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ÜNNEP!
SÁRSZENTLÕRINC-UZD ÜNNEPE!
2007. JÚNIUS 30. - JÚLIUS 1.

Ez az ünnep akkor lesz a mienk, ha együtt készülünk rá, ha együtt veszünk
részt rajta, ha együtt, mindnyájan aratjuk le gyümölcseit!
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Múltunkból sarjad a jövõ
Emlékezés
Mint minden évben, most is megemlékeztünk az 1848. március tizenötödikei,
s az azt követõ eseményekrõl a Petõfiház elõtt. Az ünnepi mûsor szervezõinek
- Sebestyén Jánosné (Orova Zsuzsanna)
és Szüsz Judit tanítóknak nem volt

Önkormányzati hírek
Közmeghallgatáson
Uzdon és
Sárszentlõrincen
Demény Károly
polgármester úr ismertette a megjelentekkel az eltelt idõszak történéseit,
a költségvetést.
Mindkét községben kérték a felszólalók
az utak javítását. Mire az intézkedés
megtörtént volna, egy faluját szeretõ
uzdi fiatalember az említett útszakaszt
kijavította. Köszönet érte!
Mindkét helyen felháborítónak tartották
az utcai szemetelést. Ezúton is kérünk
mindenkit, ne csúfítsa otthonunkat,
hiszen nem felemelõ látvány az eldobott
cigarettacsikk, papír és még mi minden!
Az elhagyott, rendezetlen porták sem
nyújtanak felemelõ látványt. Megkezdõdött a lakatlan házak tulajdonosainak felkutatása, felszólítása.
Jelenleg nyolc közhasznú munkás
dolgozik a faluban. Tevékenységüket
Szoboszlai Zoltán segítségével a
polgármester irányítja, munkájuk a
következõkben valósult meg: segítettek
a nemrég megnyílt gazdabolt, a Kultúrház hátsó épületének felújításában,

A Sárszentlõrinci Polgárõrség felhívása
Tisztelt Sárszentlõrinciek és Uzdiak!
Egyesületünk immáron négy éve
mûködik, reméljük, hogy a tisztelt
lakosság megelégedésére. Tapasz-

könnyû dolguk, mivel sajnos csak alsó
tagozatos tanulók járnak iskolánkba.
Nagy szerencse, hogy a felsõbb
osztályokban tanulók is készségesen
vállalták a szereplést. Külön öröm
számunkra a Bonyhádi Evangélikus
Gimnáziummal jó kapcsolatunk, így
most is számíthattunk rájuk.
Sokan ünnepeltünk együtt ezen a szép
tavaszi napon.
A fiatalok mûsora után Demény Károly
polgármester mondott ünnepi beszédet,
majd Gyõrffy Gergely hegedûmûvész
adta elõ saját kompozícióját. A Petõfi
ház ünnepi díszbe öltözött, sok koszorút
helyeztek el az emlékezõk. Ünnepségünkön részt vett Tóth Ferenc,
országgyûlési képviselõ is.
Ezt követõen az evangélikus templomban Bakay Péter tartott ünnepi
istentiszteletet. Hegedûn játszottak:
Kitschke Sophie és Gyõrffy Gergely.
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Köszönet a szervezõknek, alsó és felsõ
tagozatos tanulóinknak, középiskolás,
fõiskolás diákoknak és Bognár Cecil
tanár úrnak segítõ munkájukért, aktív
részvételükért, Ónodi Szabolcs igazgató
úrnak az együttmûködésért.
Ez az összefogás is mutatja, hogy együtt,
egy akarattal szép dolgokat valósíthatunk meg.
Szüsz Jánosné / Horváth Ilona /

utóbbi májusban a nyugdíjasok és a
vöröskereszt „otthonává” lett. Tatarozták a takarékszövetkezet melletti üzlethelyiséget. Az orvosi lakással szemben
lévõ garázs lépcsõjéhez korlátot
készítettek.
Az ebédlõ és a tornaterem fûtéséhez
kazánházat alakítottak ki. A temetõben a
kapu elkészült. A falu egész területén,
temetõkben is nyírják a füvet, folyamatosan gyûjtik a hulladékot. Az iskolában
és az óvodában is õk végzik a
karbantartó munkákat. A falukép szebbé
tétele érdekében az elszáradt rózsák
helyett 150 darab rózsatõt ültettek, s
gondozzák azokat.
Ha valakinek észrevétele, kérése van,
jelezze a polgármester úrnál, vagy
Szoboszlai Zoltánnál.
A képviselõ testület minden hónap 4.
hétfõjén 17 órakor tartja üléseit, melyre
minden érdeklõdõt szeretettel várunk. A
hírdetõ táblán is olvashatják az ülések
idõpontját és témáját.
Az ülések témája:
május - A gyermekjóléti szolgálat
beszámolója
a Paksi Rendõrkapitányság tájékoztatója
a Nagydorogi- rendõrõrs beszámolója

június: Beszámoló a társulásokról
Örömhír:
Az önkormányzat pályázatot nyújtott be
a Petõfi Emlékház felújításra a Nemzeti
Kulturális Alap Igazgatóságához.
A Mûemléki és Régészeti Szakmai
Kollégium 2007. március 30-i ülésén
döntöttek a pályázatról és 1 800 000 Ft ot ad erre a célra. Az önrész 800 000 Ft.
Így 2 millió 600 ezer forint áll rendelkezésünkre a PETÕFI EMLÉKHÁZ
(tetõzet, falak, ablakok) felújítására.
Kulturális, és sport rendezvényeink:
Május 1-én majális a helyi vöröskereszt
szervezésében.
Május 5. szombat kirándulás a Nagyszederfához, Lázár Ervin születését
ünnepeltük.
Május 6-án az istentisztelet után emlékeztünk Balassa János születésének
évfordulójáról szülõházánál, a parókia
épülete elõtt.
Május 7-én anyák napi ünnepség a
Kultúrházban / az alsó tagozatos tanulók
ünnepi mûsora/.
Június 4-én az összefogás napja
Trianonra emlékezve.

talatunk, hogy legjobb igyekezetünk
ellenére az Önök segítsége nélkül
munkánk nem lehet eredményes. Ezért
kérjük az Önök segítségét, hogy
településünk élhetõ legyen, a közrend és
közbiztonság állapota megelégedésre
szolgáljon.

Terveink szerint e felhívással ráirányítanánk a figyelmet a gyakran elõforduló
problémákra és azok kezelésének
lehetõségeire. Ebben számítunk az Önök
segítésére.
Segítsen, tegyen, hogy segíthessünk!

Szüsz Jánosné

Csonka József
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Borverseny
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élõkhöz, ahonnan tizenegy vendég
érkezett.
A nagydorogiak magukkal hozták
Igazfalváról érkezõ vendégeiket, köztük
Nagy János tanító urat, akinek írásai
rendszeresen megjelennek újságunkban,
s nem utolsó sorban a sárszentlõrinciek
és uzdiak is szép számmal érkezetek.
Százötvenen ültek a szépen megterített
asztalokhoz.
Demény Károly polgármester úr
köszöntötte a vendégeket, majd a
borbírák értékelése után a szõlõsgazdák
átvették a megérdemelt díjakat.

János, id. Gyõri János, Török Sándor,
Fõfai József, Dévényi János, Somogyi
István, Szabó János, Kövecses Tamás,
Meilinger Jánosné, Kiss Gábor.
Temerinbõl: Dr. Dujmovics László,
Dujmovics Csaba, Szabó László, Varga
Somogyi Attila, Horváth László.
Bronz éremmel díjazottak: 2 bronz: Gõsi
László, Szüsz János, Dévényi János.
1 bronz: id. Gyõri János, Kiss Gábor,
Török Sándor, Gergely Csaba, Szabó
Gábor, Fõfai József, Gerzsei József,
Csupor József, Demény Károly.
Temerinbõl: Kabács János.

Aranyérmes bortermelõk: 2 arany:
Török Sándor, Dévényi János, Gerzsei
József
1 arany: Gõsi László, ifj. Gyõri János,
Gergely Csaba, Fõfai József, Demény
Károly.
Temerínbõl: Nagy Ernõ, dr. Dujmovics
László, Majoros István, Paska Oszkár.
Ezüst érmet kaptak: 2 ezüst érmet:
Drinóczi János, Gerzsei József
1 ezüst érmet: Gõsi József, Meilinger

A díjak átvétele után koccintottak arra,
hogy az idei termés is legalább ilyen jó
legyen.
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik munkájukkal hozzájárultak a
borverseny, s az azt követõ est sikeréhez.
Külön köszönet Szüsz Jánosnak, a finom
pörkölt fõzõjének.

Sárszentlõrincen jártam, jó bort ittam

be. Keressék fel Petõfi Sándor sírhelyét
Fehéregyházán, Segesvár alatt.
Székelykeresztúron töltötte utolsó
éjszakáját. Ott található Petõfi „körtefája”, amelyhez kötötte a lovát. A fa még
áll, csak kiszáradt. Kis léckerítéssel
kötötték ki, hogy ki ne dõljön, s
valamilyen zöldnövényt futtattak fel rá,
hogy élõnek tûnjön.
A körtefa kiszáradt, de Petõfi Sándor
mindenkor élni fog emlékezetünkben és
szívünkben.”
Igazfalva, 2007.05.03.

