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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

BALA-BANDA
Szín 1.
– Sanyiii!!! – ordítja egy artikulálatlan fiatal férfihang bele a hajnalodó éjjel
csendjébe. – Menjünk a Balatonbaaa!!!
Valaki csitít, mégis hangos tevés-vevés támad.
– Hol a fürdõgatyám?!
– Minek az?!
– Hozz sört!
…és hasonló mondatok hasítják a levegõt 80 decibel hangerõvel. Megy a
nagyduma, a társaság vihog, a józanabbak cselekvésre unszolják a mámoro-
sabbakat. Aztán megszólal a „buccum-buccum”, kiszüremkedik a nyaraló ab-
lakain, az alvó madarak szárnya alá.
Csörtet a banda elõre, mintha várat vennének be, fölbuzog körülöttük a víz.
Szín 2.
Kellemes késõ délután. Négy idõs férfi ballag a part felé fürdõnadrágban. Ko-
mótosan haladnak, közben alig kivehetõen beszélgetnek. Az „emlékeztek” szót

többször is hallani. Megállnak egy-egy ház elõtt, szemügyre veszik, rácsodál-
koznak, magyaráznak valamit, aztán tovább mennek. Szép lassan ereszked-
nek a vízbe, melynek tükre ismerõsként, szinte mozdulatlanul fogadja be
õket. Kört alkotva áztatják magukat, s folyvást folyó csevejükbe jóízû neve-
tés vegyül. A felszínrõl visszapattanó alkonynapsugár huncut fényt vet a
szembogarukban. Az idõ fogta testek elvesznek a cikázó sugarakban. Mellet-
tük fenséges hattyú tûnik fel s el.
Haverok, Balaton, labamba.

Hargitai–Kiss Virág

A MÜPA
SZÍNPADÁN

A bölcsibenA bölcsibenÍrás a 4-5. oldalon.

Írás a 3. oldalon.

Írás a 6-7. oldalon.
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Emlékezés a holokauszt
áldozataira

Június 30-án vasárnap hajtottunk fejet a
Sárbogárdról elhurcolt, a náci haláltábor-
okban odaveszett zsidó áldozatok emlék-
fala elõtt a Radnóti utcai izraelita temetõ-
ben. Elgondolkodtató, milyen lehetne ez a
város ma, ha a település gazdasági, kultu-
rális és közéletében egykor jelentõs szere-
pet játszó zsidóságot elkerüli ez a tragédia
és ma is itt élnének…
Az egybegyûlteket Lakk Norbert köszön-
tötte, s felolvasta az elfoglaltság miatt tá-
vol lévõ Váraljainé Melis Orsolya evangé-
likus lelkész valamint Kovács Csongor re-
formátus lelkész levelét.

Kovács Csongor üzenetében így fogalma-
zott: „A holokauszt egyetemes tragédia
volt a teljes magyar nemzet, mind a zsidó-
ság, mind a magyarság számára. Míg hitbe-
li fivéreink és nõvéreink fizikai megsemmi-
sítése zajlott, addig a cselekedni nem tudó
magyarság lelkileg semmisült meg, mert

odalett az Isten képmását hordó ember. A
bûnbánat és a bûnvallás mellett azonban
hálát is adunk Istennek, hogy az Õ kegyel-
me és hûsége ad folytatást és támaszt fel új
életre. Isten hûségét, irgalmát és kegyel-
mét látjuk abban is, amikor az ország egé-
szében látjuk, hogy a 90-es évektõl felvi-
rágzott a zsidó hitre nevelés megannyi is-
kolában és hitközségben, családok élete
elevenedett meg, és kulturális rendezvé-
nyek sokasága gazdagítja magyar nemze-
tünk életét. Ez a temetõ emlékeztet és fi-
gyelmeztet bennünket, hogy itt Sárbogár-
don is van még tennivalónk. Megköszön-

jük azok munkáját, akik részt vettek a te-
metõ megtisztításában. És látjuk még az
elõttünk levõ feladatot, hogy a régi zsina-
góga is egy olyan hely legyen, ahol nem
csak a falakon kívül szólal meg a Szól a
kakas már.”

Ezután Kósa Károly, a Hit Gyülekezeté-
nek lelkésze beszédében megemlékezett a
holokausztról, elítélve az Európában és a
világban újra egyre fenyegetõ antiszemita
megnyilvánulásokat, gyilkosságokat, ame-
lyeket zsidók ellen követnek el.
Dr. Stern Pál Miksa köszönetet mondott a
Hit Gyülekezete tagjainak és mindazok-
nak, akik a temetõ rendbetételére idejü-
ket, két kezük munkáját szánták oda. Fel-
idézte a hercegfalvi (mezõfalvai), minden-
napos várandós Hoffmann Nelli szomorú
történetét, akit a sárbogárdi gettóból szál-
lítottak vonattal Auschwitzba. Valószínû-
leg már az utat sem élte túl a kismama,
vagy ha oda is ért, biztosan a gázkamrába
került.
Fináli Gábor, a budapesti Hunyadi téri zsi-
nagóga rabbija imádkozott a mártírokért.
Szónoklatában kiemelte: akkor kellett a
mártíroknak búcsúzniuk szülõhazájuktól,
szeretteiktõl, az élettõl, amikor a termé-
szet megelevenedett, teljes gyönyörûségé-
ben pompázott s hozta terméseit. Mindez
oly messze áll a haláltól! Hangsúlyozta a
zsidóság asszimilációs törekvését, magyar-
ságérzetét, és hogy mennyi tudóst, mû-
vészt, hírességet adott a zsidóság az or-
szágnak, a világnak.
Végül a jelenlévõk az emlékezés köveivel
és virágaival járultak a halottak neveivel
teli táblához, majd átsétáltak a Bercsényi
utcában álló zsinagógához, ahol közösen
elénekelték – a korábbi évekhez hasonló-
an – a Szól a kakas már címû dalt. A ren-
dezvény a mûvelõdési házban kerekasz-
tal-beszélgetéssel folytatódott, ahol a rab-
bi a zsidóság, Izrael és a világ mai helyzeté-
rõl, aktuális problémáiról beszélt.

Tudósítónktól

Joshua Stampfer (Stampfer József) rabbi (1852–1908)
A szombathelyi születésû Stampfer József családja az 1860-as években költözött Sárbogárdra. (Az Asztalos
utca sarkán álló kereskedõházukat 1919-ben újították fel korhûen a mai tulajdonosok. A leszármazottak sírjai
a bogárdi zsidó temetõben találhatók.) Joshua az itteni zsidó iskolában, majd a rabbiképzõben tanult. A te-
hetséges fiatalember a bogárdi jesivában tanult, s lett rabbi. A sárbogárdi jesivában tanult rabbik közül õ
jutott legmesszebbre. 1869-ben, 17 évesen gyalog nekivágott a világnak, s több társával együtt kivándorolt
Izraelbe, ahol jelentõs számú közösséget (kibucot) szervezett, majd megalapította 1878-ban Petah Tikva
városát (jelentése: a reménység kapuja). A város Tel Aviv központjától kb. 10 km-re, keletre fekszik. La-
kossága 225 ezer fõ volt 2014-ben, mellyel az ország egyik legnagyobb települése. Gyorsan fejlõdõ város.
Gazdaságának alapja az ipar, azon belül az élelmiszer-, fa-, fém- és gyógyszeripar. A városalapítás sok küz-
delemmel járt. Elõször malária söpört végig a lakosságon, majd a szomszédos arab falvak ellenséges táma-
dásaival kellett megküzdeniük az újonnan érkezetteknek. Egy idõre ki is ürült a terület, csak a mocsarak
lecsapolása után tértek ide vissza. A XX. században indult meg a település lendületes fejlõdése. 1937-ben
nyilvánították várossá. Az alapító Joshua Stampfer emlékét máig õrzik a város lakói.

Hargitai Lajos



Bogárd és Vidéke 2019. július 4. KÖZÖSSÉG 3

A BÖLCSIBEN
Aki járt már a sárbogárdi bölcsõdében
akár gyermekként, akár szülõként, akár
dolgozóként, az emlékezhet rá, milyen kö-
rülmények uralkodtak ott tavaly szeptem-
berig. Az 1980-as évek óta alig változott ott
valami. Az önkormányzat 2018-as beruhá-
zásának köszönhetõen azonban nagy lé-
pést tett az intézmény a megújulásban.
Annak apropóján látogattam el hozzájuk
és néztem körül (Olvasóinknak is megörö-
kítve a látottakat), hogy a nemrég megren-
dezett sárszentmiklósi evangélikus misszi-
ós napon összegyûlt adományoknak és a
lelkes fafaragótáborosoknak köszönhetõ-
en értékes, egyedi udvari játékokkal gyara-
podik a Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsõde.
Az egykori Rektorisz-villa felét birtokolta
korábban a bölcsõde, a másik felében a vé-
dõnõi szolgálatnak biztosítottak helyet.

