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Ellentmondó
karakterek

A heti cikkekben egymásnak homlokegye-
nest ellentmondó temperamentumok, ka-
rakterek kerültek egy lapba, melyek nem
tehetõk egy lapra. Mégis, keresem a közös
vonást, ami összefûzi õket, mint ahogy teszi
a Szent Lajos király hídja címû történetben
Juníper barát. Gyakoroljuk a türelmet és
szeretetet – szól Szent István király tanácsa.
A rendõrség híradásában viszont hirtelen
harag szülte gyilkosságról olvashatunk,
amit ráadásul ketten követtek el egy ellen.
Megjelenik egy hõségben rendületlenül
arató, háborúban edzõdött férfi alakja is,
akit a körülmények kitartásra, szorgalomra
sarkalltak. Egy másik írásban pedig
olyanról olvasunk, akit a körülményei nem
munkára, hanem a fõ bûnök egyikére, lo-
pásra ösztönöznek.
Szóval van a király, a gyilkos, a szántóvetõ
és a tolvaj. A mesékben úgy van, hogy a jó
elnyeri méltó jutalmát, a gonosz pedig a
büntetését, és boldogan élnek, míg meg
nem halnak. Na de mi a jutalom és mi a
büntetés? Mi a boldogság, s az lehet-e ál-
landó, bármilyen körülmények közt?

Emberi szemszögbõl képtelenség átlátni az
egészet mozgató isteni szándékot. Így ma-
rad a bizalom, hogy senkinek sem haszon-
talan vagy céltalan a létezése. S marad a hit,
hogy minden megpróbáltatás erénnyé ko-
vácsolható.

Hargitai–Kiss Virág



2 KÖZÖSSÉG / HIRDETÉS 2018. augusztus 23. Bogárd és Vidéke

SÁREGRESI IDÕUTAZÁS

A Sáregresért Közhasznú Egyesület 2018. augusztus 11-én a „Vé-
dõháló a családokért” program keretében „Sáregres visszavár”
elnevezéssel elszármazott földiket invitált a községbe.
Tiringer Mária polgármester ünnepi köszöntõjét követõen Kalló
Mihályné egyesületi elnök „Sáregresért” díjban részesült a több
évtizedes közösségért tett munkájáért.
Az ünnepi mûsort egy finom ebéd és ajándékozás követte. A ven-
dégek egy Sáregresrõl készült képeslapot és a helyi fazekasok, az
Oroszi testvérek által készített plaketteket kaptak emlékül. A
mûvelõdési ház udvarán található tablók mellett együtt idézték
fel a régen nem látott osztálytársak, szomszédok a múlt történése-
it. A nosztalgia lovas kocsizás nagy élmény volt kicsiknek és na-
gyoknak is.
A rendezvény nagyszerû alkalom volt arra, hogy egy kellemes na-
pot tölthessen el sok egykori és mostani sáregresi.

Tudósítónktól

Nagyhörcsökiek találkozója

Hogy senki el ne mulaszthassa, már jó elõre kijelölték a nagy-
hörcsökiek idei találkozójának idõpontját. Augusztus 18-án vár-
ták a falu jelenlegi és egykori lakóit, az ide bármilyen módon kö-
tõdõ résztvevõket a keresztezõdésnél lévõ dombtetõre, a klub-
hoz.
Ebben az évben inkább helybõl és a környékbõl, valamint Sár-
szentmihályról (az ottani nyugdíjasklubból) érkeztek a vendégek,
távolabbról nem. Olyanok is ellátogattak Nagyhörcsökre, akik
eddig még nem voltak a találkozón. Több gyermekes család is el-
jött. Amíg a felnõttek beszélgettek és fölidézték a múlt kedves
emlékeit, addig a csemeték Kernusz Viki arcfestõ kezei alatt vál-
tozhattak át mesebeli figurákká, kötelet húzhattak, kedvükre
játszhattak és Kiss Andi bohóc szórakoztatta õket.
A jelenlévõket Bánátiné Szalai Rózsa fõszervezõ köszöntötte, és
oklevelet nyújtott át a „törzstagoknak”: Szücs Tibornak, a prog-
ram állandó séfjének, valamint Varga Györgynek, aki eddig min-
den találkozót megtisztelt – rangidõsként is – személyével. A
sárhatvani énekkar szép mûsort adott, amit a helyi Kiss Gyuláné
csuhéból készült alkotásaival köszönt meg nekik Bánátiné Rózsa.
A délutáni tombola után estig folytatódott a beszélgetés falatozás
közben.

Hargitai–Kiss Virág
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MAGYARNAK MARADNI
Nem könnyû ellenszélben magyar-
nak maradni, sem a hazánkban, sem
Európában. Nem csak a politikai vi-
szonyokra gondolok. A nyelvünk és
a kultúránk is a pusztító elemek fo-
lyamatos támadásainak van kitéve.
A gyermekeknek szóló mesékben
nyomulnak az angolszász szokások,
a fogtündér, halloween, szájra puszi
gyereknek felnõttõl, meg hasonlók;
Pesten Sugar Shopnak hívják az
édességboltot; a fiatalok internetes
angol kifejezéseit pedig még az se
mindig érti, aki tud angolul. Éppen
ezért észnél kell lennünk, egyenes
háttal, magabiztos lábakkal állni a
szeleket, és tartani magunkat a saját
elveinkhez, értékeinkhez, hagyo-
mányainkhoz.
Szent István király fiához írt intelmei, melyeket dr. Sükösd Tamás
polgármester idézett augusztus 20-ai ünnepi beszédében, kétség-
telenül örökérvényûek a mai halandók számára is, a közösségi és
a magánélet színterén egyaránt: Ha a hit pajzsát tartod, rajtad az
üdvösség sisakja is. Ha hatalmadban akarod tartani a lelkedet, tü-
relmes légy. A türelmes királyok királykodnak, a türelmetlenek
zsarnokoskodnak. A szeretet gyakorlása vezet el a legfõbb bol-
dogsághoz. Légy irgalmas, türelmes mindenkihez, azután légy
erõs, nehogy a szerencse túlságosan felvessen, vagy a balsors leta-
szítson. Légy alázatos, mértékletes, becsületes, szelíd, sose har-
colj az igazság ellen.

A Hõsök terén, a József Attila
Mûvelõdési Központ elõtt tar-
tott esti ünnepség a Himnusz el-
éneklése után Beharka Pál
„Szent az Úr, az alkotó” címû
darabjával vette kezdetét, me-
lyet Szummer Ádám és Koska
György adott elõ trombitán és
tenorkürtön Jákob Zoltán zon-

gorakíséretével. Ifj. Varnyu Péter Reviczky Gyula „Szent István
napján” címû versét mondta el. Majd a fúvóskettõs egy Szõnyi
Erzsébet-biciniumot szólaltatott meg. A Tehetség Táncmûhely
két táncosa, Görög Balázs és a sárbogárdi Tóth Réka szilágysági,
kalotaszegi táncokkal készültek az alkalomra.

Az ünnepség keretében minden esztendõben kitüntetik a város
alapította díjakkal az arra érdemesnek talált személyeket.

Sárbogárd Város Díszpolgára kitüntetõ címet adományoztak dr.
Jarabin János részére az egészségügyi szakterületen hosszú idõn
át végzett kiemelkedõ teljesítménye elismeréseként.

Dr. Jarabin János 1946-ban született Polgáron. 3 éves korától él
Sárbogárdon, az általános iskolát és a gimnáziumi tanulmányait is

helyben végezte. Érettségi után, 1964-ben a Pécsi Orvostudomá-
nyi Egyetem Általános Orvosi Karára nyert felvételt, ahol 1970-
ben végzett „cum laude” minõsítéssel. 1970–1971-ig a Pécsi Szü-
lészeti Nõgyógyászati Klinikán dolgozott. 1972–1973-ig Alap–
Alsószentiván körzeti orvosaként tevékenykedett. 1973-tól prak-
tizált Sárbogárdon, Sárszentmiklóson mint háziorvos, a szülõott-
honban is vállalt helyettesítést.

A Magyar Orvosi Kamara megyei alelnöke volt, valamint a sárbo-
gárdi háziorvosok kollegiális vezetõje. Több kitüntetésben is ré-
szesült: miniszteri dicséret, Berzsenyi-díj, Pro Urbe (Sárbogárd).

Felesége, dr. Horváth Mária az ÁNTSZ Kistérségi Intézetének
vezetõ fõorvosa volt nyugdíjba vonulásáig. Fia, János gégész szak-
orvos Szegeden, egy gyermek édesapja, lánya, Csilla jogász Buda-
pesten.

