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Gyertyafénynél

Megállapodásunk alapján a legkisebb
gyermek gyújtotta meg nálunk advent
elsõ vasárnapjának estéjén a koszorún a
gyertyát. Beszélgetés bontakozott ki az
asztal körül, felidéztük mindhármójuk
születésének érdekes momentumait,
jókat nevettünk egy-egy emlékezetes
szólásukon, cselekedetükön. Szóba ke-
rült egy másfél évvel ezelõtti történet is,
aminek elkövetõje nem volt egyértel-
mû. A tûzzel játszott ugyanis egyikõjük,
és csak egy hajszálon múlt, hogy nem
lett belõle baj. Akkor a szõnyeg szélére
állítottam mindhármat, és próbáltam
kideríteni, ki volt a ludas. Mindegyik ta-
gadott makacsul. Végül a legkisebb vál-
lalta magára, az ezzel járó büntetést és
hegyi beszédet is. Azonban az elmúlt
hetekben váratlanul két alkalommal is
közölte velem, hogy nem õ volt a tettes.
Mivel az adventi gyertya mellett oldott
hangulatban folyt a társalgás, rákérdez-
tem: árulják már el nekem, ki volt a
másfél évvel ezelõtti eset valódi elköve-
tõje. Némi hallgatás után az egyik nagy
vallotta be a bûnét. Hozzátette: nagyon
nyomta ez a dolog a lelkét, úgyhogy
most megkönnyebbült, hogy végre el-
mondhatta az igazságot.
Micsoda rendezõ az élet, hogy éppen a
Megváltó születésének ünnepére való
készülõdésben, az adventi gyertya fé-
nyénél lett világossá, hogy az ártatlan
legkisebb gyermek hordozta testvére
bûnét, bevallása szerint azért, hogy ne a
testvérei kapjanak büntetést… Micso-
da jelkép!!!

Hargitai–Kiss Virág

Írás a 2. oldalon.
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A közös akarat eredménye

Kicsiny, de építkezõ, bõvülõ gyülekezet a sárszentmiklósi refor-
mátus közösség, elkötelezett lelkészük, Hegedûsné Erdõdi Judit
vezetésével. A belsõ, lelki munkálkodás eredményeként egyre
több fiatalt és felnõttet vonzanak maguk közé, és kisugárzásuk ki-
hat folyamatosan szépülõ, rendezett környezetükre is. A gyüleke-
zet jövõje, továbbfejlõdése szempontjából meghatározó lépésre
szánták el magukat pár éve: egy parókia, lelkészlak építésére pá-
lyáztak, és jelentõs összeget, 28 plusz 3 millió forintot nyertek a
református egyháztól, melyet saját tartalékukból és adományok-
ból egészítettek ki 35 millió forintra, amennyibe az építkezés ke-
rült.
Az épület idén június közepétõl kezdve pár hónap leforgása alatt
tervbõl valósággá vált a megbízott vállalkozás lelkiismeretes
munkájának köszönhetõen. A miklósi reformátusok számára ez
egyháztörténeti jelentõséggel bír, mivel több mint 100 éves fenn-
állása alatt kétszer próbált templomot építeni a gyülekezet; az
alapokat 1927-ben Ravasz László meg is szentelte, de a történe-
lem viharai meghiúsították az elképzelést. Ezért az egykori refor-
mátus elemi népiskola (ma imaház) a templomuk évtizedek óta, a
Köztársaság és Vasút út sarkán.
A leendõ lelkész számára épített parókiáért november 30-án dél-
után adtak hálát ünnepi istentisztelet keretében.
A lelkészek bevonulását követõen a gyermekek zenés szolgálata
vezette be dr. Bogárdi Szabó István református püspök igehirde-
tését, aki Pál apostol Timóteushoz írt elsõ levelének második ré-
szébõl idézett egy igeszakaszt: imádkozzál, könyörögj, esedezz, és
mindezt hálaadással tedd minden emberért, minden ember érde-
kében – ne csak szeretteidért, barátaidért, de „a királyokért és
minden méltóságokért” is, olyanokért, akiket nem ismersz, nem
kedvelsz. Mert ez az elsõ cselekvés ahhoz, hogy nyugodalmas és
csendes életet éljünk, mely mindannyiunk vágya, egyezõ akarata,
ahogy Istené is, akinek egyszülött fia feltétel nélkül adta magát
váltságul minden emberért, kivétel nélkül.

A közös akarat, vagy úgy is mondhat-
nánk, közös nevezõ, nem csüggedõ hit és
tettek eredményeként születnek „cso-
dák”, mint most ez a lelkészlak is.
Horváth István gondnok és Hegedûsné
Erdõdi Judit hálás szívvel köszöntötte
mindazokat – köztük más gyülekezetek
tagjait is –, akik eljöttek hálát adni az el-
végzett munkáért, illetve kivették részü-
ket az építkezés folyamatából.
A vendégként jelenlévõ lelkészek igével
köszöntötték a gyülekezetet, dr. Sükösd
Tamás polgármester pedig mint a gyüle-
kezet tagja foglalta össze az idáig vezetõ
utat.

Az esemény a klubban folytatódott, ahol nagyszerû kiállítást ren-
deztek be (diavetítéssel színesítve) a gyülekezet történeti emléke-
ibõl. Itt is hallhattuk a gyermekeket, majd Sükösd Gergõ szavalta
el Reményik Sándor „Csendes csodák” címû költeményét.

Az alkalom végén az asszonyok ezernyi földi jóval kínálták a ven-
dégeket.

Hargitai–Kiss Virág
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Közös gyertyagyújtás

A tavalyi elsõ közös advent után – mely so-
kak igényébõl fakadóan, az egykori Város-
szépítõ Egyesület szép hagyományának új-
raélesztéseként szervezõdött meg – idén
december elsõ napján, s egyben vasárnap-
ján is a Váraljai Péter készítette betlehem,
Lepsényi Izabella alkotta adventi koszorú
és Paudics Györgyné által felajánlott kará-
csonyfa köré gyûltünk a város szívében
mintegy százan, együtt készülõdni lélek-
ben a közelgõ ünnepre. Ezen a vasárnapon
a sárbogárd–sárszentmiklósi evangélikus
gyülekezet szép mûsorát hallhattuk és lát-
hattuk dr. Sükösd Tamás polgármester
nyitóbeszédét követõen, s velük énekel-
hettük a városháza falára kivetített versso-

rokat. A Viasz Zoltán furulyán szólaltatta
meg az Adventi hírnök dallamát, melynek
négy közül az elsõ versszaka így szól:

„Adventi hírnök, friss fenyõág.
Lobog az elsõ gyertyaláng!
Karácsonyt várva lázban a föld,
Isteni gyermeket köszönt.
Ujjong a szívünk, dalra gyúl,
Nincs már messze az Úr!”

A következõ három adventvasárnapon a
helyi református és katolikus közösségek-
kel gyújtunk gyertyát. Jöjjenek el!

Hargitai–Kiss Virág

Köszönet-
nyilvánítás

2019. november 29-én elkészült a város ka-
rácsonyfája a Hõsök terén. Ezúton is köszö-
nöm Paudics Györgynének a fenyõfa-fel-
ajánlást. Nem volt egyszerû feladat a dús és
hatalmas fenyõ kivágása, kiemelése, szállí-
tása, felállítása. Köszönöm az E.ON Áram-
hálózati Zrt. sárbogárdi kirendeltségének a
kivágást megelõzõen a környék elektromos
hálózatának áramtalanítását, a Szegletkõ
Generál Kft.-nek, hogy daruval a fát ki-
emelte, elszállította, helyére emelte, és
nem utolsósorban köszönöm a Sárbogárdi
Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság munka-
társainak a fenyõ kivágását és a helyszíni
„telepítését”.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

ADVENTI
KÉZMÛVESVÁSÁR

a József Attila
Mûvelõdési Központban

december 14-én, szombaton,
délelõtt 9 órától.

Mindenkit szeretettel várunk, aki szíve-
sen lepné meg szeretteit természetes
alapanyagokból készült ajándéktár-
gyakkal, vagy kézmûvesalkotásokkal dí-
szítené a karácsonyfát!

A programot a József Attila
Mûvelõdési Központ és a

Fejér Megyei Népmûvészeti
Egyesület szervezi.
További információ

a +36 30 411 1375-ös
telefonszámon kérhetõ.
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Együvé tartozunk
„…történjen bármi, amíg élünk s meghalunk
Mi egy vérbõl valók vagyunk!”
E sorokat idézte beszédében dr. Sükösd Ta-
más az Ismerõs Arcok nevû együttestõl a
fogyatékkal élõk tiszteletére rendezett dél-
elõttön december 4-én, szerdán a mûvelõ-
dési házban.
Egy vérbõl akkor is, ha fogyatékkal, vagy
látszólag anélkül élünk. Mert esendõ em-
berek vagyunk mind. Senki sem tökéletes,
mindenkinek vannak ilyen-olyan sérülései.
Ám egy közösség éppen attól tud jól mû-
ködni, ha kiegészítjük egymás tökéletlensé-
geit. Egy cikk jut errõl eszembe, amit a fák
társadalmáról olvastam. Az erdõk fái
ugyanis táplálják az elhalt társaik gyökereit
is azért, hogy az összekapcsolódó hálóza-
tukban ne keletkezzen lyuk.