Miután a védõnõket a József Attila utcába
költöztette az önkormányzat, kezdetét
vette a bölcsõde belsõ bõvítése, felújítása.
Falak bontásával, építésével két új cso-
porttal bõvült a bölcsi, új belsõ nyílászá-
rók, padló, vizesblokkok, bútorok, világí-

tás teszik komfortossá, tágasabbá, világo-
sabbá az épületet. Zsolnainé Csajbók Éva
intézményvezetõ saját irodában végezheti
a feladatait, a dolgozók számára külön öl-
tözõk kerültek kialakításra, és kötelezõen
kiépítettek egy mozgássérültmosdót is. A

sószoba dekoratív üvegajtót kapott. Az
északi szárnyban, ahol a konyha és kiszol-
gálóhelyiségek (raktárak, tárolók, iroda,
öltözõ) találhatók, csak a legszükségesebb,
elõírás szerinti modernizálásokat végezték
el, amennyit a pénzügyi keret lehetõvé tett.
Ezen a részen még akadna teendõ, ahogy a
tetõre is ráférne a sürgõs beavatkozás a
beázások miatt.
Az épület utcafronti homlokzatának meg-
szépítése is várat még magára, a mûemléki
státusszal járó költségek miatt, de ez nem
elodázhatatlan. Az udvar földes részének
burkolása, a terasz újragondolása is vágy
csak egyelõre. A füves udvar, ahol a gyere-
kek játszani szoktak, a Hankook Dolgozói
Önkéntes Programja révén két kis faházi-
kóval és paddal gazdagodott, Váraljai Pé-
ter asztalos–fafaragó egy fedett homoko-
zót és padot készített, s ide kerülnek a most
faragott csodák is: a lovas lánchinta, süni,
teknõs, csiga, krokodil is.
Mindent összevetve: épül-szépül a bölcsõ-
de, de van még bõven mit csinálni.

Hargitai–Kiss Virág
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A MÜPA SZÍNPADÁN
Életre szóló élmény részesei lehettünk a Huszics Vendel Kórus tagjaival június 28-án, pénteken este. Sir Karl Jenkins
kortárs zeneszerzõ neve nem volt ismeretlen számunkra, hiszen számos mûvét énekeltük már. De legmerészebb
álmainkban sem gondoltuk volna, hogy a 75. születésnapját ünneplõ komponista vezényel majd bennünket a Mûvé-
szetek Palotája Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermének színpadán, ahol a Debreceni Kodály Kórussal, a kisvárdai
Arcadelt Kórussal, a Budapesti Lantos Kórussal, a fõvárosi Prelude Kórussal, néhány hozzánk csatlakozott duna-
újvárosi kóristával valamint a MÁV Szimfonikus Zenekarral léptünk fel telt ház elõtt. Ez nemcsak a kórus számára
büszkeség és történelmi esemény, hanem a városnak is, hiszen tudomásom szerint mi vagyunk az elsõ sárbogárdiak,
akik fölléptek a MÜPA színpadán.

Nem titok, hogy ezt a fantasztikus lehetõ-
séget a zenekar sárbogárdi gyökerû ügyve-
zetõ igazgatójának, Lendvai Györgynek
köszönhetjük, aki mindig kivételes odafi-
gyeléssel viseltet a kórus iránt.
A nagy napot sok-sok próba elõzte meg;
már január óta tanultuk a mûveket karna-

gyunkkal, Huszics Vendelné Zsike néni-
vel, Gábeli Klára és Huszics Ibolya zongo-
rakíséretével, illetve hangfelvétel segítsé-
gével. Lelkesedésünket a nem oly könnyû
Gloria sem törte meg; jólesõ kihívás, ami-
kor a határainkat feszegetjük. Feledhetet-
lenek maradnak a budapesti közös próbák,

melyekre június folyamán került sor a
MÁV Szimfonikus Zenekar Múzeum ut-
cai próbatermében, az Operaház Jókai ut-
cai próbatermében és a MÜPA hangver-
senytermében, ahol eddig csak közönség-
ként fordultunk meg. Különleges volt be-
tekinteni a MÜPA kulisszái mögé, bele-
kóstolni a mûvészek életébe. Biztonságot
adott számunkra Dénes István karmester
nagyszerû dirigálása, akinek könnyû a ke-
zére énekelni, és akivel több éve kölcsönö-
sen jó kapcsolatot ápol a kórus. Láthatták
már Õt a sárbogárdi színpadon is, sõt, in-
terjút is adott szerkesztõségünknek.
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Sir Karl Jenkins 1944. február 17-én egy walesi kisvárosban szüle-
tett, napjaink egyik legtöbbet játszott zeneszerzõje, aki ízlésesen
és hatásosan elegyíti a klasszikus és könnyûzenei elemeket; har-
monikus dallamvilága, izgalmas ritmusai magukkal ragadják a
hallgatóságot. Legismertebb mûvét (The Armed Man – Mise a
békéért) eddig több mint kétezerszer adták elõ, s gyakran játsszák
Requiem, Ave verum, Cantata Memoria for the Children és
Adiemus címû mûveit is. 2011-ben magyar felkérésre kantátát
komponált Arany János A walesi bárdok címû balladájának szö-
vegére, amelynek õsbemutatója Budapesten volt. A MÁV Szim-
fonikus Zenekarhoz régi barátság fûzi.
A születésnapi koncerten a zeneszerzõ legismertebb mûvei csen-
dültek föl. Az elsõ részben a zenekar a „Palladio”-t és az „Over
the Stone”-t adta elõ Felletár Melinda és Bábel Klára hárfamûvé-
szek bravúros közremûködésével. „A walesi bárdok” nagyon kife-
jezõ záró koráljába bekapcsolódtak a kórusok is.

A második részben a zenekar és az ének-
karok közös elõadásában szólalt meg a
„Glória” Kertesi Ingrid (szoprán) csodá-
latos szólójával és prózai átkötõkkel,
majd Sir Karl Jenkins vezényletével a
„Benedictus” s ráadásként az „Adiemus”.
Dénes István – aki zeneszerzõ is – az angol
himnusz és az angol születésnapi köszön-
tõ (Happy birthday) zenekarra írt ötvöze-
tével lepte meg Sir Karl Jenkinst, megfû-
szerezve egy kis magyar himnusszal is.
Lendvai György ajándékot nyújtott át az
ünnepeltnek, majd a pódiumra szólítot-
ták a kórusok vezetõit, akiknek virágcso-
korral köszönték meg a felkészítést.
Felemelõ érzés volt ott állni a MÜPA
színpadán, neves mûvészekkel együtt,
szûnni nem akaró taps közepette!
Fotók: Streirer Máté

Hargitai–Kiss Virág
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Töltekezés hûs falak közt
Színvonalas, jó hangulatú koncertet ren-
dezett ebben az esztendõben is, immár 15.
alkalommal, Szent László tiszteletére a
Schola Catholica Kamarakórus. A június
29-ei, szombati hangverseny helyszínéül
ezúttal is a néhai királyunk nevét viselõ
sárbogárdi katolikus templom szolgált,
melynek hûs falai között kitûnõen szóltak
a válogatott mûvek.

J. S. Bach és Marcel Dupré szimfóniájával
nyitotta meg a zenés délutánt a friss mes-
terdiplomás Ács Dávid László orgonamû-
vész.
Mészáros János c. apát, h. esperes, plébá-
nos köszöntõje után Mendelssohntól csen-
dült fel a Hebridák-nyitány Bakonyiné Pá-
lóczy Júlia és Molnár Marcell (szintén friss

mesterdiplomás) zongoramûvész négyke-
zes tolmácsolásában.
Varnyu Lilla a „Szent László táltos lova”
címû történetet olvasta fel Antonio Bon-
fini és Szamosközy István nyomán.
A Schola Catholica Kamarakórus Bakonyi
István karnagy énekes hívószavára vonult
be. Mûsorukban a mély áhítatot kifejezõ,
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Mária-dicsõítõ darabok mellett elhangzott
ír áldás, zulu spirituálé is. Egyes mûsorszá-
mokat Molnár Marcell kísért, akinek játé-
kát aztán szólóban is megcsodálhattuk.

Vendégként fellépett a Pesti Jézus Szíve
Templom nagyszerû Musica Sacra kórusa
Rónaszéki Tamás hegedûmûvész, a Zene-
akadémia mûvésztanára vezetésével. Re-
pertoárjukban szerepelt Bárdos-mû, spiri-
tuálé és Szent Ignác imája is.

Megkoronázta a hangversenyt a két kórus
közös elõadásában Sir Karl Jenkins: A
Mass for Peace címû szerzeménye, melyet
a Bakonyi István barátaiból verbuválódott,
26 fõs kamarazenekar kísért. Lenyûgözõ-
en szóltak a zenészek és az énekesek az
orgona aláfestésével.

