjük, hogy a szóban forgó
osztályfõnök néni abban az évben is megkapta a kol-
légáinál magasabb jutalmat, mert a férje a helyi párt-
apparátusban töltött be magas tisztséget.

L. A.

Fogyó kincsünk: a víz
A jelenleg is zajló, TOP-os pályázati forrásból megvalósuló belterületi vízren-
dezéssel kapcsolatban tartott gondolatindító, szemléletformáló elõadást pén-
teken este a díszteremben két sárszentmiklósi szakember: Lajtos János okle-
veles mezõgazdasági gépészmérnök és Mezõ Bálint okleveles vízépítõ mér-
nök.

Varga Kornél Csaba projektkoordinátor vezette be az elõadásokat, összefog-
lalva a pályázat lényegét, mely a Kinizsi, Vágóhíd, Tinódy, Radnóti, Kereszt
utcákat érinti.
Lajtos János ezután betekintést
nyújtott Magyarország „víztörté-
netébe”. Ma is híres Magyaror-
szág a fürdõirõl és vizeirõl, ám ré-
gen még gazdagabb volt e folyé-
kony aranyban a Kárpát-meden-
ce. A víz olyan kincs, melynek je-
lenlétét természetesnek fogjuk
fel, pedig vigyáznunk kellene rá,
mert nem kiapadhatatlan forrás.
A különbözõ okok miatt egyre fo-
gyó vízkészletünkkel felelõsebb
„kincstárnokként” kellene bán-
nunk. A globális felmelegedés miatt bekövetkezõ szélsõséges idõjárás egyre
inkább a figyelem fókuszába helyezi a vízgazdálkodás kérdéseit és megoldása-
it.
Mezõ Bálint a csapadékvíz elve-
zetésének, gyûjtésének, felhasz-
nálásának, azaz a csapadékvíz-
gazdálkodás lehetõségeit, formá-
it, fontosságát taglalta, valamint
kitért a vízberuházások engedé-
lyezési menetének részleteire is
egy nemrég felmerült lakossági
vélemény kapcsán (melyrõl la-
punkban írtunk korábban).
Szó esett a közcélú vízfolyások-
ról, külterületi meliorációról, víz-
elvezetésrõl is, mivel a bel- és kül-
területi vízelvezetés egy rend-
szert képez, tehát mindenkinek érdeke (lenne) a vízproblémák kezelése, meg-
oldása, kivétel nélkül.
A téma tehát nemcsak azokat érinti, akik például földeken gazdálkodnak, nö-
vénytermesztésbõl élnek, hanem mindannyiunkat. Rengeteg ivóvizet
elpazarlunk olyan tevékenységekre, melyekre tökéletes lenne az összegyûjtött
csapadékvíz is. Ilyen például a növények öntözése, vécéöblítés, mosás, takarí-
tás, autómosás. Apróságokkal is spórolhatunk (környezetünk, utódaink és a
pénztárcánk javára): ne folyassuk fogmosás, mosogatás közben fölöslegesen a
vizet, és vékony sugár alatt is meg lehet mosni a kezünket. Nagyon praktikusak
ilyen szempontból a termosztátos csaptelepek, melyeket mosogatás, zuhany-
zás közben el lehet zárni egy gombbal, vagy karral, és újra megnyitva ugyan-
olyan a hõfokú vizet adnak, mint elzárás elõtt.

Hargitai–Kiss Virág



8 ÚTI BESZÁMOLÓ 2018. július 5. Bogárd és Vidéke

Új virágtól a Pokol kapujáig
– avagy Etiópia igazi arca –

5. rész
Novák Kovács Zsolt: – Rengeteg kaktusz-
féleség van Etiópiában. Ezek gyümölcsét
is megeszik. Nagyon elterjedt a sör, kifeje-
zetten jó, világos helyi söreik vannak. A
boruk viszont nem valami jó, és drága is. A
filoxéravész náluk is tönkrevágta a szõ-
lészkedést, és most kezdik újrahonosítani
a szõlõt az olaszok révén.
– Van tömény italuk?
– Annyira erõs, 40 %-os tömény italuk
nincs, mint nálunk a pálinka. Viszont van
egy 20 %-os, tedzs nevû, mézbõl erjesztett
ital, ami csalóka, mert az ízén nem érezni,
hogy alkohol.
– Hány fok volt, amikor Etiópiában járta-
tok?
– Nem volt nagyon meleg, 20-25 fok, ami
kifejezetten kellemes.
– Ott ez téli idõszaknak számít?
– Náluk száraz és nedves évszak van, hõ-
mérsékletben nincs sok differencia. A ten-
gerszint alatt van csak melegebb, 30-35
fok, és ott száraz a levegõ.
– Viszont a sivatagos részen éjjel hideg
van. A felföldön kiegyensúlyozottabb a hõ-
mérséklet?
– Igen. A Simien-hegység az etiópok leg-
magasabb hegységei közé tartozik, 3-4000
méter, az Alpoknál egy picit alacsonyabb.
Mivel azonban közelebb van az Egyenlítõ-
höz, nincs hó. Nagyon látványos ez a hegy-
ség, mert a kelet-afrikai árokrendszer pe-
remén áll. Ki lehetett úgy állni a hegy szé-
lére, hogy egy kilométeres szakadék volt
alattunk. A magasságnak köszönhetõen
nagyon ritka a levegõ. Több éjszakát is ott

töltöttünk, és nem egyszer arra ébredtem,
hogy légszomjam van, a kevés oxigén mi-
att. A nemzeti parkba jöttek velünk fegy-
veresek is.
– Kicsit szedett-vedettnek tûnnek, nem
biztos, hogy az életemet rájuk bíznám.
– Õ itt a nemzeti park alkalmazottja. Elõ-
ször tartózkodó volt velünk, de amikor
megkínáltuk egy kis csokival, hagyta magát
fényképeztetni. Az élet megpróbáltatásai
látszanak rajta. Õ ott aludt velünk, de nem
sátorban, hanem egy plédbe bugyolálva
egy kis tûz mellett.
– Hogyan viseltétek, hogy mások a tisztál-
kodási lehetõségek? Az egyik helyi férfin
látszik, hogy nem sûrûn látott vizet.
– Amíg jött velünk, mondtuk neki, hogy
vagy jöjjön egy kicsit messzebb, vagy mi

