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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Egy üvegtálban érdekes terméseket gyûjtök. Egy reggel azon elmélkedtem, hogy az évek óta bennük õrzött magok kikelnének-e,
ha földbe vetném õket. Lám, a spájzban megszottyadt krumpliban is van élet, mely kicsírázik a földön kívül is. A Kossuth iskola te-
teje is látszólag már halott anyagból: kivágott fák gerendáiból újul meg. Egy kilométerrel odébb, az Árpád utcában az orosz nép-
dalok favorit növénye, élõ nyírfa idézi a szovjet idõket a néhai orosz laktanya egyik épületének (volt iskola) tetején. Több másik fa
magva társaságában vetette meg ott a gyökerét a szélnek köszönhetõen, mely most éppen tépi a lombját.

Hallani vélem, ahogy a fa – állva az ele-
mek próbáját – vidáman dudorássza: „Áll
egy ifjú nyírfa a réten, / Virágfürtös
nyírfácska a réten… / Ágat róla senki se
vágott, / Nem is tépett róla virágot. / Dúli,
dúli virágot…”

Balalajka nem valószínû, hogy lesz e nyír-
fából, mert veszélyes fölmászni az enyé-
szeté lett falakra. Viszont a természet
honfoglalása környezettudatos ökoházat
varázsolt a romból, szelíd jelzésként a bi-
torló emberi faj számára, mely megfeled-
kezett arról, honnan is jött.

Hargitai–Kiss Virág

ZÖLDHÁZZÖLDHÁZ

Fotó: internet
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Hamarosan elkészül a Kossuth iskola teteje,Hamarosan elkészül a Kossuth iskola teteje,
a galamboknak új lakhelyet kell keresniük...a galamboknak új lakhelyet kell keresniük...
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Sajtóközlemény
A TOP-3.1.1-15-fe1-2016-00002 azonosító számú

„Kerékpárút létesítése Sárbogárdon” címû projekt megvalósítása
A pályázat keretében lehetõség nyílik a 63-as út Sárbogárd tele-
pülés szakaszán, de az útpályától elkülönülten a Vágóhíd utcá-
tól délre a külterület határáig kerékpárutat építeni és a Köztár-
saság út és a Vasút utca keresztezõdésében a közlekedés-bizton-
ság javítása keretében gyalogos-átkelõhelyet kialakítani. A ter-
vezett kerékpárhálózat-szakasz a 63. sz. fõút 52+950 és 55+510
km szelvénye között, 2.560 fm hosszon valósul meg.
A Sárbogárd, Köztársaság út 23. és 225. szám között létesítendõ
kerékpárút összhangban van a Sárbogárd Város Önkormányza-
ta képviselõ-testületének 293/2004. (X. 8.) kth. számú határoza-
tával elfogadott Településszerkezeti Tervvel, a Sárbogárd Vá-
ros Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2005. (III. 30.) önkor-
mányzati rendelettel és ezen rendelettel jóváhagyott Szabályo-
zási Tervvel.
A Sárbogárdot keresztülszelõ 63-as másodrendû fõút belterüle-
ti szakaszán a Köztársaság út 23-ig megoldott a kerékpáros köz-
lekedés, kétoldalú egyirányú kerékpársávval. Az építési enge-
déllyel rendelkezõ és jelen pályázat keretében megvalósítani
tervezett kerékpárútszakasz a meglévõ kerékpársávtól csatlako-
zóan indul déli irányba, egyoldalú, kétirányú kerékpárútként a
63-as számú fõút keleti oldalán, de az útpályától elkülönülten. A

kerékpárút a Köztársaság út 156. számú ingatlan elõtt átmegy a
fõút nyugati oldalára és itt halad a Vasút utcai keresztezõdésig.
A 63-as út és a Vasút utca csatlakozása elõtt visszajön a kerék-
párút a keleti oldalra és itt halad egyoldalú, kétirányú kerékpár-
útként a Széchenyi utcai csatlakozásig. Ettõl a ponttól kétoldali,
egyirányú kerékpársávként halad tovább. Ezzel párhuzamosan,
de a nyugati oldalon már a Vasút utcai csatlakozástól épül az
egyirányú kerékpársáv. Ugyanis a 63-as út ezen szakaszán már
olyan szinten beszûkül a keresztmetszet, hogy nincs hely kerék-
párútnak, már a csapadékvíz-elvezetõk lefedésével sem. A két-
oldali, egyirányú kerékpársáv a belterület határáig, a Köztársa-
ság út 225. számú ingatlanig tart.

A kerékpárút megépítésével sokkal biztonságosabbá válik a
közlekedés mind a kerékpárosok, mind a gépjármûvel közleke-
dõk szempontjából.

A támogatás összege: 409,39 millió Ft.

További információ kérhetõ:
Bencze István, Sárbogárd Város Önkormányzata,

isti.bencze@gmail.com, 06-25-520-260

Ismét terítéken a fanyesés
Nincs olyan esztendõ, hogy ne lenne téma
a fák nyesése, és ritka a pozitív kritika,
mint a fehér holló. Ezúttal a Tisza utcából
hívtak, ahol az egész utcában egyetlen egy
fát vágott derékba az E.ON által megbízott
cég. Van még két másik fa a közelben,
melynek lombja eléri a vezetéket, azokat
érdekes módon nem bántották. Egy ma-
gyarázat lehetséges arra, hogy miért csak
ez az egy fa került erre a sorsra: ez van a
legközelebb a villanyoszlophoz.

Amennyiben minõségi kifogásuk merül fel a fanyeséssel kapcsolatban, keressék az
E.ON-t a következõ elérhetõségeken: H-K-Cs-P 8.00–18.00, Sze 8.00–20.00 óráig a 06
(20/30/70) 459 96 00-as, vagy a 06 (52) 512 400-as telefonszámon, illetve e-mailen:
araminfo@eon.hu, aramhalozat@eon.hu.

Vagy kereshetik a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédel-
mi Fõosztályát is: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1., tel.: 06 (22) 514 301, e-mail:
kozepdunantuli@zoldhatosag.hu.