Az eseményen Illés Györgyi konferált, melynek bevezetéseként kö-
szöntõt mondott a polgármester követõen Hargitai Enikõ, a
Csipike Egyesülettel e hagyomány elindítója és Takácsné Koncz
Zsuzsanna, a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sárbogárdi
Tagintézményének vezetõje. A mûsorban felléptek a Kossuth Zsu-
zsanna Általános Iskola, Szakiskola és EGYMI tanulói, a Sár-
szentmiklósi Általános Iskola Pityer énekhármasa, a Ten Dance
tánccsoport és a Tehetség Mûvészeti Iskola táncosai. Szabó Zsu-
zsanna szép énekével, Szakács Zsóka saját versével örvendeztette
meg a közönséget, és idén is a martonvásári Pápai Ágoston iskola
tanulói zárták a mûsort.
A Mikulás már ott várt az ajtóban. Rengeteg finomságot és ajándé-
kot hozott (sok-sok szponzornak köszönhetõen): színezõket, színe-
seket, plüssjátékokat, de még fogkrémet és fogkefét is az édességek
mellé, melyek ott sorakoztak kis gazdáikra várva a nyugdíjasklub
tömött asztalain.

Hargitai–Kiss Virág

Miklósi sulihírek
CSEND! ADÁS!

avagy a Sárszentmiklósi Általános Iskola 3. b osztályos
tanulóinak élõ bejelentkezése a rádióban…

Egy késõ õszi napon meghívást kaptunk a székesfehérvári Vörös-
marty rádió és a Fehérvár TV székházába. Látrányi Viktória hír-
igazgató kalauzolt bennünket végig az épületben. Bemutatta ne-
künk a tárgyalóban kiállított, régebbi kamerákat és a raktárban
sorakozó kazettákat, amelyeken õrzik a televízió indulása óta az
összes leforgatott anyagot. A Fehérvár Magazin szerkesztõségé-
ben láthattuk a lázasan folyó munkát. A vezérlõ a legmodernebb
technikával felszerelt szoba. Ide is bemehettünk, most éppen nem
volt felvétel. Egymásnak integettünk a monitorokon keresztül. A
stúdióterem sarkaiban különbözõ témájú beszélgetéseket lehet
folytatni a meghívott vendégekkel, pl. sport, közélet, vagy a
könnyedebb hangvételû magazinmûsorok. Ugyan nem forogtak a
kamerák, de mindenki bele tudta magát képzelni egy-egy beszél-
getés hangulatába. A legizgalmasabb helyszínre Bokányi Zsolt kí-
sért el bennünket. Õ a Vörösmarty rádió egyik mûsorvezetõje.
Élõben jelentkeztünk be a délelõtti rádiómûsorba, amelyet Ge-
meiner Lajos vezetett. Így mi is belekóstolhattunk egy kicsit a
média világába.
Nagyon izgalmas és érdekes az itt dolgozó emberek munkája,
sok-sok élménnyel tértünk haza.

Erõs Mária, Izsóné Iványi Anita tanítók és a 3. b osztályosok

AZ ELSÕ GYERTYA

Az elsõ adventi gyertya meggyújtását mindig izgatott várakozás
elõzi meg. Iskolánk néhány éve szép hagyományt teremtett, ami-
kor megszületett a közös ünneplés gondolata. Advent elsõ pén-
tekjére mindig elkészül a bejárati ajtó mellé a betlehem, mely
hangulatosabbá teszi a reggeli gyülekezõket is. A tornaterem
megtelt az idén is várakozó emberekkel, akik megnézhették az
ovisok kedves kis versösszeállítását és körtáncát, valamint a 4. év-
folyam hangulatos és igazán látványos zenés szereplését is, melyet
Ács Erika és Rigó Fanni tanító nénik állítottak össze. A mûsor
után az elsõ gyertya fénye világította be az iskola bejáratát. A
folyosón finom sütemények és meleg tea várta az egybegyûlteket.

Zelmanné Varga Zsuzsanna

MEGHÍVÓ
Szeretettel várjuk karácsonyi hangversenyünkre

2019. december 17−én, kedden, 17.00 órára
a sárszentmiklósi katolikus templomba!

Szerepelnek: a Sárszentmiklósi Általános Iskola énekkara,
5. osztályos tanulói, a Violin Zeneiskola hangszeres szólistái

Vezényel: Horváth Ferencné
Közremûködik: Jákob Zoltán

Áldott karácsonyi ünnepeket! Boldog új esztendõt kívánunk!
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Csillag nélkül nincs karácsony

A karácsonyi várakozás hangulatához most már szervesen hozzá-
tartozik Sárbogárdon a néhai Czuczai Katalin által megteremtett,
évente meghirdetett, Betlehemi csillagok címet viselõ kiállítás. E
tárlaton – mely ezúttal december 3-án délután nyílt meg a mûve-
lõdési ház kamaratermében – nem csak az ünnepkör különbözõ
anyagokból megformált szimbólumaiban gyönyörködhetünk
(mint például adventi naptár, asztali koszorú, Szent Család, mé-
zeskalács- és csipkedíszek), de megismerhetjük számos itt élõ
honfitársunkat új, alkotói oldaláról is. Számtalan ügyes kezû, jó
ízlésû és kreatív asszony, leány, fiú és gyermek él közöttünk!
Ötletdús megoldásaik jó alapul szolgálnak az otthoni díszek ké-
szítéséhez hagyományos és más anyagokból, bevonva a család
apraját és nagyját.

Az idei kiállítást Novák Kovács
Zsolt alpolgármester, a kiállítást
szervezõ Sárbogárdi Múzeum
Egyesület elnöke, Huszár Károly,
a Sárbogárdi Petõfi Sándor Gim-
názium mûvésztanára, valamint a
Sárbogárdi Zengõ Óvoda Marga-
réta csoportjának karácsonyi ver-
ses–zenés mûsora nyitotta meg
Gyõriné Varga Edit és Lukács
Károlyné vezetésével, Huszárné
Kovács Márta gitárkíséretével. Az
egyéni és csoportos alkotóknak
ajándékokat nyújtott át az alpol-
gármester és dr. Sükösd Tamás

polgármester. A felnõttek könyvjutalmat, a gyermekek társasjá-
tékot, rajzeszközöket kaptak az oklevél mellé, illetve Novák
Kovács Zsolt szaloncukrot kínált körbe, biztatva a jelenlévõket a
kiállítás megtekintésére.

Hargitai–Kiss Virág
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50 színpadi év gyümölcsei
Az Országos Diákszínjátszó Egyesület (ODE) fennállásának 30 éves évfordulója alkal-
mából ünnepi gálával zárult október 29-én, pénteken a jubileumi esztendõ rendez-
vényeinek sora. Méltó, elegáns környezetben, a Nemzeti Színházban nyújtották át az
ODE által alapított díjakat a diákszínjátszás területén kiemelkedõ munkát végzõ sze-
mélyiségeknek és intézményeknek – köztük sárbogárdiaknak.

Három kategóriában adományoztak elis-
meréseket: a Breyer Zoltán színész, az
egyesület alapító tagja nevét viselõ díjat a
szervezet egykori elnökeinek adták át. A
Bácskai Mihály drámapedagógus nevét vi-
selõ díjban azok az intézmények részesül-
tek, melyek meghatározók voltak a diák-
színjátszás területén. E jeles kitüntetõ cí-
met vette át az 50 évnyi színpados múltra
visszatekintõ Sárbogárdi Petõfi Sándor
Gimnázium képviseletében Leszkovszki
Anna magyar–drámapedagógia szakos ta-
nár, aki 2003-ban édesapjától vette át a sta-
fétát az iskolában, mellette kollégája, Hu-
szár Károly – szintén Leszkovszki Albin
tanítványa – foglalkozik 1996 óta diákszín-

pados petõfisekkel. Külön büszkeség,
hogy drámatagozatos mûhelyek mellett
részesült e megtiszteltetésben a sárbogár-
di gimnázium.
A dramaturg–rendezõ–mûvésztanárról el-
nevezett Solténszky Tibor-díjat adomá-
nyoztak Leszkovszki Albinnak a diákszín-
játszás területén kifejtett tevékenységéért,
életmûvéért, melyet az 1970-es évektõl
nyugdíjba vonulásáig folytatott. Az Õ ha-
tását mi sem bizonyítja jobban, mint az,
hogy tanítványai közül Szûcs Tamás szin-
tén oklevelet és plakettet vehetett át, s az
ODE elnökét, (alapi) Tóth Zoltánt is Sár-
bogárdon itatta át a színház iránti szenve-
dély, ahogy nagyon sokakat.

A színvonalas gála megnyitóján Rubold
Ödön, a Nemzeti Színház színmûvésze kö-
szöntötte a vendégeket. Leszkovszki Anna
úgy nyilatkozott lapunknak: szívmelenge-
tõ érzés volt, ahogy a széksorokat megtöltõ
fiatalok megtapsolták a magyar színjátszó-
világ nagy öregjeit, és állva énekelték a
színjátszók himnuszát Bácskai Mihály öz-
vegyének:

„Úgy néztem magamra mindig,
ahogy csodára nézni illik,
csodára, az ember fiára,
kezeire, nyírott hajára.”