maradunk le, mert volt felhõ körülötte. A
hegyekben macskamosdást rendeztünk,
amihez vittünk magunkkal mindenféle
tisztálkodási eszközt (nedves törlõkendõt
például). Egyébként máshol minden este
tudtunk fürdeni.
– Mennyire találkoztatok „illegális sze-
métlerakóhelyekkel”?
– Az egyik szálláshelyünkön volt egy föl-
szerelt szabadtéri konyha és zuhanyzók,
ahol mindenféle szemét szanaszét volt do-
bálva. Ezeket a turistaszezon végén össze-
gyûjtik és elássák.
– A szálláshelyeken volt angolvécé?
– Igen, és többnyire volt víz is benne. Egy
helyen csak utólag derült ki, hogy az elsõ
embernek még volt víz, az utána jövõknek
már nem. Ázsiai típusú pottyantós vécével
egy helyen találkoztunk.

***
A Simien-hegységben növényevõ pávián-
faj él, melynek példányai gyökereket, füve-
ket esznek és rendkívül barátságosak. Ha
az ember leült közéjük, ott kapirgáltak kö-
rülötte, és folyamatos kommunikációt
folytattak, lehetett érezni, hogy éppen be-
szélgetnek, vagy hívják egymást, vagy ép-
pen civakodnak. Jártunk az „etióp Arizo-
nában” is, mely nagyon hasonlít a western-
filmek forgatási helyszíneihez. A helyiek
sem tudták, milyen különleges ez a kevéssé
látogatott térség. A víz a puha kõzetbe ér-
dekes alakzatokat, formákat vájt.
– Mi biztosítja az etiópok számára a leg-
fõbb megélhetést?
– A mezõgazdaság. A földek állami tulaj-
donban vannak, de hosszú távú bérletre
kapják meg a családok, 80-100 évre. Min-
den talpalatnyi földet megmûvelnek, igye-
keznek megtermelni maguknak az enniva-
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lót. A tengerszint alá az Afar nevû tarto-
mányban mentük le. Ettõl ugyan óvtak
bennünket, mert az afarok nem egy ked-
velt népcsoport, agresszívak, vérbosszú
van náluk, nem szeretik az idegeneket.
Ezért mindenhova fegyveres kísérõkkel
mehettünk csak azon a területen. Régen
ez a vidék tenger által elöntött terület volt.
Amikor a tenger visszahúzódott, a helyén
hatalmas sík sós sivatag alakult ki. A fel-
színt 40-50 cm vastagon só borítja. Az
afarok abból élnek, hogy nagyon primitív
eszközökkel fölfeszegetik, földarabolják a
sós réteget, tevéken elszállítják és értékesí-
tik. Azért nem teherautókkal viszik a sót,
hogy legyen a helyieknek munkája. Ezen a
vidéken aktív vulkanizmus zajlik. A sós ré-
tegeket sok helyütt töri át a magma, illetve
a felszín alól érkezõ forró oldat. Amikor
forró vizes oldatok feljönnek a felszínre,
hozzák magukkal az ásványi anyagokat,
például ként, amibõl olyan színvilág alakul
ki, hogy az ember tátja a száját. Ennek
nagyon érdekes képzõdmények a követ-
kezményei, például úgynevezett sódómok.
A légnyomás itt nagyobb, a vizespalacko-
kat is összenyomta. Itt nem volt légszom-
junk.
– Nem nehéz a levegõ a kéntõl?

– Kicsit érezni csak, mert a kén benne van a
vizes oldatokban, nem a levegõbe kerül ki.
A vulkáni mûködésnek mindenféle formá-
ja látható.
– Ez maga a kénköves pokol. Nem egy für-
dõzõhely.
– Az orosz turisták próbálkoztak vele, de
nagyon forró és kénsavas a víz.

– Van itt egy labirintusos angolpark kén-
bõl.
– Van, ahol átszakadt a felszín és kilátszik a
víz, aminek szintén csodálatosak a színei.
– Milyen benne az élõvilág?
– Gyakorlatilag nincs élõvilága, mert
annyira sós. Ellátogattunk egy vulkánhoz
is. Van jó néhány aktív vulkán Etiópiában,
melyek a távolodó lemezszegély miatt fo-
lyamatosan mûködnek. A krátereket, me-
lyek a turisták kedvelt célpontjai, nagyon
nehéz megközelíteni. Nincsenek kiépített
utak, csak terepjárókkal lehet oda eljutni a
vulkanikus lerakódásokon keresztül, ami
próbára teszi az autókat. A vulkán tövében
bázisok, pihenõhelyek, kõbõl rakott mene-
dékek vannak. Onnan félnapi gyalogút ve-
zet a kráterhez. Ez volt az a vulkáni kúp,
ahol annak idején meggyilkolták két sze-
gedi társunkat. Az õ emlékükre táblát he-
lyeztünk el itt a Bethlen Gábor Alapkezelõ
segítségével és minisztériumi támogatás-
ból. Fölmentünk a kráter pereméig, ahol
éjszaka volt a leglenyûgözõbb a láva látvá-
nya. Itt éreztük, mekkora erõvel bír egy
vulkán, és milyen pici az ember a termé-
szethez képest.
Folytatjuk.

Hargitai–Kiss Virág
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Szentiváni suliszemle
2018. június 13.:

Búcsújárás a Fatimai Szûznél

A Fatimai Szûzanya elsõ magyarországi búcsújáróhelyén, Alsó-
szentivánon májustól októberig minden hónap 13-án, a fatimai je-
lenések napjain tartanak zarándoknapot. Az idei második búcsú-
napra ismét felajánlotta elõadását Pitti Katalin operaénekesnõ,
aki már májusban is részt vett a búcsún, és jelezte: szívesen éne-
kelne ebben a festõi környezetben Isten szabad ege alatt június-
ban is.
A búcsún természetesen iskolánk tanulói és tanárai is közremû-
ködtek. Többen már június 9-én, szombaton segítettek a park ta-
karítása során, hogy a tavaly megújult kegyhely méltó körülmé-
nyek közt fogadhassa a szép számmal érkezõ zarándokokat. A
szentmisén, amelyet dr. Udvardy György pécsi megyés püspök
atya celebrált, négy tanulónk is ministrált. Voltak, akik felolvas-
tak, illetve valamennyi jelen lévõ tanulónk és dolgozónk a szent-
mise utáni körmenetben is részt vett. György püspök atya Páduai
Szent Antal ünnepén Isten áldását kérte fenntartónkra, Spányi
Antal püspök atyára is. Prédikációjában pedig Isten megfelelõ
szolgálatára, a fejlõdés iránti nyitottságra, az irgalmassági csele-
kedetek fontosságára és a testvéri feddés fontosságára hívta fel a
figyelmet.