Hargitai–Kiss Virág
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VÉGET ÉRT!
Mi ért véget? Hát a labdarúgó-világbajnokság. Könnyebb lesz az
élet. Nem lesz inger az emberben, hogy kapcsoljon át a sportcsa-
tornára akkor is, ha a család némely tagjai ezt merõben helytele-
nítik.
Nagy cirkusz volt! Abban az ókori római értelemben is, hogy mi
kell a népnek: panem et circensés, azaz kenyér és cirkusz. Azok a
telt tribünök! Azok az óriásképernyõs vetítések a városok nagy te-
rein! Azok a tomboló tömegek! Az már rejtély, hogy egyes párizsi
õrjöngõk miért azzal fejezték ki a világbajnoki cím feletti örömü-
ket, hogy romboltak és kövekkel, sõt padokkal dobálták meg a
rendõröket. Én helyeslem, hogy a megdobáltak vízágyúval felel-
tek. Az már súlyos kérdés, hogy mi történik majd hasonló esetek-
ben, ha nem jut elegendõ víz az ágyúkba. Mert közvélekedés sze-
rint van ilyen veszély. Akkor a kõdobálók kerekednek majd felül?
Aggodalom fog el, ha belegondolok, milyen lesz az élet a városok-
ban, ha az utcai csürhe legyõzi a rendõrséget. Isten mentsen meg
az olyan világtól, ahol a csürhe veszi át a hatalmat!
A világbajnoki döntõ valóságos világesemény volt, nem is tudjuk,
hány vezetõ politikus izgulta végig. Láttuk Putyint, meg természe-
tesen a francia és a horvát elnököt. A mi fõnökünket nem mutat-
ták, pedig ott volt, továbbá hiába kerestem a nézõtéren az egyik
lányunokámat, aki valami nyeremény következtében szintén ott
lehetett. No és a díjkiosztó ünnepség körülményei azt a látszatot
keltették, hogy ami itt történik, az a világ legfontosabb eseménye
a második világháború befejezése óta. Aki az adott idõben vala-
mely fronteseményben vett részt a világ egyik konfliktuszónájá-
ban, vagy éppen az éhhalállal küzdött, bizonyára másképp látta a
dolgot. Gondolom, sokaknak feltûnt, hogy a francia és a horvát
elnök milyen meghitten, kézen fogva ment le a lépcsõn, mert hisz
tudni kell, hogy a horvát elnök egy szép nõ.
De ne pletykáljunk! Állapítsuk meg inkább, hogy a futballpályá-
kon a legmagasabb szinten egyre inkább tért hódítanak a fekete
sportolók. Az atlétika futószámaiban már régi tény ez, a világelit
kosárlabdában szintén. Most a labdarúgásban furcsa kivétel volt a
horvát csapat, amelyben egyetlen fekete bõrû játékos ragyogó
fogsora sem tarkította a csoportképet. Mosolyogtam, mikor kide-
rült, hogy a svájci csapatban is vagy három fekete rúgja a lasztit. A
havasok tövében is megterem ez a fajta? – kérdeztem kajánul.
Lengették, szorgalmasan lengették a fehér és színes játékosok a
nemzeti zászlót, azt a hitet keltve, hogy mint régen, most is nem-
zetek vetélkedése a világbajnokság. Nemzetek vetélkedése? El-
fújta ezt a szél, a történelmi. Most inkább a dollárok, eurók vetél-
kedése folyik, úgy adják-veszik a labdamûvészeket, mint a krump-
lit. Azaz értékesebb árucikket kellett volna mondanom: mint a
gyémántgyûrût. És aki jól cselez, adogat, az mindenütt méltó az
állampolgárságra. Szórakoztatóipar ez, mint tényleg a cirkusz.

Nem gondolom, hogy akár a cirkuszok, akár a stadionok mûvé-
szeire dehonesztáló volna, ha egyenlõségjelet teszek közéjük. De
a labdarúgáson rajta van egy évszázad nemes patinája.
Voltak nagyon unalmas, és voltak jó mérkõzések. Élveztem a hor-
vátok játékát. Ezüstöt kaptak, mint anno Puskásék.

L. A.

Táblamûvészek
Városszerte lehet találkozni közlekedési és utcanévtáblákból for-
mázott „mûvészeti” alkotásokkal. Feltörekvõ ifjú titánok próbál-
gatják szárnyaikat e fémeken. Ez a szárnypróbálgatás egyrészt
úgy nyilvánul meg, hogy felszállópályának az utcákat használják,
ám a nagy igyekezetük akadályba, jelen esetben táblába ütközik.
Éjjelente e száguldás és fékcsikorgatás jól hallható – szerintem a
rendõrségig is elhallatszik…

Másrészt a „helyi vagányok” testi
erejüket, szellemi tehetségüket a
köztárgyakon teszik próbára. En-
nek következményeként – csak né-
hány példát említve – a Posta utca
elején elfordult a Megállni tilos
tábla, a 200 méteres jelzésbõl csak a
00 maradt; a tinódi vasúti átjáró
elõtti nagy kanyarnál posztmodern
fémszoborrá rongyolódott az egyik
terelõtábla; a Baross utca és Né-
meth sarok találkozásánál a zsákut-
cát jelzõ tábla nekidõl a villanyosz-
lopnak; a Szent István út déli ré-
szén a Sárbogárd–Töbörzsök tábla
Chicago city feliratot kapott (ami a
régi magyar szellemlaktanya mellett találó ugyan, de a firkálástól
nem lesz jobb a település, sõt). A sort lehetne még folytatni, az
idõjárástól olvashatatlanná kopott táblákkal is.

Érdemes lenne fülön csípni és közmunkára fogni az önjelölt táb-
lamûvészeket, hogy fölösleges energiáikat a városszépítésben ka-
matoztassák, hasznos formában.

Már nem elõször vetem fel: jó lenne ismét legalább egy közterü-
let-felügyelõ Sárbogárdon, aki kellõ jogosítványokkal, szigorral,
bírságokkal (a hatóságokkal együttmûködve) nemcsak „kiter-
melné” a bérét, de rendre szoktatná a város polgárait is.