45 éves praxisa alatt feladatát a legtöbbször túlteljesítette, nem kí-
mélve erejét, egészségét, hiszen számára elsõ mindig a gyógyítás,
az életmentés, a segítségadás volt, amire felesküdött. Elismert,
nagy tudású tekintély lett a betegek és az orvostársadalom köré-
ben is. Közvetlen, emberséges magatartása miatt Sárbogárd la-
kossága tiszteli családjával együtt. Körülbelül 30 évig szervezte az
orvosi ügyeletet, nyugdíjba vonulásáig koordinálta az önkor-
mányzat és az orvosok együttmûködését. Évenkénti beszámolói-
ban elõremutató tanácsaival, ötleteivel segítette a sárbogárdi
egészségügy mûködtetését. Tevékenyen részt vesz a város civil
életében, évek óta elnöke a helyi vadásztársaságnak.

Sárbogárd Város Szolgálatáért kitüntetõ címet nyújtottak át
Nagy Zsuzsannának, a Madarász József Városi Könyvtár vezetõ-
jének a könyvtári szakterületen hosszú idõn át végzett kiemelke-
dõ teljesítménye elismeréseként.
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Nagy Zsuzsanna 1957. január 17-én szüle-
tett Sárkeresztúron. Az általános iskolai
tanulmányait szülõfalujában végezte,
majd a székesfehérvári Hunyadi Mátyás
Közgazdasági Szakközépiskolában tanult
tovább. 1975. július 1-jétõl állt munkába a
székesfehérvári Finommechanikai Válla-
latnál. Fõbb munkahelyei: Alba Volán,
Volán Tröszt Üdülõ, Volán Utazási Iroda,
ARÉV.
A Madarász József Városi Könyvtárban
könyvtárosként 1998 májusától 2001. au-
gusztus 31-éig tevékenykedett. Munkája
során ellátott felnõtt-olvasószolgálati és
gyermek-olvasószolgálati munkálatokat
is. 2000-ben az ELTE Tanárképzõ Fõisko-
lán könyvtárosi végzettséget szerzett.
2001. szeptember 1-jétõl pályázat útján ke-
rült kinevezésre könyvtárigazgatónak,
mely funkciót – ismételt pályázatok elnye-
résével – napjainkban is ellátja. 2002-ben
az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Böl-
csészettudományi Karán „okleveles
könyvtáros” végzettséget szerzett és „me-
nedzsment” szakvizsgát tett.
Zsuzsa nagyon határozott személyiség,
erõs akarattal, amit a szakmai feladatok-
nak rendel alá. Munkáját nagyfokú pon-
tosság, magas színvonal és a teljesít-
ménnyel kapcsolatos felelõsségvállalás jel-
lemzi. Sikerorientált és kitartó, hivatástu-
data példaértékû. Ezek a jegyek alkalmas-
sá teszik a sokrétû könyvtárigazgatói fel-
adatra. Rátermettségét, tudását számos
esetben bizonyította. A könyvtári tevé-
kenységen kívül rendszeres kiállításokkal,
irodalmi estekkel, könyvbemutatókkal,
író–olvasó találkozók szervezésével igyek-
szik munkatársaival a város és környéke
mûvelõdni vágyó lakóinak igényeit kielégí-
teni.
A kitüntetések átadása után a polgármes-
ter oklevéllel köszönte meg a több ünnep-
ségen, így most is díszõrséget álló Önkén-
tes Területvédelmi Tartalékos Szolgálat
részvételét.

Végül, de nem utolsósorban az István, a ki-
rály címû rockopera egykori fõszereplõje,
Varga Miklós lépett színpadra, részleteket
elõadva a nagyszerû zenés alkotásból. A
mûvész hangján mit sem fogott az idõ.
Nosztalgikus volt hallgatni Õt. Elõadásá-
ból nem hiányozhatott a Vén Európa, szép
zárásként pedig Demjén Ferenc szerzemé-
nye, a Honfoglalás címû film betétdala, a
„Kell még egy szó” csendült fel.

Hargitai–Kiss Virág

Szent István ünnepén
A református templomban augusztus 20-
án ökumenikus istentiszteletet tartottak a
korábbi évek gyakorlatát követve. Ezen
részt vettek a sárbogárdi és sárszentmiklósi
reformátusok, katolikusok, evangélikusok.
A közös istentiszteleten a felekezetek lel-
készei szolgáltak.
Az ünnepélyt a sárszentmiklósi zeneisko-
lás gyermekek nyitották meg egy 17. száza-
di, a Lõcsei kéziratból származó, Intrada
címû hangszeres tétellel. A református
énekkar Pálhegyi Dávid „Jézus a mi oltal-
munk” kezdetû dalával járult hozzá az ese-
ményhez. Ahogy a 16. században a végvári
vitézek voltak a keresztyénség védõbástyái,
harcaikat Tinódi Lantos Sebestyén lelkesí-
tõ énekei segítették, úgy az õ emlékezeté-
re, egyszersmind Krisztus mai katonáinak
bátorítására íródott ez a modern, 20-21.
századi históriás ének.
A fent említett kamaracsoporton kívül
közremûködött még Vámosi Nóra, Lukács
Ramóna furulyán; Palotás Beáta, Palotás
Panna altfurulyán; Hegedûs Anna, Reiter
Tamara klarinéton; Tóth Zsuzsanna, Szán-
tó Bulcsú gitáron; Vámosi Zsófia, Lénárt
Gréta fuvolán; Papp Petra klarinéton; Csõ-
gör László trombitán; Jákob Ágnes zongo-
rán, orgonán.
Váraljainé Melis Orsolya evangélikus lel-
kész bevezetésként ekképpen imádkozott:
„Dicsõséges Urunk, Jézus Krisztus! Köszön-
jük Neked, hogy nemzeti ünnepünkön ma-
gyar népünkre is, határokon túl élõ magya-
rokra is, s más nemzetek tagjaira is gondolva
imádhatunk Téged, aki számunkra és szá-
mukra is szabadító Istenné lehetsz. Áldunk
Urunk, hogy bennünket is megtartottál! Kö-
szönjük népünk történelmének minden örö-
mét, áldásait, de hálát adunk azokért az idõ-
szakokért is, amikor Hozzád térhettünk a ba-
jok idején! Most is azt kérjük, hogy adj né-
pünk tagjainak, vezetõinknek elõtted való
alázatot, hozzád térést, megújulást, bölcses-
séget, ahol szükségét látod! Add, Urunk, hogy
Igédet személyesen meghalljuk, szóljuk, hir-
dessük, éljük! Köszönjük, hogy közénk is el-
küldted hírnökeidet más nemzetek tagjai
mellett! Könyörgünk, Szentlélek Úristen,
nyisd meg szíveinket, életünket Igéd számára,
eleveníts meg bennünket újjáteremtõ hatal-
mad által! Ámen.”
Kovács Csongor református lelkész a házi-
gazda szerepében mondott köszöntõt, a
Zsoltárok könyve 105. fejezetét alapul vé-
ve:
„A mai napon kettõs hálaadásra gyûltünk
össze. Hálát adunk az új kenyérért, ami a
mindennapi kenyeret, táplálékot, Isten gond-
viselését, Krisztus értünk megtört testét mu-
tatja meg számunkra. Ezért is jelenti a kenyér
az életet. A kenyér pedig számunkra szakrális
értelemben az örök életet jelképezi, hiszen
maga Krisztus adja önmagát, testével táplál
bennünket az örök életre. Ma megköszönjük
azoknak a munkáját, akik a földeken dolgoz-
tak értünk. Akik nem fordítottak hátat a föld-
nek, pedig lehet, hogy számítógépes szakem-
berként, logisztikusként, vagy éppen bizton-

sági õrként jobban keresnének. Ha õk nem
mennének ki naponta, télben és nyárban,
fagyban és hõségben, ma nem lenne itt elõt-
tünk az új kenyér. Másodszor hálaadásunk
Isten a történelemben megmutatott gondvi-
seléséért szól. Hogy õ az, aki vezeti a nemze-
tünk életét. Hálát adunk azért, hogy átélhet-
jük ugyanúgy, mint ahogy átélte Isten népe,
hogy Isten gondviselése irányítja életünket,
történelmünket. Isten a helyünkre vezetett.
Nem véletlenül élünk és vagyunk itt, a Kár-
pát-medencében. Nem véletlenül foglalták el
ezt a földet honfoglaló eleink, és nem véletle-
nül tart meg ezen a dús kalászt adó földön Is-
tenünk. Talán azért is fontos ezt hangsúlyoz-
zuk, mert sokan keltek, kelnek útnak más or-
szágok felé. De mi hálával köszönjük meg azt
is, amikor látjuk, tapasztaljuk akár egy-egy
sárbogárdi családdal együtt, hogy visszatér-
nek a gyermekek, unokák napnyugat orszá-
gaiból az itthoni, családi fészekbe. Az se vélet-
len, hogy csodákat látunk a nemzetünk életé-
ben. A csodák sokszor próbákkal, vagy éppen
tragédiákkal kezdõdnek. Mikor Isten eltöri a
kenyér botját. Mikor Isten bilincseket ad Jó-
zsef lábára, és úgy kerül Egyiptomba. Mikor
egy családból Isten gazdag áldása révén nem-
zetté terebélyesedik József családja. Isten a
családban és a családon keresztül ad növeke-
dést. A történelem Isten kezében van. Láthat-
juk, hogy a próbákban is Õ van jelen. Bilin-
csek, egyiptomi fogság után Õ ad szabadsá-
got. Hálát adhatunk, hogy a mai nemzedék
már csak történelmi távlatból tekinthet vissza
az egy évszázaddal ezelõtti elsõ világháború-
ra, aztán a másodikra és 1956-ra. De ezekben
az idõkben is Isten tartott meg bennünket.
Tanuljunk meg hát még jobban Benne bízni.
Ha Isten törvényeit követve éljük az életün-
ket, akkor megtapasztaljuk az Õ ígéreteinek a
beteljesedését is.”
Hegedûsné Erdõdi Judit sárszentmiklósi
református lelkész hálaadó imája után dr.
Sükösd Tamás polgármester mondott be-
szédet.
Az Úrasztalán a nemzeti szalaggal átkötött
új kenyeret Mészáros János atya áldást
mondó szavak kíséretében hintette meg
szenteltvízzel.
A templomból kifelé menet a szokásokhoz
híven friss kenyérrel kínálták meg a részt-
vevõket, akik dacára a melegnek még egy
ideig ott maradtak a templom elõtti téren
beszélgetni.