Községünkben hagyomány a borverseny, amit ebben az évben március
16-án rendeztünk meg.
A sárszentlõrinci szõlõsgazdák mellett
nagydorogiak, temeriniek is részt vettek
a nemes italok vetélkedõjén.
A borokat nemzetközi borbírák
minõsítették fajták szerint. A bíráló
bizottság elnöke: Mecseki János
Bonyhádi Hegyközség Elnöke volt,
tagjai: Kocsis György Kölesdrõl,
Kabács János, dr. Dujnovics László,
Paska Oszkár, Horváth László
mindannyian a Temerini Szõlész Borász Egyesület tagjai.

A 72 borminta közül 50 érmes lett: 15
arany, 20 ezüst és 15 bronz érmet kapott.
A sárszentlõrinci borok legtöbbje vegyes
fehér: Schardonnay, Bianca, Cserszegi
fûszeres, Apácák sava, Olasz rizling
volt, a vörös borok: Kékfrankos, Merlot,
Vegyes vörös, Zweigelt, Cabernet,
Sauvignon is érmeket kaptak.
Különleges borokat hoztak Temerinbõl:
Fehér alma, Pannonia, Gamay, Vranac,
Bácska, s a nálunk is ismert Olasz-,
illetve Korai rizling.
Este a Kultúrház nagytermében szépen
megterített asztalok várták, no meg
finom pörkölt illat csalogatta az érkezõket.
A falu lakói közül több családot baráti
szálak kötnek a vajdasági Temerinben

/Részletek Nagy János igazfalvi tanító
levelébõl./
„A telet átugrottuk. A hosszú meleg
tavasz arra késztetett, hogy fogjak
„négyökröt” járomba, és induljak el
felkeresni Petõfi Sándor gyermek- és
iskoláskori helyeit, településeit.
Nagydorog egyházközsége tisztelettel
meghívta Igazfalva egyházközségét
közös imára és a meglévõ kapcsolatok
elmélyítésére. A meghívásnak eleget is

tettünk. Kellemes meglepetés ért
bennünket. Március 16-án Sárszentlõrincen részt vehettünk a borversenyen,
a díjak kiosztásán és a közös vacsorán.
Megkóstoltuk az ottani kitûnõ, nemes
ízû borokat. A felújított mûvelõdési ház
tele volt versenyzõkkel és hozzátartozóikkal. Kitûnõ hangulat mellett
értékelték a versenyre behozott borokat.
Közösségtartó hangulat uralkodott....
Meghívom Sárszentlõrinc lakóit Erdély-

Horváth Ilona
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Interjú Sárszentlõrinc új jegyzõjével
2007. január 1-tõl új jegyzõje van
falunknak, Oláhné dr. Szeremlei
Erzsébet személyében, aki Sárszentlõrincen kívül Nagydorogon és Bikácson is ellátja a jegyzõi feladatokat.
Kevesen ismerjük, ezért pár kérdés
erejéig szeretném õt bemutatni.

Gimnáziumban szereztem, aztán a
szegedi Juhász Gyula Tanárképzõben
végeztem magyar-történelem szakon,
majd a Szegedi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi karán.
- Hol lakik, honnan jár ide hozzánk?
Négy éve Nagydorogon lakok, onnan
járok át ide.
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A hétköznapokon hatkor kelek,
elkészítem a reggelit, elindítom a
gyerekeket. Fél nyolckor kezdõdik a
munkaidõm, ebédelni hazamegyek, 4ig, vagy 8-ig dolgozok, mikor meddig
tart.
Munka után egy kis háztartás, gyerekek,
játék, meseolvasás, beszélgetés.
Olvasni csak álmatlan éjszakákon tudok,
bár nagyon szeretek.
Hétvégén a virágaimat ápolgatom.

- Hogy tetszik a mi kis falunk? Volt már
alkalma körbenézni?
Körbenéztem, nagyon szép kis falu,
- Mióta dolgozik ebben a munkakör- fõleg a bevezetõ résztõl a templomig.
Szép zöld, virágos, igazán nagyon szép.
ben?
Három éve dolgozom jegyzõként, elõtte Sajnos vannak nagyon elhanyagolt
részek, ezt szomorúan láttam.
ügyvédnél dolgoztam és tanár voltam.
Gyerekkoromban a nagyszüleim
- Szereti a munkáját?
mesélték, hogy itt jómódú és igényes
Igen.
emberek laknak, ez mára úgy tûnik,
hogy megváltozott. Persze ez nem csak
- Mennyi szabadideje van?
Gyakorlatilag semennyi. Gyakran a hét az itt élõk hibája, de gyökeres a változás.
öt napjából háromszor este nyolckor
- Vannak-e tervei, elképzelései a falura
érek haza, a többi napokon négyig
vonatkozólag?
dolgozom.
Egyelõre a terep felderítésén fáradozom,
- Mit csinál szívesen a szabadidejében? keresem a lehetõségeket, hogy
biztosítható legyen a közeljövõben is
A gyerekeimet szeretgetem.
- Hol töltötte a gyermekkorát?
legalább
a kötelezõ önkormányzati
Itt a környéken, Pálfán és Kajdacson. - Meséljen, kérem a családjáról.
feladatok
ellátása.
Anyukám nõvére Uzdon lakott, sokat A férjem vállalkozó, két gyermekem
nyaraltam nála, ezért ismerõs vagyok a van, a nagylányom 13 éves, a kisfiam 6 - Köszönöm szépen, további jó munkát
környéken.
kívánok!
éves.
- Mikor vannak a fogadóórái?
Keddi napokon egész nap.

- Hol végezte az iskolákat?
- Szeret fõzni? Hogy telnek a napjai?
Az érettségit a gyönki Tolnai Lajos Szeretek is, muszáj is, állítólag tudok is.

Bocsorné Szigeti Ágnes

„Színek, tájak, s a múló pillanat seit, színeit. Gyakran lehetõsége van az saját tapasztalataiból tanulva járta útját.

képeiden
mindig velünk marad.”
Családias hangulatban nyitotta meg
április 11-én, a költészet napján Demény
Károly polgármester Bosnyák Mária
amatõr festõ kiállítását a Kultúrházban.
Kitschke Sophie gyönyörû hegedûjátékát hallgatva a képek szinte életre
keltek.
Marika nyugdíjas pedagógus, s mindig
szeretett rajzolni, megjeleníteni a
természetet, annak csodáit. Délelõttönként az erdõt járja, figyeli a táj rezdüléKomárominé Iker Margit nagydorogi
tanítónõ elsõ osztályos tanítványaival és
néhány szülõvel ellátogatott Sárszentlõrincre. A gyerekek lovas kocsin
utaztak, ami nagyon tetszett nekik.
Renkecz József nyugalmazott iskolaigazgató bemutatta a vendégeknek a
Petõfi házat, majd megnézték Molnárné

ott élõ állatokat is „lefényképezni”, majd Fõként a tavasz és a tél jelenik meg
otthon megörökítí festményein ezeket a festményein, s néhány csendélete is van.
szép pillanatokat. Teljesen önállóan, Elmondta, hogy a telet nem szereti, azért
festi meg. Néhányan furcsán néztünk, de
minden tisztázódott, ugyanis ahogy õ
mondta: festményein a telet szebbnek
ábrázolja, mint amilyen a valóságban.
A látogatók, felnõttek és gyerekek
egyaránt elismeréssel szóltak alkotásairól.
Alkotó munkájához minden jót kívánunk, s köszönjük, hogy képeivel
örömet szerzett nekünk.
Szüsz Jánosné

Bosnyák Mária festményeit a Kultúrházban. Ezután kikocsikáztak a Nagyszederfához, s az uzdi kulcsos háznál
töltötték a délutánt.
Szüsz Jánosné
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Trianon 1920. június 4.
A magyar történelem bõvelkedik
gyásznapokban. Az egyik legnagyobb
gyásznapunk Trianon, de ennél is
nagyobb gyászunk 2004. december 5. A
sorba harmadikként a mai magyar
valóság, mindennapjaink illeszkednek.
Ezekkel a gondolatokkal nyitotta meg
Demény Károly polgármester azt a
családias megemlékezést, amit Váli
Ferenc szervezett és rendezett meg az
Önkormányzat tanácskozótermében
június 4-én. Az egyik elõadó Bocskorás
Bertalan református lelkész személyes
emlékeit elevenítette fel felvidéki
gyermekkoráról, a huszadik századi
szocialista diaszpóráról, ahol az