Hargitai–Kiss Virág

ÁRAMSZÜNET
Folyamatos fejlesztést hajtunk végre hálózatunkban. A mun-
kánk biztonságos elvégzése érdekében elengedhetetlen az
áramszünet. A szolgáltatás átmeneti szüneteltetése miatt
kérjük megértésüket!

Az E.ON megbízásából végzett gallyazás miatt

2018. augusztus 16-án 8 órától várhatóan 13 óráig

Sárbogárd, Töbörzsök teljes területén áramszünet lesz.
E.ON-hálózat
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TUNING KILENCEDSZER
Több mint 500 autó érkezett a 9. Sárbogárdi Tuning-
fesztiválra az ország minden tájáról és a határon túlról.
Az autók szerelmeseit sokféle látványosság és program
ejtette bámulatba: forró, fülledt hangulatú autómosás
a SQUAD TEAM-mel; úgynevezett burnout bemuta-
tó, azaz gumiégetés, többek között drift taxival; Csabai
József RC-modelljei, streetfighter motoros show a
K-STUNT TEAM-mel; DB RACE Nagy Dezsõvel,
ahol hangnyomással és kipufogó-hangnyomással lehe-
tett versenyezni. Nagy sikere volt a három kategóriá-
ban zajló autós limbónak – air ride, fix és állítható futó-
mûvek, valamint extrém, forgalomban nem résztvevõ
jármûvek versengtek. Az utóbbi keretében egy fehér-
vári és egy sárbogárdi csapat a helyszínen alakította
még egy kicsit a már amúgy is új formára szabdalt ko-
csiját.
A Pázmándi Nosztalgia Jármû Egyesület 50 gyönyörû
veteránautóval nyûgözte le a közönséget.

A bátrabbak benevezhették saját gépkocsijukat a négykerekûek szépségversenyére. A találkozó legszebb 25 autóját választotta ki a
zsûri: Zsobrák Róbert és csapata, serleggel, oklevéllel jutalmazva a jármûveket. Különdíjban részesült a legszebb felni, beltér, hifi, mo-
tortér, airbrush (festett dekoráció) tulajdonosa. Díjat ajánlottak fel annak is, aki a találkozón faragta át az autóját olyan gépsárkánnyá,
amivel kiérdemelte a „TunerJóska” címet.

A konferanszié szerepét Frenkie töl-
tötte be, szinte folyamatosan kom-
mentálva az eseményeket. Sztárven-
dégként az AK26 együttes lépett fel.
A rendezvény szponzorai voltak:
Innopro Serv Magyarország Kft. Sár-
bogárd, Sebafer Kft., Sudár Ablak-
rendszerek, Prémium Média és Sport
Management Zrt., Sárbogárd Város
Önkormányzata. A rendezvény szer-
vezõje, Kiss Balázs ezúton is köszöne-
tet mond mindazoknak, akik bármi-
lyen módon segítettek a rendezvény
sikeres lebonyolításában. A támoga-
tók nélkül a rendezvény nem jöhetett
volna létre. Az eddigi legjobb hangu-
latú volt az idei Sárbogárdi Tuning-
fesztivál. Mivel jövõre a rendezvény
10. jubileumát ünneplik, számos új-
donsággal szeretnék emlékezetessé
tenni a kerek évfordulót.
Fotók: FMH – VV

Hargitai–Kiss Virág



Szentiváni suliszemle

Nyugat-Magyarországon jártunk
Július 5-e és 8-a között iskolánk elméletileg legérettebb osztálya
Nyugat-Magyarországon kapcsolódott ki a tanév fáradalmai
után. Bár Szombathelyen 2 éve már járt a társaság, de a pécsi szál-
lásigénylések meghiúsulása miatt idén is ide jöttünk, egyrészt
nosztalgiázni, másrészt pedig kiegészítve az akkori programot egy
soproni városnézéssel, valamint a Fertõ-tó sétahajókázással egy-
bekötött megtekintésével.

Elsõ nap a Tófürdõn
leteszteltük, meg-
vannak-e még a
csúszdák, az örvény,
a látványmedence és
a fagyis. Tökéletesen
mûködött minden,
sõt még egy jó fél-
órás vízi diszkóban is
csápolhattak a víz-
ben a tanulók a 80-as
évek slágereire (San-
dokan, Don Quijote
stb.) A strand után a
Csónakázó-tó szige-
tén is tettünk egy sé-
tát, vadmadarak gyû-

rûjében. Este pedig felderítettük a Gödör, vagy ahogy ma hívják:
Szõlõskert vendéglõ új helyét, hogy éhen ne haljunk valahogy.
Második nap délelõtt átvonatoztunk Sopronba, ahol a belváros
nevezetességeit tekintettük meg: a számos mûemlék jellegû épü-
letet és szobrot, a várfal maradványait, a Hûség kapuját, a
Nagyboldogasszony vagy népies nevén Kecske-templomot, a
Szentháromság-szobrot és az Ógabona-teret. Délután a Fertõ-ta-
von egyórás sétahajózás során átruccantunk Ausztriába is, ahol
láthattuk a 6.500 nézõ befogadására alkalmas mörbischi vízi szín-
házat. A hajóút alatt megismerkedhettünk Hany Istók legendájá-
val, a cölöpházak történetével, valamint a nádvágás fontosságával
is. A tó partján is sétáltunk egyet, ahol volt szerencsénk találkozni
egy hattagú hattyúcsaláddal, három szemtelen vadkacsával, akik
lopkodták a morzsákat a hattyúk elõl, valamint egy vadászkutyá-
val, aki bemutatta a kutyaúszás és a vízi apportírozás technikáit is.
Este még pótoltuk az energiát a Szõlõskertben, majd az éjszakai
szökõkutaknál is kerülgették a gyerekek a színes vízsugarakat.
Harmadik nap délelõtt kimentünk egy városnézõ sétára, ahol
megvették a gyerekek az otthoniaknak szánt kis ajándékokat,
majd a tóhoz mentünk vízibiciklizni. A tónál azonban kifogtunk
egy nemzetközi vadvízi úszóversenyt (lengyel, japán és amerikai
zászlót is megfigyeltek a tanulók), így másnapra kellett halaszta-
nunk ezt a programot. Helyette viszont láthattuk, hogyan ússzák
körbe a szigetet az úszók többször is, így terven felül gazdagod-
tunk egy extra élménnyel. Ebéd után kimentünk a Savaria
Plázába, miután a társaság ragaszkodott hozzá, hogy a Hihetetlen
család 2. címû filmet okvetlenül meg kívánják nézni mozis prog-
ramként. Mozi után még jött a megszokott vacsora, a színes szö-
kõkút kerülgetése, valamint extra programként egy négyszemé-
lyes éjszakai futóverseny a szállásra a sürgõs határidõvel fellépõ
folyó ügyek elintézése érdekében.
Negyedik nap délelõtt került sor a tervezett vízibiciklis túrára a tó
vadregényes környezetében (persze a vadkacsákat esély nem volt
utolérni, bár tekertek a diákok becsülettel), majd egy búcsúebé-
det követõen (a Gekkó Pub is gondoskodott arról, hogy senki el
ne sorvadjon az éhségtõl) kisétáltunk a pályaudvarra és elköszön-
tünk a várostól.
Szép volt, jó volt, jól éreztük magunkat, s lesz idõ kipihenni a fára-
dalmakat is. Jövõre hasonlóan programgazdag túrát tervezünk
Pécsre, reméljük, sikerül összehozni a szállást és megvalósíthat-
juk elképzeléseinket.