(Szécsi Margit–Sebõ Ferenc)
Szívbõl gratulálunk a kitüntetetteknek!
Adasson nekik erõ, kedv és ihlet a folyta-
táshoz!

Hargitai–Kiss Virág

FELHÍVÁS A LEENDÕ
KISGIMNAZISTÁKHOZ ÉS SZÜLEIKHEZ
A felvételi vizsgára a jelentkezési határidõ:

2019. december 6.

A jelentkezési lap a honlapról letölthetõ.

További információkért látogasson el
honlapunkra is: www.psg.hu

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket a Kormányablak – ünnep-
napok miatti – ügyfélfogadásának változásáról:

2019. december 6. (péntek)
7.30–14.00 óráig

2019. december 7. (szombat)
8.00–14.00 óráig

2019. december 14. (szombat)
8.00–14.00 óráig

2019. december 24–2019. december 27.
ZÁRVA

2019. december 31. (kedd)
8.00–12.00 óráig

2019. január 1. (szerda) zárva
Kérem, további információért forduljanak mun-
katársaimhoz, akik készséggel állnak az Önök
rendelkezésére.
Megértésüket és türelmüket köszönöm.

Simon János hivatalvezetõ
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Búcsú

Dr. Keszthelyi Gábor kollégánk 1972-ben végzett az Állator-
vostudományi Egyetemen. Dolgozott Bács-Kiskun megyé-
ben BOV-húsvizsgáló állatorvosként, Tolna megyében járási
állatorvosként. 1975-tõl immár 44 éve Sárkeresztúron ható-
sági állatorvosként, majd jogosult állatorvosként tevékenyke-
dett. 18 évig a nagyhörcsöki vágóhíd húsvizsgáló állatorvosa
volt. Szerencsés lehetett, mert a munkája egyben a hobbija is
volt. Szenvedélye volt a lovaglás, hazai és Európai versenye-
ken helyezéseket ért el fiatal korában. Lovas szakértelemét
elismerték. Szívesen vállalta lovas rendezvényeken az állat-
orvosi felügyeletet is.
Akikkel kapcsolatba került, szerették mosolygós, udvarias
magatartásáért. Barátai, kollégái tisztelték.
Mi, állatorvosok mindig számíthattunk a segítségére. Nehéz
lesz pótolni a munkáját, szakértelmét.
Feleségével, Obernyik Gabriellával 46 éve voltak házasok.
Két gyermekük született, Attila és Szabolcs. Férjként, apa-
ként mindig helytállt, halálával családját súlyos veszteség ér-
te.
Szeretett élni és élvezte az életet. „Addig éljek, míg dolgozni
tudok” – mondta.
Katolikus hívõ emberként elmondhatja: az égiek teljesítették
kérését. „Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvé-
geztem, de a hitet megtartottam.”
Kedves Gábor, búcsúzik tõled Fejér megye állatorvos-társa-
dalma, kollégáid, barátaid.
Isten veled!

Szeretettel a szívünkben emlékezünk

NOVÁK ANDRÁS
születésnapján (1977–2006)

Nem az a bánat, amely fáj, és könnyes
lesz a szem, hanem az, amit hordozunk
szótlanul egy életen át, némán, csende-
sen.
Életedért hálát adva szeretõ keresztanyád és édesanyád

TÜNTETÉSEK
„Holnap tüntetünk – mondta felcsillanó szemmel egy szakszerve-
zetis barátom. – Mégpedig a közoktatás, a pedagógusok munka-
körülményeinek javítása érdekében.”

A közoktatásban vannak bajok, kellene csinálni valamit, de nem
hiszek azoknak, akik azt mondják, tudják, mit kellene csinálni.
Mit kellene? Ember nem járta dzsungelben utat találni? A mai di-
ák nem diák, a mai tanár nem tanár, a mai reggel nem reggel, kré-
tának, füzetnek eltûnt az értelme. Nincs út, az iránytût el lehet
dobni, nem lehet tudni, mely égtáj felé érhetõ el a vágyott cél, ál-
maink iskolája. Ez már nem az a világ, amely kitalálta, megfor-
málta az iskola nevû intézményt. Van, aki azt mondja, a kormány-
nak vásárolnia kellene vagy tízezer lakatot, be kellene zárnia min-
den iskolát, kihajítani, elégetni a padokat. Mert a tanintézetek
már nem jók semmire, kár beléjük ölni a sok pénzt. Mondják a
pesszimista anarchisták.
Magam majd nyolcvan évet töltöttem iskolában. Félek, hogy ha
ma belépnék, úgy érezném magam, mint Imre herceg az Oktogon
téren. Nem tudnám, merre induljak, mit kezdjek magammal. Mi-
kor elkezdtem ottani mûködésemet mint kisiskolás, úgy rémlik,
szilárd rend volt a falak közt. Amint beültünk reggel a padba, el-
kezdtük mondani az egyszeregyet, mint valami verset. Elhadartuk
egyszer egytõl tízszer tízig. Mi tudtuk az egyszeregyet, nem kellett
a mobilt elõkotorászni. Mihelyt belépett a tanító néni, felálltunk
és imádkoztunk. Aztán kezdõdött a munka. Mit tanultunk? Írni,
olvasni, számolni. Na meg köszönni a felnõtteknek, népdalokat
énekelni, és a Himnuszt. Az egyik reggelen meglepve tapasztal-
tuk, hogy a padjaink kinn vannak az udvaron, a termünkben pedig
német katonák ágyaznak maguknak szalmával. Ugyanis megér-
kezett a világháború. A tanítás helyszíne a mozihelyiség lett, ké-
sõbb valamelyik diáktársunk lakása. Érdekes volt. Szünetben a fi-
úk a trágyadombra pisiltek, a lányok az egyszemélyes budit vették
használatba. Egyszer aztán sûrû ágyúdörgés közepette elérkezett
a faluig a front, a tanítás természetesen szünetelt. Kiderült, hogy
az ágyúzás, emberek megölése fontosabb, mint az egyszeregy.
Az l945 utáni tanügyrõl jó emlékeim vannak. Egy ösztöndíj révén
városi iskolába kerültem, ahol két év alatt annyira megalapozták a
tudásomat, hogy aztán évekig ebbõl éltem. Na de 1948 után jött a
kommunista teljhatalom. Visszatekintve úgy érzi az ember, hogy
amit lehetett, azt elrontották. Mire eljött az érettségi, eléggé hü-
lyék lettünk.
Azóta reformok reformok hátán. A javítás néha fordítva sikerült:
rontás lett belõle. Ne legyünk könyörtelenek: jó dolgok is történ-
tek. Csak közben akkorát fordult a világ, hogy az illetékesek is va-
kon tapogatóznak, és az új reformok inkább olajat öntöttek a tûz-
re. Majd a tüntetõk helyrezökkentik a vonatot. Egy kis skandálás
a Parlament elõtt sosem árt. Valahol fel van vésve a jó iskola titka.
„Emberek nevelése emberek által.” Ezt írhatnák fel a tüntetõk a
tábláikra. Látszólag egyszerû. A valóságban bizony nehéz.

L. A.

SÁRBOGÁRDI CUKORBETEGEK
KLUBJA

A klubfoglalkozások célja:
– segíteni a cukorbeteg életét a lehetõ legjobb életminõség kialakításában;
– információ nyújtása a betegségrõl, kezelésrõl, szövõdményekrõl;
– pszichés támogatás nyújtása a betegségtudattal való megküzdésben;
– egészségügyi szakemberrel történõ kommunikáció hatékonyságának a
javítása;
– tapasztalatcsere lehetõségének biztosítása.
A klubfoglalkozás témája:

HOGYAN KÉSZÜLJÖN AZ ÜNNEPEKRE
A CUKORBETEG?

Elõadó: dr. Oroszlány László, dr. Mányoki Lídia
Idõpont: 2019. december 11. 17.00–18.30

Helyszíne: József Attila Mûvelõdési Központ,
Sárbogárd, Hõsök tere 3. Telefon: 06 25 460 161

Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt!
A klubfoglalkozáson való részvétel ingyenes.