Sárszentlõrinci Hírek
emberek még saját nevüket sem
tarthatták meg, a Nagy névbõl
„Nagyova”, Kovácsból „Kovacsova”
lett. L. Németh Erzsébet a Magyarok
Világszövetségének alelnöke fájó
szívvel beszélt 2004. december 5-rõl,
amikor Trianont is felülmúlva tagadta
meg - vezényszóra - egyik magyar a
másikat. Saját versében meghatóan így
ír errõl 2004. december 5. után címû
versében:
Testvér ne hidd, hogy a kezed
Elengedte a nemzeted.
Csak megriadt, csak megrekedt
Napját takarják fellegek.
Hazug szó, álnok intrika
A pöffeszkedõ pénz szava
Túlharsogta a szív szavát,
Milliók fájó sóhaját.
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De nem kell hozzá sok idõ,
Egybeforr, újra összenõ
Lélekben mindig egy marad
Szûzpalást védelme alatt
Ami egynek teremtetett,
Egy nyelven mondja nevedet
Te szép, te szent, szilárd Haza!
Istenünk fején a korona!
Demény Károly gitárzenével színesítette a visszaemlékezést. Ezt követõen
élénk beszélgetés kezdõdött, majd a
fiatalok segítségével koszorút helyeztünk el a világháborús emlékmûvön, s
együtt énekeltük a magyar és a székely
himnuszt.
Szerk.

segítséget, szervezést szívesen
fogadunk.
Kérem a jelentkezõket, hogy 2007.
július 20-ig keressék fel bármelyik
é n S á r s z e n t l õ r i n c k ü l d ö t t s é g e képviselõt, alpolgármester asszonyt, a
Szentlõrinckátán vesz részt a „Lõrinc” Polgármesteri Hivatal dolgozóit, vagy a
nevû települések találkozóján./
polgármestert.
Ezúton kérünk minden tettrekész,
szervezõképes fiatalt és még fiatalabbat,
Demény Károly
hogy segítsenek a rendezvény
polgármester
lebonyolításában. Bármilyen ötletet,

SIÓ-KUPA 2007.
SÁRSZENTLÕRINC
A képviselõ testület.ebben az évben is
jelentõs összeggel járul hozzá a már
hagyományos Sió-kupa megrendezéséhez. Szándékaink szerint az idén a
hangsúlyt a sporttevékenységre
fordítanánk. A megrendezés várható
idõpontja augusztus 12. /Augusztus 11-

Jobbra tarts
az új szabály
Legalábbis a falu déli bejárójánál. A
Közút KHT és a Sárszentlõrinci
Önkormányzat közös
munkájával
elkészült a falu végén a közlekedést

Tavaszi májtisztító kúra
Hozzávalók:100g magnézium szulfát
(keserûsó) + 8dl víz
1,5dl extra szûz olívaolaj,2db grapefruit.
4 felé osztjuk a 100g keserûsót,
mindegyik adagot feloldjuk 2 dl vízben.
A 2 db grapefruitot kicsavarjuk, és a
levüket összekeverjük az olívaolajjal.
A kúra:
A délelõtt folyamán még ehetünk
valamilyen könnyû ételt (gyümölcs,
vagy zöldség), és ihatunk még, amit
akarunk (alkoholon kívül).
12 órától nem szabad sem enni, sem inni.
14 órakor megisszuk az elsõ adag
keserûsós oldatot.

szabályozó sziget. A „Hétház”
bejáratánál a Közút KHT víznyelõt
létesített, a csapadékvíz ezután már nem
fog hatalmas tócsában megállni, hanem
az út alatt átfolyik egy szikkasztó
árokba. A forgalom elõl elzárt területet
térburkoló kõvel láttuk el, ezt a szigetet
szabályosan jobbról kerülhetjük meg,

minimálisra csökkentve ezzel az eddig
fennálló balesetveszélyt. Köszönjük a
Közút KHT vezetõinek és dolgozóinak
pozitív hozzáállását, azt hiszem az
együttmûködés példaértékû.

16 órakor megisszuk a második adag
keserûsós oldatot.
18 órakor megisszuk a harmadik adag
keserûsós oldatot.
20 órakor megisszuk a negyedik adag
keserûsós oldatot.
22 órakor megisszuk a grapefruitok és az
olívaolaj keverékét, majd egybõl
lefekszünk, (minimum 5 órán keresztül
nem szabad felkelni), hogy az olaj
eljusson mindenhová a szervezetben!
A kúra hatása:
Kb. 15-16 órától nagyon gyakori
székelési ingerünk lesz, lassan minden
salakanyag el fog távozni belõlünk,
estére már szinte víz tisztaságú lesz a
széklet.
Az éjszakai pihenés után, másnap reggel
bõséges székletre lehet számítani, ami

tele lesz sok-sok apró golyóval, kõvel,
melyek a májból és az epébõl ürülnek ki.
Ezek fõleg kitinkövek, az elhalt férgek
maradványai.A köveken kívül eltávoznak a bélfalakról az évtizedes salakanyag lerakódások, méreganyagok is.

Demény Károly
polgármester

A májtisztítás után érdemes néhány
napig léböjtöt tartani, vagy könnyû
ételeket enni (zöldség és gyümölcs).
A kúra után sokkal könnyebben érzi
magát az ember, testileg megtisztul.
Aki még soha nem csinálta ezt a kúrát,
annak érdemes 3 hónapig havonta
egyszer megcsinálni, aztán már
elegendõ évente egy alkalommal.
Bánfi Zsuzsanna
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ISKOLAI HÍREK
Iskolánkban az elmúlt idõszakban is
munkatervünknek megfelelõen szervezõdtek a programok.
Az idei tanévben határoztuk el, hogy
minden hónap utolsó péntek délutánjára
közös foglalkozásokat szervezünk
tanulóinkkal, a szülõkkel. Ennek
keretében a közelmúltban filmvetítés,
hulladékgyûjtés, gyalogtúra volt a
program.
Nevelési és anyagi szempontokból is
nagyon sikeres volt a hulladékgyûjtés.

Kis csapatunk nagy lelkesedéssel
gyûjtötte össze a faluban még fellelhetõ
papír és fémhulladékot.
A gyerekek és a segítséget nyújtó szülõk
(Egyedné Szeip Mónika, Kõhalmi
József, önkormányzati dolgozók
Csurán András és Orsolya József) az
iskola dolgozóinak közremûködésével
111. 000 Ft-nyi hulladékot gyûjtöttek.
Köszönet a gyerekek és felnõttek
munkájáért, köszönet az Önkormányzat
segítségéért, köszönet Kovács Andrásnak, aki nagyapaként 5.000 Ft-tal,

D r i n ó c z i Ti b o r s z ü l õ n e k , a k i
2.000 Ft-tal egészítette ki a fenti
összeget.
A hulladékért kapott pénzbõl és az
önkormányzat által eddig táborozásra
fordított összegbõl egynapos kirándulást
szerveztünk június 8-án Visegrádra,
mely minden tanulónk számára
ingyenes volt. A kiránduláson vendégeink voltak azok a szülõk is akik
különösen sokat segítettek az iskolai
programok megszervezésében, lebonyolításában.
A Föld Világnapja alkalmából gyalogoltunk ki tanulóinkkal az Új-hegyre,
ahol Szüsz János, kolléganõnk édesapja
látott vendégül bennünket. Köszönet a
vendéglátásért, a finom ebédért!
Összevont szülõi értekezleten tájékoztattuk a szülõket a tavalyi tanévben, a
4. osztályban végzett országos tanulmányi felmérés eredményeirõl, a tanév végi
programokról.
Vendégünk volt Demény Károly polgármester, aki az Önkormányzat iskolával
kapcsolatos távlati terveit ismertette.
Megérkeztek a Tolna Megyei Közoktatásfejlesztési Közalapítvány pályázatán
elnyert pénzbõl vásárolt tornaszereink.
Diákjaink nagy örömmel vették használatba az új ugrószekrényt, gimnasztikai
labdákat, focikat.
Április 25-én, 26-án íratták be szüleik a
leendõ 1. osztályosokat. Tizennégy
szülõ gondolja úgy, hogy továbbra is
létjogosultsága van iskolánknak, hogy
megfelelõ nevelésben, oktatásban
részesül gyermekük.
Köszönjük a bizalmat, igyekszünk
rászolgálni!