Az Úr jelen van a hívõk közösségében: Õ az Üdvözítõ, aki az Atya
irgalmas szeretetének megtestesülése, aki azért jött, hogy keresse
az elveszett bárányt, üdvözítse a bûnösöket. Azok, akik az Úrhoz
szegõdnek és apostolai lesznek, az Õ szívével megmenteni, üdvö-
zíteni akarják testvéreiket, szeretõ intéssel is – nem vádolni, meg-
ítélni, hanem a helyes útra segíteni.
Valóban a jelen levõ Úr szellemében, szeretetével viszonyulunk
egymáshoz? Vajon a kölcsönös szeretet és segítségnyújtás vezérel
bennünket, és igyekszünk kiküszöbölni a megítélést, a féltékeny-
séget, sértést, haragot és türelmetlenséget, amikor a másik, má-
sok terhét is kell viselni?
Mindenkinek mindenki lelki elõhaladását kell keresnie, és ezt
kell szolgálnia a testvéri feddésnek.
Az ünnepi szentmise végén a körmenetet követõen Helter István
köszönetet mondott mindazoknak, akik a búcsú méltó lebonyolí-
tásában, illetve elõkészületeiben részt vettek, jelenlétükkel a
kegyhelyet megtisztelték.
A búcsú végül szentségimádással zárult, s a jelenlévõk minden bi-
zonnyal lelkiekben megerõsödve tértek haza ezen a júniusi déle-
lõttön.

2018. június 16.: Ballagás

Az iskolai ünnepek számos bensõséges pillanatot tartogatnak a
számunkra. A rendezvények közül talán a ballagás a legmegha-
tóbb, amikor az esedékes tanév végén elbúcsúztatjuk a nyolcadik
osztályosokat. Az idei ballagás is nagyon szépen sikerült. Az ün-
nepély kezdetén a ballagók végigvonultak a szépen feldíszített
osztályokban, a folyosón, majd az udvaron is. A Himnusz, majd az
iskola zászlójának átadását követõen minden ballagó diák elfog-
lalhatta helyét és élvezhette a számukra összeállított mûsorcsok-
rot: a ballagóktól elköszöntek a 7. osztályosok, s a település képvi-
seletében Husvéth Imre polgármester úr, az iskola képviseleté-
ben Kiss Attila igazgató, valamint az 1–4. osztály is kedveskedtek
egy kis elõadással. A nyolcadikosok búcsúja és a tanáraikhoz, osz-
tályfõnökükhöz is szüleikhez kifejezett köszönetnyilvánítása, a
búcsúzóul kapott szárnyra bocsátást jelképezõ léggömbök fel-
eresztése, majd az osztályszalag felkötése után a hozzátartozók,
rokonok átadhatták virágaikat. Végül Kocsisné Madarasi Móni-
ka és Vágásiné Madarasi Anett osztályfõnökök, valamint Kiss
Attila igazgató kikísérte a ballagókat iskolánk kapuján. A nyári
feltöltõdés után a középiskolákban lehet bizonyítani a rátermett-
ségét mindenkinek – reméljük sikerrel.

Kiss Attila igazgató
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Nyári napközis táborok
Iskolánk kedvezményezettként vesz részt a Dunaújvárosi Tanke-
rületi Központ EFOP-3.3.5-VEKOP-17-2017-00001 „A közneve-
lés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési–értékelési és digitális fej-
lesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújí-
tása” elnevezésû kiemelt projekt „Tematikus informális és nem
formális tanulási alkalmakhoz kapcsolódó tanulási formák mód-
szertani megalapozása” címû alprojektjében. Ennek keretében
2018. június 25-e és 29-e között lehetõségünk nyílt napközis tábo-
rok megszervezésére az elsõ, második és negyedik évfolyamos ta-
nulók részére. A rendezvényeken összesen 66 tanuló vett részt,
akik tematikus programok segítségével valósították meg a pályá-
zat céljait az alábbi beszámolók szerint.

1. évfolyam

A fõ koncepciónk az alapvetõ viselkedési szabályok elsajátítása,
valamint a tanulás kedvezõ elfoglaltságként való megélése köré
szervezõdött. Táborunk meghatározó keretmeséje, Asmát, a ha-
jós kalandjai végigvonultak mind az öt napunkon. A programok
sorozatát igyekeztük úgy felépíteni, hogy erre a történetre ala-
poztunk, és minden apró motívuma megjelent egy-egy napirendi
pontunkban. A történet megismerése után a gyerekek lerajzol-
ták, és megformázták, hogy milyennek képzelik el a lakatlan szi-
getet, illetve milyen menedékhelyet tudnak keresni, ahol bizton-
ságban érzik magukat. Ennek keretében építettük meg
cipõsdobozokból a menedéket nyújtó barlangunkat. A heti prog-
ram során a keretmese mellett közösségépítõ játékok is helyet
kaptak, melyek a gyerekek életkori sajátosságából adódóan nagy-
mértékben a mozgásra épültek. Egyik nap kimozdultunk az isko-
lából, melynek célja a település környezetében lévõ természet ad-
ta lehetõségek (közösségépítõ, ismeretadó változatos tevékeny-
ségek) élményszerû felfedezése volt. Az utolsó napon az ünnep-
lést helyeztük középpontba. Az ünnepi lakomát a gyerekek ma-
guk készítették el, majd a finomságok elfogyasztása közben fel-
elevenítettük a hét folyamán átélt egyéni, illetve a csoport közös
élményeit is.