Fotó forrása: 168ora.hu
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KOSSUTH-MORZSÁK
Novemberben iskolánk tanulóinak a hónaphoz kapcsolódó ha-
gyományok felidézése mellett kulturális programok is színesítet-
ték mindennapjait. Ezek a rendezvények nem elõször kerültek
megrendezésre iskolánkban, de mindig új élményeket csempész-
nek a gyerekek életébe.
November 4-én pályaorientációs nap keretében a hetedik és a
nyolcadik osztály tanulói a sárbogárdi telephelyû Alisca-Mag
Kft.-nél tettek látogatást, melynek célja az volt, hogy diákjaink be-
tekintést nyerjenek a mezõgazdasági munkák világába. Az inte-
raktív bemutató során megismerkedhettek a vetõmagokkal, majd
a laborban folyó munkával. Az üzembe történõ betekintés elõtt a
gyerekek tájékoztatást kaptak a munkavédelmi szabályokról és
azok betartásának fontosságáról. A fiatalok megismerhették az
osztályozógépek és targoncavezetõk munkáját. Az üzemlátoga-
tás végén tanulóink válaszokat kaptak felmerülõ kérdéseikre a
munkalehetõséget, képzettséget illetõen. Nagyon hasznos, élmé-
nyekkel teli nap volt, s minden bizonnyal újabb lehetõséggel bõví-
tette tanulóink továbbtanulási elképzeléseit.
November 7-én a Fényszóró Kulturális Alapítvány jóvoltából is-
kolánk néhány diákja jutalomkiránduláson vehetett részt Buda-
pesten. Az alapítvány hosszú évek óta dolgozik az értelmileg sé-
rült gyermekek, fiatalok kulturális életének színvonalasabbá téte-
léért, az esélyegyenlõség megvalósulásáért. A jutalomkirándulá-
son olyan tanulók vehettek részt, akik magatartásukkal, szorgal-
mukkal, közösségi szerepvállalásukkal példát mutatnak társaik-
nak. A gyerekeknek ellátogattak a Városligetbe, a Hõsök terére
és természetesen egy kis játszótéri móka is helyet kapott a progra-
mok között. A budapesti forgatag lehetõséget biztosított az él-
ményalapú ismertszerzésnek, a tapasztalati úton történõ tanulás-
nak.

A nap második felében a Fényszóró Kulturális Alapítvány által
szervezett programnak a Fõvárosi Nagycirkusz adott otthont. Ta-
nulóink számára már a helyszín is varázslatos volt. Oláh Gergõ és
a Csepregi Éva fergeteges hangulatú koncertje után a nap fény-
pontjaként a Hófödte Álom címû õsi cirkuszi mese kápráztatta el
a gyerekeket. Jakutföld Gyémánt Cirkusza Északkelet-Szibériá-
ból érkezett. Artistamûvészek, bohócok, szibériai kutyák vará-
zsolták a nézõk szeme elé a szibériai mese- és mondavilág csodáit.
A gyerekek tátott szájjal kísérték figyelemmel az elõadást. A ki-
csiket és a nagyokat is egyaránt rabul ejtette a cirkusz világa, ahol

a mesék szinte valósággá váltak. Azonban nem csak élményekkel
gazdagodtak tanulóink. Láthatták, hogy a kitartó munkával szin-
te a lehetetlen is lehetségessé válik, s ha töretlenül küzdenek cél-
jaikért, megvalósíthatják saját csodáikat.
November 11-én hagyományainkhoz híven sor került a Már-
ton-napi népszokások felelevenítésére. Az egész napos program
keretében a délelõtt folyamán az alsó és a felsõ évfolyam tanulói
osztályonként oldották meg a feladatokat. Az iskola falain elhe-
lyezett QR-kódok segítségével Márton-napi kvízt kellett minden
osztálynak kitöltenie. Az iskola területén elrejtett libaképrész-
leteket kellett a gyerekeknek összegyûjteniük, majd képpé össze-
ragasztaniuk. A délelõtti feladatok közé tartozott még a tökfara-
gás, melybõl kiállítás készült az iskola udvarán. A délután folya-
mán iskolánk tanulói 4 csoportba osztva, 4 helyszínen vehettek
részt kézmûves-foglalkozásokon, ügyességi játékon. Libalegelõ,
õszi levélözön volt a kézmûvesmûhelyek témája. Az elkészült cso-
dás alkotások iskolánk falát díszítik. A csapatok próbára tehették
kézügyességüket a Tollas tollak birodalmában, ahol lúdpennával
való írás volt a feladat. A negyedik helyszínen a mozgás kapta a fõ-
szerepet, ahol a csapatok megmutathatták, milyen ügyesen tud-
nak egymásra figyelve mozogni az Ugribugri csigadalban.
A napot az eredményhirdetés és az elkészült alkotások bemutatá-
sa zárta. Minden gyerek kis édességgel, apró ajándékkal és sok-
sok élménnyel térhetett haza.
November 19-én ismét ellátogatott iskolánkba Farkas Tibor és fe-
lesége, akiknek köszönhetõen a gyerekek virtuális utazást tehet-
tek a méhek varázslatos világába. Érdekes videó segítségével be-
tekintést nyertek a méhészek munkájába is. Láthatták, hogyan
készül a méhek által gyûjtött nektárból és virágporból értékes
méz, méhészeti termékek. A méz jótékony hatásával, sokrétû fel-
használhatóságával is megismerkedhettek tanulóink. A program
zárásaként izgalmas kvízfeladatban mérhették össze az osztályok
tudásukat. Természetesen nem maradhatott el a mézkóstolás a
gyerekek legnagyobb örömére!
November 25-én ismét a kulturális program kapta a fõszerepet. A
3-4., 7-8., 9. b, 10. b, 11. b osztály tanulói a Madarász József Városi
Könyvtárban betekinthettek Barnabás mackó életébe és megis-
merhették Telegdi Ágnes írónõt, Barnabás megálmodóját. Az
írónõ elmesélte Barnabás és a Mackómikulás történetét. A gyere-
kek figyelmesen hallgatták a mesét, melyet a kivetített képek még
élménygazdagabbá tettek. Nemcsak a mese örömét, de egy érde-
kes foglalkoztató-füzetet és egy-egy apró ajándékot is magukkal
hozhattak tanulóink. Természetesen igyekeztek viszonozni a
kedvességet egy általuk elõadott dallal. A kiállítás megtekintésé-
vel zárult a program, ahol a gyerekek bekukkanthattak Barnabás
otthonába.
A tudás átadásán túl legfontosabb feladtunk, hogy ösztönözzük
tanulóinkat arra, hogy maguk tegyenek szert az ismeretekre ta-
pasztalatokon, élményeken, érzelmeken keresztül. Ezek a prog-
ramok ebben a törekvésben támogatják munkánkat. Ezúton sze-
retnénk megköszönni minden segítséget, melyet a megvalósítá-
sukhoz kaptunk.

Födelmesi-Pap Erika
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Kurdisztán: Állam az államban
5. rész

A II. világháború vége felé a Szovjetunió
egyértelmûen támogatta a kurd és azerbaj-
dzsáni függetlenségi mozgalmakat. 1945
novemberében Moszkva úgy döntött, hogy
célszerûbb a kurdokat az éppen megalakí-
tott Azerbajdzsáni Autonóm Köztársaság
keretében hagyni tevékenykedni. A kur-
dok pénzt és fegyvert kértek annak fejé-
ben, hogy megváltoztatták az eredeti Ko-
mala (Kurdisztán Felszabadításának Bi-
zottsága) elnevezést. Megszületett a Kur-
disztáni Demokrata Párt. Létrejött a párt
programja: Nagy-Kurdisztán. 1946. január
23-án megszületett az iráni Mahabad váro-
sában a történelem elsõ kurd köztársasága
Mulla Musztafa, Barzan (törzs) Oroszlán-
jának vezetésével. A hidegháború bekö-
szöntével Irán fontos frontszakasz lett. Az
amerikai–angol egységfront arra töreke-
dett, hogy kiszorítsák a Szovjetuniót Irán-
ból. Mulla Musztafa így vélte: „A kurdokat
nem az iráni hadsereg gyõzte le, hanem a
Szovjetuniót gyõzte le Iránban az Egyesült
Államok és Nagy-Britannia.” Bagdadban
nyilvánosan felakasztották azokat az iraki
katonatiszteket, akik a „vörös” Mahabad-
ban szolgálták a kurd ügyet. Mulla Musz-
tafa 431 emberre fogyott kíséretével a he-
gyeken át a vendéglátó Szovjetunióba gya-
logolt, hiába üldözte õket az iráni sah.
1958 júliusában Abdel Karim Kasszem ka-
tonai puccsal megdöntötte Fejszál iraki ki-
rály nyugatbarát rendszerét.
Mulla Musztafa Barzani a Szovjetunióban
élt, ott járt egyetemre, és távollétében
Irakban megválasztották a Kurdisztáni
Demokrata Párt elnökének. Ebben a nép-
front jellegû pártban megfértek egymás
mellett a nacionalisták, republikánusok, a
marxisták, és a vallásos konzervatív áram-
latok is. Fõleg az iraki Kirkuk térségében
erõsödött a kommunista befolyás. Barzani
58 évesen hazatért Irakba. Új kulturális re-
neszánsz kezdett el kibontakozni: könyvek
és újságok jelentek meg kurd nyelven, több
száz iskolában kurd nyelven oktattak, Bag-
dadban megalakult a Kurdológiai Intézet,
a bagdadi rádió kurd nyelvû adásokat köz-
vetített. Sajnos három fõ téma kezdte mér-
gezni az arab–kurd kapcsolatokat: Hol hú-
zódjék a határ a területek között, beleke-
rüljön-e az olajban gazdag Kirkuk is? A
kurdok az iraki olajjövedelem hány száza-
lékára számíthatnak az elmaradásuk gyors
ütemû felszámolása érdekében? Lehet-e a
kurdoknak saját fegyveres erejük, s ha
igen, mekkora, milyen fegyverekkel? A
Moszul–Kirkuk–Kanakin olajháromszög
õsi szállásterületük volt, az ott élõ türkmén
kisebbséggel együtt. Nemsokára Kasszem
szembefordult kommunista szövetségesei-
vel, mert diktátori allûrök kezdtek rajta el-
uralkodni. A nacionalista arabok a kurdok
ellen fordultak, így ismét elkezdõdtek a
harcok. Barzani állandó kurd hadsereget
épített ki, akiket pesmergáknak neveztek.