Igazán tartalmas feltöltõdést nyújtott a
koncert!

Hargitai Lajos
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ÖTVEN ÉVE TÖRTÉNT
Sárszentmiklóst ötven évvel ezelõtt, 1969.
július 1-jén felsõbb utasításra, a lakosok
megkérdezése nélkül egy tollvonással csa-
tolták Sárbogárdhoz. Önállósága elveszté-
sét máig fájlalja sok miklósi polgár. Erõs a
településen ma is a lokálpatriotizmus. Az
1969-ben 3.200 lelkes falu (ma városrész)
lakói – még a Bogárdról ide költözõk is (!)
– nem bogárdinak, hanem miklósinak vall-
ják magukat.
A viharos utolsó sárszentmiklósi tanács-
ülés nem volt mentes az indulatos felszóla-
lásoktól. Ádám Miklós, az iskola akkori
igazgatója, aki a községi VB tagja is volt, az
eseményt olyannyira a szívére vette, hogy
egy székesfehérvári egyeztetésrõl hazafelé
tartva rosszul lett a buszon és infarktusban
meghalt. Õ volt a „bekebelezési háború”
egyetlen hõsi halottja.

Miklóson megszûnt a tanácsi hivatal. Ettõl
kezdve minden hivatalos ügyben Sárbo-
gárdra kellett menni. Ma már posta és
pénzintézet sincs a településrészen.
A két község ekkor még nem épült szerve-
sen össze. Ezen úgy „segített” a hatalom,
hogy Papföldet közmûvesítették, ott ol-
csón házhelyeket lehetett vásárolni. Az
1980-as évekre Papföld benépesült az ide
mindenhonnan beköltözõkkel. Sok fiatal
család építkezett itt, s ennek következté-
ben mára már teljesen egybeépült Bogárd
és Miklós. Névleg még ott van a régi tele-
püléshatáron a helységnévtábla, de ha az
ott nem lenne, az ide tévedõ idegen nem
tudná, hogy a „Gumis ároktól” már a mik-
lósi határban jár.
A bogárdiaknak se nagyon tetszett az
egyesítés. Azt vetették a városvezetés sze-
mére, hogy Bogárd Miklóst csak púpnak
vette a hátára, s a vezetõk közt is több a
miklósi, mint a bogárdi, és hogy minden
fejlesztés Miklósra megy. Ez ugyan nem
teljesen volt igaz, de azért Szalai István ta-
nácselnök és Fekete László tanácstitkár is
valóban miklósiak voltak. Sokan irigyel-

hették például a 80-as években megépült
szép új miklósi iskolát is, amely mára na-
gyobb gyermeklétszámú, mint a bogárdi
Mészöly Géza iskola, s ide hordják az isko-
labuszok a rétszilasi, pusztaegresi, nagy-
lóki gyerekeket, és sok bogárdi gyerek is
ide jár. Az is a kritikusok igazát erõsítette,
hogy az 1980-as évekre Sárszentmiklós lett
a város mezõgazdasági központja. Ide köl-
tözött ugyanis az egész város termõföldje-
in gazdálkodó Kossuth Termelõszövetke-
zet központja. Ennek irodái a volt sár-
szentmiklósi községi tanács épületében

kaptak helyet. A 70-es évek nagy mezõgaz-
dasági fellendülése idején épült meg az
egész vidéket magasságával uraló gabona-
szárító is. Ide hordták be a járás gabona-
termését. Mára azonban a helyzet megvál-
tozott. A hatalmas tornyok üresen konga-
nak, mert minden nagygazda saját szárítót
és terménytárolót épített, és megszûnt a
termelõszövetkezet is. A korábban jelen-
tõs malomipar pedig a malom bezárásával
szûnt meg. Ma három jelentõsebb vállal-
kozás mûködik a településrészen: a KITE
mezõgazdasági gépforgalmazó cég, a
Szegletkõ építõipari cég és a Suzuki Barta
autóforgalmazó vállalkozás.
Föltehetõ a költõi kérdés: jutott-e elõbbre

a világ a települések egyesítése által? A vá-
laszt mindenki maga adhatja meg ízlése és
vérmérséklete szerint. Az valószínûnek
látszik, hogy az 1990-es évek elválást kez-
deményezõ sikertelen népszavazása után
ma már nincs olyan törekvés, hogy önálló-
sodjon akár Sárszentmiklós, vagy a még
messzebbi, a központtól 15 km-re lévõ
Pusztaegres, amelyet tíz évvel késõbb,
1978 decemberében csatoltak Sárbogárd-
hoz.

Hargitai Lajos

Sárszentmiklósi református iskola

Régi katolikus iskola
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SEMMELWEIS-NAP

A „magyar egészségügy napján” írom ezt, 2019. július elsején. Az
orvosokat ünnepeljük ma. Amikor divat szidni õket. Akárcsak a
tanárokat. Érdekes, hogy akik a legtöbbet adják a népnek, azokat
szidja leginkább. Mert olyan édes-kedves dolog szidni valakit.
Gyorsan összeszedtem a nyolcvanvalahány életévembõl néhány
orvos emlékét. Közölhetem, hogy szinte mindegyikük kapcsán a
tisztelet, elismerés, hódolat érzését élem át.
Tizenöt éves koromban egyszer magas lázam lett, képtelen vol-
tam akármiféle ételt magamhoz venni. Telefonáltak az orvosnak,
motorral jött a szomszéd településrõl. Motorral járt, akkoriban
csak a pártmuftiknak volt autójuk, 1950-ben vagyunk, a Ráko-
si-diktatúra tetõpontján. Nagy termetû, õszes ember volt. Szóra-
kozottan belelapozott az asztalon levõ könyvbe (Shakespeare
összes drámája), aztán megnézett. Úgy láttam, megijedt. Hastí-
fusz. Jobban megbíztam benne, mint a testvéremben. Pár óra
múlva egy nagy kórteremben találtam magam. Itt egy zömök, iz-
mos, fiatal orvos fogadott. Nála is azonnal éreztem, hogy segíteni
akar rajtam, mindent megtesz. Mivel egy morzsányi ételt sem vol-
tam képes elfogyasztani, csont és bõr voltam. Úgy emlékszem, az
infúzió még nem volt általános használatba véve. Õ valami tápláló
injekcióval tartott életben.
A közelmúltban mûtötték a gerincemet, a vastagbelemet, mind-
két szememet. Jó volt átadni magamat a segítõkészségnek, annak
az érzésnek, hogy fontos vagyok, feltétel nélkül bízhatok valakik-
ben. A személyzet, a szállítók, a nõvérek, a mûtõsök kivétel nélkül
a támaszaim voltak, a hónom alá nyúltak, emeltek, mindent meg-
tettek a kényelmemért. Mindezt magától értetõdõ természetes-
séggel tették, ahogyan egy rendes ember segít egy magatehetetlen
embertársán. Ezekben az épületekben az emberi jóság úgy volt je-
len, mint a levegõ. Furcsa tudni, hogy vannak viszont más épüle-
tek, ahol a rosszakarat tölti ki a légteret, gondoljunk például a
Parlament üléstermére. Nem könnyû belegondolni, hogy ez
ugyanaz az ország, ugyanaz az erkölcsi normarendszer. Egyéb-
ként mindegyik operáció jól sikerült, az orvosok, akik a mûtétet
végezték, számomra az emberiség mintapéldányai voltak. Lehet-
tek volna hanyagok, gondatlanok is, nem? Már amennyi hanyag
munkavégzõ nyüzsög a világban! Ezek úgy tették a dolgukat,
„ahogy a csillag megy az égen”. Szerencsém volt? Nem tartom lehe-
tetlennek, hogy vannak rossz orvosok, rossz nõvérek. Én nem ta-
lálkoztam velük, az biztos. Egy rokonom (õ is túl van már a nyolc-
vanon) kijelentette, hogy mióta a jelenlegi orvos van a körzetben,
az még soha nem vizsgálta meg õt, akárhányszor megjelent a ren-
delésen. Annyit tett, hogy beutalta õt valahova. Ezért veszi fel a
szépen emelkedõ fizetést.
Jelenlegi háziorvosunk, akit rendkívül kedvelek, s szeretném a
barátomnak tekinteni, már többször megmentette az életemet.
Sok barátom, jóakaróm jár-kel a nagyvilágban, de ezt egyikrõl
sem tudnám kijelenteni. Talán a szüleim meg a feleségem. Szóval
a helyzetüknél és az emberi értéküknél fogva ilyet képesek meg-
tenni az orvosok. Hát éljenek, áldja meg õket az Isten!