Kiss Attila igazgató
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Fatimai titkok, avagy búcsújárás Alsószentivánon
A Fatimai Szûzanya elsõ magyarországi búcsújáróhelyén, Alsó-
szentivánon májustól októberig, minden hónap 13-án, a fatimai
jelenések napjain tartanak zarándoknapot. Az idei harmadik bú-
csúnapon a hagyományoknak megfelelõen ismét egy újmisés pap,
mégpedig a németkéri kötõdésû Fekete Zoltán vezette a szertar-
tást, akit 2018. június 16-án szenteltek pappá a németkéri Szent
Kereszt felmagasztalása templomban.
Prédikációjában a fiatal lelkész bevezetõként az 1917. július 13-ai
fatimai jelenés történetét idézte fel. Majd a fatimai titkokról, köz-
tük a megjósolt keresztényüldözésekrõl, modern kori vértanúság-
ról beszélve kiemelte: Fatima üzenete ma is érvényes. A legfonto-
sabb feladatunk a lélekmentés, Krisztus tanításainak megismer-
tetése mindenkivel. Fontos az imádság, az áldozathozatal, és ha
szükséges, a szenvedés is. „Örömmel szenvedek értetek” – idézte
Pál apostol kolosszeiekhez írt levelét, utalva ezzel a lemondások-
ra, áldozathozatalokra és napjaink keresztényüldözéseire is.

(Kevesen tudják, hogy a Földön ma a kereszténység a legüldözöt-
tebb vallás.) Isten nem ok nélkül engedi meg a rosszat, a keresz-
tényüldözéseket sem: a vértanúk példája erõt adhat másoknak,
hozzájárulhat a lelkek megmentéséhez. Amit Isten megenged, az
biztosan jó hosszú távon, s nekünk, hívõ embereknek a legfonto-
sabb feladatunk Istennek megfelelni, az õ rendelését beteljesíte-
ni. Ehhez mutat utat számunkra a Szûzanya, az elsõ keresztény,
Jézus elsõ tanítványa is.
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 júliusi déle-
lõttön is.

Kiss Attila
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Egy újabb híres sárbogárdi
RATHMANN JÁNOS

(Sárbogárd, 1934. február 13. – Budapest, 2018. április 25.)
magyar filozófiatörténész, germanista, a Magyar Tudományos Akadémia doktora

Tanulmányai

1953 és 1958 között a Szegedi Tudomány-
egyetemen, majd az ELTE Bölcsészettu-
dományi Karán filozófiai, német nyelvi és
orosz nyelvi tanulmányokat folytatott.
1958-ban szerezte meg a filozófia szakos
tanári diplomát, 1959-ben pedig a német
nyelv- és irodalom szakos diplomát az Eöt-
vös Loránd Tudományegyetemen, mind-
kettõt kitüntetéssel. Tudományos fokoza-
tát (CSc.) 1972-ben szerezte, 1989-ben lett
a filozófiai tudományok doktora (DSc).

Munkássága

A felvilágosodás szellemtörténetének, a
kor magyar–német hatástörténetének
nemzetközi hírû kutatója. Herder és
Hamann életmûvének avatott ismerõje,
földolgozója. Behatóan kutatta Herder
magyarságképét. A kilencvenes évektõl
kezdve érdeklõdése az osztrák–magyar
felvilágosodás kérdései felé fordul. Kutat-
ja a felvidéki (szepesi) német ajkú, luthe-
ránus filozófus–tanárok, elsõsorban Jo-
hann Genersich, Christian Genersich és a
fiatalabb, ill. idõsebb Johann Toperczer
felvilágosító tevékenységét, valamint Kant
filozófiájának korabeli magyarországi re-
cepciójában játszott szerepüket.

Kitüntetései: Frege-Medaille (1983), Ge-
org Forster-Medaille (1987), Magyar Köz-
társasági Arany Érdemkereszt

Fõbb mûvei: Idegen szavak a filozófiában
(1996); Zur Geschichtsphilosophie Jo-
hann Gottfried Herders (német nyelven)
(1978); Herder eszméi a historizmus útján
(1983); Historizität in der Deutschen
Aufklärung (német nyelven) (1993);
Herder eszméi, a historizmus útján (1983);
Herder und Ungarn, 12. o. (1979);
Beiträge zur Geschichtsphilosophie J. G.
Herders (1971); Korszakok, irányzatok,
életmûvek (2010); Történetiség a német
felvilágosodásban (2007).