Elnevezésük azt jelenti: „akik szembenéz-
nek a halállal”. Egyenruhájuk okkersárga,
széles, buggyos nadrágos, rövid kabátos,
turbános nemzeti viselet lett. Mulla Musz-
tafa Barzani pesmergái 1962 végére már az
iraki Kurdisztán java részét ellenõrizték.
Ez gyengítette az arab diktátor, Kasszem
hatalmát, amit szintén katonai puccsal
döntött meg Abdel Salam Aref néhai alel-
nök (késõbb õt megdöntve Szaddam
Husszein került az ország élére). A gyõzte-
sek tárgyalásokon megegyeztek a kurdok-
kal, hogy a tartományuk megmaradhat, de
az olajmezõk nélkül. Onnan a kurd csalá-
dokat egy nap alatt délre telepítették (pél-
dául Szulejmánijja városába), hogy he-
lyükre arabokat költöztessenek. Ekkor
erõsítette meg hatalmát a pánarab Baath
párt (késõbb Szaddam Husszein vezetésé-
vel). Barzani szövetségest keresett a ve-
szélyben lévõ, autonóm Kurdisztánnak. A
Szovjetunió nem vállalkozott erre, mert
Irak szövetségese volt Amerika ellen.
Moszkva hajlandó volt arra, hogy beszün-
tesse a hadianyag-szállítást Bagdadnak, de
ez nem sokat ért, mert most a nyugati ha-
talmak küldték a fegyvert. Az USA és
Franciaország szimpatizált ugyan a kur-
dokkal, de vonakodott a katonai segítség-
nyújtástól. Irán nem, mert tartott az iráni
kurdok láncreakciójától. Izrael viszont ké-
szen állt a segítségre, hogy Irakot eltapos-
hassa. Errõl a segítségrõl igen kevesen tud-
tak. 1965 elején írták alá Párizsban az izra-
eli–kurd segítségnyújtási szerzõdést. Ez
hozta a szakadást a kurdok között: Tala-
báni, Barzani egyik munkatársa kilépett a
Kurdisztáni Demokrata Pártból és hama-
rosan megalapította a Kurdisztáni Hazafi-
as Uniót. A hosszú harcok a kurdok és az

iraki arabok között 1970-ben kompro-
misszummal végzõdtek, amiben a kurdok
autonómiát kaptak. Amerikát egyre job-
ban aggasztotta az iraki–szovjet barátsági
szerzõdés, Irakot pedig Irán megerõsödé-
se. Amerika elkezdett a kurdoknak fegyve-
reket szállítani. 1973-ban kirobbant az új
arab–izraeli háború. Izrael is érdekelt volt
abban, hogy a kurdok lekössék az iraki
hadsereget. Barzani Amerika teljes segít-
ségére pályázott. Ettõl tartva ismét iraki
katonák vonultak be Kurdisztán területé-
re. Váratlanul elapadt az iráni és az ameri-
kai segítség, mert Kissinger amerikai el-
nök az egyiptomi–izraeli csapatszétválasz-
tási egyezményén dolgozott, s mivel ezt
Szíria hevesen ellenezte, immár nem volt
célszerû a Szíriával hadilábon álló Irak
gyengítése. A cél különben sem a kurd
gyõzelem volt, hanem hogy Irak Iránt is-
merje el meghatározó erõnek az öböl
térségében. Az iraki kormány tehát meg-
egyezett Teheránnal. 1975-ben befejezõ-
dött az irak–iráni határviszály. Ennek fejé-
ben Irán megszüntette a kurdoknak nyúj-
tott addigi segítséget. Barzani reményei
szétfoszlottak; családjával Iránba mene-
kült, majd Amerikába. 1976-ban hunyt el.
Az iraki olajjövedelmek egyre több hasz-
not hoztak Bagdadnak, így jutott már Kur-
disztán fejlesztésére is. Ez viszont magával
hozta a kurd nacionalisták gyengítését.
1980-ban kirobbant az iraki–iráni háború,
amibe újra belekeveredtek a kurdok.
Barzani egyik fia, Maszúd belement az irá-
ni kérésbe, hogy közös összefogással meg-
gyengítsék Irak északi részét (így elvonva a
haderõket a déli, háborús részrõl). Ma-
szúd lebecsülte Irak erejét és túlbecsülte
Iránét, akárcsak az apja pár évvel azelõtt.
Dzsalál Talabáni, aki már korábban szakí-
tott Barzanival, megegyezésre törekedett
a bagdadi kormánnyal, ami nem sikerült,
így újra egyesülni kényszerült Barzanival.
1987 tavaszán került sor Bagdad elsõ meg-
torló akciójára, amiben több száz kurd fa-
lut pusztított el, többek között azért, hogy
megfossza a pesmerga harcosokat a lakos-
ság támogatásától. Ettõl kezdve vált általá-
nossá a vegyi fegyverek bevetése is. 1988
tavaszán a kurdisztáni Halabdzsa városá-
nak lakóit vegyi fegyverek alkalmazásával
szinte teljesen kiirtották. Halabdzsát Tala-
báni hívei és az õket támogató iráni forra-
dalmi gárdisták foglalták el akkortájt. Kí-
sérteties módon ismétlõdött meg az 1975.
évi összeomlás. Ezután az iraki–iráni–tö-
rök határvidéket iraki oldalon teljesen
„kurdtalanították”, arabosították, a falu-
rombolás és a deportálás minden mértéket
meghaladt.
Azóta eltelt pár év, és Szaddam már csak
történelem. Kurdisztán autonómiát küz-
dött ki magának, vezetõje Nechirvan Bar-
zani (a híres Barzani család egyik tagja).
2015 óta állam az államban.
Folytatom.

Gulyás Ibolya
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Lourdes – A Szûz Anya „kórháza” zarándoklat
4. rész

A szentmise este nyolc órakor volt a „Krip-
tában”. Ez a hely a lourdes-i Miasszo-
nyunk-bazilika alatt mint altemplom és a
Rózsafüzér Királynéja-templom fölött he-
lyezkedik el a háromszintes templom-
együttesben. A hely különlegessége, hogy
fõbejáratától kis folyosók indulnak, me-
lyek márványborítása a hálatáblák ezrei-
bõl adódik. Alig vártuk, hogy a szentmise
után részt vehessünk a gyertyás körmenet-
ben. A sokféle nép és nemzet közös isten-
dicsérete volt ez, a katolicizmus felemelõ
és eklatáns megjelenítõdése. Hogy mikép-
pen éltük ezt át, errõl Tünde számol be:
Tünde: – Tökéletes kihangosítás révén ha-
talmas területen volt hallható a rózsafüzér-
imádság, mely gyertyás körmenetünk lelki
töltetét adta. Csendben, imádságos lélekkel
gyújtottuk meg gyertyáinkat s kezdtük az
imát. Szívmelengetõ érzés volt, hogy bármely
nép ajkáról hangzottak is fel a sorok, ki-ki
saját nyelvén bekapcsolódva visszhangozta
azokat. 2-2 ima volt egy nyelven, így a ma-
gyarra is többször sor került. A tizedek között
a Lourdes-i éneket énekeltük, melynek Ave
Maria-refrénje az Alsószentivánon is énekelt
dallamra hangzott. Ezalatt mindenki ma-
gasba emelte gyertyáját, tehát nemcsak lel-
künk volt emelkedett hangulatban. Egy na-
gyobb kört jártunk be, mely során kétszer is
áthaladtunk a folyó hídján. Ahogy a híd
összeköti a folyó partjait, úgy kötötte össze
Égi Édesanyánk magyar, német, angol, ja-
pán, román, kínai s a Jóisten tudja még, mi-
lyen nemzet képviselõinek szívét.
A hétfõ reggelt nagyon vártuk, annak elle-
nére, hogy elfáradt testünket igen korán
be kellett fognunk. Reggel hét órára hir-

dették meg az atyák a szentmisét a Grot-
toban. Ez az a barlang a templom szentélye
alatt, melynek közvetlen közelében megje-
lent a Szûz Anya. Sötét volt. Kora reggel.
Az üzletek, kegyszerboltok, bazárok még
zárva. Nyugalom honol, semmi csõdület.
Csendesen közeledünk a jelenés helyszí-
néhez. Dermesztõ hajnali hûvösségben
ülünk le az egyszerû fából készült padokra
és közben nem gyõzünk hálálkodni, hogy
itt lehetünk. Ekkor szembesülünk azzal,
hogy vannak itt más magyar zarándokok is
Dorogról és Esztergomból. Velük együtt
veszünk részt a kora reggeli szentmisén.
Közben halljuk a gyógyító forrás csobogá-
sát a barlang apszisában, látjuk megcsillan-
ni a sziklafalról lehulló vízcseppeket és tér-
delünk az eucharistiában közénk jövõ
Krisztus elõtt. Gábor atya meghatottan
beszélt nekünk a Szûz Anya közbenjáró és