L. A.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondok mindazoknak, akik részt vettek

férjem temetésén, fájdalmamban osztoztak.
Köszönöm az ápolók lelkiismeretes munkáját

Gabikának és Zsuzsának.
A helyi polgárõrségnek elismerésemet fejezem ki

a figyelmes szolgálatukért.
Tóth Imréné

Gratulálunk!
Most értesültünk egy május 23-ai a hírrõl, melyet érdemesnek
tartunk megosztani olvasóinkkal. A Fejér Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara a nevezett napon tartott küldöttgyûlésén
nyolc díjat adományozott tizenegy kiemelkedõ és példaértékû
tevékenységet végzõ gazdasági szereplõ számára, köztük Fo-
dor Jánosnak, a sárbogárdi Fodor és Molnár Kft. ügyvezetõjé-
nek, aki Kiss József Építõipari Nívódíjat vehetett át, és a Sár-
bogárdon telephelyet mûködtetõ Magyarmet Finomöntöde
Kft. ügyvezetõjének, Gyõri Imrének, akinek tevékenységét
Életmûdíjjal ismerték el.
Gratulálunk!

Szerkesztõség

„Szülõföldem szép határa!

Meglátlak-e valahára?

Ahol állok, ahol megyek,

Mindenkor csak feléd nézek.”

Kedves helyi és elszármazott sárhatvani
(hatvanpusztai) lakosok!

A Sárhatvani Klub nevében
szeretettel várunk és hívunk

minden elszármazott és helyi lakost
2019. július 13-án, szombaton, 10 órától

„SZÜLÕFALUD HAZAVÁR”
TALÁLKOZÓRA

A HELYI KULTÚRHÁZ UDVARÁRA

Tudjuk, hogy mindenki számára a család az elsõ. Vihet bárho-
va a sors, életünk darabkái, a szülõhely, az iskola és a fiatalsá-
gunkat meghatározó emlékek mindig összekötnek bennünket.
Ezért úgy gondoltuk, itt az ideje, hogy a helyi és a faluból elköl-
tözött emberek újra találkozzanak, beszélgessenek egymással
és örüljenek a viszontlátásnak.

Pártolójegy-vásárlással hozzájárulhat a rendezvényünk meg-
tartásához, melyek sorsolásán mindenki számára kedves em-
léktárgyakkal térhet haza.

Gyõriné Mariann: +36 30 328 0120

Csendesné Marika: +36 30 313 4651

Zámbóné Piroska: +36 20 473 8283

Töltsük együtt és jól ezt a napot!

Ne feledjék: ha esetleg fénykép, vagy bármilyen egyéb
dokumentum van Sárhatvanról, hozzák magukkal!

Sárhatvani Klub
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Szentiváni suliszemle

Június 24–28.: Indiántábor
Idei nyári napközis Erzsébet-táborunkat az indián kultúrára alapozva szerveztük meg. A Földet tisztelni és becsülni kell, illetve hálát
adni a Nagy Szellemnek. Ezt vallja az indián szemlélet és valljuk mi is. A Föld adta kincseket és a környezetünkben megtalálható alap-
anyagokat használtuk fel és hasznosítottuk újra. Ezek újraértelmezése és a belõlük készült eszközök, tárgyak erõsítették az alkotás
élményét, a létrehozásban rejlõ pozitív energiákat. Önbizalmat adó és növelõ, energiákat levezetõ, pozitív mederbe terelõ tevékenysé-
gekkel indítottuk el a nyarat. Letettük az év közbeni, iskolai nehézségeket, és a szabad alkotást, önkifejezést hívtuk segítségül. A mû-
vészetterápiás alkalmak elõsegítették az egyéni elmélyülést, önismeretet, relaxációt. A foglalkozások egyéni és közös munkára is lehe-
tõséget adtak, ezzel fejlesztve az együttmûködésre való készséget. A szabad alkotás örömét átélve a gyerekek kiadhatták szavakkal ne-
hezen megfogalmazható gondolataikat, akár jó, akár rossz érzéseiket.
A táborozókat két csoportra osztottuk, akik a Mohitó, illetve a Moszkitó törzsi neveket választották maguknak. A tábor foglalkozásai-
nak nagy része kézmûvesség, illetve mûvészetterápiás foglalkozás volt, ahol csoportbontásban, forgószínpadszerûen vettek részt az
alkotásban a gyerekek.

A tábor ötnapos krónikája
Elsõ nap: Ismerkedés
az indiánok világával

Kiss Attila tanár úr prezentációját megte-
kintve elhelyeztük térben és idõben az in-
diánok fénykorát. Megkezdünk egy képze-
letbeli utazást, mely visszarepített minket

egy letûnt korba, ahol az ember teljes össz-
hangban élt a természettel és teremtõjé-
vel. Megnéztük a sziú törzs harci táncát,
megismerhettünk olyan híressé vált indiá-
nokat, mint Pocahontas vagy Ülõ Bika.
Könyv- és filmajánló zárta a bevezetõ elõ-
adást.

Az indiánok világára való ráhangolódást
orvosságos zacskó készítésével folytattuk
filcbõl/mûbõrbõl. Alkotás közben indián
zenét hallgattunk, megismerkedtünk
hangszereikkel. Majd tánc és ritmusgya-
korlatok következtek – sámántáncok, esõ-
táncok. Ezek teljesebbé tételéhez hang-
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szert/esõbotot készítettünk papírhenger
felhasználásával.
A nap végén tábortüzet rakunk, majd
Nagy Medve törzsfõnök mellett feltûnt a
sámán is, aki arra biztatta a fiatal indiáno-
kat, hogy teljesítsék a hét próbatételeit és
akkor õk is a vénekkel tarthatnak az új va-
dászmezõk felfedezésében. Miután a sá-
mánasszony nem kis munkával fellobban-
totta a Piros Virágot, a nap zárásaként a
tûz körül ülve beszélgettünk, énekeltünk,
játszottunk és indiántörténetekkel gazda-
godtunk.

Második nap:
Ki vagyok? Mi vagyok én?

Ezt a napot is egy prezentációs elõadással
kezdtük, hiszen egy igazi indián a nyári
szünetben sem hagyhatja elzsibbadni az
agysejtjeit. Boros Tamás tanár úr felveze-
tésében megismerkedtünk az indiánok te-
rületein élõ állatokkal és táplálékaikkal, s
ezzel mintegy a totemállat-rajzolást is
megalapoztuk.

Mûvészetterápiás foglakozás keretében
Novák Edith mûvésztanár útmutatásával
felfedeztük totemállatunkat és indián ne-
vet választottunk magunknak, meditációs
zene, hangok segítségével egybekötve.
A nap folyamán a szimbólumok világába is
tettünk egy kalandozást az indián motívu-
mok megismerésével és újragondolásával.

Lepedõvászonból két tipit készítettünk,
melyek mintafestését különbözõ techni-
kákkal a gyerekek végezték el.
A totemállatainkat is megfestettük kar-
tondobozokra, melyekbõl totemoszlopot
építettünk a sportpályán, ahol a kész
tipiket is felállítottuk. Mindez teret enge-
dett a csapatmunkának és az önálló gon-
dolkodásnak is, konstruktív megoldások-
hoz, kreatív ötletek megvalósításokhoz ve-
zetett.

Harmadik nap:
Teljes indiánná válás

A külsõ jegyek tökéletesítése volt a napi
feladat, vagyis külsõnket is indiánosra for-
málni. Jó alkalom az önkifejezésre, elmé-
lyülésre, illetve az alkotások során az
egymásnak való segítségnyújtásra.

Ahhoz, hogy indiánná váljunk, szükséges
volt egy ruha elkészítése. Vezetett egyéni
alkotás keretében textilfestékkel pólót
mintáztunk, rojtoztunk, majd gyönggyel,
tollal feldíszítettük, hogy öltözékünk is je-
lezze: indiántáborban vagyunk.
Fiús és lányos ékszerek készültek kötelek-
bõl, bõrbõl, fonalakból, gyöngy, kagyló,
toll stb. felhasználásával. Akinek a haja
hossza megengedte, most szó szerint be-
fonhatta azt.
Természetesen arc- és testfestés is szere-
pelt a napi kínálatban, sõt a jellegzetes kül-
sõhöz elengedhetetlen feltétel volt az indi-
án fejdísz megalkotása.
A tárgyak közül ma az álomfogó volt so-
ron, természetes anyagok felhasználásá-
val.
„A Nagy Szellem bennünk él” komplex
mûvészfoglalkozások keretében egymást
portréját, illetve testének körvonalait áb-
rázolták a résztvevõk a rajz, festés eszköze-
ivel. A napot az Alapi Íjász Egyesület köz-
remûködésével íjászkodás zárta a sportpá-
lyán, amely a tipikkel, totemoszloppal és a

Folytatás a következõ oldalon.
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kifestett, fejdíszes, rojtos öltözékû gyere-
kekkel valóban egy indiántábor képét öl-
tötte magára ezen a délutánon.