Az országos tanulmányi mérés eredményei is azt igazolják, hogy a szülõk
bizalma nem alaptalan. A mért anyanyelvi és matematikai készségek nagy
részében az országos átlag felett, vagy
annak megfelelõen teljesítettek tanulóink. Fejlesztenünk, felzárkóztatnunk
gyermekeink logikai gondolkodási
készségeit kell.
A tanév hátralévõ részében is sok
feladat, program vár a gyerekekre,
felnõttekre egyaránt. Május 5-én Pálfán
Csurán Brigitta 1. osztályos és Nyerges
Imre 4. osztályos tanuló képviselte
iskolánkat a Lázár Ervin mesemondó
versenyen. Mindketten 3. helyezést
értek el.
Szeretettel vártuk május 8-án 17 órára a
Mûvelõdési Házba az édesanyákat és
nagymamákat, ahol irodalmi összeállítással köszöntöttük õket anyák napja
alkalmából.
Május 25-én akadályversenyre vártuk a
környékbeli kisiskolásokat.
A Zsivora György Népfõiskolai
Alapítvány az óvoda és az iskola idén
közösen szervezte meg a gyermeknapot.
Program, teendõ tehát volt még bõven
tanév végéig! Mindezek mellett természetesen tanulni, tanítani is kellett,
hiszen jöttek a dolgozatok, felmérések,
az év végi megmérettetés!
A 2006/2007. tanév június 15-én 17,00
órakor kezdõdõ tanévzáró ünepéllyel ér
véget. Köszönöm kollégáim, tanulóink,
a szülõk és mindazok munkáját akik
segítettek, hogy eredményes tanévet
zárhassunk.
Biererné Lacza Mária
tagintézmény-vezetõ

Árpád nagyfejedelem emlékezete
„decretum…Ugros eliminandos esse”,
mintha csak ma írták volna, pedig több
mint 1100 éves Lajos király ezen
rendelete, melyben a Magyar Birodalom
elleni háború célját megfogalmazza:
„rendeljük, hogy a Magyarok kiírtassanak”, szól a magyar fordítás. A
szavakat tett követte, és 907- ben óriási
német sereg indult meg hazánk felé. Az
ellenség a Duna mindkét partján és a
Dunán is támadott. Pozsonyig
akadálytalanul vonulhattak, itt azonban
az Árpád nagyfejedelem vezette magyar
sereg megálljt parancsolt nekik. Egymás
után semmisítették meg a három nyugati
seregtestet, majd a maradékot az Ennsig
ûzték vissza. Világraszóló volt a diadal,
mely után több mint száz évig idegen
katona nem lépett magyar földre.

Feltehetõen az ütközetben esett el Árpád
nagyfejedelem három fia, Tarhos, Üllõ
és Jutas is. Maga a nagyfejedelem is
súlyosan megsebesült, rövidesen meg is
halt. Gondoljunk bele, a pozsonyi csata
idején Árpád nagyfejedelem 67 éves volt
és maga vezette a magyar sereget! Van
olyan történész, aki szerint ez a diadal a
Kárpát- Haza valódi születésnapja.

akadálytalanul garázdálkodhat. Nincs
szükség munkásra, orvosra, tanítóra és
gyermekekre végképp. Nincs szükség
gondolkodó emberekre. A liberális
eszme nagy szószólói idegen vallások és
népek feltétlen tiszteletét és szeretetét
várják el tõlünk, miközben a halálra ítélt
magyarság helyét kínai és közel-keleti
bevándorlókkal kívánják feltölteni.
Nem lehet tovább hátrálni, a szó már
kevés, tenni kell. Nincs jobb és baloldal,
csak élet és halál. Válasszuk az életet! S
hogy mit lehet tenni? Erre csak egy rossz
válasz van, az hogy semmit.

1100 éve zajlott a pozsonyi csata, 1100
éve halt meg Árpád, a szakrális nagyfejedelem, s emlékezés helyett a hálás
utókor egyes génmanipulált egyedei
egyik legrégebbi nemzeti jelképünk, az
Árpád-sávos lobogó betiltását követeli. Emlékezzünk Árpád nagyfejedelemre és
Népírtás folyik ma Magyarországon, vitéz õseinkre, Hazánkat köszönhetjük
egy nemzetidegen zsoldban álló nekik!
Váli Ferenc
maroknyi „üzletember- politikus”
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BESZÁMOLÓ
a Puszták Népe uzdi Népfõiskola 17. tanévének munkájáról
Valamikor, ha szûkebb hazánkban
felmerült Uzd neve, a tájékozottabbak
eszébe „A négyökrös szekér” ill. a TVállomás jutott. Manapság az idelátogató
vendégek némelyike már arról is tud,
hogy 1990 óta, Tolna megyében
legelõször itt indult népfõiskola 25-30
fõvel.
Csepregi Béla tiszteletes úr biztatására
fogtunk hozzá ehhez a rendkívül fontos
és páratlan közmûvelõdési lehetõséghez.
A 2006/2007-es tanévben a következõ
célokat tûztük magunk elé:
- Folytatni töretlenül a hagyományok
ápolására és teremtésére népfõiskolai
tevékenységet;
- Foglalkozzunk a társadalmat érintõ
eseményekkel, irodalmi és történelmi
évfordulókkal;
- Szerepet vállalunk az állampolgári élet
kiteljesítésében;
- Nemzeti értékeink gyarapítását
folytatjuk;
- Népfõiskolai kapcsolatainkat tovább
szélesítjük;
- Pedagógiai segítséget nyújtunk az Ifjú
Tudorok nevelésében, képzésében,
diplomadolgozatok elõkészítésében.
Alkalmaink látogatottságáról az alábbi
számadatok tanúskodnak:
Alkalom:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Jelenlévõk száma:
12 fõ
20 fõ
11 fõ
17 fõ
17 fõ
13 fõ
17 fõ
8 fõ
14 fõ
11 fõ
14 fõ
14 fõ

ERÕPRÓBA
Általános iskolánk akadályversenyre
hívta a környék alsó tagozatos tanulóit.
Minden iskola nyolc fõvel indulhatott,
osztályonként egy fiú és egy lány alkotta
a csapatot.
Az erõpróba feladatai az alsó tagozatos
testnevelés tananyagára épültek,
amelyeket a helyi tanítók állítottak
össze: futás, kislabdadobás, távolugrás,
és egy összetett akadálypálya leküzdése

13.
10 fõ
14.
14 fõ
15.
12 fõ
Összesen megjelent:
197 fõ 13 fõ/alkalom.
Véleményem szerint a nagypolitikai
visszásságok éreztették hatásukat az
érdeklõdés hanyatlásában.
Örömteli tapasztalatom az, hogy a
hallgatók aktívak minden állampolgári
együttléten, kezdeményezõk, õszinték
és határozottak véleményük kinyilvánításában.
- A köz javára végzett munka ez évben
is megvalósult. A Petõfi Emlékház
részére „régi gyermekjátékokat”
készítettek és hoztak a hallgatók,
melyeket el is helyeztünk a 3. szoba
tárolóiba. Segítettek a Fördõs-kúria
gyûjteményeinek gazdagításában.
Zászlókkal, virágadományokkal
segítették elõ az „élõ múzeum”
megvalósítását.
- Igen jó, hogy ez a civil szervezõdésünk 17. éve létezik minden társadalmi
kínokat és bajokat, acsarkodásokat,
gáncsoskodásokat megcáfolandó. Jó az
is felettébb, hogy a hallgatóság többféle
politikai szimpatizánsokból összeállva
is együtt tud mûvelõdni, dolgozni!
Immáron van és 17 éve létezik egy
tettenérhetõ, stabil KÖZÖSSÉG!
- Gyûjteményeink dokumentációs
anyagát most már kiegészíti a 17 év
népfõiskolájának bizonyítéka.
280 fõs településen mindenképpen
missziós munka ez a vállalkozásunk,
Tolna megyei kezdeményezésünk.
Még valami fontos, a fentiekhez fûzve:
mindezt pedig tettük jelentõsebb
anyagi áldozatok, megerõltetõ
támogatások nélkül.
Életünk a nagy elõdök bölcs intelmével: „Tanulni az emberi életkor

tette próbára a lelkesen küzdõ
gyermekek ügyességét, kitartását.
A versenyszámokat Biri Imre a Teleház
munkatársa, versenybíró értékelte,
felügyelte nagy odafigyeléssel.
Köszönjük munkáját.
Nagy küzdelemben elsõ helyezést ért el
Nagydorog csapata, második Sárszentlõrinc, harmadik helyen Pálfa
versenyzõi végeztek.
Mindenki
helyezésének megfelelõ
érmet kapott, s egy emléklapot.

legvégsõ határáig” - Grundwig, és
„A népfõiskola célja: Jobb hazafit, jobb
embert és jobb polgárt!”- Móricz
Zsigmond.
Tanultuk a legnehezebb tudományt:
Méltóképpen venni búcsút hallgató
társaktól, emléküket, példájukat
jószívvel õrizni és továbbadni.
Igyekeztünk hasznos javaslatokat adni
az önkormányzatunknak. Továbbra is
élvezzük támogatását, segítségadását
környezetünk rendben tartását illetõen.
Kidolgoztuk és továbbadtuk a környékünk nevezetességeinek elérhetõségét.
(Pálfa, Felsõ- és Alsórácegres, Sárszentlõrinc, Uzd, Alsópél, Borjád,
Kajdacs, Kölesd látványosságait
jelezve.)
Úgy véljük, kellõen elõkészítettük
hallgatóinkban a nagy események
fogadását, ünnepelését: Sárszentlõrinc
létesülése, Bárány György munkássága, Petõfi Emlékhelyek Nemzetközi
Találkozója (09. 15.). Érdeklõdést
keltettünk a kiadványok iránt és az
alkalmak egyszeri és különleges
voltára.
- Másutt a Népfõiskola 6-8-10 alkalomból áll, nálunk 15-ször jöttünk össze
október 1. március 31-ig. Példánk követésre talált több településen: Bikács,
Gyönk.
Beszámolóm záró gondolata a régi: A
legszebb kulturális „munka” sem lesz
teljes, ha nélkülözni kell a településnek
a népfõiskolát!
Sárszentlõrinc-Uzd, 2007. május 4.
Renkecz József
nf. vezetõ

A tanulókat és kísérõiket szendviccsel,
üdítõvel vendégeltük meg.
Köszönjük dr. Ézsiné Mester Erzsébet
segítségét, aki nem elõször vállal
munkát gyermekeinkért az iskolánkban.
Az ERÕPRÓBA akadályversenyt a
jövõben is meghirdetjük.
Szerk.
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NAPPALI SZOCIÁLIS ELLÁTÁS
Településünkön a Nappali Szociális
Ellátás ismertebb nevén az Idõsek
Klubja 2006. február 6-án indult útjára a
Zsivora György Népfõiskolai
Alapítvány mûködtetésével. Immár több
mint 1 éve nap mint nap fogadja hûséges
klubtagjait. Idén, az egy éves évforduló
alkalmából az intézmény munkatársai a
klubtagokkal közösen ünnepelték meg a
jeles évfordulót, két különbözõ ízesítésû
torta társaságában.