Hargitai Lajos
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XIII. Alsószentiváni Falunap
2018. augusztus 18-án Szent István király
ünnepével és a települési búcsúval össze-
hangoltan került sor a XIII. Alsószent-
iváni Falunap rendezvényeire az általános
iskola melletti sportpályán. A község kép-
viselõ-testülete által szervezett, egész tele-
pülésünket érintõ rendezvényt iskolánk
helyi tanulói sem hagynák ki semmi pén-
zért, és számos volt diákunk is visszatérõ
vendég. Nem is szólva arról, hogy az ön-
kormányzat képviselõ-testületének dönté-
se alapján az Alsószentiván Község Dísz-
polgára címet fenntartónk, Spányi Antal
püspök atya kapta meg, amihez szeretettel
gratulálunk!
Az idõjárás végig kegyes volt a kilátoga-
tókhoz, így valamennyi tervezett progra-
mot sikerült a szervezõknek lebonyolítani.

A falunap már pénteken megkezdõdött
Nagy Zsanett énekével és a Jump Rock
Band fergeteges koncertjével. A mai nap
hangulatát már a délelõtt folyamán meg-
alapozta a 12. alkalommal megrendezett
kispályás labdarúgótorna, amelyen sárbo-
gárdi gyõzelem született: a rendõrök csa-
pata a dobogóért vívott küzdelemben a
Kártevõk (Alap) és a Family Guys (Alsó-
szentiván) csapatát elõzte meg. A tornán
megmutatta oroszlánkörmeit az alsószent-
iváni utánpótláscsapat is.
Az ünnepélyes megnyitón Husvéth Imre
polgármester köszöntötte a megjelente-
ket, majd átadta a falunapon immár ha-
gyományos önkormányzati kitüntetést.
Köszöntõjében Kiss Attila, a Fatimai Bol-
dogasszony Általános Iskola igazgatója
egy példázattal indokolta meg a fent is-
mertetett döntést:
„A kis herceg nekivágott a sivatagnak, de
nem találkozott, csak egy virággal. Egy há-
romszirmú, semmi kis virággal.
– Jó napot! – mondta a kis herceg.
– Jó napot! – mondta a virág.
– Hol vannak az emberek? – kérdezte ud-
variasan a kis herceg.

A virág látott egyszer egy bandukoló kara-
vánt.

– Az emberek? Van belõlük, azt hiszem,
hat vagy hét. Évekkel ezelõtt láttam õket.
De sosem lehet tudni, hol-merre vannak.
Viszi, sodorja õket a szél. Nagy baj nekik,
hogy nincs gyökerük.

– Viszontlátásra – mondta a kis herceg.

– Viszontlátásra – mondta a virág.

(Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg –
18. fejezet)

Tudjuk, hogy ez így van: ha egy növénynek
a gyökérzetét valamilyen sorvadás, baj éri,
az elõbb-utóbb elpusztul, mivel nem jut
megfelelõ táplálékhoz. Mindez fordítva is
igaz: egy erõs gyökérzettel rendelkezõ nö-
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vény át tudja vészelni a szárazabb idõsza-
kokat és a gyökere kapaszkodót jelent szá-
mára a nagy szélviharok idején is.
Hasonlóan van ez velünk, emberekkel is.
A mi életünkben is akadnak ínségesebb
idõszakok, nekünk is helyt kell állnunk éle-
tünk viharos szakaszaiban is. Számunkra is
fontos, hogy rendelkezzünk megfelelõ
gyökerekkel és lelki megerõsítõ táplálék-
kal.
Püspök atya az elmúlt évben minden segít-
séget megadott Alsószentivánnak ahhoz,
hogy településünk túlélést segítõ gyökerei
megerõsödjenek. A nagyszülõk zarándok-
latának meghirdetésével, a Fatimai Szûz-
anya kegyhelyének és templomának felújí-
tásával minden lehetõségünk adott arra,
hogy keresztény hitünket megélhessük, a
búcsúnapokon összejövõ szép számú za-
rándoksereg lelkiekben megerõsödve tér-
hessen haza. Keresztény értékrendünk,
Krisztus tanításai kiállták az idõ próbáját,
nem változnak a divattal, hitünk megélésé-
vel életünket kõsziklára alapozzuk meg.

„Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem
múlnak” – olvashatjuk Szent Máté evangé-
liumában.
Nagyon fontos egy település életében az is-
kola mûködése, amely a falu megtartó ere-
jének számít. A Fatimai Boldogasszony
Általános Iskola megalapításával püspök
atya nemcsak a helyi oktatás fennmaradá-
sát biztosította számunkra, hanem Alsó-
szentiván is esélyt kapott a túlélésre, hi-
szen az oktatási intézmények a falvak meg-
tartó erejét jelentik a településhez való kö-
tõdés kialakításával. Iskolánk minden
olyan vonását megtartotta (szeretetteljes,
családias légkör, gyermekközpontúság,
egymás elfogadása), amelyek eddig is erõs-
ségeink voltak, korábbi mûködésünk biz-
tosította az alapot ahhoz, hogy a szeretet
vallásának iskolája lehessünk, és a keresz-
tény értékrend közvetítésével olyan mo-
dellt mutassunk tanulóik számára mutat-
ni, amely az élet nagy kérdéseire ad vá-
laszt.
A Fatimai Szûzanya kegyhelye felújításá-
val és a Fatimai Boldogasszony Általános

Iskola fenntartásával Alsószentiván esélyt
kapott egy szebb jövõre, erõs kapaszkodó-
kat a túlélésre.

Megilleti tehát a köszönetnyilvánítás Spá-
nyi Antal püspök atyát is, valamint a Szé-
kesfehérvári Egyházmegye munkatársait,
akik nagyon sokat fáradoztak azért, hogy
kegyhelyünk megújulhasson, egyházi
fenntartású iskolánk létrejöhessen.

Ezért a Fatimai Boldogasszony Általános
Iskola tanulói és dolgozói nevében szívbõl
gratulálok az Alsószentiván Díszpolgára
címhez. Köszönök minden szeretetet, tá-
mogatást, buzdítást, amit eddig kaptunk,
illetve amit még kapni fogunk. Fõpásztori
szolgálatához a jó Isten bõséges áldását
kérem és nagyon jó egészséget kívánok!

A megnyitó után a színpadon olyan elõ-
adók sora gondoskodott a hangulatról,
mint az alapi Ten Dance tánccsoport (köz-
tük több alsószentiváni volt és jelenlegi di-
ákunkkal), Kaczor Feri, Polgár Peti, Dan-
kó Szilvi.

A mûsorokat szép számú nézõsereg tekin-
tette meg, ahogy múlt a délután, úgy lett
egyre nagyobb a tömeg.

A legkisebbeket arcfestés, légvár, ládavas-
út és népi játszóház várta, valamint a mû-
sorban is szórakoztatták õket az elõadók.
A nagy melegben a sárbogárdi tûzoltók
habpartija kínált hûsítést.

Aki anyagilag bírta, mindent beszerezhe-
tett az árusoknál a játékokon át a ruhane-
mûkön keresztül a háztartási cikkekig, va-
lamint meg lehetett vásárolni az Alsó-
szentiváni Hagyományõrzõ Egyesület által
készített termékeket is.

A tömeg éhségének csillapítására fõzõ- és
süteménysütõ-versenyt is meghirdettek a
szervezõk, valamint a közös faluvacsora
biztosította, hogy senki ne maradjon éhen.
A jól sikerült fesztivált tûzijáték, majd haj-
nalig tartó szabadtéri bál zárta.

Alsószentiván község képviselõ-testülete
nevében ezúton is köszönetünket fejezzük
ki mindazoknak, akik munkájukkal, ado-
mányaikkal a rendezvényt támogatták!