Negyedik nap:
Új vadászmezõk felfedezése

Mivel az elõzõ nap folyamán kis indiánja-
ink kiállták a próbát, így a vének (valamint
az örökifjú törzsfõnök) vezetésével mo-
dern echós szekérre pattanva indultak egy
új világ felé, mely felfedezésre várt.
Kaposvár közelébe, Patcára utaztunk bu-
szos kirándulás keretében, ahol a Katica
Tanya nyújtotta élményeket éltük át. Isko-

lánk tanulói közül csak páran jártak itt, így
biztosítva volt a bõséges kínálatnak kö-
szönhetõen az önfeledt játék öröme. Szép
sorban fel is avatták tanulóink a kültéri
fánkcsúszdákat, a gokartpályát, hintákat,
trambulinokat. A nagy melegben a Vízi-
parkban frissülhettek fel tanulóink (bár
emellett a jégkrémárus sem panaszkodha-
tott kevés forgalomra), majd a kisebbek a
Csúszdaházban, a nagyobbak a tavon vízi-
biciklizve vezették le energiáikat. A
dél-amerikai állatvilágot a lámák kifutója
idézte fel. A nap végére alaposan elfáradt
a társaság, többen a buszon átaludták a
hazafelé vezetõ utat.

Ötödik nap:
Csatabárd és békepipa

Nem lett volna teljes az indiánokról alko-
tott képünk, ha nem tanulmányozzuk fegy-
vereiket, harci szokásaikat. Közelebb hoz-
tuk a legendás hõsöket. Tisztáztuk, hogy
mi a csatabárd, a békepipa és hasonló
kifejezések jelentése.
Számháborút vívtunk a templom körüli er-
dõben, majd fadarabkákat, köveket, emlé-
keket gyûjtöttünk. Ezeket a táborhelyre
visszatérve megfestettük – az ügyesebbek
szélcsengõt is készíthettek belõle, vagy ki-
egészíthettük álomfogóinkat.

Az igazi indián harcosok sok téren össze-
mérték tudásukat, így különféle sportver-
senyekben, labdajátékokban kerestük a
bajnokokat, mint a kötélhúzás, vagy a mé-
teres szívószállal történõ ivóverseny.
Uzsonnára mókás indiános szendvicseket
készítettünk, melyek elõbb a szemet, majd
az ízlelõbimbóinkat gyönyörködtették.
Öt nap természetesen kevés arra, hogy az
indiánok világát teljesen megismerjük, de
azt elmondhatjuk, hogy a megvalósult
programokon és az elkészült alkotásokon
keresztül valamennyire átadtuk tanulóink-
nak az indiánok bölcs világnézetét arról,
hogy törekedjünk harmóniában élni a ter-
mészettel és egymással. Ezért zárszóként
álljon itt néhány indián tanítás, kisebbek és
nagyobbak okulására egyaránt:
„Ha majd kivágtad az utolsó fát, megmér-
gezted az utolsó folyót, és kifogtad az utol-
só halat, rádöbbensz, hogy a pénz nem
ehetõ.” – hopi indián közmondás
„A legfõbb és legfontosabb béke az, ami
akkor költözik az emberek lelkébe, amikor
megértik, hogy rokonok egymással, egyek
a világmindenséggel és annak minden
energiájával. És elfogadják azt, hogy a vi-
lág középpontjában a Nagy Szellem áll, és
hogy ez a középpont egyszerre mindenütt
ott van, mindannyiunkban: legbelül.” –
Fekete Jávorszarvas sziú sámán
„Istennek azóta nincs saját neve, amióta a
Szeretet a világ igazi Istene.” – apacs böl-
csesség
Az idõs indián ember így írta le belsõ küz-
delmeit: „Két kutya él bennem. Az egyik
hitvány és gonosz, a másik jó. A gonosz
folyton a jó ellen harcol.” Amikor megkér-
dezték, melyik kutya fog gyõzni, az öreg
egy pillanatra elgondolkozott, majd így vá-
laszolt: „Amelyiknek többet adok enni.”
„Kinek egyik lába egy kenuban van, másik
egy csónakban, bele fog esni a folyóba.” –
tuszkaróra indián bölcsesség
„Minél többet adsz, annál több jó dolog
történik veled.” – varjú indián bölcsesség

Kiss Attila
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Mûvészeti tábor
2019. június 24-e és 28-a között mûvészeti
tábor zajlott a Cecei Általános Iskolában
„Hõsnek lenni” címmel. Az eseményen 21
ötödikes és hetedikes tanuló vett részt,
akik a hét folyamán sok izgalmas és kreatív
feladatot oldottak meg. A program felelõ-
se Tornócziné Bondor Csilla, segítõje
Ráczné Pincési Julianna volt.
Az elsõ napon hõsökhöz kapcsolódó iga-
zolványt készítettek a résztvevõk, amelyet
ex libris tervezése és kivitelezése követett.
Késõbb a Sárkányos Renddel ismerkedtek
meg a tanulók és saját sárkányt is rajzoltak.
A délután sziluettképekkel folytatódott:
egymást körülrajzolva hõsökké változtat-
ták a diákok a képeket, majd felruházták
õket hõsies tulajdonságokkal.
A második napon az elõzõleg készített ex
libris felhasználásával saját sálat díszítet-
tek, és a Sárkányos Rend jelképét is ráraj-
zolták a ruhadarabra. Még délelõtt Szent
László királyról hallgattak elõadást, majd
a róla szóló legendák közül pármunkában
dolgoztak fel a tanulók ötöt, zoetrope
technika segítségével. Délután papírmerí-
tés következett, párhuzamosan hetes fo-
nás készítésével.

Szerdán a környezetünkben található tör-
ténelmi hõsökkel ismerkedtek meg a gye-
rekek: a simontornyai várat és az ozorai
várkastélyt látogatták meg. A múzeumi
foglalkozás, illetve az idegenvezetés során
ismét találkozhattak a Sárkányos Rend
tagjaival, megismerhették lakóhelyüket,
életmódjukat. A délutánt a Tamásiban le-

võ fürdõben töltötték a diákok, és a köz-
tünk élõ hõsökkel, a medenceõrökkel ké-
szítettek interjút fürdõzés közben.
Csütörtökön ismét visszatértek a történe-
lem és az irodalom területére a résztvevõk.
Arany János Toldi címû mûvébõl négy fe-
jezetet dolgoztak fel csoportban a diákok,
amelyet dramatizáltak és a jelenlevõknek
elõadtak az iskola parkjában. A délután is
a Toldi szellemében folytatódott, melynek
során kollázst készítettek a tanulók az elõ-
zõleg feldolgozott fejezetbõl. Ezt a felada-
tot a nap zárásaként zenére alkotás követ-
te.
Pénteken az ételeké volt a fõszerep. A hõ-
sök lakomája címû délelõttön a Mátyás ko-

rabeli ételekrõl, fûszerekrõl, étkezési szo-
kásokról hallottak a tanulók, majd pom-
post sütöttek és salátákat állítottak elõ. A
délutáni lakomára meghívót készítettek,
így hívták az iskolában tartózkodókat az
eseményre. A jól sikerült vendéglátás után
a hét során fotózott képeket nézték meg a
mûvészeti tábor résztvevõi, majd a hét ér-
tékelésével zárták a programot.

Ráczné Pincési Julianna
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VÉGE, VÉGE, VÉGE MÁR

A focitáborral és a családi nap eseményeivel lezárta a Sárbogárd
SE a 2018/2019. évi szezont.
A napközis rendszerben lebonyolított táborban két héten keresz-
tül az egyesület edzõi és játékosai tartottak játékos foglalkozáso-
kat a gyerekeknek, és két alkalommal balatoni fürdõzés színesí-
tette a programot. A szakmai munkát Sallai Attila táborvezetõ,
Szabó Attila, Kovács Attila, Lajtos András, Bezerédi Ádám, ifj.
Pajor László edzõk és Luczek Roland, Nagy Ármin, Gráczer Ben-
ce játékosok, Dörögdi Nóra, a Csákvár nõi labdarúgócsapatának
tagja és Fábián Barbara végezték. A technikai személyzet: Mari-

ka néni, Kati néni, Szilvi néni, Györgyi néni, Imre bácsi és Gazsi
bácsi az étkeztetést, a folyamatos folyadékpótlást biztosították.
Jövõre veletek ugyanitt!

***

A szezonzáró családi napon résztvevõ gyerekek és felnõttek
szombaton az egész napos rendezvényen játszottak, ugráltak,
csúsztak, vízifociztak, vízsugárral célba lõttek és a délutánra elké-
szült pörkölteket jó étvággyal elfogyasztották.
Az aulában megtekintették a régi idõk sárbogárdi labdarúgócsa-
patainak képeibõl összeállított kiállítást. A késõ estébe nyúló be-
szélgetések után a Sárbogárd SE nagy családjának tagjai egy kel-
lemesen eltöltött nap emlékével tértek haza.