(Forrás: Wikipédia)

***

70. születésnapja alkalmából 2006. márci-
us 24-én köszöntötte Rathmann Jánost a
Német–Magyar Filozófiai Társaság a Ko-
dolányi János Fõiskola budapesti épületé-
nek dísztermében.
Ez alkalomból a filozófiatörténész mun-
kásságát így méltatta Mészáros András, a
Pozsonyi Egyetem tanára:
„Rathmann Jánosnak elévülhetetlen ér-
demei vannak abban, hogy a felvilágoso-
dás kori szepességi filozófus–tanárok tevé-
kenységét kutatásai tárgyává tette, és hogy
másokat is rávett arra, hogy foglalkozza-
nak ezekkel a méltatlanul elfeledett gon-
dolkodókkal. Errõl tanúskodik az a két
konferenciakötet (Zur Geschichte der
ungarndeutschen Philosophie. Aufklä-
rungsperiode, 1998; Die Rezeption der
leibnizschen und kantschen Ideen in Un-
garn und Österreich, 2000), amelyeknek
összeállítója és társszerzõje is volt. A szívé-
hez legközelebb álló tanárokról tartott
elõadást 2002 októberében Pozsonyban is,
a magyarországi iskolai filozófiáról tartott
konferencián. Christian és Johann Ge-
nersich, az idõsebb és a fiatalabb Johann
Toperczer azok, akiknek hagyatékát több-
ször is kutatta Pozsonyban, Késmárkon és
Lõcsén. Az általa feldolgozott és bemuta-
tott anyag pontos képet nyújt arról, hogyan
szivárgott be Magyarországra – fõként az
evangélikus filozófiatanárok közremûkö-
désével – Kant filozófiája, és hogy ennek a
gondolatrendszernek milyen modifikáció-
ival találkozhatunk az említett bölcselke-
dõknél.”
Molnár László, a Budapesti Mûszaki
Egyetem tanára ugyancsak az életmû leg-
fontosabb mozzanataira hívta fel a figyel-
met:
„Rathmann János, a felvilágosodás fárad-
hatatlan kutatója új utakat nyitott a német,
osztrák és magyar felvilágosodás megérté-
se és tanulmányozása számára. Az elsõ
magyar és német nyelvû Herder-monog-
ráfia szerzõje, az elsõ magyar Herder-

szövegkiadások szerkesztõje, sokoldalú,
árnyalt elemzései hozzáférhetõvé teszik a
magyar olvasó számára a historizmus egyik
megalapítójának életmûvét. Herder nem
csak korában volt jelentõs gondolkodó. Az
általa érzékelt és elemzett problémák ma
is elevenek és vita tárgyát képezik. Rath-
mann felvilágosító tevékenységének egyik
eredménye, hogy Dümmert Dezsõ írásaira
támaszkodva megcáfolt egy téves nézetet,
miszerint Herder magyarellenes volt, aki a
magyar nép megsemmisülését jósolta. Ki-
mutatja, hogy Herder ez esetben kritikát-
lanul használt fel egy megbízhatatlan for-
rást, és ez vezetett egy ilyen megállapítás-
hoz.

Rathmann János olyan vállalkozásba kez-
dett, amilyet csak kevesen tudtak végigvin-
ni. Egy Hamann-válogatást publikált,
melynél a fordítást készítette, a jegyzete-
ket, az elõ- és utószót írta. A munka nehéz-
ségét csak az érzékelheti, aki egyszer már
olvasott Hamann-szöveget. Azt kell mon-
dani, hogy aki ilyen munkára vállalkozik,
az a lehetséges határán mozog. Ezért en-
nek a munkának a jelentõségét nem lehet
túlbecsülni. Nem véletlen, hogy a nemzet-
közi irodalomban a magyaron kívül csak
angol, olasz és norvég nyelvû Hamann-
válogatás jelent meg.”

Rathmann János egyike azoknak, akik szé-
lesre tárták a német felvilágosodás kapuit.
Azt csak remélni tudjuk, hogy ezen a ka-
pun minél többen lépnek majd be. Abban
azonban bizonyosak vagyunk, hogy aki
azon belép, nem sokáig érzi magát a holt
tudás steril közegében.

Forrás: www.pointernet.pds.hu/kissendre/
germanisztika

EGY SPORTEMBER EMLÉKÉRE
Hajba Pál a Sárszentmiklósi Sportegyesület labdarúgó-szakosztályának hivatalosan a vezetõje, valójában a mindenese
volt. Munkáját az 1960-70-80-as években, közel 30 éven át végezte fáradhatatlanul és fõleg önzetlenül. Nélküle nem tör-
tént bajnoki vagy barátságos mérkõzés, de még edzés sem. Szerette és megkövetelte a rendet és fegyelmet, cserébe di-
cséretet és elismerést adott. Minden feltételt biztosított, számtalan esetben saját költségére. Sajátos humorával a jó
öltözõi hangulat megteremtõje volt.
91 éves korában hagyott itt bennünket.
Az akkori játékosok nevében utólag is köszönjük az odaadó, kitartó munkát.
Emlékét tisztelettel õrizzük.

Fodor János
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Családi nap Sáregresen
Az évente megrendezett sáregresi családi napot idén pályázati támogatással
bonyolította le a Sáregresért Közhasznú Egyesület az EFOP-1.2.1-15-2016-
00226 azonosító számú projekt keretében július 14-én, szombaton. A progra-
mon résztvevõ családok fõzõversenyen és futballban is összemérhették ráter-
mettségüket.
A fõzõversenyen I. helyezett lett a Sáregresi Tagóvoda csapata, II. a Csipet
Csapat–Apukák csapat, III. a Pinczési Family. Különdíjban részesültek a
cecei Jóbarátok valamint a Sáregresi Népdalkör, emléklapot vehettek át a
Csipet Csapat–Anyukák, a Csipet Csapat–Lurkók, a Cecei Általános Iskola,
illetve az Erkel utcai csapat.
A helyezettek oklevelet és gravírozott dísztányért kaptak, az elsõ helyezett
emellett egy vándorszakácskönyvet is, melyet a sáregresi fazekas Oroszi csa-
lád ajánlott fel. Ezúton is köszönet nekik!
A további résztvevõk emléklappal és különbözõ ajándékokkal gazdagodtak.
A futballpályán a következõ eredmény született: I. a Kolozsvári utca csapata,
II. a Csipet 2., III. a Csipet 3. Emléklapot kapott a Csipet I.
A mérkõzések szereplõinek emléklap, oklevél, érem, továbbá ajándékcsomag
járt.
Külön díjazták a legjobb kapust: Kacz Dávidot, a legjobb mezõnyjátékost: Bö-
gyös Bendegúzt, a gólkirályt: Engel Krisztiánt, a legfiatalabb játékost: Szabó
Zoltánt és a legidõsebb játékost: Bakonyi Zsoltot.
Persze, a gyermekekrõl sem feledkeztek meg, akiknek rengeteg játéklehetõ-
séggel készültek a szervezõk, így nem unatkoztak, míg a felnõttek a bográcsok
mellett foglalatoskodtak és a labdát kergették.
A rendezvény védnöke Varga Gábor országgyûlési képviselõ volt.