segítõ szeretetérõl, melyrõl éppen ezen a
helyen tett tanúságot Isten Anyja Berna-
dettnek, s rajta keresztül mindannyiunk-
nak. Kívánjuk, kedves Olvasó, hogy legyen
alkalmad átélni ezt az élményt! Hogy itt és
ilyen módon találkozhass a feltámadt
Krisztussal a Szûz Anya jelenlétében.
Visszatérve a szállásra, reggeli után elin-
dultunk keresztutat járni. Jellemzõ, hogy
minden Mária-kegyhelyhez hozzátartozik
a keresztút. Mi is elvégeztük a 14+1 stáció-
ból álló ájtatosságot, mely során minden
állomáson más-más zarándoktársunk ol-
vasta fel az elmélkedést. Amikor a 10. stá-
cióhoz értünk, elszorult a szívünk. Tünde
így vall errõl:
Tünde: – A 10. stációnál angyalos magyar
címer látható egy táblán, mely hirdeti, hogy
magyar katolikusok állították 1912-ben.
Mint egy prófécia: „Megfosztják ruháitól” –
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visszhangzik fülünkben, s szívünk összeszo-
rul, hogy attól, akinek nem volt semmije
(földi értelemben), még az utolsó ruhadara-
bot is elveszik a hatalmasok, és sorsot vetnek
rá, hogy kié legyen. Nem is olyan messze, sem
idõben, sem térben (1920. Trianon), hazán-
kat is megfosztják…

A 15. állomás Jézus feltámadását állítja
elénk. Az elõzõ stációk megjelenítése so-
rán embernagyságú, bronz színû szobor-
csoportokat láthattunk. Ahogy Ferenc
atya elmondta, Jézus szenvedéstörténeté-
ben és kereszthalálában ott volt az emberi
közremûködés. Emberek játszottak szere-
pet mindebben. A feltámadás állomásán
viszont csak egy barlangnyílást és egy kör
alakú követ látunk a sírtól elhengeredve.
Nincs ember. Nincs emberi közremûkö-
dés. A feltámadás Isten mûve, természet-
feletti valóság. A mi örök életünk és feltá-
madásunk is Istenünk egyedüli kegyelme,
mely nem az emberi közremûködés, ha-
nem a teremtõ és megváltó Isten kegyel-
me!

Délután Szent Bernadett nyomába indul-
tunk. Ezen az úton Tünde kísér el minket:

Tünde: – A szállodák és kegytárgyboltok
sorából kiszabadulva a városka ama részébe
igyekszünk, ahol Bernadett lakott. Lehe-
tõségünk volt megnézni a börtönlakás kicsi,
dohos, áporodott puritánságát, mely szem-
besít bennünket a kiszolgáltatottság, mély-
szegénység máig létezõ valóságával. Láthat-
tuk az „apai házat”, melyet a plébános
bocsátott a család lakhatására, s azóta is a
Soubirous-k tulajdona. Itt õrzik Bernadett
bölcsõjét, gyerekágyát, de beléphetünk egy-
kori szobájába is, ahol ágya áll, igaz, üvegfal
mögé zárva, hogy óvják az „ereklyegyûjtõ”
kezektõl. Érdekességképpen megtudtuk,
hogy a kiállított keresztelési ruhácska Berna-
dett munkája, s azóta is abban keresztelik a
család gyermekeit. A Boly malomban régi

családi fotókat, a Szent által készített bar-
langmakettet, illetve a régi malomszerkezetet
is megcsodálhattuk.

A délutánt több társunk vízközelben töl-
tötte, a gyógyító forrás vizének közelében,
sõt ölelésében. Semegi Józsefné Mária hit-
oktatási szaktanácsadó testvérünk számol
be most ezen élményeirõl:

Mária: – Véletlenül derült ki számomra,
hogy a lourdes-i forrás vizében nemcsak re-
gisztrált betegek, hanem bárki, aki vágyik rá,
megmerítkezhet. Nagy várakozással álltam
be néhány zarándoktársammal a sorba. Kö-
zel egy óra elteltével lehetett bemenni a fürdõ
elõtti várakozóhelyre. Itt csöndben imádkoz-
va, elmélkedve készültünk. Egy kis idõ múl-
va négyesével, ötösével kezdték a várako-
zókat behívni, a helyi segítõk nagy szeretettel
és türelemmel irányítottak bennünket. Egy-

szer csak jött egy fiatal önkéntes hölgy és ve-
zette a rózsafüzér-imádságot. Latinul kezd-
te, majd franciául, s nagy meglepetésünkre és
örömünkre magyarul folytatta. Itt tapasztal-
tuk meg az egyház katolicitását, a soknyelvû,
a világ minden tájáról érkezett hívõk a saját
anyanyelvükön tudtak együtt imádkozni. A
várakozók között betegek és gyerekek is vol-
tak. Õket külön elõrevették, mégis türelem-
mel várták, hogy sorra kerüljenek.
Amikor mi következtünk, a fürdõ elõterébe
vezettek, ahonnan egyesével hívtak be arra a
helyre, ahol a ruháinkat levettük. Nagyon
kedves, türelmes önkéntesek segítettek, hogy
ott, ahol 5-6 ember van, mégis megteremtõd-
jön az a személyes tér, ahol elcsendesedve,
imádkozva lehet felkészülni a megmerítke-
zésre. Amikor a függöny mögé hívtak, egy se-
gítõ megkérdezte, milyen nyelven beszélek.
Mondtam, hogy magyarul és némileg néme-
tül. Jelezte, hogy õ ezeken a nyelveken nem
beszél, de megmutatta, hová tudom letenni a
ruháimat, majd egy nagy kék takaróval kö-
rülkerített, hogy le tudjam venni a ruháimat,
majd ezután beleburkolt. Így várakoztam
pár percig. Közben tapasztaltam, hogy mi-
lyen szeretettel segítenek a bent lévõ tolóko-
csis idõs asszonynak. Majd a fürdõrészbõl
hívtak, hogy én következem. Izgalommal,
várakozással léptem be. Annyit tudtam, hogy
a víz 12 fokos. Az itt lévõ három segítõ meg-
nyugtató, bátorító viselkedése erõt adott.
Ahogy beléptem, szemben egy nagyon kedves
Szûzanya-kép volt. Az önkéntesek is jelezték,
hogy arra fordulva imádkozzunk, és õk is
imádkoztak. Mielõtt a vízbe léptem, imád-
ságban a Szûzanyára bíztam a családom tag-
jait, a barátaimat és azokat, akik kérték,
hogy imádkozzunk értük. Majd a segítõk je-
lezték, hogy lépjek be a vízbe. Egyikük mö-
göttem hangosan imádkozott, a másik kettõ
megfogta a karomat és bemerítettek a forrás
vizébe. Amikor beleléptem, hidegnek tûnt, de
utána egyáltalán nem éreztem a vizet hideg-
nek. Ahogy kifelé jöttem, nagy örömet érez-
tem, mintha mindaz a gond, kérés, amit elõt-
te az imában elmondtam, megszûnt volna.
Könnyebbnek éreztem a szívem. Ahogy
visszatértem az öltözõrészbe, azon gondol-
kodtam, mivel fogok megtörölközni. Az ott
lévõ segítõ jelezte, hogy öltözzek fel. Nagy
meglepetésemre nem volt szükségem töröl-
közõre, szinte egyik pillanatról a másikra
megszáradtam. Ahogy visszavettem a ruhái-
mat, a segítõ izgatottan jelezte, hogy valami
pulóvert, vagy kabátot vegyek fel. Mivel nem
vagyok fázós, ezért a hátizsákomba tettem,
egész nap nem is volt rajtam, de a megnyug-
tatásukra felvettem. Nagy gonddal segítettek,
sõt, még be is gombolták a kabátomat. Ezek
után imával kísérve engedtek el. Kifelé menet
lehetõség volt egy szép Mária-szobor elõtt
imádkozni. Még ott voltak azok az önkénte-
sek, akik a rózsafüzért vezették, és idõrõl idõ-
re magyarul is elõimádkozták. Lourdes a
Szûzanya kórháza, ahol megtapasztaltam
Isten gyógyító erejét, az imádságba burkolt
segítõ szeretetet, egyházunk katolicitását.
Folytatjuk.

Kanyóné Somogyi Tünde hittanár,
Semegi Józsefné EHF-szaktanácsadó,

Varga László EHF-szaktanácsadó
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III. Antal János emlékedzõtábor
November 30-án, szombaton dr. Sükösd Tamás, Sárbogárd város polgármestere köszöntötte az Antal János tiszteletére harmadik al-
kalommal megrendezett karatetábor résztvevõit, és egyben megnyitotta a Sárszentmiklósi Általános Iskola tornatermében zajló ese-
ményt, ahol közel 40 éve a Sárbogárdi Karate Klub megkezdte pályafutását. Ugyanis 1981-ben indult a Németh testvérek karate-
iskolája, Varga László segédletével, a klubkönyvtárban.