***

A megyei I. osztályban szereplõ Sárbogárd SE csapata a felkészü-
lést 2019. július 10-én kezdi el a 2019/2020. bajnoki idényre.

Szántó Gáspár

Eltûnt fiatalokat találtak
Eltûnés miatt körözött 15 éves fiatalokat találtak meg a sárbo-
gárdi és a gárdonyi rendõrök 2019. június 26-án. Vajtán egy
lány, Ercsiben pedig egy fiú volt engedély nélkül távol az ottho-
nától. A rendõrök mindkét gyermeket biztonságba helyezték,
majd meghallgatásukat követõen átadták a nevelõiknek.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság
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Mûfüves bajnokság
Az elmúlt héten a feléhez érkezett a Sár-
bogárdi Nyári Kispályás Mûfüves Labda-
rúgó-bajnokság.
A játéknap elsõ mérkõzésén a listavezetõ
Ászok Ásza továbbra is hibátlan maradt,
ezúttal a Szállítók volt a szenvedõ fél. A
második mérkõzésen a Kék Szék csapata
nagyarányú gyõzelmet aratott a 3 mezõny-
játékossal felálló Légióval szemben. Ezzel
a gyõzelemmel elõrébb léptek a 2. helyre
Gábrisék. A forduló záró mérkõzésén a
Szenvedély egy eseményekben gazdag ta-
lálkozón gyûjtötte be a 3 pontot az
NTMCS ellen.

4. forduló (június 21., csütörtök):

FDL Ászok Ásza–Szállítók
4:2 (2:1)

Ászok Ásza: Farkas A. – Koncz K., Gráczer
Be., Bór J., ifj. Bór J., Szakács E.
Szállítók: Mondovics Z. – Simon J., Král
Z., Král Á., Nagy I., Nagy M., Mágocs N.
A forduló nyitómérkõzésén a listavezetõ
Ászok a Szállítókkal találkozott. Mondo-
vicséktól a két legjobb góllövõ, Hamar és
Kovács hiányzott. Ezen kívül még a kapus
Kimiti, valamint ifj. Mondovics sem lépett
pályára. Az elsõ félidõben Koncz K. és Bór
J. góljaival elõnybe került az Ászok, amit
még a szünet elõtt Mágocs N. tudott koz-
metikázni. 2-1-es elõnyben volt a szünet-
ben a listavezetõ. A fordulás után Gráczer
Be. ismét kétgólosra növelte csapata elõ-
nyét. A Szállítók nem adták fel és Mágocs
N. jelentkezett ismét egy góllal, 3-2. A vége
elõtt nem sokkal ifj. Bór is megvillant, in-
nen már nem volt visszaút a Szállítóknak,
4-2 a vége. Az Ászok Ásza továbbra is hi-
bátlan, és féltávnál magabiztosan vezeti a
bajnokságot. A Szállítók továbbra is a 4.
helyen állnak, 4 pontos hátrányban a do-
bogótól.
Gólszerzõk: Koncz K., Bór J., Gráczer Be.,
ifj. Bór J., ill. Mágocs N. (2)

Légió-Agronatur–
Team Kék Szék 3:10 (1:3)

Légió: Horváth I. – Nyúl I., Tóth G., Vi-
rágh Zs.
Kék Szék: Demeter D. – Somogyi L., Rigó
L., Gráczer G., Gábris T., Horváth Zs., Va-
gyóczki P., Pajor T., Lajtos A.
A Kék Szék a 3 pont reményében lépett
pályára a sereghajtó Légió ellen, azzal a
céllal, hogy feljöjjön a tabella 2. helyére. A
Légió pedig a sok hiányzó miatt 3 mezõny-
játékossal volt kénytelen végigküzdeni a
40 percet. Borítékolható volt a gyõztes ki-
léte. A félidõben 3-1-es elõnyre tettek
szert Gábrisék, ez kecsegtetõen hangzott a
Légió csapatára nézve. A második játék-
részben megtörtént, amire számítani lehe-
tett, tovább nyílott az olló a két csapat kö-
zött. A Kék Széknél szinte az összes játé-
kos betalált, míg a Légió emberhátrányban

elért 3 gólja nem mondható rossznak. A
Kék Szék 10-3-as sikerével megjavította
gólarányát és feljött a második helyre. A
Légió pedig továbbra is pont nélkül áll.
Gólszerzõk: Nyúl I., Virág Zs., Tóth G., ill.
Rigó L. (2), Somogyi L. (2), Gráczer G.
(2), Vagyóczki P. (2), Pajor T., Gábris T.

Szenvedély BFC–NTMCS
4:3 (2:1)

Szenvedély: Goldberger M. – Horváth I.,
Lakatos Á, Bögyös B., Szabó Z., Vinczellér
P., Rehák T.
NTMCS: Bognár I. – Kacz S., ifj. Simon J.,
Halasi G., Kovács D., Kovács R., Szabó J.,
Kaló P.
A Szenvedély csapata szerette volna tarta-
ni a lépést a Kék Székkel, valamint tapadni
az Ászok csapatára, míg az NTMCS kifelé
jött a rossz formából és szerette volna be-
gyûjteni a második gyõzelmét. A találkozó
elején mindkét oldalon megvoltak a lehe-
tõségek a gólszerzésre, a legközelebb eh-
hez Vinczellér P. járt, de Õ is csak a felsõ
lécet találta telibe. Aztán 10 perc játék
után vezetést szerzett az NTMCS, Szabó J.
jobb oldalról elvállalt egy lövést és a rövid-
be Goldberger M. lába mellett utat talált a
kapuba. Pár perccel késõbb Horváth I. ka-
pott jó labdát a bal oldalon, egyet tolt befe-
lé, majd 8 méterrõl szépen lõtte ki a hosz-
szút, 1-1. Mindkét csapat támadott az
egyenlítésért, de a nagyobb lehetõségek a
Szenvedély elõtt adódtak. Lakatos közé-
pen kapott labdát, Bögyös B. elé tálalt, aki
közelrõl 14 éves kora ellenére higgadtan
tette el a labdát Bognár mellett, 2-1.
A fordulás után is jött elõre a Szenvedély.
Szabó Z.-t buktatták a kaputól 10 méterre,
a letett labdát maga a sértett zúdította be a
jobb felsõbe, gyönyörû lövés volt, 3-1. Ha-
lasiék érezték, hogy lépni kell, jöttek is elõ-
re. Ennek ellenére egy kontra végén ismét
Szabó Z. volt eredményes, közelrõl pasz-
szolta be a labdát Bognár I. kapujába, 4-1.
Eldõlni látszott a mérkõzés. Azonban az
NTMCS nem adta fel, Kaló kapott kiváló
labdát a kapuelõtérbe és a kimozduló

Goldberger M. mellett a kapuba bólintot-
ta a labdát, 4-2. Több alkalommal is lezár-
hatta volna a mérkõzést a Szenvedély,
azonban Rehák és Lakatos is ziccerben hi-
bázott. A végén ismét Kaló villant, távolról
spiccel küldött váratlan lövést a kapura, is-
mét rezgett a háló, 4-3. A végén még Hala-
si G. és Vinczellér P. kakaskodtak, de
mindketten megúszták a kiállítást. Egy jó
iramú, sok helyzettel tarkított mérkõzést
sikerült behúzni a Szenvedélynek. Az
NTMCS 2. gyõzelme továbbra is várat ma-
gára, míg a Szenvedély a gyõzelme ellené-
re visszább csúszott a 3. helyre a Kék Szék
nagyarányú gyõzelme miatt.
Gólszerzõk: Szabó Z. (2), Horváth I., Bö-
gyös B., ill. Kaló P. (2), Szabó J.
A mérkõzéseket Boros Zoltán vezette.

Tabella:
1. FDL Ászok Ásza 5 5 0 0 27 8 19 15
2. Team Kék Szék 5 3 1 1 24 18 6 10
3. Szenvedély BFC 5 3 1 1 19 16 3 10
4. Szállítók 5 2 0 3 19 16 3 6
5. NTMCS 5 1 0 4 14 28 -14 3
6. Légió–Agronatur 5 0 0 5 11 28 -17 0

Góllövõlista:
1. Koncz Károly (Ászok Ásza) 9
2. Hamar Erik (Szállítók) 8
3. Bór József (Ászok Ásza) 8
4. Ifj. Bór József (Ászok Ásza) 5
5. Kovács Andor (Szállítók) 4
6. Kovács Dávid (NTMCS) 4
7. Huszár Dávid (Szenvedély) 4
8. Szabó Zoltán (Szenvedély) 4
9. Gráczer Gergõ (Team Kék Szék) 4
10. Gábris Tibor (Team Kék Szék) 4
11. Rigó László (Team Kék Szék) 4
12. Vagyóczki Patrik (Team Kék Szék) 4
13. Gráczer Bence (Ászok Ásza) 4

A 6. forduló programja
(július 4., csütörtök):

18.00 Szállítók–Szenvedély BFC
18.50 NTMCS–Légió-Agronatur
19.40 Team Kék Szék–FDL Ászok Ásza

Rehák Tamás
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TÖRTÉNELMI
SÉTA

SÁRBOGÁRDON
Barangolás egy jelenkori

és hajdanvolt
mezõvárosban

címû helytörténeti mû.