Kaczné Lajtos Judit és Boros Lilla táborvezetõk

2. évfolyam

Kalandorok, azaz a várak felfedezése. Ezen a héten a váraké volt
a fõszerep, rengeteg ehhez kapcsolódó témát dolgoztunk fel a di-
ákokkal. Az egy hét alatt megismerkedtünk a simontornyai vár-
ral, megbeszéltük, milyen terekbõl, épületrészekbõl épül fel egy
vár. Építettünk magunknak egy saját várat, feldíszítettük, kialakí-
tottuk a belsõ tereit. Külön figyelmet szenteltünk a címerekre,
mert ezek a várak idejében különösen fontosak voltak. Beszél-
tünk Cece, Vajta, Sáregres címerérõl, majd minden tanuló elké-
szítette a sajátját is, amellyel a várunkat díszítettük. Egy várnak
saját zászlója is volt, ezért a táborozók textilre festhettek maguk
által tervezett zászlót. Nagyon fontosak voltak a várak életében a
mesterségek, a régi foglalkozások. Ezeket rejtvényes feladatok-
kal, kirakóval, elõadással dolgoztuk fel. Kiemeltük a pékmester-
séget, ezért mi magunk is sütöttünk finom pékárut, sajtos kiflit.
Természetesen a várakban élõ személyek sem maradhattak ki a
hétbõl, így mindenkinek lett saját készítésû koronája, fonalból fo-
nott karkötõje és vasalható gyöngybõl készült nyaklánca. A várak
életében jelentõs szerepet töltöttek be a lovagok, ezért mi is meg-
rendeztük a saját lovagi tornánkat sorversenyek formájában.

Ferencziné Fülöp Cecília és Horváth Ágnes táborvezetõk

4. évfolyam

A tábor jellege nomád kaland volt, a nevünk Modern Honfogla-
lók. A tábort Sohárné Bali Mária vezette, segítõ pedagógus:
Nagyné Gyánó Gabriella, önkéntes: Bali Péter és Meister Xénia
kollégánk volt. A tábor a honfoglalás szellemében telt. Hat tör-

zset választottunk, eredeti õsi magyar nevek felhasználásával
(Turán, Turda, Bojta, Bátur, Mordor, Kecsen). A gyerekek sok
programhoz használták a rovásírást. A törzsnevük, a csatakiáltá-
suk kitalálásakor, az éjszakai kincskeresés során is ez volt a fõ fel-
adatuk. Napi négyszeri étkezést biztosított a pályázat. A közös
reggelik, ebédek segítettek a közösségfejlesztés, a kulturált visel-

kedés területén. A tábor igazi
célja ez volt. Nagyon sokat ját-
szottunk. Ezek elsõsorban csa-
patjátékok voltak. Újdonság volt
az Adj király katonát!, a számhá-
ború, a mocsárjárás, a lánctalpas
akadályverseny. Reggeli után
mindig közösen beszéltük meg a
nap programját. A hazaindulás
elõtt értékeléssel, önértékeléssel
zártuk a napot.

Cecei iskola



12 KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNYEK 2018. július 5. Bogárd és Vidéke

Tájékoztatás
Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy
a képviselõ-testület Sárbogárd város
díszpolgári címének és kitüntetéseinek
alapításáról és adományozásáról szóló
28/2015. (VI. 24.) önkormányzati rende-
lete értelmében a képviselõ-testület
2018. augusztusi zárt ülésén az alábbi ki-
tüntetések adományozhatók:
– Sárbogárd Város Díszpolgára
– Sárbogárd Város Szolgálatáért
– Sárbogárd Város Gazdasági Fejlõdésé-
ért
– Sárbogárd Város Sportjáért
A rendelet szerint:
„Sárbogárd Város Díszpolgára” cím an-
nak a személynek adományozható, aki
Sárbogárd városa érdekében kifejtett ki-
emelkedõ jelentõségû tevékenységével,
vagy egész életmûvével hozzájárult a vá-
ros fejlõdéséhez, értékei megóvásához, a
város jó hírnevének öregbítéséhez, to-
vábbá példamutató emberi magatartása
miatt személye, vagy annak emléke köz-
tiszteletben áll. A kitüntetés évente egy-
szer adományozható, legfeljebb egy sze-
mélynek lehet odaítélni.
„Sárbogárd Város Szolgálatáért” kitün-
tetés annak a személynek adományozha-
tó, aki valamely civil szervezetben, a köz-
mûvelõdésben, köznevelésben, egészség-
ügyi és szociális területen, közszolgálat-
ban, közbiztonsági és tûzvédelmi tevé-
kenysége során hosszú évek óta kiemel-
kedõen eredményes munkát végez. A ki-
tüntetés évente egyszer adományozható,
legfeljebb egy személynek lehet odaítél-
ni.
„Sárbogárd Város Gazdasági Fejlõdé-
sért” kitüntetés adományozható annak a
Sárbogárd város területén legalább tíz
éve iparos-, kereskedõ-, vállalkozói, vagy
mezõgazdasági tevékenységet folytató
magánszemélynek, jogi személynek, vagy
egyéb gazdálkodó szervezetnek, akinek
helyi adótartozása nincs, és tevékenysé-
gét magas színvonalon, a lakosság meg-

elégedésére végzi. A kitüntetés évente
egyszer adományozható, legfeljebb egy
személynek, szervezetnek lehet odaítél-
ni.

„Sárbogárd Város Sportjáért” kitüntetés
a sport bármely területén az átlagnál ki-
emelkedõbb eredményt vagy teljesít-
ményt elérõ személynek, csoportnak,
edzõnek, vagy a város sportjáért évek óta
kiemelkedõ tevékenységet végzõ sze-
mélynek adományozható. A kitüntetés
évente egyszer adományozható, legfel-
jebb egy személynek, csoportnak lehet
odaítélni.

A kitüntetések elhunyt személynek,
posztumusz is adományozhatók. A kitün-
tetés átvételére az adományozott halála-
kor vele együtt élõ házastársa, egyenes
ági rokona, nevelt, vagy örökbefogadott
gyermeke, nevelõszülõje, oldalági roko-
na jogosult, ebben a sorrendben.

A kitüntetések adományozására javasla-
tot tehet bármely személy, vagy közösség.