Az intézményben a kártyázás, dominózás, beszélgetés, TV-videó nézés, és
kézmûves foglalkozások mellett heti
egy alkalommal elõadás keretében
elõször az elsõsegély nyújtás módjairól
és formáiról, majd pedig az emberi

Finn vendégeket várunk
A sárszentlõrinci és a tamperei Kaleva
gyülekezet között 1984 óta testvérgyülekezeti kapcsolat van. Ezidõ alatt
sok finn csoport fordult meg minálunk
Sárszentlõrincen és tõlünk is sokan
utaztak Finnországba. Akik ott jártak,
azok számára felejthetetlen élményeket
nyújtanak az utak. Örömmel emlékszem

kivéve, ha valaki az étkeztetésre igényt
tart, mely költségtérítéses.
A leendõ „klubtagoknak” pedig csak
annyit kell tenniük, hogy heti 2-3
szervezet mûködésérõl, és felépítésérõl alkalommal, délelõttönként vagy
szereztek hasznos ismereteket az délutánonként 3-4 órára ellátogatnak az
ellátottak. További lehetõségek még az intézménybe, és kikapcsolódnak.
olvasás, keresztrejtvény-fejtés, alkalomadtán egy-egy társasjátékra is sor
kerül. Vércukor és vérnyomásmérésre
is lehetõség volt, melyet a jövõben
rendszeresíteni szeretnénk.
Alkalomadtán az intézményben
lehetõség van a közös sütésre, fõzésre a
kedvenc receptek alapján
Terveink között szerepel néhány
kirándulás is, melyek helyszínei az
érdeklõdések alapján dõl el. A közeljövõben nyílt napot is fogunk tartani,
hogy az érdeklõdõk mélyebb betekintést
nyerjenek az intézmény életébe.
Amennyiben ezek után bárki kedvet Továbbra is szeretettel várunk minden
érez, vagy ha magányos és egy kis érdeklõdõt és leendõ „klubtagot”!
társaságra, vagy csak egy kis beszélge- Érdeklõdni:
tésre vágyik, nyugodtan felkeresheti és Sárszentlõrinc,
Petõfi S. u. 31.
ellátogathat az intézményünkbe.
A nappali ellátásba történõ jelentkezés
Juszt Klára
feltétele a 18. életév betöltése. A
ellátás vezetõ
„klubtagság” továbbra is díjmentes,

vissza például Miszlai Juliska nénire, aki
Finnországban jártakor azt mondta, ha
újra kezdhetné az életét, ide jönne
férjhez, mert itt nem kell olyan sokat
dolgozni. Testben, lélekben fölfrissülve
tértünk mindig haza látogatásainkról és
kezdtük tervezni a következõ évben finn
testvéreink fogadását.
Ez így történt most is. Az elmúlt nyáron
21-en utaztunk Finnországba, s oly
hamar elrepült az idõ, hogy már
küszöbön a finnek viszontlátogatása.
Július 6-tól 9-ig lesznek finn testvérgyülekezetünk tagjai 29-en a mi
vendégeink. Ezidõ alatt szeretnénk
megmutatni nekik falunkat és
környékét, valamint elvisszük õket
Szekszárdra, a bátai Keszegfesztiválra,
és Veszprémbe. Július 8-án, vasárnap a
10,30-kor kezdõdõ istentiszteleten a

Kaleva gyülekezet igazgató lelkésze,
Pekka Paakkanen fog prédikálni,
délután pedig szeretetvendégséget
tartunk, ahol kötetlenül együtt lehetünk
vendégeinkkel.
Szeretettel hívom a falu minden lakóját
ünnepi alkalmainkra.
Karl Jánosné Csepregi Erzsébet

GYALOG JÁNOS
VALAMIKORI SÁRSZENTLÕRINCI ADOMÁNYA SEGÍTSÉGÉVEL SZÉPÜL A FALU KÖZPONTJA
Nem mindennapi felajánlással lepte meg
szülõfaluját Gyalog János barátunk. Az
1956-os emlékmûvet szépítendõ kb. 50
négyzetméter térburkolatot
adományozott a hozzávaló burkolattal
és fuvarral együtt. Az önkormányzat

ugyanilyen mennyiségben vásárolt még János önzetlen, gáláns ajándékát, a
a térburkoló anyagból, s mire ezek a gesztus és a cselekedet nemes lélekre
sorok megjelennek, a falu lakói birtokba vall!
Demény Károly
vehetik a megújult fõteret, ahol helyet
polgármester
kap az új buszvárakozó is. A falu összes
lakója nevében megköszönjük Gyalog
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16 éve a rászorulókért itthon és külföldön - Magyar Ökumenikus Segélyszervezet
Az 1991-ben alapított Magyar
Ökumenikus Segélyszervezet Magyarország egyik legnagyobb, nemzetközileg is elismert karitatív segélyszervezeteként elhivatottan és szakszerûen segít a rászorulókon, bajba
jutottakon. Alapítói a református,
evangélikus, a metodista, unitárius és
ortodox egyházak. Segítségnyújtásával
jelen van a világ legnagyobb
humanitárius katasztrófáinál, helyszíni
humanitárius irodákat mûködtet pl.
Csecsenföldön, Afgnaisztánban, Srí
Lankán, Kárpátalján és SzerbiaSzandzsákban. Hazai intézményi
hálózatán keresztül 18 központtal és 34
különálló szolgáltatásával országszerte
jelentõs szerepet vállal a magyarországi
szociális gondok enyhítésében is.
Segítségnyújtását nemre, nemzetiségre
és vallási hovatartozásra való megkülönböztetés nélkül végzi.

már 1995-ben humanitárius irodát
nyitott Csecsenföldön (ÉszakKaukázus), s a természeti katasztrófák
károsultjait segítõ programjai mellett
tizedik éve segíti folyamatosan a
térségben élõ menekülteket (ingyenkonyhák, élelmiszer és higiéniai
egységcsomagok…stb.). A délkeletázsiai szökõár következtében az
azonnali segítségnyújtáson túl az
újjáépítésben is részt vállalunk Srí
Lankán és Thaiföldön. Jelenleg is
segítjük a hazai természeti katasztrófák
és a szomszéd országok/régiók
(Vajdaság, Temesköz, Székelyföld)
károsultjait. Az udvarhelyszéki árvíz
károsultjait segítõ program 125 millió
forint értékben nyújtott segítséget.

szociális szolgáltatást mûködtet. Hazai
és nemzetközi normák alapján mûködõ
országos hálózatának munkatársai a
sokrétû szociális munka minden
eszközével segítenek a hozzájuk
fordulóknak (családsegítõ és gyermekjóléti szolgálatok, családok átmeneti
otthonai, nappali melegedõk anyák és
gyermekek számára, drogprevenciós
irodák, drogambulanciák mûködtetése,
oktatási és képzési programok,
munkaközvetítés, szociális tanácsadás,
jogsegélyszolgálat, szociális étkezetés,
nyugdíjas tanácsadás, hajléktalan
elhelyezés, télen nappali/éjjeli melegedõk, házi betegápolás, karácsonyi
akciók).

Nemzetközi kötelékben
A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet
nemzetközi programjait legtöbbször
nemzetközi kötelékben végzi, a világ
nagyobb segélyszervezeti által közösen
megfogalmazott mûködési elv a Code
of Conduct alapján. A Segélyszervezet
kezdettõl fogva számos nemzetközi
szövetség, az ACT-Internatiaonal
(Genf), az Aprodev (Brüsszel) és az
Eurodiaconia (Brüsszel) aktív és
elismert tagja. Magyarországról elsõ
segélyszervezetként írt alá együttmûködési megállapodást 2003 õszén a
Európai Bizottság Humanitárius
Szervezetével, az ECHO-val
(Commission Européenne Office D'aide
Humanitaire). A szerzõdés aláírása
alapfeltétele az uniós humanitárius
szervezethez történõ pályázatok
benyújtásának. A Segélyszervezet
mindemellett számos alkalommal végzi
munkáját az ENSZ különbözõ, illetve
nyugat-európai segélyszervezetekkel
együttmûködve.