Tudósítónktól

2018 õsz

3 hónap egy dán
népfõiskolán –

ez a te lehetõséged!
Vestjyllands Hojskole 2018. szeptember 22.–2018.
december 21.
A Mezõföld Népfõiskolai Társaság programjában
18 év feletti, angolul jól tudó magyar fiatalok je-
lentkezhetnek ösztöndíjjal a dán Vestjyllands
Hojskolera.
Ha felnõtt életed kezdetén vagy, de még nem dön-
tötted el, hogy merre indulj; ha fel akarod fedezni
rejtett képességeidet, meg akarod ismerni önma-
gadat egy nemzetközi közösségben; ha érdekel a
világ jövõje, a fenntartható fejlõdés a mindennap-
okra lebontva; ha szeretnél megtapasztalni egy
150 éve jól mûködõ demokráciát; ha érdekel a vi-
lág egyik legfejlettebb, legszabadabb, legdemok-
ratikusabb országa, JELENTKEZHETSZ a Me-
zõföld Népfõiskolai Társaságnál a dán partner
népfõiskola, a VESTJYLLANDS HOJSKOLE
õszi kurzusára, mely 2018. szeptember 22-tõl 2018.
december 21-ig tart.
KAPCSOLAT: Ács Sándorné 30 385 0379, Virág
Zsuzsa 30 514 5274
Mezõföld Népfõiskolai Társaság, 2434 Hantos –
Kishantos, 0165/5 hrsz.
kishantos@datatrans.hu
fax: 25 506 021
Jelentkezési határidõ:
2018. augusztus 10.
A jelentkezés módja:
– kitöltött és aláírt jelentkezési lap,
– kézzel írt bemutatkozás magyarul, és ugyanez a
bemutatkozás gépelve e-mailen angolul.

Az egyik tantárgy bemutatása

APPLIED SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Are you looking for the place, where you can get
experience in organic farming, without having to
take a degree in agriculture; where you can pick up
experience and knowledge about natural building;
where you can engage yourself in some of the
broad and specific questions regarding sustainable
living, a way of life that encourages economic
independence and simplicity, that creates space
for your own inspiration to unfold? Is there an
artist hidden in you, who works in wood, clay
and/or other natural materials? Our houses are
works of art, which reflect the creative and
inspired lives of those whose dwell within. Do you
want to see your life in context? Come to Vest-
jyllands Folk High School and be a part of our
innovative applied sustainable development prog-
ram.
Our focus is: natural building – organic gardening
– alternative energy – resource management –
fusion kitchen – 2nd hand clothing design.
Ha a fenti szövegnek legalább a lényegét nem ér-
ted, akkor angoltudásod sajnos nem elegendõ a
programban való részvételhez.

www.vestjyllandshojskole.dk

Raphaëlle Giordano:
A második életed akkor kezdõdik,

amikor megérted, hogy csak egy van
A harmincnyolc és negyed éves Camille-nak látszólag mindene
megvan, hogy boldog legyen. Miért érzi mégis úgy, hogy elillant ez
a boldogság? Arra vágyik, hogy visszataláljon az öröm és a kitelje-
sedés útjára. Amikor a rutinológus Claude felajánlja, hogy eredeti
módszerével a segítségére lesz ebben, szinte habozás nélkül bele-
veti magát a kalandba, hogy meghódítsa az álmait...
Egy asszony különleges utazása a boldogtalan, kiüresedett életbõl
egy célokkal teli, igazi élet felé, az Eat, pray, love és Az alkimista rajongóinak. A regény végén
megtalálhatjuk a Camille terápiája során alkalmazott eszközök, módszerek leírását, magyará-
zatát, hogy magunkon is kipróbálhassuk akár. A szerzõ író, festõmûvész és kreatív coach – a
rutinológia az általa kidolgozott módszer fantázianeve.

Az a nap, amikor az oroszlánok salátát fognak enni
Ember embernek farkasa... vagy éppen oroszlánja... és az oroszlá-
nok nem finomkodnak.
Biztosak az erejükben, és anélkül, hogy tudatában lennének egoiz-
musuknak és mindent erõbõl megoldó természetüknek, uralkodnak
mások felett. Nap mint nap találkozunk ezekkel az oroszlánokkal:
dühödt autóvezetõ, finoman lenézõ házastárs, hatalomittas fõnök,
aki mindent jobban tud... Ezt nevezi Romane „erõsebb kutya szind-
rómának”.
A harmincas, munkájának elkötelezett Romane azért hozta létre a
cégét, hogy csoportterápiáin alapjaiban segítsen megváltoztatni a
nehezen elviselhetõ nagyvadak hozzáállását és mentalitását. Az új
csoportban nagyon érdekes esetek gyûltek össze, s egy valaki kö-
zülük is kiemelkedik: Maximilian Vogue, a híres üzletember, egy
nagy kozmetikai multi vezérigazgatója. Õrülten karizmatikus, de az egoista „erõsebb kutya”
minden zavaró jellemzõjével. Vajon Romane-nak sikerül rávezetnie, hogy érzékenyebben,
másokat tiszteletben tartva juttassa érvényre belsõ erejét? Egy biztos: nem lesz könnyû dol-
ga...

Hogyan gyõzzük le saját magunkat, és fordítsuk a javunkra azt a tulajdonságunkat, amely a
legzavaróbb bennünk?

Hogyan tudjuk megtalálni azt a belsõ utat, amely megtanít bennünket uralni a saját életünket?