Sárbogárd Város Díszpolgára, Sárbo-
gárd Város Szolgálatáért, Sárbogárd Vá-
ros Gazdasági Fejlõdéséért, Sárbogárd
Város Sportjáért kitüntetések vonatko-
zásában a javaslatokat 2018. július 25-éig
írásban kell eljuttatni a polgármesterhez.
A javaslatnak tartalmaznia kell a kitünte-
tésre méltónak tartott személy, illetve
közösség nevét, címét, tevékenységének
ismertetését, továbbá az elismerni kívánt
tevékenység méltatását és azt, hogy a ki-
tüntetések közül melyikre javasolja az il-
letõ személyt, vagy közösséget.

Ezt követõen a polgármester, a jegyzõ és
az alpolgármester írásos javaslatával ke-
rülnek az ügyrendi és jogi bizottság elé. A
bizottság a javaslatát a képviselõ-testület
soros ülése elé terjeszti. A kitüntetések
átadására az augusztus 20-ai ünnepségen
kerül sor.

Dr. Venicz Anita jegyzõ

Hirdetmény
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzatának képvise-
lõ-testülete a 2018. június 15-ei ülésén elfogadta:
– a 10/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendeletet Sárbogárd Város Önkormányzatá-
nak 2018. évi költségvetésérõl szóló 4/2018.(II. 14.) önkormányzati rendelet módosí-
tásáról;
– a 11/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendeletet az egyes szociális ellátásokról szóló
4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról;
– a 12/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat tulajdonáról, a tu-
lajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének
egyes szabályairól szóló 53/2015. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendeletek megtekinthetõk ügyfélfogadási idõben a Sárbogárdi Polgármesteri Hi-
vatal szervezési csoportjánál.

Dr. Venicz Anita jegyzõ

VEZESSENEK
ÓVATOSAN!

A nyári idõszakban a hétvégéken a for-
galom növekedésére és torlódások ki-
alakulására lehet számítani az M7-es
autópálya és a 7-es számú fõút Fejér
megyei szakaszán.

A Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság
felhívja a jármûvezetõk figyelmét, hogy
a nyári idõszakban a jelentõs forgalom-
növekedés miatt a Fejér megyei fõbb
közlekedési útvonalakon torlódások
alakulhatnak ki.

A balesetek megelõzése érdekében,
kérjük, tartsák szem elõtt az alábbiakat:

– Alkalmazzanak a megszokottnál na-
gyobb követési távolságot!

– Tegyenek eleget jobbra tartási kötele-
zettségüknek!

– A megengedett legnagyobb sebesség-
határokat figyelembe véve közlekedje-
nek!

– Az elsõbbségre és elõzésre vonatkozó
közlekedési szabályokat maradéktala-
nul tartsák be!

– Tartózkodjanak a hirtelen fékezéstõl
és irányváltoztatástól!

– Fokozottan figyeljenek az autópályák
le- és felhajtóinál!

– A leállósáv igénybevétele torlódás ki-
alakulása esetén sem szabályos.

Ne feledjék, a legjobb prevenció min-
den esetben a közlekedési szabályok be-
tartása, azonban a megváltozott idõjá-
rási viszonyokhoz való alkalmazkodás is
kiemelten fontos!

A Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság
mindenkinek balesetmentes közleke-
dést kíván!

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság
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Televíziót lopott

A sárbogárdi rendõrök vádemelési javaslattal zárták le egy alapi
fiatalkorú ügyét.
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság bûnügyi osztálya lopás vétség
elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatott büntetõel-
járást egy 15 éves alapi fiatal ellen.
A nyomozás adatai szerint a fiatalkorú 2018. február 26-án dél-
után befeszítette egy alapi családi ház bejárati ajtaját, majd az in-
gatlanból eltulajdonított egy LCD-televíziót. A fiú a lopott készü-
léket a ház közelében az aljnövényzetbe rejtette. A rendõrök rö-
vid idõn belül azonosították az elkövetõt, majd elfogták és elõállí-
tották a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, ahol gyanúsítottként
hallgatták ki.
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság bûnügyi osztálya az ügyben
folytatott nyomozást lezárta, és a keletkezett iratokat vádemelési
javaslattal továbbította az illetékes ügyészségre.

Állatkínzás Mezõszilason
Vádemelési javaslattal élt a rendõrség az ellen a férfi ellen, aki
nem gondoskodott megfelelõen a kutyáiról.
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság munkatársai állatkínzás bûn-
tett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytattak bünte-
tõeljárást a 62 éves K. Tiborral szemben.
A nyomozás adatai alapján a férfi 2018. február 14-ét megelõzõen
egy hónapra úgy távozott el mezõszilasi otthonából, hogy két ku-
tyáját láncon tartotta és részükre nem biztosított ivóvizet, vala-
mint eledelt, ennek következtében az egyik háziállat elpusztult, a
másik pedig lesoványodott. A rendõrök a helyi elkövetõt elfogták,
a rendõrkapitányságra elõállították, majd gyanúsítottként hall-
gatták ki.
Az ügyben indított nyomozást a Sárbogárdi Rendõrkapitányság
bûnügyi osztálya a napokban lezárta, és az iratokat vádemelési ja-
vaslattal küldte meg az illetékes ügyészségnek.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

Kecskék pusztultak el a tûzben
Sáregeresnél

Karám gyulladt ki július elsején, vasárnap Sáregres közelében. A
harminc négyzetméteres, félig fedett karám és mellette három
körbála égett. A lángokat a sárbogárdi hivatásos tûzoltók két víz-
sugárral elfojtották. A tûzben négy kecske elpusztult, a karám
megsemmisült.
Fotó: sárbogárdi hivatásos tûzoltóság

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy

A KATASZTRÓFA-
VÉDELEM HÍREI

KÉK HÍREK

Nem vicc
Lefekvéshez készülõdött egy idõs ember, amikor egyszer csak
dörömböltek az ajtaján. A rendõrség kopogtatott nála, mivel
valaki bejelentette, hogy az adott címen öngyilkosság történt.
Az nem derült ki a meglepett lakó számára, hogy vajon ki te-
hette ezt a bejelentést, de bárki is volt, ilyennel csúnya dolog
viccelõdni. Már csak azért is, mert a rendõrség felelõsségre
vonhatja azt, aki telefonbetyárkodik, vagy hamis riasztással ül-
teti fel a hatóságokat.