Kapható a Hírházban
(Sárbogárd, Hõsök tere 12.)

Ára: 6.000 Ft
Díszpéldány ára: 10.000 Ft

ÚJRA
MEGJELENT

Szabó Imre:
SÍRJANAK A PAPOK

Mozaikok egy falusi lelkész
életébõl

címû könyvének negyedik,
javított kiadása

„Talán az olvasót is jobban érdekli, mi-
lyen fogadtatásban volt része egy olyan
írásnak, amely „köznyelven” és teljes
õszinteséggel kívánt betekintést adni a lel-
kipásztori élet küzdelmeibe és nyomorúsá-
gaiba. Méghozzá egy olyan korszakban,
amely a Krisztus egyháza számára külö-
nös megpróbáltatást jelentett.”

...„A könyv a papoknál sokkal jobban ér-
dekelte azokat a hívõ egyháztagjainkat,
akiket középkori hagyományként, a refor-
mátori teológia ellenére, még ma is laiku-
soknak nevezünk. Õk aztán nemcsak ol-
vasták a könyvet, hanem kézrõl kézre adva
és ajánlva terjesztették tovább.

...„Úgy tûnik, hogy egyházunk megújulá-
sának és megmaradásának mandátuma
ma is az egyszerû hívek kezében (illetve
szívében) van, emberileg szólva. Minden-
esetre könyvem visszhangjából megálla-
pítható, hogy a reformátusságnak van egy
stabil rétege, amely komoly felelõsséget
hordoz egyháza iránt, ugyanakkor a nép-
egyházi szintet meghaladó igényességgel
törekszik olyan kegyességre, amelyben az
Ige és a Szentlélek egységében követheti Jé-
zus Krisztust. Sok pap helyett õk sírtak és
sírnak az oltár és a tornác között. Hiszen
õk is papok!”

(Szabó Imre református lelkipásztor,
† 2011)

A kötet megvásárolható
a Sárbogárdi Református

Egyházközségben
és a Bogárd és Vidéke

Hírházban!

Helytörténeti
füzetek

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület alakulá-

sakor, 2009-ben fontos célkitûzésként

jelölte meg a közös sárbogárdi öröksé-

günk feltárását, megismertetését és

ezen keresztül megõrzését. E törekvés

része induló sorozatuk, melyben tudo-

mányos jellegû történelmi tanulmányo-

kat, személyes élettörténeteket, életraj-

zokat, viszszaemlékezéseket éppúgy

meg kívánnak jelentetni, mint régi fény-

képeket, képeslapokat összegyûjtõ albu-

mokat.

Eddig megjelent kötetek:

Isztl László: Adatok Sárbogárd
régészeti topográfiájához

***

Dr. Kék Emerencia:
Egy magyar polgár a XX. században –

Tatár József úri szabó mester életrajza
***

Kovácsné Komáromi Edit:
Huszár Dezsõ közéleti munkássága és

utóélete 1918-tól napjainkig

Lakk Norbert: A sárbogárdi zsidóság
története

***

Tóth Kornélia: A sárbogárdi községi
(reál) gimnázium története 1920–1928

***

Csanády Sándor: A Sárbogárdi Községi
Gimnázium értesítõi 1920–1928

***

Kiss Józsefné:
Életem – Apám emlékére

A kötetek megvásárolhatók

a szerkesztõségben.

KAPHATÓ
Hargitai Lajos

VÁNDORLÁSOK
KÖNYVE

TÉGLÁK A FALBAN
címû kötete kapható
a szerkesztõségben

2.500 Ft-os darabáron.
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TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy a képviselõ-testület Sárbo-
gárd város díszpolgári címének és kitüntetéseinek alapításáról és ado-
mányozásáról szóló 28/2015. (VI. 24.) önkormányzati rendelete értel-
mében a képviselõ-testület 2019. augusztusi zárt ülésén az alábbi ki-
tüntetések adományozhatók: Sárbogárd Város Díszpolgára, Sárbo-
gárd Város Szolgálatáért, Sárbogárd Város Gazdasági Fejlõdéséért,
Sárbogárd Város Sportjáért.
A rendelet szerint:
„Sárbogárd Város Díszpolgára” cím annak a személynek adomá-
nyozható, aki Sárbogárd városa érdekében kifejtett kiemelkedõ je-
lentõségû tevékenységével, vagy egész életmûvével hozzájárult a vá-
ros fejlõdéséhez, értékeinek megóvásához, a város jó hírnevének
öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt sze-
mélye, vagy annak emléke köztiszteletben áll. A kitüntetés évente
egyszer adományozható, legfeljebb egy személynek lehet odaítélni.
„Sárbogárd Város Szolgálatáért” kitüntetés annak a személynek
adományozható, aki valamely civil szervezetben, a közmûvelõdésben,
köznevelésben, egészségügyi és szociális területen, közszolgálatban,
közbiztonsági és tûzvédelmi tevékenysége során hosszú évek óta ki-
emelkedõen eredményes munkát végez. A kitüntetés évente egyszer
adományozható, legfeljebb egy személynek lehet odaítélni.
„Sárbogárd Város Gazdasági Fejlõdésért” kitüntetés adományozha-
tó annak a Sárbogárd város területén legalább tíz éve iparos, kereske-
dõ, vállalkozói, vagy mezõgazdasági tevékenységet folytató magán-
személynek, jogi személynek, vagy egyéb gazdálkodó szervezetnek,
akinek helyi adótartozása nincs és tevékenységét magas színvonalon,
a lakosság megelégedésére végzi. A kitüntetés évente egyszer adomá-
nyozható, legfeljebb egy személynek, szervezetnek lehet odaítélni.
„Sárbogárd Város Sportjáért” kitüntetés a sport bármely területén
az átlagnál kiemelkedõbb eredményt, vagy teljesítményt elérõ sze-
mélynek, csoportnak, edzõnek, vagy a város sportjáért évek óta ki-
emelkedõ tevékenységet végzõ személynek adományozható. A kitün-
tetés évente egyszer adományozható, legfeljebb egy személynek, cso-
portnak lehet odaítélni.
A kitüntetések elhunyt személynek, posztumusz is adományozhatók.
A kitüntetés átvételére az adományozott halálakor vele együtt élõ há-
zastársa, egyenes ági rokona, nevelt vagy örökbefogadott gyermeke,
nevelõszülõje, oldalági rokona jogosult, ebben a sorrendben.
A kitüntetések adományozására javaslatot tehet bármely személy,
vagy közösség.
Sárbogárd Város Díszpolgára, Sárbogárd Város Szolgálatáért, Sár-
bogárd Város Gazdasági Fejlõdéséért, Sárbogárd Város Sportjáért
kitüntetések vonatkozásában a javaslatokat 2019. július 25-éig írás-
ban kell eljuttatni a polgármesterhez. A javaslatnak tartalmaznia kell
a kitüntetésre méltónak tartott személy, illetve közösség nevét, címét,
tevékenységének ismertetését, továbbá az elismerni kívánt tevékeny-
ség méltatását és azt, hogy a kitüntetések közül melyikre javasolja az
illetõ személyt, vagy közösséget.
Ezt követõen a polgármester, a jegyzõ és az alpolgármester írásos ja-
vaslatával kerülnek az ügyrendi és jogi bizottság elé. A bizottság a ja-
vaslatát a képviselõ-testület soros ülése elé terjeszti. A kitüntetések
átadására az augusztus 20-ai ünnepségen kerül sor.

Dr. Venicz Anita jegyzõ

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd Város Ön-
kormányzatának képviselõ-testülete a 2019. június 14-
ei ülésén elfogadta:
– a 22/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendeletet Sárbo-
gárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2017.
(II. 2.) önkormányzati rendelete módosításáról.
A rendelet megtekinthetõ ügyfélfogadási idõben a Sár-
bogárdi Polgármesteri Hivatal szervezési csoportjánál.

Dr. Venicz Anita jegyzõ

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
A következõ párok kötötték össze hivatalosan is életük
fonalát Sárbogárdon június 28-án, illetve június 29-én:

MOLNÁR MÁRIA sárbogárdi és
SZILÁGYI ANDRÁS sárbogárdi lakos,

HADNAGY KATALIN ESZTER
sárbogárdi és PÁL BÁLINT

letkési lakosok.