A Sárbogárdi Nihon Karate Kyokai SE népes sereggel, közel 60
fõvel sorakozott fel ebben az évben, akik Németh Attila 6 danos
mester utasításait követve mutattak be különbözõ gyakorlatokat.
A tábor egyben nyílt edzés is volt, így a hozzátartozók és az érdek-
lõdõk ízelítõt kaphattak a sportág mozgáskultúrájáról. A rendez-
vény vendége volt Bruzsa Ferenc 7 danos mester, aki egykor
Sárszentmiklóson élt és hozzájárult a klub elindításához, illetve
Szûcs Tibor 6 danos JKA-mester is Gödöllõrõl, aki Bruzsa mes-
terrel együtt kezdte a harcmûvészet tanítását. Az edzõtábor Antal
János 9 danos mester, a magyar karate megalapítójának emléke
elõtti tisztelgésként került megrendezésre. Az eseményre gyer-
meke, ifj. Antal János 3 dan fokozatú mester is eljött.

A résztvevõk rendkívül fegyelmezetten hajtották végre a felada-
tokat. Az edzõtábor végén a leendõ feketeövesek gyakorlatokat
és töréstechnikákat mutattak be, és egyben sikeres vizsgát tettek.
1 dan fokozatot értek el: Erlich Róbert, Ódor Gergõ, Illés Árpád,
Pákolicz József és Fenyvesi Liliána, aki az egyesület elsõ lány fe-
kete övese! Továbbá a karate megalapítását segítõ és támogató
munkája elismeréseként Varga Lászlót tiszteletbeli 1 danos kara-
tékává avatták. Gratulálunk!
Ám ezzel még nem ért véget a történések sora, ugyanis Bruzsa Fe-
renc mestert 70. születésnapja alkalmából tortával köszöntötték.
A rendezvény a fekete övesekkel egy záró ebéddel ért véget.
A csapat szívesen lát mindenkit, akit érdekel a karate sportág és
csatlakozni szeretne az egyesülethez!
Köszönetet szeretnénk mondani ezúton is támogatóinknak: Sár-
bogárd Város Önkormányzata, Légió 2000 Biztonsági Szolgálat,

Bognár József (BB Truck) és családja, Erlich Róbert és családja,
Kelemen Béla (Kelpa Kft.), Etelvári Zoltán, Horváth Tibor
(Keszthely), Varga László, Németh Attila és családja, valamint a
Nihon Karate Kyokai SE tagjai.

Remélem, hogy maradandó élményt tudtunk nyújtani azok részé-
re, akik megtiszteltek bennünket részvételükkel.
OSS!

Németh Attila SE-elnök
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Advent idején több
a lakástûz

Vasárnap gyújtottuk meg az elsõ gyertyát az adventi koszorún.
Ezzel a gesztussal kezdetét vette az ünnepi készülõdés, a várako-
zás idõszaka. Egy kis odafigyeléssel elkerülhetjük, hogy ez a tûzol-
tókra várakozás idõszaka legyen.
Naponta átlagosan 15 lakástûzhöz riasztják a tûzoltókat. Télen ez
a szám a duplájára emelkedik, 45 percenként kigyullad egy lakás.
A lángok legtöbbször egy-két négyzetméteren pusztítanak, de na-
ponta két-három lakás lakhatatlanná válik a tûz miatt, holott ezek
a tragédiák könnyen megelõzhetõek lennének. Azért emelkedik
ilyenkor a lakástüzek száma, mert többet vagyunk otthon, több
elektromos eszközt használunk, többet fõzünk, hosszabb ideig
kell világítani, fûtünk, és szabadidõs tevékenységeink jelentõs ré-
szét is otthon végezzük. Ezek mind-mind növelik a lakástüzek
kialakulásának kockázatát.
Leggyakrabban a nyílt láng – gyertyák, mécsesek – használata
okoz lakástüzet. Olyan adventi koszorút válasszunk, vagy készít-
sünk, amelyiken a gyertya alatt tûzálló alátét van, így akkor sem
gyullad meg az asztalterítõ, ha a gyertya leég. Ha a koszorúnk nem
ilyen, inkább ne gyújtsuk meg rajta a gyertyákat. Mielõtt elhagy-
juk a helyiséget, ahol a koszorút elhelyeztük, fújjuk el a gyertyát.
A koszorú közelében ne legyen semmilyen éghetõ tárgy.
Közel egy éve egy adventi koszorú égve felejtett gyertyája okozott
lakástüzet Dégen. Advent elsõ vasárnapján a nappaliban meg-
gyújtott gyertya leégett, a koszorúalap pedig meggyulladt és a kö-
zelben lévõ berendezési tárgyak is lángra kaptak. A tüzet a lakók
akkor idõben észrevették és a tûzoltók segítsége nélkül sikerült
eloltaniuk.
– Szintén sok tüzet okoz az elektromos eszközök zárlata, a hálózat
túlterhelése. Fényfüzéreket csak megbízható helyen vásároljunk.
Ha az eszköz rendszeresen lecsapja a biztosítékot, ha a kábel, az
elosztó, a hosszabbító sérült, esetleg deformálódott, ne használ-
juk! Az elektromos eszközök vezetékei ne kerüljenek bútorok
lábai alá.
– A fûtési rendszer hibáira is számos tûz vezethetõ vissza. A fûtõ-
eszközöket évente egyszer tanácsos szakemberrel ellenõriztetni,
ha szükséges, kitisztíttatni. Ezek az eszközök lánggal égnek, vagy
hõt termelnek, meghibásodásukból lakástûz lehet.
– Gyakori, hogy a sütés és a fõzés vezet tûzhöz. Fõzés közben állít-
suk be a telefonunkon az idõzítõt, így biztos, hogy nem felejtjük a
tûzhelyen vagy a sütõben a készülõ ételt. Nem kell nagy tûz tragé-
diához, gyakran egy tûzhelyen felejtett edényben elfüstölt étel
okoz halálos füstmérgezést.
– A dohányzás még mindig az elõkelõ ötödik helyen szerepel. Ne
aludjunk el hamarabb, mint a cigaretta!
Idén eddig 236 lakástûzhöz riasztották a tûzoltókat Fejér megyé-
ben. Figyeljünk egymásra! Talán nem egy füstérzékelõ a legele-
gánsabb ajándék, azonban életet menthet.
Fotó: katasztrófavédelem

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

KEGYETLEN
TRÉFA

Gondatlan emberölés a megalapozott gyanú.
Egy férfi holttestét találták meg Nagylókon 2019. november
29-én a hajnali órákban.

A nyomozás eddigi adatai szerint három férfi egy nagylóki szóra-
kozóhelyen italozott, amikor a teraszon egy ittas, alvó férfire fi-
gyeltek fel. Hátára elõször egy felfordított széket raktak, mivel ezt
jó „tréfának” gondolták, egy szigetelõszalaggal szorosan a maga-
tehetetlen embert körbetekerték, majd magára hagyták a hideg-
ben. A sértett az éjszaka során próbálta magát kiszabadítani,
azonban az összekötözött székkel együtt felborult és a hideg kö-
vön kihûlt.
A 30, a 32 és a 37 éves nagylóki férfiakat a Fejér Megyei Rend-
õr-fõkapitányság nyomozói gondatlan emberölés vétsége miatt
gyanúsítottként hallgatták ki.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

KÉK
HÍREK
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Izzadós gyõzelemmel zártuk az õszi szezont,
holtversenyben az élen vagyunk

Esztergom-Baj–VAX KE Sárbogárd 24-30 (14-12)
Fejér–Komárom–Esztergom Megyei Férfi Fel-
nõtt Kézilabda-bajnokság, 9. forduló
Vezette: Rada K. – Puss H.
Esztergom–Baj: Horváth, Gergely T., Darvas
(kapusok), Mikó 7, Major 5, Kónya 5, Kovács I. 2,
Vicsai 5, Kade, Gergely A., Kovács K., Schmerl
Edzõ: Osvald Zsanett
Sárbogárd: Németh I. (kapus), Goldberger 6, Aranyos, Rehák
11, Horváth 5, Szabó J. Zs., Kaló 1, Németh II. 2, Holló 1, Zádori,
Pluhár 4
Kiállítások: 6, illetve 0 perc
Hétméteresek: 4/3, illetve 5/2
Felnõttcsapatunk szombaton este a sereghajtó Esztergom–Baj
otthonában vendégeskedett. Nem kezdtük jól a mérkõzést. A sok
hibának és az álmos tempónknak köszönhetõen az elsõ 20 perc-
ben fej fej mellett haladtunk az esztergomiakkal. Sõt az utolsó pár
percben elhibázott ziccereinknek köszönhetõen hátránnyal
vonulhattunk a szünetre pihenni.
A fordulás után az 5-1-es védekezésre váltás bejött és szép lassan
sikerült átvenni a találkozó irányítását. Támadójátékunk is össze-
állt, megtaláltuk a réseket az esztergomiak pajzsán. Az utolsó 15
percben pedig eldöntöttük a mérkõzés sorsát és megnyertük azt.
Nem játszottunk jól, de a mindennél fontosabb 2 pontot elhoztuk.
Rengeteg hiányzónk volt, amit az elsõ félidõben nagyon megérez-
tünk. A második félidõben már sikerült megmutatni egy-két pozi-
tív, ránk jellemzõ dolgot, ami elég volt a gyõzelemhez.
Nagyon szoros a bajnokság, az elsõ 4 csapatnak 13 pontja van,
köztük a VAX KE Sárbogárdnak is. Jó helyzetbõl várhatjuk a ta-
vaszi szezont, azonban kisebb szerencsével pontelõnyben is vár-
hatnánk a folytatást. Viszont elégedetlenek nem lehetünk, a nyár
folyamán ezt az eredményt valószínûleg aláírta volna a részünkrõl
mindenki.