Kiss Attila
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Lecsófesztivál Sárkeresztúron
Második alkalommal rendezték meg a
sárkeresztúri lecsófesztivált augusztus
20-án a keresztúri focipályánál felállított
sátorban. A fõzésre tíz csapat nevezett. Az
eseményre családok, baráti társaságok te-
lepültek ki a zöldbe. A lecsóhoz az alap-
anyagot, a paprikát, paradicsomot az ön-
kormányzat kertészete biztosította. Min-
den más belevalót a versenyzõ csapatok
biztosítottak. Ennek köszönhetõen ahány
versenyzõ, annyiféle lecsóköltemény szü-

letett. Volt, aki szalonnát pirított alá, más
kolbásszal, virslivel gazdagította az ételt.
Sütöttek hozzá lángost, ezt is kétfélét,
élesztõset és sütõporosat. Az egyik lecsó
mellé sós kalácsot tettek a zsûri asztalára.
A leglátványosabb terítéket Sanyi bácsi –
Turi Sándor, a polgármester asszony édes-
apja – késztette. Két kis bográcsban szol-
gálta fel a lecsót, s alágyújtott gyertyával,
hogy melegen tartsa. Mellette lángos és
egy kosár szõlõ kínálta magát. Ez saját ter-

més a szõlejébõl. Az idei sok napsütés már
megérlelte a fürtöket. A szõlõ mellett egy
harmatos oldalú üvegben tavalyi bianca
bora állt.
A lecsókat szakavatott zsûri értékelte.
Nagy Dezsõ, a kertészet szakmai tanács-
adója volt a zsûri elnöke. Mellette Nagy
Lajos alpolgármester és Talián József bí-
rálták az étkeket. Az elsõ helyezést Sanyi
bácsi lecsója kapta, második lett a Vihar
Lovas Egyesület színeiben Csuti Gábor és
Szombat Dávid fõztje, harmadik a Napsu-
gár Nyugdíjasklub.
Versenyen kívül a falu közös ebédjét egy
nagy üstben készítették. Ebbõl vendégel-
ték meg a délutáni kispályás focibajnokság
résztvevõit is.
A gyerekek szórakoztatásáról is gondos-
kodtak. Egy asztalnál ügyes kezû gyerekek
felnõttek irányításával karkötõket, egyéb
díszeket készítettek.
Este diszkózenére táncolt a vendégsereg.

Hargitai Lajos

Éremesõ
Augusztus 20-án Lajoskomáromban rendezték a hagyományos
Szent István-napi borversenyt. A suszterhegyi baráti kör úgy dön-
tött, hogy megméretteti a borait „idegenben” is. Sajnos, mivel ké-
sõn értesültünk a versenyrõl, többen nem tudtak eljönni, mert az
utolsó nyári hosszú hétvégét töltötték családjukkal. Huszár Zoli
már csütörtökön elvitte négyünk 8 fajta bormintáját Lajoskomá-
romba. Augusztus 20-án 11 órakor találkoztunk Csõgör Lajos
szervezõnél és családostól indultunk a verseny helyszínére. Még
tartott a zsûrizés, amikor odaértünk. Volt is dolga a bírálóknak,
mert 53 bor nevezett – mi meg izgultunk, hogy mi lesz a zsûri ítéle-
te. Elõször az okleveleket osztották ki. Mi nem kaptunk egyet se.
Már kezdtem izgulni, hogy mi lesz velünk. Aztán jöttek a bronzér-
mek. Itt már a mi nevünkkel kezdték: Arany-Szabó József, vegyes
fehér és vegyes vörös – bronzérem; Csõgör Lajos, vegyes fehér –
bronzérem; Etelvári Zoltán, zweigelt – bronzérem. Jöttek az
ezüstök. Sok ezüstérem volt, de a mi nevünket csak nem akarták
olvasni! Végül mégis: Huszár Zoltán, vegyes fehér és vegyes vörös
– ezüst; Etelvári Zoltán, tramini – ezüst. Az én traminim hajszál-
híján arany lett, de a hegybíró szerint kicsit érzõdött, hogy nincs
pincém.
Utána jöttek az aranyérmek. Csõgör Lajos vegyes vörösbora
aranyérmes lett. Pár ponttal maradt le a nagyaranytól, amit lajos-
komáromi bor kapott. Csõgör Lajos vegyes vörösbora minden
versenyrõl elhozza az aranyat.
A suszterhegyiek nem vallottak szégyent a híresen jó bort termelõ
lajoskomáromiak, mezõkomáromiak, lepsényiek mellett.
8 fajta bor vittünk, 8 érmet hoztunk. Sajnos a forróság nem tett jót
a boroknak, mert többen mondták a verseny után, hogy még a na-
gyon jó pincékben is, ahol 10-14 fok szokott lenni a hõmérséklet,
sok helyen felment 20 fok fölé a hõmérõ higanyszála.
Bizakodással tekintünk a 2018-as szüret elé. Bár néha bosszanko-
dunk, hogy ha esik majd egy kicsivel több esõ, nem tudunk kimen-
ni a „hegybe”, csak akkor, ha megint összeadjuk a pénzt és saját
erõbõl javítgatjuk az utat, ahogy a tavasszal is tettük. A várostól az
ígéretek ellenére semmiféle anyagi segítséget nem kaptunk útja-
vításra, pedig a város feladata a külterületi utak rendbetétele is.

Etelvári Zoltán

Halált okozó testi
sértés Sárbogárdon

A rendõrök az esettel összefüggésben két férfit hallgattak ki gya-
núsítottként.
A Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság halált okozó testi sértés
bûntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított bün-
tetõeljárást a 47 éves P. Zoltán, valamint a 34 éves P. Kornél ellen.
A jelenlegi adatok alapján az elkövetõk 2018. augusztus 20-án es-
te Sárbogárdon, egy Tinódy úti ingatlan területén bántalmaztak
egy férfit, aki olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy órákkal
késõbb otthonában életét vesztette.

A rendõrök rövid idõn belül elõállították, majd gyanúsítottként
hallgatták ki és õrizetbe vették a fent említett két helyi lakost.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

KÉK HÍREK
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Mennyi az elég?
„Nagy nyereség az istenfélelem megelégedéssel.” (1Tim 6,6)