A neveket az önkormányzat közlése alapján, a házas-
párok hozzájárulásával tettük közzé.
Gratulálunk! Sok boldogságot, bõséges gyermekáldást,
a nehézségekben kitartást kívánunk az újdonsült házas-
pároknak!

Szerkesztõség

Rövid kánikula után vasárnap
zivatarok érkeznek

Csütörtökön az ország északi felén több, délen kevesebb nap-
sütés lehet. Délnyugaton, délen fõként a nap elsõ felében esõ-
re, záporra, egy-egy zivatarra készülhetünk. Az északnyugati
szél északon és keleten élénk lehet. Napközben 25-30 fokra
számíthatunk.
Pénteken a napsütést fõként fátyol- és kisebb gomolyfelhõk za-
varhatják. Egy-egy jelentéktelen zápor északkeleten fordulhat
elõ. Az ország északi felén élénk, erõs lehet a nyugati szél.
Visszatér a kánikula, a friss reggelt követõen délután 28-33 fok
várható.
Szombaton is sok lesz a napsütés, csak néhol fordulhat elõ dél-
után egy-egy zápor, esetleg zivatar. A nyugati-délnyugati szél
többfelé élénk, északon, északkeleten erõs lehet. A csúcshõ-
mérséklet a legtöbb helyen 30 fok fölött alakul. Vasárnapra
megnõ a záporok, zivatarok kialakulásának esélye.
Forrás: idokep.hu
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Vegyél számba! – a csúnya zöldség is lehet finom
Tudta, hogy évente mintegy 6 kg zöldséget és gyümölcsöt dobunk
ki fejenként, sokszor csupán esztétikai okokból? Ezen a felesleges
pazarláson szeretne csökkenteni a Nemzeti Élelmiszerlánc-biz-
tonsági Hivatal (Nébih) napokban indult új, szemléletformáló
kampánya, a „Vegyél számba!”.
A Nébih legfrissebb kutatási eredményei szerint Magyarországon
fejenként csaknem 6 kg zöldséget és gyümölcsöt dobunk ki éven-
te. Ennek egy részét pusztán azért, mert az étel „nem tökéletes”,
alakhibás, vagy a szállításból, esetleg a tárolásból fakadóan eszté-
tikai hibás.
A Nébih „Vegyél számba!” kampánya hármas célt kíván elérni:
felhívni a vásárlók figyelmét arra, hogy
1. nem csak a legfrissebb, legszabályosabb, legesztétikusabb zöld-
ség és gyümölcs tápláló;
2. a zöldség és gyümölcs fogyaszthatósági ideje meghosszabbítha-
tó a megfelelõ élelmiszerbolti, illetve otthoni tárolással;
3. érdemes hazai termékeket vásárolni, mert azok garantáltan
frissebbek, frissességük „kevésbé idõzített”.
A kampány edukációs anyagaival elsõsorban a Nébih Maradék
Nélkül élelmiszerpazarlás elleni programjának felületein (web,
social media, youtube) találkozhatnak az érdeklõdõk. Emellett a
hivatal saját csatornáin és egyéb tematikus oldalain is megjelen-
nek majd a praktikus tudnivalók. A jövõben pedig a programhoz
kapcsolódó rendezvényekre, izgalmas aktivitásokra is számíthat-
nak a vásárlók.
A „Vegyél számba!” kampány eddigi anyagait a http://maradek-
nelkul.hu/vegyel-szamba/ honlapon olvashatják az érdeklõdõk.

Háttérinformációk a program fõ témáiról
Attól, hogy másmilyen, még nem lesz rosszabb!
Nem csak a legfrissebb, legszabályosabb, legesztétikusabb zöld-
ség és gyümölcs ehetõ.

Sokan elfordulnak a szokatlan alakú zöldségektõl, gyümölcsök-
tõl, amik sokszor kisebbek, vagy nagyobbak, olykor különös, szo-
katlan alakúak, így nem felelnek meg az elõírásnak vagy a fogyasz-
tói elvárásoknak. Ezek a termények azonban csak másmilyenek,
de nem feltétlenül rosszabbak!

A pusztán alakhibás zöldség és gyümölcs elõkészítést követõen
ugyanúgy fogyasztható, mégis sokszor – érdemtelenül – a szemét-
ben végzi. A „Vegyél számba!” bemutatja azokat a „hibákat”, me-
lyek nem befolyásolják a fogyaszthatóságot, de kis kompro-
misszummal felhasználhatók, természetesen egy alacsonyabb ár
mellett. Ennek tudatosítása ugyanis pont annyira fontos, mint a
tárolás megfelelõ formájának kiválasztása.

A zöldség és gyümölcs fogyaszthatósági ideje meghosszabbítható
a megfelelõ élelmiszerbolti, illetve otthoni tárolással.

Bizonyos gyümölcsök, zöldségek érési folyamata a betakarítás
után is folytatódik, azaz a szállítás és tárolás során is tovább érnek.
Épp ezért vásárláskor figyelembe kell venni, hogy mikor szeret-
nénk felhasználni. Jó tudni, hogy a friss gyümölcs és zöldség eseté-
ben az érési folyamat a legtöbbször lassítható a hûtõben való táro-
lással. A félbevágott, feldarabolt terményeknél pedig kiemelten
fontos a hûtés, hisz feldolgozott állapotban felgyorsulnak a rom-
lási folyamatok.

Tudta-e például, hogy a sárgarépa a hûtõben fagyási sérülést
szenvedhet? Vagy azt, hogy a banán hamarabb barnul a hûtõszek-
rényben? Esetleg azt, hogy a szilva gyorsabban érik, ha a banán
társaságába kerül? Ezek a körülmények mind befolyásolják a fo-
gyaszthatóság idõt, éppen úgy, ahogy a termék szállítása is.

Elõnyben a hazai

Érdemes hazai termékeket vásárolni, mert azok garantáltan fris-
sebbek, frissességük „kevésbé idõzített”.

A hazai, helyi termékek frissebbek, mint a távoli országokból ha-
zánkba utaztatott zöldségek és gyümölcsök. A szállítási távolság
növekedésével a szén-dioxid-kibocsátás jelentõsen nõhet és na-
gyobb a termékek hûtésére fordítandó energiaszükséglet is. Egy
tanulmány például kimutatta, hogy a helyi termesztésû almák elõ-
állításához, szállításához 87 %-kal kevesebb szén-dioxid-kibocsá-
tás köthetõ, mint a külföldrõl behozott almákéhoz. Emellett mi-
nél messzebbrõl szállítják a termékeket, annál nagyobb eséllyel
nyomódnak és sérülnek meg útközben, amely élelmiszer-hulladé-
kok keletkezéséhez vezethet.

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
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KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Hírház facebook-oldalán is!

VESZÉLYES FÁK KIVÁGÁSA,
GALLYDARÁLÁS 06 20 437 4869

GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása
06 30 440 5790

MASSZÕR
Lévai Ágnes 06 30 387 5331

GÉPKOCSIVEZETÕT KERESEK BELFÖLDI
MUNKÁRA.

06 70 4530 509

Eladó 1 db új állapotban lévõ
KEREKESSZÉK 15.000 Ft,

új akkumulátoros
NÉGYKEREKÛ MOPED 210.000 Ft.

06 25 462 408, 06 70 269 5181

APRÓHIRDETÉSEK
Redõnyös 06 (30) 966 8446

Eladó Sárbogárd–Alsótöbörzsökön (Szent István út 40.) egy 3556 m2-es
építési telek. Villany, gáz a telken, víz, csatorna a telek elõtt. Ár: 2,5 m Ft.
Érdeklõdni: 06 (20) 977 1118

Sárbogárd, Tinódy út 104. alatt 6593 m2 területû építési telek eladó. Alkal-
mas pl.: telephely, társas-, illetve sorház építésére, de felosztva akár 6-8
külön teleké is alakítható. Elsõsorban egyben eladó. Irányár: 14.500.000
Ft. Lakóingatlan csere érdekelhet. Tel.: +36 (20) 9766 180

MUNKAALKALMASSÁGI
VIZSGÁLAT SÁRBOGÁRDON!

+36 70 775 0079
Dr. Práger Péter
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BEHARANGOZÓBEHARANGOZÓ

Elõzetesen
tájékoztatjuk

kedves
Olvasóinkat és Ügyfeleinket,

hogy szerkesztõségünk

JÚLIUS 20-TÓLJÚLIUS 20-TÓL
AUGUSZTUS 4-IGAUGUSZTUS 4-IG

TARTJA MAJD ÉVESTARTJA MAJD ÉVES
NYÁRI SZABADSÁGÁT.NYÁRI SZABADSÁGÁT.

Szerkesztõség