HKV

Jön a strandidõ, de a záporok,
zivatarok visszatérnek

Csütörtökön folytatódik a napos, gomolyfelhõs idõ. Záporok,
zivatarok elszórtan fordulhatnak elõ. A délnyugatira forduló
szél miatt tovább melegszik az idõ, délután már 28-33 fokot
mérhetünk.

Pénteken egy gyenge hidegfrontnak köszönhetõen befelhõsö-
dik az ég és többfelé kell záporokra, zivatarokra készülni. He-
ves zivatarok is elõfordulhatnak. Az északnyugatira forduló
szelet élénk lökések kísérhetik. Napközben 25-32 fokra van
kilátás.

Szombaton még többfelé, fõként a Dunától keletre várható zá-
por, zivatar, helyenként az Alföldön nagyobb mennyiség le-
hullhat. Feltámad az északi, északnyugati szél, a Dunántúlon
erõs, viharos széllökések is lehetnek. Marad a meleg nyári idõ,
24-29 fokot mérhetünk.

Forrás: www.idokep.hu
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SÍC – hírek, eredmények

2018. július 1-én Marcaliban került megrendezésre a dél-dunán-
túli régió pályaíjász-kvalifikációs versenye, melyen egyesületünk,
a Sárréti Íjász Club tagjai is részt vettek. Az igen szeles idõben, de
szép környezetben, az ország számos pontjáról érkezett közel öt-
ven versenyzõ küzdött az országos bajnokságra való kvalifikáció
megszerzéséért. A sárbogárdi íjászaink olimpiai kategóriában re-
mekül szerepeltek, és ezzel e verseny legeredményesebb egyesü-
leteként térhettek haza úgy, hogy mindenki megszerezte a kvalifi-
kációt, és öt dobogós helyezést értünk el.

Eredményeink:

Olimpiai férfi master kategóriában: Gilicze Ferenc – aranyérem,
Gilicze László – ezüstérem.

Olimpiai férfi kategóriában: Széplaki Zoltán – ezüstérem, Kato-
na Alex – 4. helyezés, Téglás László – 5. helyezés.

Olimpiai férfi kadet kategóriában: Szénási Benedek – ezüstérem,
Jászter Zsombor – bronzérem.

Egyesületünkbe továbbra is várjuk az íjászat iránt érdeklõdõ „örege-
ket” és ifjakat, hölgyeket és férfiakat. Olimpiai íjászfelszerelést bizto-
sítunk. (Saját történelmi, longbow, vadász, csigás és olimpiai íjjal
rendelkezõk jelentkezését is várjuk.)

Egyesületünk elérhetõ: lgilicze@tolna.net levelezési címen.

Széplaki Zoltán Sárréti Íjász Club Sárbogárd

SÁRBOGÁRDI CUKORBETEGEK KLUBJA
A klubfoglalkozás témái:

– TEENDÕK ALACSONY ÉS MAGAS VÉRCUKOR ESETÉN;

– A MOZGÁS JELENTÕSÉGE.

Idõpont: 2018. július 18. 17.00–18.30 óra.

Helyszín: Sárbogárd, mûvelõdési ház (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 3.)

Telefon: 06 (25) 460 161

Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt!

A klubfoglalkozáson való részvétel ingyenes.

KÉPESLAPOK
A RÉGI ÉS ÚJ SÁRBOGÁRDRÓL!

Kaphatók szerkesztõségünkben
50 Ft-os áron.

Sárbogárd, Hõsök tere 12.,
tel.: 06 (25) 508 900.
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VÉGE, VÉGE, VÉGE MÁR!
A 2017-2018. évi bajnokság rövid összefog-
laló értékelését zárja a Sárbogárd SE me-
gyei bajnokságot nyert U19-es csapata.
A csapat az õszi szezonban is remekül tel-
jesített, és azonos pontszámmal szorult az
LMSK COBRA SPORT együttese mögé.
A tavasz indulása elõtt Pajor László edzõ
hasonló jó teljesítményt várt el a fiúktól és
a bajnoki cím megszerzését tûzték ki.
A 18. fordulóban sikerült átvenni a veze-
tést a tabellán, és ezt a bajnokság végéig
meg is tartotta a csapat. A 28 fordulóból
két vereség és négy döntetlen mellett 22

gyõztes mérkõzés a mérleg. A 96 lõtt góllal
szemben 21 a kapott gólok száma.
A csapat házi gólkirálya Demeter Dávid 44
találatával a megyei góllövõ listán a máso-
dik helyen végzett. Sükösd Gergõ 14 talá-
latával és Horváth Zsombor hat góljával a
dobogós helyezettek.
A bajnokságban pályára lépõk között 13
játékos már a 2015-2016. évi bajnokcsapat-
nak is tagja volt: Sükösd Gergõ, Petõ And-
rás, Brúzsa Sándor Patrik, Molnár Márk,
Húsvéth Tamás, Morvai Kristóf, Demeter
Dávid, Vagyóczki Patrik, Simon Csaba,

Horváth Ádám, Németh Kristóf, Márko-
vics Dániel, Fekete András.
A kétszeres bajnokok mellett a csapatban
játéklehetõséget kapott Horváth Zsom-
bor, Erdélyi Adorján, Gábris Róbert, Hor-
váth Áron Máté, Bíró Bence, Barabás Ta-
más, Brúzsa Tamás, Nyári Bence, Takács
Szabolcs, Luczek Roland, Ambrózi Mik-
lós, Kiss Roland Bence, Deák Zala, Kisari
Kevin István, Kovács Roland.
A sikerek kovácsa, a bajnokcsapat edzõje
Pajor László.