Gyermekkoromban, ha veszteség, vagy kudarc ért, mindenért a felnõtteket, fõként
édesanyámat hibáztattam. Sokáig nem tudtam megérteni, hogy miért lett szép, kényel-
mes pasaréti otthonunkból egyik napról a másikra tömegszállás. A központi fûtés he-
lyett kormos vaskályha a szobákban, a mellékhelyiségekben dermesztõ hideg, a sza-
kács néni finom fõztje helyett fõtt krumpli és fõtt kolbász, hogy csak a legfontosabbakat
említsem.
Kedvenc szórakozásom is odalett. A keddi mosás finom illatainak csodatevõje, a mese-
mondó Sipos néni sem jött többé hozzánk, helyette édesanya görnyedt a kád fölé estén-
ként, gyakran megfeledkezve a nekünk járó esti mesérõl is. A felnõttek rosszkedvûek,
szótlanok lettek. Az új betelepültek csúnyán néztek ránk. Alig beszélték a magyar nyel-
vet, de a káromkodást bezzeg már jól elsajátították. A kert is hamar megérezte, hogy
nem csoszogott többé a kertész bácsi, kezében az elmaradhatatlan gereblyével, hogy
újra meg újra sorba állítsa az általunk szétrugdalt fehér kavicsokat. Nem morgott többé
a bajusza alatt, hogy „Kis naccsága, fiatalúr, szíveskedjenek a járdán közlekedni!” Így
már nem is esett jól a továbbiakban focinak használni a kavicsokat. Ám az végképp fel-
kavart, hogy amikor almát akartam szedni a kedvenc fám alól, az egyik lakó rám kiál-
tott: „Nem elvenni, kozos (közös), elosztani!” Sírva szaladtam édesanyához és topor-
zékolva követeltem, hogy kergesse ki a gonoszokat a házunkból, és legyen minden úgy,
mint régen... Ilyenkor hosszan magyarázta a megmagyarázhatatlant, amibõl csupán
annyit értettem, ha eddig Isten kezébõl elfogadtuk a jót, akkor most a rosszat is el kell
fogadnunk.
Hamar megtapasztaltam, hogy milyen megkönnyebbülés néhány órára elmenni ott-
honról. Alig vártam, hogy iskolába mehessek. Útközben arról álmodoztam, hogy mire
hazaérek, minden úgy lesz, mint azelõtt, ám ez csak álom maradt. Egy alkalommal fé-
nyesre suvickoltuk a régi, kinõtt cipõcskéinket, hogy egy ismerõs özvegyasszony négy,
nálunk kisebb gyermekének örömöt szerezzünk velük.
Irma néni arcát jól ismertem a gyülekezetbõl, no meg a szomorú történetét is, hogy a
férje nemrég, váratlanul halt meg.
Éppen vacsorához készülõdött a család, amikor a cipõkkel becsengettünk hozzájuk.
Édesanya elnézést kért és jelezte, hogy csak addig zavarunk, amíg lepakoljuk a cipõs-
zsákokat.
– Jaj de jókor hoztátok, épp nagy szükségünk van cipõkre, de ugye nem baj, ha mi addig
elkezdjük a vacsorát, mert a gyerekek már nagyon éhesek.
A kicsik abbahagyták a nézelõdést, és engedelmesen asztalhoz ültek.
Irma néni egy fél pohár tejföllel megkent négy szelet kenyeret, és az odakészített egy
darab kemény tojást négyfelé osztotta. Vizet töltött a poharakba, majd megtörölte a
kezét, õ is leült. Imádkozni kezdett:
– Drága jó Urunk! Olyan megrendítõ a kegyelmed és szereteted, amellyel gondot vi-
selsz rólunk. Hálásan köszönjük a cipõcskéket és azt is, hogy az asztalt is megterítetted
nekünk. Hisszük, hogy a holnapunkat is a Te örök szövetségedbe ajánlhatjuk. Az éte-
lért, az italért légy áldott, jó Atyánk. Ámen.
Elhangzott a jó étvágyat, és a gyerekek jóízûen falatozni kezdtek. Közben mi sietõsen
búcsút vettünk és angolosan távoztunk.
Alig néhány percig tartott a jótékonykodó vizit, mégis mélyen emlékezetembe vésõ-
dött. Közel 70 év távlatából sem felejtettem el az özvegy édesanyát, a négy szelet kenye-
ret, a fél pohár tejfölt, és a négy gerezdre vágott kemény tojást. No meg azokat a békés,
megelégedett, hálatelt arcocskákat, amik önmagukért beszéltek.
Hazafelé édesanya magyarázni kezdett:
– Tudod, kislányom, nem az a fontos, amit mi emberek a földi javakban fontosnak tar-
tunk, mert az ideig–óráig való. A legszebb játék is eltörik egyszer, a szép ruha is megko-
pik, az új cipõ is idõvel tönkremegy. Az ezekért folyó ádáz küzdelem elvonja figyelmün-
ket az igazán fontosról, „Isten országa dolgairól”. Csak ahhoz érdemes tûzön–vízen át
ragaszkodni, ami örökre a mienk. Ez pedig nem a földi javak utáni sóvárgás, hanem az
Istennel való közösség, a benne való hit, és az Õ szent Fiában, Jézus Krisztusban felénk
nyújtott kegyelem elfogadása. Ez az igazi gazdagság. Aki ezt elfogadta, az minden kö-
rülmények között boldog, megelégedett lesz a kevéssel is. Isten erre mutatott ma
követendõ példát Irma néniéknél.
Noha a magyarázatból akkor talán még nem mindent értettem, de annyit igen, hogy at-
tól fogva ne siránkozzak a múlt után, és ne méltatlankodjak a körülményeink megvál-
tozásán. Sõt, kész voltam megnyitni a szívemet az igazi gazdagság és a lelki értékek
megismerésére és befogadására. Ezért lehetséges, hogy ma már én is meggyõzõdéssel
hirdethetem tovább másoknak is, hogy valóban nagy nyereség az istenfélelem megelé-
gedéssel!

Szalóczyné Móray Inke

Forrás: Antenna, 2018/2.

Elég
Van, aki „szegény”, mégis jól él. Nem egy
esetben mások kárára. Csak termeljen vala-
ki bármit, segítenek a betakarításban, min-
dent hasznosítani tudnak. A magyar állam
minden állampolgárról gondoskodik, igaz,
nem egyenlõ arányban. 15 év alatt még nem
értem el az 50.000 Ft jövedelmet, pedig két-
szer is kaptam méltányossági emelést. Ezt
egyedi elbírálás alapján juttatják, meg is
könnyeztem, amikor a határozatot elolvas-
tam. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy
jó egészségnek örvendek, a diabéteszem el-
lenére. Engem is sokszor meglátogat az el-
keseredés, hogy máskor több mindenre ju-
tott, de van sok közmondás, melyek az élet
dolgait összefoglalják és némi vigaszt nyújta-
nak. Az egyik ilyen: „Addig nyújtózkodj,
amíg a takaród ér!”
Sokszor ettem pacsnit, hol sósan fokhagy-
mával, vagy a változatosság kedvéért édesen,
kakaóval. Ennek alapanyaga: liszt, víz, só,
tojás olyan sûrûségûre kikeverve, hogy a for-
ró zsiradékba lefolyjon a kanálról. Ha átsült,
megfordítjuk, mintha rántott hús volna.
Reggelire, ebédre, uzsonnára, vacsorára iga-
zán kellemes eledel. Elég! Elégnek kell len-
ni, hogy adósság ne terheljen bennünket. A
nagyapám útravalóként azt a tanácsot adta
nekem, mikor férjhez mentem, hogy adóssá-
got ne csináljak, mert az együtt eszik az em-
berrel.
Amikor a rádióban egyszer pimasz módon
azt kürtölte világgá valaki, hogy a megélhe-
tési problémája kényszeríti a lopásra, fölhá-
borodtam.
A múltkor beugrottam a bogárdi temetõbe,
Margit-napra édesanyám sírjára vittem virá-
got. Mivel már esteledett, nem álltam neki a
gazolásnak, szerencsére! Ahogy elfordultam
a sírtól, egy nõt láttam a konténer mellett.
Azt a tekintetet soha nem felejtem el! Ké-
sõbb jöttem rá, hogy a kerékpáron hagytam
a táskámat, talán azt akarta elvinni, nem tu-
dom, mindenesetre számomra is tanulságos
az eset.
Bodrogi Gyula énekelt egy sanzont, hogy
„azért lopok, mert lopok, ha bekasztliznak,
akkor a börtönben lopom a napot”. Va-
gyunk páran, akik szeretik beosztani a saját
idejüket – vannak, akik hasznosan, vannak,
akik ellõdörgik az egész életüket.
A munka emelte ki az embert az állatvilág-
ból. Micsoda pazarlás nem dolgoztatni az iz-
mokat. A köszvény régen úri betegség volt,
ma a lustaság, mozgáshiány eredménye.
Az alacsony származás, az aluliskolázottság
nem jogosít fel arra senkit, hogy más javait
elvegye. Egyszer hallottam a rádióban, hogy
valaki ugyan meg tudott szökni a büntetés
elõl, de nincsen nyugta, mert éjjel azokkal ál-
modik, akikkel erõszakoskodott, nappal pe-
dig a lelkiismerete nem hagyja nyugodni.
Mindenkinek van lelkiismerete, csak nem
vesz róla tudomást, amíg fel nem ébred. A
bûn nem hagyja nyugodni!

Heksziné Somogyi Rózsa
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KEDDEN ÍROM
„A kedd különösen meg fogja viselni az embere-
ket Magyarországon” – olvasom az internet egyik
hírcsatornájában. A médiumok hetek óta a hõség-
gel riogatják a népet. Hogy ne menjen ki a napra,
aki jót akar magának, és legjobb, ha az elsötétített
szobájába zárkózik 11 és 16 óra között mindenki.

Ezeket a sorokat kedden írom. Valami baj lehet
velem, mert nem vagyok hajlandó rettegni attól,
hogy megvisel ez a nap. Már megírtam, hogy ne-
kem a nyár a kedvenc évszakom, többek között
azért, mert meleg van. Izzadunk, persze, de már az
apám elmagyarázta kiskoromban, hogy az izzadás
ártó salakanyagoktól tisztítja meg a szervezetet.
Ha nagyon nedves lesz az ember arca, megtörli. És
mikor alkonyatkor enyhül a hõség, lezuhanyozik.
Nem szeretnék senkit megsérteni, de ezt az össz-
népi panaszáradatot a meleg miatt hajlamos va-
gyok egyszerû kényeskedésnek tekinteni. Ebben
az országban nyáron meleg van. Már Petõfinél
„tüzesen süt le a nyári nap sugára”, és Arany úgy
látja, hogy „nincs tenyérnyi zöld hely nagy határ-
mezõben”. Miért nem volt „egy árva fûszál” a ha-
tárban? Mert a meleg leégette. Azt mondják, le-
het, hogy akkor is hõség volt, de nem ekkora. Nem
tudunk arról, hogy Petõfinél vagy Aranynál lett
volna hõmérõ, a melegrekordokról azt hisszük,
amit akarunk. Emlékszem kamaszkori aratások-
ra, amelyeknek részese voltam. Nem gondolom,
hogy akkor hûvösebb volt, mint a mai kánikulá-
ban. De mit ettünk volna egész évben, ha nem
égettük volna magunkat a nap sugárzásával haj-
naltól estig az aratásban a búzaföldön? Mibõl lett
volna a kenyér, a tészta? Bizony a verejtékbõl,
amellyel öntöztük a talajt az aranyló búzaföldön.
Csípte a szemünket az izzadság, de még megtöröl-
ni se tudtuk, mert szedni kellett a „markot” a sar-
lóval, ugyanis a nyomunkban már suhogtatta a ka-
szát a következõ kaszás. A nagyapám hetven felé
járt, de úgy vágta a rendet, mint egy harmincéves,
és még az inget sem volt hajlandó kigombolni a
nyakánál. Mi, többiek félmeztelenül verejtékez-
tünk, õ meg egy szilvamaggal a szájában dolgo-
zott, mint egy gép. Mint hadifogoly megjárta Szi-
bériát, átélt hõséget, fagyokat, tisztában volt az-
zal, hogy az embernek mindkettõt bírnia kell.
Ezek a régiek bírták is, nem panaszkodtak szünet
nélkül.