Nagyszabású élelmiszerosztási
programot Tolnában

Gyors segítségnyújtás katasztrófák
esetén
A humanitárius munka kihívásai már a
kezdeti idõszakban a Segélyszervezet
látókörébe kerültek. Az NDK-ból érkezõ
menekültek, a romániai forradalom,
vagy a dél-szláv háború áldozatainak
segítése és a menekültek problémáinak
megoldása a '90-es évek elejétõl
megkezdõdtek. Magyarországon az
1998-tól évente elõforduló árvizek
alkalmával tanúsított szerepvállalásával
vívta ki a polgárok elismerését és vált az
egyik legismertebb hazai segélyszervezetté.
A Szandzsák-Szerbiában, Vajdaságban,
Kárpátalján-Ukrajnában lebonyolított,
illetve még mûködõ segélyprogramok
mellett kiemelkedik a 2001 végén
elindított afganisztáni segélyprogram.
Az eddig 600 millió forintnyi összköltséget meghaladó akciók során több
mint 12 iskolát és 2 klinikát adtunk át, Szociális munka Magyarországon
valamint több fejlesztõprogramot Az Ökumenikus Segélyszervezet
bonyolítottunk le. A Segélyszervezet Magyarországon 18 központjában 34

Zárható a temetõ kapuja.
„Csecsebecse, mellyel... meglepem...
magam magam.”
A temetõ kapuját felújította és zárhatóvá
tette az önkormányzat mûszaki
karbantartó brigádja. Ehhez az egyik
tartóoszlopot is le kellett bontanunk és
újra építenünk. Ugyancsak elkészült, és

helyére került a bejárati ajtó is. A kapu
kulcsa megtalálható az Önkormányzatnál, vagy a temetõgondnoknál, Hatala
Istvánnál. Kérem szíveskedjenek
megértõen tudomásul venni az új
helyzetet, amely már érdekes reakciót
váltott ki…
Történt pedig, hogy valaki az akkor
éppen nyitott kapura akasztott lakatot
elvitte kulcs nélkül. A kulcs így lakat

Nagyszabású élelmiszersegély-osztásba
kezd a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Tolna megyében, többek
között Sárszentlõrincen,Kisszékelyen,
Pálfán, Kajdacson, Nagydorogon,
Alsópélben, Pusztahencsén és
Bikácson.
A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal „A Közösség legrászorulóbb
személyeinek intervenciós készletekbõl
származó élelmiszerekkel történõ
ellátására” vonatkozó program az
intervenciós készletekbõl biztosít
élelmiszersegélyt Magyarország
legrászorultabb személyei számára,
Az élelmiszersegély szükség szerint
csomag vagy étkeztetés formájában
osztható szét. A segélyezés kedvezményezettjei a létminimum alatt, vagy
annak közelében élõk; munkanélküliek,
hajléktalanok, kisnyugdíjasok, hátrányos szociális helyzetû gyermekek és a
hátrányos helyzetû roma lakosság lehet.
Nagy Ákos
Humanitárius és Fejlesztési Osztály
osztályvezetõ

nélkül, mint Hamupipõke cipõ nélkül
nem ér semmit, csupán csecsebecse.
A kulcsot így a lakat jelenlegi
tulajdonosa átveheti a Polgármesteri
Hivatalban, vagy…esetleg, aki elvitte
akár vissza is hozhatná. Ne herdáljuk el
értékeinket!
Demény Károly
polgármester
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Cigánytánc Kommandón
Pár évvel ezelõtt a Pécsi romológia
tanszéket gyakran látogattam, ott hívtak
ismerõsök Kommandóra cigánytáncot
tanulni. Kommandó Romániában,
Kovászna megyében van, kb. 1300 m
magasan, fenyves erdõ közepén,
romantikus festõi környezetben. Utunk
során két forrásból volt szerencsénk
inni, meg nem fiatalodtunk, de
mindenképp üdítõen hatott.
A résztvevõkkel Sepsiszentgyörgyön
találkoztunk. A házigazdákkal útba
ejtettük a közeli cigánytelepet. Egy utca
volt, meztelen-maszatos kisgyerekek,
szegénység. Megrohamoztak bennünket
azt kiabálva „adjál valamit!” A
szendvicsektõl a dezodorig minden

Térden ülve
Hát nem állni szoktunk a térdünkön,
akár büntetésben, akár könyörögve
életünkért, kegyelemért, szívünk nagy
vágyáért (vagy vágyához, õneki is a
kezéért), de mindenképpen kiszolgáltatottan?
Lehet térden ülni is! A másén. Például
egy kisgyermek ülhet édesapja térdén és
lovacskázhat,
ami aztán maga a
mámoros vágtázás homoksivatagban,
jég- és hómezõkön, pusztán és ligetes
erdõben, de akár még a szelek szárnyán
is. Vagy kicsit nagyobbacskán ülhet a
szüle térdén és halálosan komolyan
beszélgethet halálosan komoly
témákról, mint hogy mitõl piros egy autó
és a sárga miért nem kék, miért nõ a
sötétség este és a gomba tavasztól õszig,
van-e a felhõnek is térde és fel lehet-e
ülni arra is messzire utazandó - vagy
lehet beszélgetni akár a halálról is.

Sárszentlõrinci Hírek
elõkerült, a gyerekek boldogan elfutottak velük, mi ezekért a múlandó
dolgokért felejthetetlent kaptunk egy
kislány táncraperdült, mintha rugó lett
volna a lábában, olyan gyorsan szedte a
lábait alig tudtam követni, irigylésre
méltó könnyedséggel.
Megérkeztünk a faluba. Faházak
mindenütt, zöld, virágos domboldalon
tehenek legelésztek, a falut kettészelte a
patak. Este a nyitótáncházban csodálkoztunk nagyokat, mikor Marikán,
Józsin rajtam kívül cigány nem volt a
táborban, körükben nem volt nagy az
érdeklõdés. Akik tanítottak táncolni,
nagyon kedves emberek, kiváló
táncosok. Teljesen elsajátították az õrkõi
ugrós cigánytánc lépéseit, gesztusait.
Ott a nõk tánca szabadabb, gazdagabb,
merészebb, mint a magyarországi

lépegetõs nõi táncok. A férfiak tánca
itthon is, ott is ugrós, csapkodós.
Délelõtt 3 óra tánc, ebéd, majd délután
ismét 3 óra tánc. Elég jó fizikumot kíván,
a túlsúly hátrány. Szabadidõben
csoportos túrákat szerveztek. Az
élõzenét a Szászcsávási zenekar
biztosította, volt ott bõgõ, brácsa,
hegedû.
Egy rövid szövegû dalt is tanultam:
Elindultak a cigányok a bálba
egynek sem volt odavaló ruhája.
Refr:
Egyik cigány azt mondja a másiknak,
ruha nélkül ne menjünk el a bálba.
Ami biztos tetszene neked is: Bõven
terem arra áfonya (pálinka), szamóca, az
ott elkészített juhtúros puliszkával vigyázz, megfekszi a hasadat.

Hát, ha a felhõ térdére nem is, de bizony
Isten térdére „felnõtt” gyerekekként
odaülhetünk. És beszélgethetünk vele
halálosan komoly dolgokról…
Ezzel a típusú beszélgetéssel találkozhattunk Lázár Attila jóvoltából.
Évtizedek óta ül Isten térdén, beszélgetnek. Alázatos, egyre inkább az Atya
bölcsességében, biztonságában megbúvó gyermekeként hagyja magát
Istentõl tanítani, okítani, nevelni.
Közben nagyszerû dallamokat és hozzá
illõ szövegeket kap Atyjától és gyurmázza össze áldott, lelket építõ énekké.
Mert miközben hallgatjuk, mi magunk is
ott érezzük, tudjuk magunkat mellette az
Atya térdén.
Április 21-én az evangélikus egyházközség zsúfolásig megtelt gyülekezeti termében történt meg velünk a
csoda:
Isten szólt hozzánk. Egy
csöndes, de hitében erõs ember gitárral a
kezében saját énekeit adta elõ, közben
elmondta az énekek keletkezési

körülményeit, vagy a Biblia megvilágításában bontotta ki tartalmukat.
Nem hivalkodóan, hanem hitelesen
vallott hitérõl.

Vöröskeresztes hírek
A Vöröskereszt helyi szervezete
márciusban bált tartott. A bevétel egy
részét jótékony célra fordítottuk. Bár
kevesen jöttek el, a hangulat azért jó
volt.
Farkas Ádám részére gyûjtést
szerveztünk, kilenc persely volt
kihelyezve egy hónapig, 23500 forint
gyûlt össze, amelyet Nagydorogon
vásárolhattak le.
Május elsején majálist szerveztünk,
délelõtt tíz órától a Mûvelõdési Ház
udvarán. Fõzünk bográcsgulyást, ami
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Bogdán Mónika

Sokan voltunk, sok helyrõl. Az Atya
térdén sok hely van!
(Megjegyzés: Lázár Attila CD-jének
címe - Térden ülve.)
Bakay Péter

Hasonló rendezvényt szervezünk
júliusban Uzdon a Kulcsosháznál.
A tagdíj egységesen 500 forint lett, amit
egészen õszig be lehet fizetni. Várjuk a
régi és új tagok jelentkezését is.
Május 17-én véradást szerveztünk a
Mûvelõdési Házban, délelõtt 10-tõl 12óráig. Ezúton is köszönjük
mindazoknak, akik eljöttek, hogy
véradásukkal segítettek beteg
embertársaiknak.
minden résztvevõnek ingyenes volt, de
tányért és kanalat hozni kellett. Volt
élõzene, szabadtéri tánc, büfé,
gyerekeknek mókás vetélkedõk.