Tabella

1. Sárbogárd 28 22 4 2 96 22 74 70
2. LMSK 28 22 2 4 122 48 74 68
3. Mór 28 20 3 5 126 38 88 63
4. Felcsút 28 18 5 5 105 46 59 59
5. Bicske 28 18 4 6 90 56 34 58
6. Baracs 28 16 5 7 82 50 32 53
7. Flavus Velence 28 13 5 10 60 59 1 44
8. Martonvásár 2813 4 11 84 57 27 43
9. Szár 28 12 5 11 89 81 8 41
10. Ercsi Kinizsi 28 7 2 19 55 149 -94 23
11. L.komárom 28 6 5 17 55 95 -40 23
12. Videoton B. K. 28 6 0 22 48 121 -73 18
13. Polgárdi 28 5 1 22 53 118 -65 16
14. Mezõfalva 28 5 0 23 53 128 -75 15
15. Dég 28 3 3 22 63 113 -50 12

Szántó Gáspár

A SÁRBOGÁRDI RENDELÕINTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK IDÕPONTJAI
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Több, mint autós kaland
Bibliaórára igyekeztünk, csakhogy az au-
tónak, ami a tetthelyre vitt volna bennün-
ket, nyoma veszett. Délután kölcsön vette
valaki, s azóta nyomát sem látták. (Nem is-
merte a szólást, hogy fogkefét és kerékpárt
nem szabad kölcsönadni. Igaz, amikor ez a
mondás született, még csak a kerékpárra
vigyáztunk.)
Keresgélés, telefonálás ide–oda – semmi
eredmény. Végtére elmehetnénk közjár-
mûvel is (vagy gyalog), csak arra már nincs
idõ.
Egyszer csak megjelenik az autótulajdo-
nos, és kezében lobogtatja a forgalmi en-
gedélyt.
– Megvan, visszahozták!
Szóval indulhatunk – három nõ.
A tulajdonos átengedi a vezetést a fiata-
labbnak, õ a hátsó ülésrõl mondja az út-
irányt:
– Jobbra… a lámpáig… elõre…
Végre az Üllõi úton vagyunk, jön a felüljá-
ró. Már rajta haladunk, amikor a kis kocsi
gyanúsan köhögni kezd.
– Jaj, mit szoktál ilyenkor csinálni? – kérdi
a vezetõ.
– Gázt adj neki, gázt! – hallatszik a bizta-
tás. Hiába. Még egy-két sóhaj, és megál-
lunk. Fenn a hídon, középsõ sávban, sze-
rencsére már lefelé tartva. Mellettünk szü-
net nélkül zúgnak a jármûvek, egy pillanat-
ra se áll meg a forgalom. Az ajtót sem lehet
kinyitni, nehogy elsodorjanak. De valamit
tenni kell! Néhány sikertelen próbálkozás
után be kell kapcsolni a villogót, a tulajdo-
nos és a vezetõ merészen kimászik, én,
mint a legöregebb és egy kis influenzával
küszködõ, bent maradok. Persze meg nem
állna senki, hogy segítsen, sõt, egyesek dü-
hösen dudálnak. Zavarjuk õket a szágul-
dásban. Általános autósmorál.
Következik némi szakavatatlan kapará-
szás a motorháztetõ alatt, holmi húsvéti lo-
csolkodás az akkumulátor felett (valaki azt
mondta, hogy ilyen esetben rá kell önteni a
sarura egy kis vizet). Semmi nem segít.
(Nem csoda.)

Jó lenne eljutni a híd végéig, vagy legalább
a külsõ sávba. Nincs más, tolni kell. Engem
nem engednek kiszállni, a tulajdonos kor-
mányoz, a legfiatalabb egyedül nekivesel-
kedik.
És akkor kezdõdik a csoda. Mellettünk le-
lassít egy autó, s kihajol a nõi vezetõ.
– Segíthetek? – és máris elénk kanyarodik.
Vontatna, de nincs kötél. Se nála, sem ná-
lunk. Viszont van mobiltelefonja, s ezen si-
kerül barátainkat értesíteni. Bajban va-
gyunk… jöjjenek értünk… kezdjék meg a
bibliaórát. A hölgy is telefonál. Ide férfierõ
kell. Pár perc múlva ott terem egy ismerõ-
se. A kocsi egykettõre a közeli benzinkút-
nál köt ki.
Kiszállok.
– Nem igaz – szorongatom a megmentõ ke-
zét –, ilyen ma nem létezik!
– Dehogynem – mosolyog vissza, és kölcsö-
nösen bemutatkozunk.
Sajnos (ahogy ilyenkor lenni szokott) nem
tudom megjegyezni a nevét.
Viszont még nincs vége az akciójának. El
akar vinni minket oda, ahova igyekszünk.
A legfiatalabb ott marad, amíg barátaink
megérkeznek, s ketten beszállunk a hölgy
kocsijába.
Ügyesen vezet.
– Idõre tetszenek menni valahova? – kérdi.
– Most már csak idõ utánra – felelem.
Majd hozzáteszem: – Bibliaórára me-
gyünk, ha ez a fogalom ismerõs.
Vezetõnk némán bólint. Pedig olyan jó
lenne még valamit mondani. Bizonyságot
tenni, beszélni a drága Névrõl, melyre egy-
kor minden térd meg fog hajolni.
Már csak néhány eligazítás. Egy-két-há-
rom sarok balra… megint három sarok, s
ott vagyunk a kis templom elõtt. Kiszál-
lunk, a hölgy segít, s a lerobbant autó tulaj-
donosa megkérdi:
– Akkor hát… mivel tartozunk?
– Ugyan, semmivel – hárítja el a hölgy.
– No, de mégis…
– Nem, nem, szó sem lehet róla!

Lelki testvérem kotorászni kezd a kézitás-
kájában.

Van nálam egy Biblia.

– Akad esetleg néhány jegyzetelés benne,
de kérem, legalább ezt fogadja el.

Az autós hölgy egy pillanatig némán tartja
kezében a Könyvet. Figyelem az arcát. Fáj-
na, ha azt mondaná, hogy nem kell neki.
Egy modern fiatal.

Igaz, most veszem észre: nincs kifestve.
Mégis.

Hirtelen olyan semminek, öregnek, mara-
dinak érzem magam. Vajon visszautasítja?

Nem. Elsírja magát.

– Most halt meg az édesanyám – és úgy néz
az Igére, mint aki valahonnan üzenetet ka-
pott. Igen, erre az üzenetre nagyon szüksé-
ge lesz.