Az egyik diákkori nyáron úgy adódott, hogy épp a
legmelegebb hetekben egy kemence mellett kel-
lett dolgoznom. Akkoriban a diákember nem él-
ményszerzés, zsebpénz kedvéért dolgozott, ha-
nem hogy tudjon télire kabátot vásárolni. Ott, eb-
ben az égetõmûhelyben sokkal melegebb volt,
mint kinn a legvadabb kánikulában. Fehér
sócsíkok rakódtak le a fekete klottnadrágra az iz-
zadástól. Furcsa, de úgy emlékszem, büszke vol-
tam, hogy bírom. Mikor az emelõszerkezettel fel-
húzták a kemence hõszigetelt vasajtaját, és elön-
tött bennünket a tûzforróság, úgy éreztem, leég a
hajam. Még egyetemistaként is abban a télikabát-
ban teleltem, amelyre a költségeket ekkor keres-
tem meg.

Jó dolog megmártózni a Balatonban vagy valame-
lyik tengerben, de élményt adhat az is, és növeli
öntudatunkat, ha dacolhatunk a természet meg-
próbáltatásaival, és nem adjuk meg magunkat.

L. A.

Pápai Pici rövidfilmje
Montreálban versenyez

Örömmel olvastam a magyar.film.hu híradá-
sát, miszerint a sárbogárdi származású Pápai
Katalin, alkotói nevén Pápai Pici filmrende-
zõ, forgatókönyvíró (Pápai István és felesége
építészek második gyermeke) Varjúháj címû
rövidfilmjével az augusztus 23-a és szeptem-
ber 3-a között Kanadában megrendezésre
kerülõ, A-kategóriás Montreáli Filmfesztivá-
lon versenyez.
Katival osztálytársak voltunk a Mészöly Géza
Általános Iskolában. Középiskolai tanulmá-
nyait a Petõfi Sándor Gimnáziumban kezdte,
majd Németországban és Budapesten foly-
tatta német tagozaton. Az ELTE magyar–esztétika szakán végzett. Egy fiúgyer-
meke született. Kalandos életû utazó, útkeresõ. Egy idõben a vendéglátásba is
belekóstolt, a budapesti Menta Teraszt üzemeltette.
A filmes világban 2006-tól vesz részt, elsõ saját filmjét 2008-ban készítette Quick
címmel. Eddigi kisjátékfilmjei: Szakítópróba, Vallomás, Tudsz így szeretni?,
Hátsó lépcsõ.
Legfrissebb filmje, a Varjúháj fõhõse egy kisfiú, aki anyukája betegségét és saját
szorongását sötét, misztikus fenyegetésként éli meg, ami ellen egyedül õ veheti
fel a harcot saját varázsereje segítségével. Apukája is retteg, hogy elveszítheti a
feleségét, türelmetlen lesz a fiával és bezárkózik. Ahhoz, hogy segíthessenek
azon, aki mindkettejük számára a legfontosabb, elõször egymáshoz kell utat ta-
lálniuk.
A Varjúháj a filmfesztivál rövidfilmes versenyszekciójában fog szerepelni. A film
fõszerepében: Bánfalvi Eszter, Nagy Zsolt, Kovács Lehel és Bódis Leonárd.

Hargitai–Kiss Virág

Filmajánló

Az én hõsöm
Az elbûvölõ Neuville kapitány épp háza-
sodni készül, amikor kitör a háború
Franciaországban az 1800-as évek ele-
jén.

Mit tehet ilyenkor egy hõs kapitány, bátran elindul a csatatérre, hátrahagyva bá-
jos, ámde rettentõen naiv jegyesét, Pauline-t. Pár hónap után a nõ belebetegszik,
hogy nem érkezik semmi hír a kapitányról, ezért nõvére, Elizabeth a kapitány ne-
vében leveleket kezd el írogatni, azt gondolván, hogy a férfi soha nem tér vissza…
Ám egyszer csak Neuville felbukkan a városban, akit a lakosok igazi hõsként üd-
vözölnek, hála Elizabeth kitalált történeteinek. A nõ elhatározza; lebuktatja a
kapitányt, ám õ sem hagyja magát, így a nagydumás és a sármõr legjobb trükkjei-
ket vetik be, miközben egymásra licitálva egyre képtelenebb történetekkel szóra-
koztatják a város hiszékeny lakóit.
A francia filmvígjátékot augusztus 9-étõl játsszák a mozikban.
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TÁJÉKOZTATÓ
A téli rezsicsökkentés végrehajtását követõen szükségessé váló további intézkedésekrõl szóló
1364/2018. (VII. 27.) korm. határozat alapján a kormány egyetértett azzal, hogy a téli rezsicsök-
kentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz-, vagy távfûtéstõl eltérõ fûtõanyagot fel-
használó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesüljenek a fûtési költségek
viselésével összefüggésben.
A korm. határozat 3. pontja felkérte az érintett helyi önkormányzatokat, hogy tegyék lehetõvé, össze-
sítsék és haladéktalanul továbbítsák a Belügyminisztériumnak az igénybejelentést a téli rezsicsökken-
tés korábbi intézkedéseiben nem részesült, gáz-, vagy távhõ-szolgáltatási szerzõdéssel nem rendelke-
zõ háztartásokról.
A korm. határozat alapján háztartásonként egy darab igénybejelentés nyújtható be az érintett he-
lyi önkormányzatnál, legkésõbb 2018. október 15. napjáig, amely határidõ elmulasztása jogvesztõ. Az
igénybejelentõ nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt fûtõanyag fajtáját, amely késõbb nem
módosítható. Az igénylõ személynek az adott háztartás a bejelentett lakhelye, vagy a bejelentett tar-
tózkodási helye.
Nem nyújthat be igénybejelentést az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézke-
déseiben már részesült, azaz az egyetemes szolgáltatást igénybe vevõ lakossági földgázfogyasztók
részére biztosított téli rezsicsökkentésrõl szóló 37/2018. (III. 8.) korm. rendelet szerinti fogyasztásnö-
vekedés finanszírozását segítõ juttatásban részesült lakossági fogyasztó, vagy fogyasztói közösség, il-
letve a fûtési célú távhõszolgáltatást igénybe vevõ lakossági felhasználók részére biztosított téli
rezsicsökkentésrõl szóló 39/2018. (III. 12.) korm. rendelet szerinti, a téli fogyasztási idõszakban bekö-
vetkezõ fogyasztásnövekedés finanszírozását segítõ árkompenzáció jóváírásban részesült, távhõszol-
gáltatást igénybe vevõ lakossági fogyasztó. A kizárólag elektromos fûtési móddal rendelkezõ
háztartások szintén nem jogosultak az igénybejelentésre.
Az igénybejelentés feltétele, hogy az igénylõ a nyomtatvány kitöltésével hozzájárul ahhoz, hogy a fenti-
ek ellenõrzése céljából a BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) az
igénybejelentésben szereplõ háztartás tekintetében a gáz- és áramszolgáltatónál rendelkezésre álló, a
támogatásra vonatkozó adatokat megismerje, továbbá tudomásul veszi, hogy a BM OKF jogosult
ellenõrizni, hogy az igénybejelentéssel érintett háztartás a fentiekben felsorolt téli rezsicsök-
kentésben korábban nem részesült, valamint nyilatkozik arról is, hogy BM OKF által végzett ellenõr-
zést semmilyen formában nem akadályozza, valamint tudomásul veszi, hogy az ellenõrzés akadályozá-
sa esetén az igényjogosultsága megszûnik.
Az adatkezelés a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történõ védel-
mérõl és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl
szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikke (1) bekez-
désének a) pontja értelmében az érintett hozzájárulásán alapul.
Az igénybejelentõ nyilatkozat és a mellékletét képezõ adatkezelési tájékoztató elérhetõ a Sár-
bogárdi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.), a Sárbogárdi
Egyesített Szociális Intézmény Családsegítõ Szolgálatánál (7000 Sárbogárd, József A. u. 14.),
továbbá letölthetõ a www.sarbogard.hu weboldalról.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

Felszántott
aszfalt

A Nagyhörcsök és Sárbogárd közötti úton
a tehenészet melletti lejtõ/emelkedõ alját
felszántotta egy jármû. A szántóföldek az
út mellett vannak, kérem…!