A 9. forduló további eredményei:

Velence–Rácalmás 30-37, Kisbér–Komárom II. 38-27, Mór–
Cunder Kézisuli II. 37-24, Bicske–Martonvásár 21-34

Tabella

1. Kisbér KC 9 6 1 2 303 251 52 13

2. Martonvásári KSE 9 6 1 2 301 262 39 13

3. Móri KSC 9 6 1 2 284 250 34 13

4. VAX KE Sárbogárd 9 6 1 2 264 236 28 13

5. Cunder TU Kézisuli VK 9 5 1 3 258 241 17 11

6. Rácalmás SE 9 5 1 3 268 254 14 11

7. Velencei SE 9 4 0 5 255 250 5 8

8. Bicskei TC 9 3 0 6 198 245 -47 6

9. Komárom VSE II. 9 0 1 8 215 255 -40 1

10. Esztergom–Baj 9 0 1 8 214 316 -102 1

U12: Két vereség a hétvégén

A gyermekbajnokságban U12-es fiaink Simontornyán léptek pá-
lyára vasárnap. Az elõ mérkõzésen a Komló csapata ellen léptünk
pályára. Sajnos közel sem tudtuk azt a teljesítményt nyújtani, amit
az elmúlt játéknapon hoztunk. Így meglehetõsen könnyû ellenfél-
nek bizonyultunk a jó erõkbõl álló ellenfelünk számára. A máso-
dik meccsen a Simontornyával ütköztünk meg. A találkozó elején
jó arcunkat mutattuk és vezetni is tudtunk. Aztán ahogy ment az
idõ, az erõnk és a tûz is kezdett elfogyni. Egy tanulságos és jó han-
gulatú meccsen szenvedtünk vereséget. Sajnos meglátszik, hogy a
csarnok felújítása miatt az elmúlt két hétben csak heti 2 alkalom-
mal tudtunk edzeni és nem nagy pályán. Kizökkentünk kicsit a sa-
ját ritmusunkból, ami máris meglátszik a játékunkon. Ezen az
sem segített, hogy a csapat irányítója továbbra is sérüléssel
bajlódik. Azonban nem adjuk fel, megyünk tovább!

Komló–Sárbogárd 31-12, Simontornya–Sárbogárd 22-15

#sbghandball

Rehák Tamás

TÉRÍTÉSI DÍJAK
2019. december hónapban az alábbi idõpontokban

kerül sor a térítési díjak beszedésére

Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola:
December 10. (kedd) 7.45–16.30

Sárszentmiklósi Általános Iskola:
December 12. (csütörtök) 7.45–16.30

Sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium:
December 11. (szerda) 7.45–14.00

Szent István Általános Iskola:
December 13. (péntek) 7.45–9.00

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola:
December 13. (péntek) 9.15–10.15

Pótbefizetés:
2019. december 16-ától ügyfélfogadási idõben (hétfõn 8.00–
11.30-ig, szerdán 8.00–11.30-ig, 12.30–15.00-ig) a Sárbogárdi Pol-
gármesteri Hivatal fsz. 2. számú irodájában.

HIRDETMÉNY

Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkor-
mányzatának képviselõ-testülete a 2019. november 15-ei
ülésén elfogadta:

– a 28/2019. (XI. 28.) rendeletet a képviselõ-testület és
szervei szervezeti és mûködési szabályzatáról szóló 23/
2016. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról;

– a 29/2019. (XI. 28.) rendeletet az önkormányzat 2019. évi
költségvetésérõl szóló 7/2019. (II. 11.) önkormányzati ren-
delet módosításáról;

– a 30/2019. (XI. 28.) rendeletet a talajterhelési díjról szóló
51/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításá-
ról.

A rendeletek megtekinthetõk ügyfélfogadási idõben a
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal szervezési csoportjánál.

Dr. Venicz Anita jegyzõ
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GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása
06 30 440 5790

ÁLLATGONDOZÓT KERESÜNK
akár – részmunkaidõben is!

06 30 567 4845

Már ELEKTROMOS KERÉKPÁR is kapható
a SPURI KERÉKPÁRSZAKÜZLETBEN!

Sárbogárd, Ady E. út 213.
Telefon: 06 30 425 9736, 06 25 461 837.

Nyitva: keddtõl péntekig 9–17 óráig,
szombaton 9–13 óráig.

APRÓHIRDETÉSEK
Veszélyes fák kivágása, gallydarálás 06 (20) 437 4869

Redõnyös 06 (30) 966 8446

Kosaras autó bérelhetõ 16 méteres magasságig. 06 (20) 437 4869

Eladó 1442 m2-es, zártkerti ingatlan, külsõ szõlõben, a dunaújvárosi út
mellett. 2/3 szõlõ, kordonos, 1/3 gyümölcsös. Telefon: 06 (30) 520 5783

Sárbogárd belterületén építési telek eladó! 06 (20) 9270 985

Munkalehetõség! Bolti eladó munkatársat keresünk, sárbogárdi ajándék
boltunkba. További információ e-mailben: kardagabor@gmail.com

Jó minõségû otelló bor eladó 06 (30) 3398 958

KIEMELT
APRÓHIRDETÉSEK

a Hírház facebook-oldalán is!

TÉLEN A VÍZMÉRÕK
ELFAGYHATNAK!

Télen a vízmérõk, sõt a használaton kívüli házi vízvezetékek is

elfagyhatnak. Az ilyenkor elfolyó víz díját – a jogszabályok sze-

rint – Önnek, a felhasználónak kell megfizetnie.

Ennek elkerülésére kérjük, hogy:

– a vízmérõaknákat (vízmérõhelyeket) hõszigetelés szempont-

jából ellenõrizzék,

– a rosszul záródó, sérült, szabálytalan aknafedlapot cseréljék

ki, vagy gondoskodjanak megjavításukról.

– az üdülõ vagy „zártkerti” ingatlanok és a vízzel ellátott építési

(üres) telkek vízhálózatának víztelenítésérõl se feledkezze-

nek meg,

– víztelenítéskor a vízmérõ elõtti, utca felõli csapot (szelepet)

zárják el, a belsõ csapot hagyják nyitva, így a vízmérõbõl is el

tud távozni a víz.

Használaton kívüli ingatlanja vízmérõjének téli víztelenítését

megrendelés alapján, díjazás ellenében elvégezzük.

Kérjük, ezeket az ellenõrzéseket tartós fagyok után, enyhébb

idõszakokban ismételjék meg. Ha az ismételt ellenõrzés során

kiderül, hogy a vízmérõ, vagy a belsõ hálózat elfagyott, azonnal

zárja el a mérõ elõtti, közterület felõli csapot (ha ez lehetséges)

és haladéktalanul értesítse helyi fõgépészünket, vagy a

FEJÉRVÍZ ZRt. területileg illetékes ügyfélszolgálatát.

A fagyott mérõ cseréjének a díját a helyszínen, készpénzben,

elõre kell kifizetni, ára lakossági vízmérõ esetén átmérõtõl füg-

gõen 22.670 Ft, illetve 23.330 Ft. További költséget jelenthet

ilyenkor az elfolyó víz díjának összege, mely akár több-száz-

ezer forint is lehet.

További információért keressék helyi dolgozóinkat, vagy ügyfél-

szolgálatainkat:

Sárbogárdon és térségében a 80/919-004-es,

Szabadbattyánban és körzetében a 80/200-344-es telefon-

számon.

Készséggel állunk rendelkezésükre.

Elektronikus ügyintézés, további információ:
www.fejerviz.hu

FEJÉRVÍZ ZRt.

FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok
Víz- és Csatornamû

Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

Kemény fagyok jönnek,
majd hétvégére enyhül az idõ

Csütörtökön párásan, ködösen indul sokfelé a nap, majd nap-
közben többfelé számíthatunk hosszabb napos idõszakokra.
Északnyugaton élénk, néhol erõs lehet a délkeleti szél. A havas
északi, északkeleti tájakon -10 és -15 fok közé süllyedhet a hõ-
mérséklet hajnalra. Napközben -3, +5 fok között alakulnak a
maximumok.
Pénteken is számíthatunk napsütésre, de reggel továbbra is ta-
lálkozhatunk ködös tájakkal. A légmozgás nem lesz jelentõs.
Még mindig fagyos lesz a hajnal. Nappal a maximumok -1, +8
fok között alakulnak.
Szombaton sokfelé még fagyos lesz a reggel, köd és pára ismét
kialakulhat. Változóan felhõs–napos lesz az idõ, északnyuga-
ton estefelé egy-egy zápor sem kizárt. Napközben 2-11 fokot
mérhetünk. Vasárnap még ugyan ködös lehet a hajnal, kemény
fagyra azonban már nem kell készülni. Kora délután 3-10 fokos
maximumokat mérhetünk.
Forrás: idokep.hu
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