Bocsorné Szigeti Ágnes
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a tanítás más-más eszközével. Egy
azonban közös volt bennük: kedvesek
voltak, segítõkészek, fõ céljuknak
tekintették, hogy minél többet
beszéljünk. Ez volt az elsõ meglepetés.
Nem tapasztaltunk hidegséget, visszafogottságot. Éppen olyan nyitottak és
vidámak voltak, mint mi.
Az angolórák után nyakunkba vettük a
várost, elindultunk ebédelni. Ezek, és a
reggeli utak alkalmával ismertük meg
Broadstairset. Pontosan olyan volt, mint
a filmekben: gyönyörû kertek, régi
stílusú sorházak magával ragadó
hangulata. A nyelviskola mindannyiunknak biztosított ebédjegyet összesen
15 font értékben. Az éttermek helyét mi
magunk választhattuk meg. Be kell
vallani, ezek a helyek nem voltak túl
változatosak. A legtöbb étteremben „fish
and chips” volt a fõmenü, a britek
kedvenc ebédje. Mi általában a chipset,
vagyis a sült krumplit variáltuk
hamburgerrel, kebabbal, sült csirkével. 5
napig kibírható volt, de nehéz elképzelni, hogy az ott élõk minden délben
ezt eszik.
A délutáni programokat is az iskola
szervezte. Hétfõn egy kvízen vettünk
részt, 30 kérdésre kerestük a választ a
városban. Sokat gyalogoltunk, de az
utcák ismerõsebbé váltak, sõt, azt is
megtudtuk, hogy több évig élt
Broadstairsben Charles Dickens.
Kedden és csütörtökön különféle sport
és kézmûves programok voltak, szerdán
pedig meglátogattuk a közeli csodaszép
várost, Canterburyt és az ott található
híres katedrálist. Pénteken még a
bowlingozás izgalmával is megismerkedtünk. A programok után este
hatkor a családdal vacsoráztunk. Ekkor
ért minket a második meglepetés. Mert
az angolok igenis tudnak fõzni! Sõt,
ételeik sokkal egészségesebbek, mint a

híres magyar ételek. A jó hangulatú
vacsorák után újra lesétáltunk a
központba, hogy részt vegyünk az esti
programokon is, amelyek szintén
nagyon változatosak voltak. Hétfõn este
élõ zenére megtanultuk a hagyományos
country táncot, kedden Dealben
kipróbáltuk az élményfürdõt. Szerdán
jókedvû tanárainkkal együtt énekeltük a
régi angol slágereket, mint a Yesterdayt,
vagy a House of the rising sunt,
amelyeket persze jól ismertünk.
Csütörtökön moziban voltunk, pénteken
pedig az „international discoban”
táncolhattunk.
A szombati nap más volt. Reggel
nyolckor indultunk Anglia szívébe, a
ködös Londonba. London azonban kicsit
sem volt ködös. Ez volt a harmadik
meglepetés. Mert a nap szikrázóan
sütött, és egész héten ez volt a jellemzõ.
Hírét sem hallottuk a borongós idõnek. A
fõvárosban megnéztük a Buckingham
palotát, a Big Bent, sétáltunk a Saint
James parkban, és nagyszerû látképet
kaptunk a városról „London szemeivel”.
Este aztán kimerülten, de elégedetten
érkeztünk vissza Broadstairsbe.
Elköltöttük az utolsó vacsorát, nehéz
szívvel elbúcsúztunk a vendéglátó
családunktól, majd vasárnap reggel a
buszmegállóban utoljára magunkba
szívtuk Broadstairs levegõjét, amit úgy
megszerettünk. A vasárnap délutántestét még Párizsban töltöttük, és hétfõ
reggel újra nekivágtunk a hosszú útnak.
Rengeteget gazdagodtunk e néhány nap
alatt, és tényleg életre szóló élményeket
kaptunk. Hiányozni fog, ezt tudtuk. De
ahogy a buszunk újra az ismerõs magyar
utakat rótta, egyszerre megéreztük:
mindenütt jó, de a legjobb otthon.

kékcsíkos pólóban tüsténkedõ fiatalokat pillantottunk meg, akik csónakokat,
Ha áthaladunk a Sió-hídon, mindig evezõket vittek a parton, a vízhez. Valóra
felvillan a fényképeken látott, el- vált álom!
mondásból ismert strand képe. Szinte Gyorsan hoztuk a fényképezõgépet.
hallom a vidám nevetést, az önfeledten
szórakozó, fürdõzõ embereket. Minden
alkalommal felbukkan ugyanaz a
gondolat: „De jó volna, ha ma valóra
válna mindez, ha nem is strand, legalább
egy kikötõ lenne a kertek alatt a
messzirõl érkezõ hajósok számára!”
Egy áprilisi szombaton hazafelé igyekeztünk, s már messzirõl láttuk, a híd
elõtt valami történt. Elõször azt hittük,
baleset /miért is ne rosszra gondolna az
ember?/, de ahogy közeledtünk,

A beszélgetésbõl kiderült, hogy a
Budapesti Ifjúsági Flotta szervezett egy
kenutúrát a hosszú hétvégére. Medinán
volt a szálláshelyük. Onnan autókkal
hozták a kenukat, keresve az alkalmas
helyet a vízre szálláshoz, s ezt meg is
találták a gátõrházi kikötõnél. Ötvenen
vettek részt a túrán, különbözõ helyekrõl: Csepel, Dunavarsány, Dunaharaszti,
Leányfalu, Százhalombatta, Szekszárd.
Hajóztak már hazánk valamennyi
folyóján.
Jó utat kis hajósok! Remélem, találkozunk még a sárszentlõrinci Sió-hídnál!
Talán táborhely is lesz a kertek alatt?

Szeptember eleje óta készülünk
Angliába. Az idei év legnagyobb
élményének ígérkezett. Egy hét a
Szigetországban… Az indulás napja
azonban valószínûtlenül távolinak tûnt.
Úgy éreztük, soha nem érünk addig.
Aztán a feladatok, programok között
egyszer csak ráébredtünk: végre
elérkezett a várva várt pillanat, március
30., hajnali két óra. Elindultunk.
Gondoskodó tanáraink, családtagjaink
felkészítettek minket az elkövetkezõ
néhány napra. Tudtuk, hagy a záporok
szinte mindennaposak, hogy az angolok
kimértek és hidegek, és hogy még az
itthon maradottaknál is jobban fog
hiányozni a magyar konyha. A kint
töltött idõ azonban rengeteg meglepetést
tartogatott számunkra…
A hosszú, véget nem érõ buszozással
töltött órák után vasárnap este érkeztünk
meg a tengerparti kisvárosba,
Broadstairsbe. Családok fogadtak
minket a buszállomáson, akik egy hétre
megosztották velünk otthonaikat. Ezen
az estén az ismerkedés csak nagy
vonalakban történt meg, hiszen alig
vártuk, hogy hullafáradtan ágyba
kerüljünk. Hétfõn reggel aztán
elkezdõdött a valódi, régóta várt angliai
élet.
Minden reggelt ugyanúgy kezdtünk:
reggelre piritóst vagy gabonapelyhet
ettünk, és hozzá az elmaradhatatlan
feketeteát ittuk. Reggeli után aztán
elindultunk a nyelviskolába, ahol
kétszer háromnegyed órát töltöttünk
német, belga és tájföldi társaink,
valamint anyanyelvi tanáraink
társaságában. Az órák változatosak
voltak, minden nap egy új tanárt, egy új
stílust, egy új kiejtést ismerhettünk meg