HKV

Kérdezték
Szilánkos „mennyország”

A quimbis Kiss Tibi megénekelte a nálunk semmihez sem fogható kézzel foghatót: az ég-
bolt leszakadt darabjai ott sercegnek a bicikligumik alatt, végig a fõutcán, a kerékpársáv-
nak mondott aszfaltszélen. Szilánk és szemét, kúszó, terülõ gaz között haladnak a kere-
kek – túlélõharc a dzsungelben: túlélni az üvegdarabokat, a gödröket, kerülgetve az in-
dákat a jobb oldalunkon, esõben a dagadó tócsákat, sárga pengeélen egyensúlyozni a bal
oldalon zúgó gépkocsisereg mellett. Segítség!!! Hallják odafenn?

Új árkok mentén

A Tinódy úton készül az új
árokrendszer, több helyen már
lebetonozták és kaviccsal el-
egyengették a kapubejárókat.
Az esõ azonban a betonszélek-
nél bemosta, beomlasztotta a
kavicsot és a földet a betonos
árokba. A problémát jeleztük a
kivitelezõnek. Remélhetõleg
találnak hatékony megoldást.

Hargitai–Kiss Virág

Sárbogárd település
tisztelt Polgárai!

Tisztelettel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Séd–
Nádor-csatorna 3. szakaszának kármentesítési
munkálatai Sárbogárd település külterületén
hamarosan megkezdõdnek.
A kármentesítés keretében:
– kotrógépekkel eltávolítjuk a szennyezett me-
deriszapot a vízfolyás medrébõl;
– a kitermelt és megvizsgált iszapot tehergép-
jármûvekkel elszállítjuk engedéllyel rendelkezõ
hulladékkezelõ telephelyekre.
A munkálatok várható idõtartama: 2018. 08.
24-e és 2018. 11. 30-a között.
A kiszállítások várható ideje: 2018. 09.
10-étõl munkanapokon (H–P) 8.00–18.00.
Az idõszakos forgalomnövekedésbõl eredõ át-
meneti kellemetlenségekért szíves megértésü-
ket kérjük!
A munkálatokat a Magyar Nemzeti Vagyonke-
zelõ Zrt. megbízásából a Nitrokémia Környezet-
védelmi Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. végezte-
ti. A kivitelezést a Sárvíz–Nádor 2014 Konzorci-
um végzi.
A kármentesítésrõl további információk a
polgármesteri hivatalnál, valamint a
www.sarviznador-karmentesites.hu honla-
pon találhatók.
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Elindult a pontvadászat
KEZDETNEK NEM ROSSZ

Martonvásár–Sárbogárd 2-4 (0-3)
Martonvásár: Deák Miklós – Szeidl Ben-
ce, Vörös Ferenc, Neuvert Álmos, Herná-
di Ádám, Magyar Balázs, Cziklin Roland,
Kõvári Ferenc, Szilágyi Imre Roland,
Cservenka Gergõ, Buzora Belián Gábor.
Cserék: Süle Barnabás, Vida Zoltán, Szilá-
gyi Szilveszter Norbert, Juhász Bence Péter,
Kádár József, Fodor Patrik.
Vezetõ edzõ: Patkós Csaba.
Sárbogárd: Matócza Dániel – Nagy Ár-
min, Gulyás–Kovács Géza, Luczek Ro-
land, Kállai Bence Mihály, Bezerédi
Ádám, Gál Dániel, Gráczer Gergõ, Oláh
Dániel, Szalai Pál Viktor, Kindl Zalán.
Cserék: Farkas Zoltán, Gráczer Bence,
Gráczer Bálint, Õsz Patrik, Gyuricza Kor-
nél.
Vezetõ edzõ: Viktor Ferenc.
Martonvásáron kezdte meg a megyei I.
osztályban a Sárbogárd a 2018-2019. évi
bajnokságot. A kezdeti erõfelmérés után a
11. percben Bezerédi Á. a jobb oldalon
megkapott labdával kapura tört és a ki-
mozduló Deák M. mellett a hálóba lõtt,
0-1. A gól után is a vendégek akarata érvé-
nyesült, és támadásaik több veszélyt okoz-
tak a hazai védelemnek. A 37. percben két-
gólosra növelte elõnyét a Sárbogárd. Gu-
lyás–Kovács G. elõre ívelt labdáját Beze-
rédi Á. a kaputól 14 m-re megcsúsztatta, a
labda a hálóban kötött ki, 0-2. A 42. perc-
ben a Bezerédi Á.-tól kapott átadást Szalai
P. V. higgadtan helyezte Deák M. mellett a

hálóba, 0-3. A szünet után a martoniak
kezdték jobban a félidõt. Az 54. percben
elvégzett szabadrúgást Magyar B. 17 m-rõl
lõtte a jobb felsõ sarokba, 1-3. Mezõnyjá-
tékkal teltek a percek, a sárbogárdiak ma-
gabiztos játékkal tartották a megszerzett
elõnyt. A 75. percben Gráczer B. beadását
Gyuricza K. közelrõl helyezte a kapuba,
1-4. A mérkõzés 87. percében Vida Z. kilé-
pett a védõk között és a kapujából kimoz-
duló Matócza D. felett emelt a hálóba, 2-4.
A játék képe alapján megérdemelt ven-
dégsiker született.

AZ IFIK IS
MARTONVÁSÁRON

Martonvásár Mustang–
Sárbogárd U19 0-2 (0-1)

Martonvásár Mustang: Szeidl Bence – Ju-
hász Bence Péter, Asbóth Attila, Gábor
Ákos, Gutyina Attila, Süle Barnabás, Fo-
dor Patrik, Szilágyi Szilveszter Norbert,
Horváth Ádám, Horváth Zoltán, Halenár
Gergely.
Cserék: Bruck Sándor, Ámit Martin József,
Pozsár Richárd.
Sárbogárd: Deák Zala – Simon Csaba,
Horváth Zsombor, Sükösd Gergõ, Morvai
Kristóf, Erdélyi Adorján, Husvéth Tamás,
Lengyel Szabolcs, Demeter Dávid, Kiss
Roland Bence, Vagyóczki Patrik.
Cserék: Suhajda Martin, Horváth Áron Má-
té, Gábris Róbert Bruzsa Tamás, Horváth
Bálint, Horváth Attila Roland.
A szombaton délelõtt lejátszott mérkõzés-
re a nagy meleg és az idény eleji forma volt
a jellemzõ. A 15. perc meghozta a vendé-
gek vezetõ gólját. Sükösd G. szöglete átke-
rült a hosszú oldalra. A visszaemelt labdát
Demeter D. a hálóba fejelte, 0-1. A me-
zõnyjáték dominált és mindkét csapat a
helyzetek kihagyásában jeleskedett. A 92.
percben vezetett kontratámadás végén
Suhajda M. góljával bebiztosította gyõzel-
mét a vendégcsapat, 0-2.

ITTHON AZ ABA VOLT
OTTHON

Sárbogárd II.–Aba-Sárvíz 3-4 (3-1)
Sárbogárd II.: Kovács Attila – Rigó Lász-
ló, Juhász Gábor, Sükösd Gergõ, Molnár
Márk, Sebestyén Zsolt, Horváth Zsombor,
Vámosi Gábor, Demeter Dávid, Lajtos
András, Pajor Tamás.
Cserék: Pajor László, Vagyóczki Patrik,
Husvéth Tamás.
Vezetõ edzõ: Pajor László.
Aba–Sárvíz: Denke Balázs – Zsifkovics
István Balázs, Mészáros Szabolcs, Denke
Ottó, Lakk Péter, Glócz Zoltán, Madácsi
Máté, Galócz Herkules, Réti Róbert Ist-
ván, Balogh Tamás, Réti Gábor.
Cserék: Csuti Dániel, Esze Zoltán, Kiss Atti-
la Márk.