Ezekre a kérdésekre is megpróbál választ adni regényeiben Raphaëlle Giordano, aki már több
mint 2 millió olvasó életét tette boldogabbá.
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VAX KE Sárbogárd: Sikeres kézilabdatábor

A múlt héten 5 napos kézilabdatábort rendeztünk az U9 és
U10-es fiúknak. A hetet próbáltuk változatosabb, sportos prog-
ramokkal kitölteni, ahol a középpontban a kézilabda és a moz-
gás szerepelt. Egy nap kivételével minden nap edzettek a gyere-
kek, sõt olyan napok is voltak, amikor kétszer is. Kedden Sió-
fokra kirándult a csapat, ahol látogatást tettünk a vadonatúj
Kiss Szilárd Sportcsarnokba. Hajókirándulás és városnézés szí-
nesítette a programot. Szerdán a helyi Egyed Mihály Tanuszo-
dában vetélkedõn mérhették össze vízben való jártasságukat a
gyerekek. Csütörtökön teljes mértékben a kézilabda volt célke-
resztben. Délelõtt edzés, délután pedig az U10-es csapatunk a
Simontornyai Kézilabda Klub ugyanezen korosztályú csapatá-
val mérkõzött meg. Életük elsõ mérkõzése volt, és egyáltalán
nem vallottak szégyent fiaink. Pénteken délután egy jó hangula-
tú családi nappal zárult az edzõtábor. Itt a szülõk a gyermekeik
ellen kézilabdázhattak, utána pedig egy közös uzsonna várt az
udvaron a résztvevõkre.
Szép és eredményes hetet zártunk!
Köszönjük mindenkinek a részvételt és a segítséget!

Rehák Tamás

Szabó Attila lett a Sárszentágota edzõje
A korábban játékvezetõként komoly népszerûségre szert tevõ
Szabó Attila edzõi tapasztalatait ezúttal felnõtt csapatnál kama-
toztatná.
2017 tavaszán Száron fújta utoljára a sípot a „bakter” becenéven
ismertté vált Szabó Attila. A legutóbbi szezont Sárbogárdon töl-
tötte, és fiatal labdarúgó-palántákat trenírozott. Az U7-esek ked-
ves gesztusként még búcsúajándékkal is meglepték.

A Sárbogárdról elköszönõ edzõ élete újabb kihívásokat tartogat,
hiszen a 2018/2019-es szezonban a Sárszentágotának lesz a vezetõ
edzõje. Az ágotaiak épphogy lecsúsztak a bronzéremrõl az elõzõ
évad végén a Megye III-as déli csoportban. Bár az ötödik helyen
végzett a gárda, mégis a Megye II-ben indulnak.

Forrás: focidrukker.com
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Tarlótûz Alapon

Körülbelül fél hektáron égett a tarló és a körülötte lévõ aljnö-
vényzet július 11-én, szerdán délelõtt Alapon. A tûz lakóházakat
veszélyeztetett. A lángokat a sárbogárdi hivatásos tûzoltók két
vízsugárral és kéziszerszámokkal rövid idõ alatt elfojtották.

Árokba borult egy autó
Sárbogárdnál

Lesodródott az útról és a tetejére borult egy személygépkocsi júli-
us 13-án, pénteken reggel Sárbogárd és Mezõfalva között. A
6219-es úton haladó autó a vízelvezetõ árokba hajtott, ahol a part-
oldalnak ütközött és felborult. A sofõr kiszállt a jármûbõl, a bal-
esetben nem sérült meg. A sárbogárdi hivatásos tûzoltók a sze-
mélygépkocsit kerekeire állították, áramtalanították és félrehúz-
ták.
Fotók: Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

Nyolc új tûzoltó
érkezett Fejér megyébe
Székesfehérvárra és Sárbogárdra kerülnek azok a fiatalok, akik
az öthónapos kiképzés eredményes teljesítése után beosztott tûz-
oltóként kezdik meg hivatásos szolgálatukat Fejér megyében. A
tiszthelyetteseket Magosi Lajos tûzoltó ezredes, megyei kataszt-
rófavédelmi igazgató köszöntötte július 16-án Székesfehérváron.
A nyolc fiatal a Tûzoltó II. részszakképzés zárásaként múlt héten
a BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság és a Kataszt-
rófavédelmi Oktatási Központ kibocsátó ünnepségén tett ünne-
pélyes fogadalmat. Közülük hatan a székesfehérvári, ketten a
Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság állományában
teljesítenek szolgálatot.

Magosi Lajos tûzoltó ezredes, katasztrófavédelmi igazgató kö-
szöntõjében gratulált az elért tanulmányi eredményekhez, jó
munkát, gördülékeny beilleszkedést, a szakmai fogások elsajátí-
tásához sok szorgalmat kívánt a fiataloknak. A nyolc kolléga mel-
lé mentorként egy-egy idõsebb tûzoltót jelöltek ki, akik segítik a
fiatalok szakmai ismereteinek fejlesztését, tájékoztatják õket a
szolgálatellátás lényeges elemeirõl, a kiképzés rendjérõl és a szol-
gálati út betartásának módjáról.

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A KATASZTRÓFAVÉDELEM HÍREI

A NAV SÁRBOGÁRDI
ÜGYFÉLSZOLGÁLATA

SZÜNETEL

A NAV Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatósága sárbogárdi
(Sárbogárd, Hõsök tere 2.) ügyfélszolgálatán a nyitvatartási
idõ 2018. július 23-a és augusztus 26-a között szünetel.

A szünetelés ideje alatt a központi ügyfélszolgálat (8000 Szé-
kesfehérvár, Mátyás Király körút 4/b) a megszokott ügyfélfo-
gadási rendben fogadja az ügyfeleket.

Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatóság

HÁZASSÁGKÖTÉS
A következõ pár kötötte össze hivatalosan is élete fonalát Sár-
bogárdon:

PETÕ KRISZTINA sárbogárdi lakos és
HARANGOZÓ LÁSZLÓ sárbogárdi lakos július 14-én.

A neveket az önkormányzat közlése alapján, a házaspár hozzá-
járulásával tettük közzé.
Gratulálunk! Sok boldogságot, bõséges gyermekáldást, a ne-
hézségekben kitartást kívánunk az újdonsült házasoknak!