Kis „tengerészek” a Sión

Karl Éva
Petõfi Sándor Gimnázium

Horváth Ilona

VII. évfolyam 2. szám

Sárszentlõrinci Hírek

12

Ferkó nõsül
Nagy pelyhekben szállingállt a hó. Az
iskola udvarát már teljesen belepte.
Mintha megenyhült volna a téli hideg. A
tapadós hó ropogva süppedt az ember
lába alatt.
Kicsengettek szünetre. A feleségemmel
az udvaron tartózkodtunk a tanulók
között. Érdekes módon a tanulókat
kicsalta a puha ragadós hó, és elkezdõdött a hógolyózás. Általában szünetre
csak az alsós diákok szoktak kimenni, de
most a nagyok is kijöttek a látvány
szépségére. A hócsata mind nagyobb
teret hódított. Csapatok is kialakultak. A
csapat egyes tagjai gyúrták a muníciót, a
hógolyókat, mások pedig eltüzelték,
elhajigálták azokat. Az egyik csapat
Ferkót akarta legyõzni. Szegény Ferkó,
szinte nem látszott ki a hóból. Álljt
vezényeltem. A csata leállt. A feleségem
azt mondta, hogy õ majd változtat az
egyoldalú csatán.
Nézzük, ki is volt Ferkó? Ferkó erõs
alkatú, de alamuszi, jó gyerek volt. Nem
bántott soha senkit, de õt mindenki.
A feleségem magához hívatta Ferkót, és
így biztatta:
- Ne légy gyáva, hiszen te erõsebb vagy
mint bármelyik! Nyírjad õket, ne kímélj
senkit, mert téged se kímélnek. Ferkó
megkapta az indítást a csatára, melynek

végén Ferkó gyõztesként került ki.
Ferkót megdicsértük. Ezután már nem
félt senkitõl. Milyen sokat tesz egy kis
bátorítás az ember életében! Nem is
támadta meg õt ezután senki.
Évek teltek el. Ferkó elhagyta az iskolát.
Kiszolgálta a katonaságot. Traktorista
lett. A helyi gépállomásnál dolgozott,
méghozzá szorgalmasan. Nem élt
visszavonultan. A bálokba is eljárt, de
táncolni nem láttam õt soha.
Egyik bál alkalmával verekedés kezdõdött a rakitai és bukoveci fiatalok között.
A milicistánkat Bencnek hívták, aki
közéjük ment, hogy szétválassza õket.
Ferkó nem hiányozhatott, de most az
egyszer nem tátotta a száját, hanem Benc
segítségére sietett. A milicista most is
részeg volt, mint általában. Ahogy
húzgálták és püfölték egymást, Ferkó is
odaütött, de nem valamelyik verekedõt
ütötte, hanem a milicistát. Benc
ráordított Ferkóra:
- Mit csinálsz, te hülye? Engem ütsz?
- Nem magát akartam, csak eltévesztettem.
Egy vasárnap este a feleségemmel a
sétából érkeztünk haza. A kapuban várt
Ferkó. Illedelmesen köszönt nekünk
„csókolom”-ot
- Szerbusz Ferkó! Hát mi járatban vagy
errefelé? - Megjegyzem én voltam
akkor a kultúrigazgató.

- Adna a tanítóbácsi két asztalt a kultúrotthonból?
- Minek kell neked két asztal? Egy nem
elég?
- Nem elég, mert nõsülök, válaszolta
határozottan.
- Hát a múlthéten azt mondtad, hogy nem
nõsülsz!
- Akkor igen, azt mondtam, de már
meggondoltam.
A feleségem azonnal rákérdezett:
- Kit veszel el Ferkó?
- Daki Jucit - felelte Ferkó.
- Legalább kipróbáltad?
- Próbálja ki a tanító bácsi! - volt a
válasz.
Nem gondoltam soha arra, hogy ilyesmivel is meglehet bízni a tanító bácsit!!!
Apósommal hivatalosak voltunk a
lakodalmi vacsorára. El is mentünk.
Ferkó az ajtóban állt. Azonnal feltettem
a kérdést Ferkónak:
- Mi lesz Ferkó? Áll az alku?
- Hát tudja!?... Tudom, akkor próbáld ki
temagad.
Házasságuk nem tartott tovább két hétnél.
Egy délután belép hozzám Ferkó.
Szokása szerint csókolómmal köszönt,
arra kért, hogy írjak neki egy papírt.
- De hát minek kell neked az írott papír,
és mit írjak bele?
- Írja bele, hogy Juci jöjjön vissza.
- Nem ér az semmit Ferkó, inkább menj
el hozzá személyesen, és kérd meg
szépen, hogy jöjjön vissza.
- Már voltam.
- Na és mi volt a válasz?
- Amikor meglátott, hogy közeledek
hozzá, elkezdett csúnyán kiabálni. De
azt, amiket mondott Ferkónak, azt már
képtelen vagyok leírni. Nem bírná el a
papír.
A végén megkérdeztem:
- Legalább kipróbáltad?
- Én akartam, de õ nem engedte.
Az Isten magához szólította Ferkót.
Nyugodjon békében.
Nagy János

KEDVES SÁRSZENTLÕRINCI
„ÖREG” DIÁKOK!
Akik a bonyhádi gimnáziumban tanultak, s részt vettek a tavaly megrendezett
találkozón, biztosan ugyanolyan szép
élményekkel tértek haza, mint én. Már
akkor felvetõdött a gondolat, miért ne
szervezhetnénk meg mi is a sárszentlõrinci „öreg” diákok találkozóját, sõt a
az elképzeléssel - örömmel értesültem -,

nem vagyok egyedül, mert tudomásom ( A program az utolsó lapon olvasható.)
szerint, Vörös Gabiék találkozóján is Arra kérek mindenkit, találkozzunk ezen
beszélgettek errõl. Most mindez a napon!
megvalósulhat: ez év július elsején, Szervezzünk osztálytalálkozókat!
vasárnap délután, a helyi általános
iskolában. Nem véletlen az idõpont:
Szüsz Jánosné /Horváth Ilona/
A falu alapítójának, a falu alapításának
lõrinci „öreg”diák
évfordulója.
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Ünnepi program Sárszentlõrinc alapításának 285,
a falu alapító lelkésze, Szeniczei Bárány György halálának 250. évfordulóján
Június 30. szombat
14

Július 1. vasárnap

00

Az ünnepség megnyitója:
1. Polgármesteri köszöntõ
2. Irodalmi összeállítás (sárszentlõrinci
vonatkozások)
3. Zenei betétek (lant), Meggyesi János
Helyszín: Templom

30

9
Egyháztörténeti kiállítás megnyitója
Helyszín: Templom
00

10

Istentisztelet
Igehirdetés - Gáncs Péter, püspök
Elõadás Bárány Györgyrõl - Csepregi
Zoltán, teológiai tanár
Orgonajáték - Trajtler Gábor,
orgonamûvész
Ének - Halmai Tünde
Helyszín: Templom
Koszorúzás
Temetõ

1430

Bárány Györgyhöz kapcsolódó
gyülekezetek találkozója, bemutatkozása
Elõadás: A múltunk kötelez Prõhle
Gergely, Magyarországi Ev. Egyh.
országos felügyelõje
Kamarazene, fúvószene
Koszorúzás - Temetõ
Helyszín: Templom

1230

Ebéd - Bográcsos (gulyás, birka, baromfi,
vad, halászlé)
Helysznek: Ebédlõudvar, Teleházudvar, Petõfi-ház
udvar, kultúrház udvara

0

16

Gyerektáncház Rege zenekar
(Párhuzamos program)
Helyszín: Kultúrház

1330

Tanítók fájának avatása
Ének, Dinnyés József, énekes
(daltuajdonos)
Beszédek Renkecz József, Csepregi
András, teológiai tanár
Áldás
Koszorúzás
Helyszín: Templomudvar

00

17

Lázár Ervin Könyvtár megnyitója:
Beszéd: Kristóf Attila, újságíró
Hajdú János, Paksi Többcélú Kistérségi
Társulás elnöke
Irodalmi összeállítás, jelenet Lázár Ervin
emlékére
Könyvtár bemutatása Liebhauser János,
könyvtárigazgató
Kiállítás
Helyszín: Könyvtár

1400

00

18
Kávéház
Helyszín: Közösségi ház (volt pártház)
1800

Tábortûz, szalonnasütés
Táncház, tánctanulás Rege zenekar
Népdalbemutató, népdaltanulás
Helyszín: Kultúrház udvara
1200 - 1800
Kiállítások
1. Egyháztörténeti
2. Fotó
3. Helyi alkotók
4. Szorgos kezek
5. Kádár

Helyszín
Templom
Petõfi-ház
Gyülekezeti terem
Községháza
Községháza
pincéje

.

Párhuzamos programok

1400
Osztálytalálkozók
Helyszín: Iskola épülete, egyéni szervezésben
bárhol
1400
Gyerekeknek foglalkoztatás Népi kézmûvesség
Helyszín: Hõskert, Petõfi-ház udvara
00
14
Mese: Badin András, mesemondó
(Felvidék)
Helyszín: Iskolaudvar
30
14
Csendes sarok: Három, Sárszentlõrincet
bemutató, újonnan megjelent könyv
bemutatója.
Visszaemlékezések, életutak, felolvasás
Helyszín: Közösségi ház (volt pártház)
1500
Néptáncbemutatók
Helyszín: Iskolaudvar
1530

Színielõadás „Cirkusz az erdõben”
Esztrád Színház
Helyszín. Kultúrház
1630
Élõ jazz muzsika Mészáros Zsuzsa
Helyszín: Iskolaudvar

Folyamatosan:
Kiállítások, élõkép, helyi süteménykülönlegességek kóstolója, sétakocsikázás, kirakodóvásár, sörsátor

14
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Pillanatképek Sárszentlõrinc életébõl

Tavasszal a fõutcán

Gyermeknapi habfürdõ

A gazdabolt nyitása

Pünkösdölõ óvodások

Nyugdíjasklub megnyitása
Trianoni megemlékezés
/Fotók:Szüsz/