Vezetõ edzõ: Bor József Dezsõ.
A mérkõzés 4. percében váratlanul veze-
téshez jutottak a vendégek. Denke B. kirú-
gását a hazai védelem elvétette és a közé-
pen kilépõ Glócz Z. a Juhász G. mellett el-
húzott labdát a kapujából kimozduló Ko-
vács A. mellett a kapu bal alsó sarkába he-
lyezte, 0-1. A bekapott gól után a hazaiak
veszélyeztettek. A 22. percben a bal olda-
lon Demeter D. átjátszotta magát a védõn,
aki a büntetõterületen belül szabálytala-
nul akadályozta. A megítélt 11-est Rigó L.
magabiztosan lõtte a kapu bal oldalába,
1-1. A Sárbogárd II. a 35. percben megsze-
rezte a vezetést. A nagyszerûen játszó
Molnár M. okozott zavart a vendégek vé-
delmében, a kaputól 25 m-re szabálytala-
nul szerelték. Sebestyén Zs. szabadrúgása
a sorfalon megpattanva a kapu bal oldalá-
ban kötött ki, 2-1. A 41. percben formás
hazai támadás végén Molnár M. volt ered-
ményes. A középpályán Horváth Zs. át-
adását Demeter D. sarokkal Molnár M.
elé továbbította. Molnár M. kilépett a vé-
dõk között és 12 m-rõl ballal a hosszú sa-
rokba lõtt, 3-1. A szünet után az abaiak
léptek fel támadólag. A 49. percben a bal
oldalon Madácsi M. kapott indítást, az
alapvonalról középre gurított és a berob-
banó Glócz Z. a kapuba helyezett, 3-2. A
hazaiak erõtlen támadásai nem jelentettek
veszélyt a vendégek kapujára. Az Aba
gyors ellentámadásokat vezetve harcolt az
egyenlítésért. A 68. percben a felezõvonal
közelébõl elvégzett szabadrúgást Lajtos A.
elpasszolta. A megszerzett labdával Glócz
Z. indult, a jobb oldali védelmet lefutotta
és lövésébe Kovács A. csak beleütni tudott.
A labda a hazaiak kapujában landolt, 3-3.
Az egyenlítõ gól még visszafogottabbá tet-
te a hazaiak támadási kedvét. A 88. perc-
ben a vendégek megszerezték a gyõztes ta-
lálatot. Denke B. kirúgásával Glócz Z.
kilépett a védõk között és kilõtte a kapu bal
alsó sarkát, 3-4. Az elsõ félidõben a hazai-
ak jó játékkal 0-1-rõl fordítottak 3-1-re,
míg a vendégek második félidõben nyúj-
tott teljesítménnyel a 3-1-es hazai vezetést
fordították a maguk javára és megérde-
melten szerezték meg a három pontot.
Jók: Molnár M., Horváth Zs. illetve Glócz
Z., Madácsi M.

A hétvége sportmûsora

2018. augusztus 25. (szombat)

10 óra: Sárbogárd U19–Mezõfalva U19,
megyei I. o., U19 (Sárbogárd)
17 óra: Sárbogárd–Mezõfalva, megyei I.
o., felnõtt (Sárszentmiklós)

2018. augusztus 26. (vasárnap)

17 óra: Káloz–Sárbogárd II., megyei II. o.,
felnõtt (Káloz)
Szurkoljunk együtt csapatainknak!

Szántó Gáspár

VIHAROS NAPOK,
HÉTVÉGÉN
LEHÛLÉS

KEZDÕDIK
Csütörtökön a napos idõt már gyakrabban za-
varhatják felhõk, több tájegységünkön is elõfor-
dulhatnak átmenetileg futó záporok, helyi ziva-
tarok, néhol egy-egy hevesebb vihar is kialakul-
hat. Idõnként élénk lesz a délkeleti szél, de ziva-
tarok környezetében erõs, viharos lökések is le-
hetnek. A csúcshõmérséklet 31-35 fok között
alakul.

Pénteken egy hidegfront közelíti meg térségün-
ket, többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok,
néhol felhõszakadás, jégesõ is lehet. Az élénk,
változó irányú szél zivatarok környezetében
akár viharossá is fokozódhat. Napközben 28-35
fokot mérhetünk.

Hétvégén is többfelé elõfordulhatnak futó zápo-
rok, lokális zivatarok. Szombaton nyugaton, va-
sárnap már sokfelé lehet erõs, olykor viharos az
északi-északnyugati szél. Vasárnapra nyugaton
már jelentõsebben lehûlhet a levegõ, 20 fok
alatt maradhat a csúcshõmérséklet.

Forrás: idokep.hu
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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

KARATEEDZÉSEK
INDULNAK KEZDÕK ÉS

HALADÓK RÉSZÉRE

Németh Attila 6 danos mester
vezetésével.

A sárbogárdi Mészöly Géza
Általános Iskola tornatermében

szeptember 5-tõl.

Érdeklõdni a helyszínen vagy
telefonon: 06 (20) 9270 985

Mindenkit szeretettel várunk!

A Fiorács Kft. sárbogárdi munkavégzési
hellyel pályázatot hirdet

SERTÉSTELEPI
SZAKDOLGOZÓ
(fiaztató) munkakörben.

Elvárások: az állatokkal történõ foglalkozás-
ban való elkötelezettség, befejezett általános
iskolai tanulmányok, hosszú távra tervezés
és önálló munkavégzés.
Mit nyújtunk: hosszú távú munkalehetõsé-
get, bejelentett, stabil, biztos állást, verseny-
képes jövedelmet.
Jelentkezz még ma!

Jelentkezés a pozíció megjelölésével
és önéletrajz küldésével az

info@fioracs.bonafarm.hu
e-mail-címen.

APRÓHIRDETÉSEK
Redõnyös 06 (30) 966 8446
Fakivágás, gallydarálás. 06 (20) 437 4869
3 szobás, azonnal beköltözhetõ családi ház, Sárbogárd központjában, csendes helyen eladó. Tele-
fon: 06 30 864 1333
Boroshordót vennék, 150 literes körül. 06 (25) 461 754
Otelló szõlõ, kb. 5 q, Sárbogárdon eladó megegyezés szerint. Telefon: 06 30 476 6815
Vegyes borszõlõ eladó 06 (20) 911 4711
Hõszigetelt családi ház eladó. Sárbogárd, Bajcsy-Zs. u. 86. Teljesen hitelmentes, festés után költöz-
hetõ. Telefon: 06 (30) 552 4960
Fehérszõlõ eladó. Telefon: 06 (30) 365 8371
Bianca szõlõ eladó kb. 150 kg. Telefon: 06 (30) 532 9990

GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása 06 30 440 5790

AUTÓSZERELÕ KOLLÉGÁT keresünk SÁRBOGÁRDI

AUTÓSZERELÕ MÛHELYBE. Telefon: 06 30 853 4977

KÉT LAKÁS EGYBEN ELADÓ Sárbogárd-Kislókon nagy kerttel,

gazdasági épületekkel, csendes helyen, CSERE IS ÉRDEKEL.

Telefon: 06 25 464 955

ELADÓ SÁRBOGÁRDON, Honvéd utcában,

kétszer egyszoba-konyhás PARASZTHÁZ, nagy telekkel,

komfort nélkül. Irányár: 3,5 millió Ft.

Érdeklõdni: 06 20 929 8716

Sárbogárd központjában, négylakásos TÁRSASHÁZBAN

LAKÁS ELADÓ. Irányár: 15,5 millió Ft, sárbogárdi lakáscsere is

érdekel értékegyeztetéssel. 06 20 405 7366

TÛZIFA száraz vegyes: 3.300 Ft/mázsa.

Telefon: 06 70 636 0017, 06 30 601 1994

A Sárszentágotai Általános Iskola TANÍTÓT KERES.

06 30 602 9103

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON,
ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN,
SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁR-
SZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén
az O 05-ös csatornán, a 93 Mhz-es frek-
vencián, valamint az LRT- COM hálózatán
a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frek-
vencián 0–24 óráig.
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ÚJ, HOSSZÚ TÁVÚ
ÁLLÁSLEHETÕSÉGEK

SÁRBOGÁRDON

HEGESZTÕ / LAKATOS /
ÖNTÖDEI KIKÉSZÍTÕ

álláskörökben
A MAGYARMET Finomöntöde Kft. új telephelyet nyit Sárbo-

gárdon, ezért nagy örömmel jelentjük be, hogy friss munka-

erõt keresünk.

Munkakörök:

Hegesztõ / lakatos / öntödei kikészítõ munkakörök ellátása Sár-
bogárdon

Amit kínálunk:

Versenyképes jövedelem

Kiváló juttatások (Cafeteria 15.000 Ft/hó, utazási támogatás)

Teljes munkaidõs alkalmazás

Határozatlan idejû munkaszerzõdés 3 hónapos próbaidõ után

Hosszú távú, biztos munkalehetõség

Szerszám és munkavédelmi ruházat biztosítása

Része lehetsz egy folyamatosan fejlõdõ, innovatív cégnek

Amit elvárunk:

Általános iskola / érettségi megléte, a hegesztõ és a lakatos
munkakörökhöz szakirányú iskolai végzettség

Jó kézügyesség, önálló, precíz munkavégzés

Megbízhatóság, rugalmasság

Elõnyök:

Targoncás-jogosítvány

Te vagy a mi emberünk, ha:

Helyben keresel munkát

35 éve stabilan mûködõ, 100 %-ban magyar tulajdonban lévõ
vállalkozásnál akarsz dolgozni

Hosszú távra tervezel velünk

Szereted, ha megbecsülnek a kemény munkádért cserébe

Amennyiben hirdetésünk felkeltette az érdeklõdésed, ne habozz,
jelentkezz most!

Elérhetõségeink:

e-mail: hr@magyarmet.hu * telefon: 06 22 566 321