Búcsúzóul mindkettõnket megölel, meg-
csókol.

– Isten áldja meg – mondom megilletõdve,
s a kézszorításnál megadom a címemet. –
Ha bármiben segíthetünk…

– Köszönöm – válaszolta. – Különben erõs
vagyok, csak most kicsit…

– Ó, nem – vágok közbe gyorsan –, mi vala-
mennyien gyengék vagyunk, azért van
szükségünk Valakire, aki erõsebb nálunk.

A szolgálótestvér éppen a textust olvassa,
amikor belépünk: „Vigasztaljátok,
vigasztaljátok népemet, így szól Istenetek!
Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek
neki, hogy vége van a nyomorúságnak…”
(És 40, 1.2).

Mire az óra befejezõdik, a kis autó menet-
képesen a templom elõtt áll. Idõközben
valaki kiküszöbölte a hibát.

Uram, csodálatosak a Te mozaikköveid.
Mit meg nem teszel egyetlen lélekért!

ITné

Forrás: Élet és Világosság, a Magyarországi
Evangéliumi Testvérközösség lapja, 1998/12.

A Madarász József Városi Könyvtár nyári nyitva tartása:

2018. július 2–21-éig hétfõ: zárva, kedd: 9–18 óra, szerda: 9–18 óra,
csütörtök: 9–18 óra, péntek: 9–18 óra, szombat: zárva.

A könyvtár július 23-ától augusztus 20-áig szabadság miatt zárva lesz.

2018. augusztus 21–31-éig:
hétfõ: zárva, kedd: 9–18 óra,

szerda: 9–18 óra,
csütörtök: 9–18 óra,

péntek: 9–18 óra,
szombat: zárva.

Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, AL-
SÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, SÁRBO-
GÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓ-
SON, 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 óráig.
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Elektromos betegágy eladó. Telefon: 06 (20) 552
8581

Továbbtanulók figyelem! Budapest, XI. kerület, Il-
dikó utcában téglaépületben másfél szobás lakás,
alacsony rezsivel, bútorozottan kiadó. 06 (30) 272
1650

Sáregresen családi ház eladó. 06 (30) 388 6683

Fakivágás, gallydarálás. 06 (20) 437 4869

Sárbogárd központi házamat lakásra cserélném.
06 (30) 332 6212

Építési telek eladó a Csík utca 15. szám alatt. 06
(70) 413 1436, 06 (25) 460 169

Kiscicákat ajándékba adok. Telefon: 06 (30) 241
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szerdán 16.00–17.00 óráig.
Sárszentmiklós,

Köztársaság út 151.

DR. PRÁGER PÉTER
Telefon: 06 (70) 775 0079.

Idõpontkérés: 06 (70) 314 8774

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

A HEVESTHERM
SÁRBOGÁRDI KÉPVISELETE
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Munkakör:
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ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKAI

BERENDEZÉSEK BESZERELÉSE

Munkavégzés helye: VÁLTOZÓ
Bérezés: HETENTE
(versenyképes bérezés)

Hosszú távú munkalehetõség!
Érdeklõdni telefonon:

06 30 9377 545

RECEPTEK

KVIRCEDLI

A kvircedli, vagy németül Kwierzetl a
svábok hagyományos süteménye. Jeles
napokon, lagzikban, Márton-napon, ka-
rácsonykor, szilveszterkor, farsangkor
sütötték. Borlevesbe, borhabba, vagy
borba mártogatták. Fõleg az asszonyné-
pek kedvelték, mert nyugodtan mond-
hatták a férjüknek, hogy õk bizony egész
este egy korty bort sem ittak (mégis be-
csíptek). Az alkohol felszívódását sokkal
jobban elõsegíti, ha nem isszák, hanem
folyamatosan eszik a borba mártogatott
süteményt.
Hozzávalók (6 adag): 5 tojás, 40 dkg por-
cukor, 75 dkg finomliszt, 1 citrom héja,
10 g szalalkáli, 1 cs vaníliás cukor, 0,5 dl
félédes fehérbor.
Elkészítés: a tojásokat megmossuk, fel-
törjük, és a cukorral együtt habosra ke-
verjük. Közben a citromot alaposan meg-
mossuk és lereszeljük. A szalalkálit a bor-
ban feloldjuk, hozzáadjuk a vaníliás cuk-
rot és a reszelt citromhéjat, és belekever-
jük a tojásba. A lisztet három adagban
hozzákeverjük. Lényeg, hogy ne ragad-
jon, de ne legyen kemény se a tészta. Lisz-
tezett nyújtódeszkán 1 cm vastagra kell a
tésztát nyújtani, és a belisztezett nyomó-
fával sorban és oszlopban mintákat nyo-
munk bele. A bemintázott tésztát felda-

raboljuk, és egy éjszakára szobahõmér-
sékleten száradni hagyjuk. A szárításhoz
a tészták között kb. 1 cm távolság legyen.
Másnap a sütõpapírral kibélelt tepsiben
szorosan egymás mellé rakva, a sütõt kö-
zépfokozatra (170 fokra) állítva kb. 10
perc alatt szép világosra sütjük. Alacsony
hõmérsékleten a tészta folyós marad,
magason gyorsan megég a sülés helyett.

MACSKAPRACLI

A Katzenprazl, vagy más néven macska-
pracli ugyancsak hagyományos sváb süte-
mény, amit sütés és liszt nélkül kell készí-
teni. Az elkészítéséhez szükségünk van a
katzenpratzl ütõformára, ami a macska
karmára hasonlít. Akinek nincs ilyen ott-
hon, de tetszik neki a recept, az nyugod-
tan elkészítheti mandulamagformával is.

Hozzávalók (7 adag): 30 dkg darált dió,
30 dkg porcukor, 1 ek cukrozatlan kakaó-
por, 1 tojásfehérje.

Elkészítés: a darált diót a porcukorral, a
kakaóval és egy, vagy két tojásfehérjével
jól összedolgozzuk. Az így kapott masz-
szát porcukorral meghintett ütõformába
nyomkodjuk, majd kiütjük a sütõpapírral
bélelt sütõlemezre. Ezt a süteményt nem
sütjük, hanem csak szárítjuk elõmelegí-
tett sütõben.
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