Szerkesztõség
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Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb

médiafigyelõje, az

»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.

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

Email: ugyfelkapcsolat@observer.hu

APRÓHIRDETÉSEK
Redõnyös 06 (30) 966 8446

Fakivágás, gallydarálás. 06 (20) 437 4869

Szántóföldek eladók Sárbogárdon: Décsei-
dûlõ, laktanyánál, Varga-temetõnél, kútnál,
Mányoki úti, Kertalja házhely, Lázár utca te-
lek. 06 (25) 462 408

20 zsák gabona eladó. Telefon: 06 (25) 460
954

48 évesen házastársat keresek. 06 (30) 739
9091

Sárbogárdon, Árpád-lakótelepen, téglaépü-
letben villanyfûtéses, kétszobás lakás, új nyí-
lászárókkal, eladó. Irányár: 6,5 millió forint. 06
(20) 589 4962

Eladó Alsószentiván, külterület, 0185. hrsz.,
9,4 ha ingatlan. Irányár: 3.000.000 Ft. Cece
külterület, 0234/2. hrsz., 9,8 ha ingatlan.
Irányár: 3.500.000 Ft. Érdeklõdni: 06 (30)
9162 508

GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása.

06 30 440 5790

GÉPKOCSIVEZETÕT keresünk nyerges szerelvényre,

BELFÖLDI MUNKAVÉGZÉSRE.

06 70 453 0509

GYERMEKFELÜGYELETET, TAKARÍTÁST vállalok.

06 20 4057 366, 06 70 513 3360

AUTÓSZERELÕ KOLLÉGÁT keresünk

SÁRBOGÁRDI AUTÓSZERELÕ MÛHELYBE.

Telefon: 06 30 853 4977

FOGLALKOZÁS-
EGÉSZSÉGÜGYI

RENDELÉS
hétfõn 7.00–8.00 óráig,

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!

ÁTLAGOSAN MELEG IDÕ FÕKÉNT A DUNÁTÓL
KELETRE ZÁPORRAL, ZIVATARRAL

Csütörtökön a Dunántúlon esõ, egy-egy zápor várható, a Dunától keletre zivatarok
kialakulására kell számítani, helyenként felhõszakadással, jégesõvel. A középsõ és
dunántúli megyékben erõs marad az északnyugati szél, de zivatart is kísérhet erõs, vi-
haros széllökés. Délután 23-29 fok várható, a Dunántúlon lesz hûvösebb.
Pénteken a Dunántúlon napos, de még kissé szeles, a Dunától keletre záporokkal, zi-
vatarokkal tarkított idõre van kilátás. A hajnali 14-19 fokot követõen délutánra 25 és
31 fok közé melegszik a levegõ.
Szombaton több órára kisüt a nap. Napközben csak helyenként, estétõl nyugat felõl
egyre többfelé alakulhat ki zápor, zivatar. A mérsékelt szélben délután 28-33 fok vár-
ható. Vasárnap sokfelé lehet zápor, zivatar, pár fokkal visszaesik a hõmérséklet.

Forrás: idokep.hu

6. NAGYHÖRCSÖKI
TALÁLKOZÓ

Szeretettel várunk
minden érdeklõdõt

2018. augusztus 18-án
9 órától

a nagyhörcsöki klubhelyiségben
tartandó találkozónkra!

Szervezõk
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Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖ-
BÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, SÁRBOGÁRDON,
SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft.
rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93 Mhz-es frek-
vencián, valamint az LRT- COM hálózatán a C7-es csa-
tornán, a 189,25 MHz-es frekvencián 0–24 óráig.
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KÉPESLAPOK
A RÉGI ÉS ÚJ SÁRBOGÁRDRÓL!

Kaphatók szerkesztõségünkben
50 Ft-os áron.

Sárbogárd, Hõsök tere 12.,
tel.: 06 (25) 508 900.





www.prohuman.hu

A
KATASZ

A SÁRBOGÁRDI RENDELÕINTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK IDÕPONTJAI

A BOGÁRD-VET
ÁLLATGYÓGYÁSZAT
NYITVA TARTÁSA:

RECEPCIÓ, TÁP- ÉS
GYÓGYSZERFORGALMAZÁS

H–P 14–19 óráig,

RENDELÉSI IDÕ H–P 16–19 óráig,
szombaton elõzetes bejelentkezés

alapján.

Telefon: +36 (30) 287 2120,
web: www.bogard-vet.hu,

SOS-vonal: +36 (30) 287 4652.

FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok
Víz- és Csatornamû

Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság KÉK HÍREK

A KATASZTRÓFA-
VÉDELEM HÍREI



ORVOSI ÜGYELET
MÛKÖDÉSI RENDJE ÉS HÍVÓSZÁMA:

HÉTKÖZNAP hétfõtõl csütörtökig 17.00 órától másnap 7.00 óráig, pénteken 12.00 órától másnap 7.00
óráig, hétvégén és ünnepnapokon 7.00 órától másnap 7.00 óráig.

ÚJ HÍVÓSZÁM: 06 (70) 3703 104
Hétfõtõl csütörtökig a rendelési idõ után, az ügyelet megkezdéséig, 16.30 órától 17.00 óráig az alábbi
telefonszámon hívható háziorvosok:

HÉTFÕ, DR. SOMOGYVÁRI KATALIN, 06 (20) 555 3369;

KEDD, DR. CSANÁDI JÓZSEF, 06 (30) 540 3598;

SZERDA, DR. FARKAS JÁNOS, 06 (20) 927 9213;

CSÜTÖRTÖK, DR. JARABIN JÁNOS, 06 (30) 928 5500.

Hétfõtõl péntekig, 7.00 órától a rendelés megkezdéséig
a Sárbogárd város területén mûködõ

HÁZIORVOSOK ORVOSI KÖRZETENKÉNT
SÜRGÕSSÉGI ESETEKBEN RENDELKEZÉSRE ÁLLNAK.

KAPHATÓ
Hargitai Lajos

VÁNDORLÁSOK
KÖNYVE

TÉGLÁK
A FALBAN

címû kötete

kapható a szerkesztõségben
2.500 Ft-os darabáron.


