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SZÁNTÓVERSENY
Tíz évvel ezelõtt, a millennium évében volt
utoljára szántóverseny Sárbogárdon. Most
újra összefogtak a gazdák, és megrendez-
ték azt ugyanott, ugyanúgy.
Fantasztikus volt látni a kora reggel a hely-
színre érkezõ hatalmas gépek seregét.
Még a föld is remegett, amikor bedübör-
gött a harminc versenyzõ a gyönyörû trak-
torokkal, s a rájuk kapcsolt ekesorokkal.
És érkezett még legalább annyi gép a be-
mutatóra. Volt olyan talajlazító, amilyen-
rõl egyelõre még csak a nagy földterülettel
rendelkezõk álmodhatnak, s igazán csak
több gazdának összefogva, közösen lenne
érdemes megvásárolni. A verseny helyszí-
ne mellett kukoricafajta-bemutatóra is sor
került, s Berkei Zoltán is kitelepült kisgé-
peivel.

Megmelengette a szívemet az 1957-es
gyártmányú Dutra traktor, amely még mo-
dern masinának számított, amikor 1962-
ben a kunszentmiklósi gépállomáson tanu-
lóként körmös traktort és hagyományos,
faszerkezetû cséplõgépeket javítottuk.
(Ebbõl persze az is kiderül, hogy e cikk író-
ja se mai bútordarab.) Rengetegen jöttek
ki a rendezvényre annak ellenére, hogy
ezen a napon sok más helyre is csalogatták
a vendégeket, hiszen ekkor volt az Aba
Napok és Rétszilason a szüreti felvonulás.
Megmondom õszintén, engem leginkább a
lovas ekével szántás érdekelt. Hej, de rég
volt már, amikor nagyapám ekéjével még

magam is szántottam! S így voltak ezzel so-
kan mások is, akikkel együtt szurkoltunk a
három bátor versenyzõnek: Forster Józsi-
nak, Horváth Pista bácsinak, aki még ma is
vállal kerti szántást, szõlõnyitást, takarást,
és a gyõztes Raffai Józsinak, akire igaz a
mondás: „Kicsi a bors, de erõs” – lassabb,
de alapos munkájával az elsõ helyen vég-
zett. Hiányoltuk persze azokat, akik a
rétszilasi szüreti felvonulás miatt nem le-
hettek itt: Farkas Pista bácsit és Nagy Ger-
gelyt, akik szintén bemutathatták volna,
hogyan kell szépen szántani lovas ekével.
A traktoros szántók közt is volt egy régi
masina. Azon a fiatal Kovács Róbert 2-es
ágyekével nagyon szép munkát mutatott
be.
A verseny közben hagyományos lovas fo-
gatok és egy hintó vitte kocsikázásra a
családokat.
A versenyhez kapcsolódva Bognár Józsi
pincéjénél Gili János fõzött kitûnõ birka-
pörköltet, s ott egy pohár bor mellett fo-
gadták szívesen a vendégeket. A verseny
helyszínén pedig Kovács Béláék Farkas Pi-
tyuval látták el az éhes vendégeket étellel,
itallal.
Számomra az igazi élmény az volt, hogy itt
szinte kézzel tapintható volt a barátság, az
összefogás mélyrõl jövõ igénye. Ez adhat
reményt, hogy a mostani nehéz helyzetbõl
egy csodálatos gazdasági kibontakozás
születhet ebben az országban.

Hargitai Lajos

Napló
„Utolsó vacsora”

A sárbogárdi képviselõ-testület a választá-
sok elõtti utolsó ülését tartotta szeptember
7-én, kedden.
Kenyér helyett (köz)pogácsát törtek,
Krisztus vére helyett pedig Gábris István
borával búcsúztak a városatyák képviselõi
mandátumuktól.

Példás tûzoltóság
A tûzoltóság tájékoztatója kapcsán Juhász
János polgármester köszöntötte Fülep
Zoltán alezredes urat, a Fejér Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság vezetõjét és
Varga Zoltán alezredes urat, a sárbogárdi
tûzoltóság parancsnokát.

Fülep Zoltán: Évek óta nagyon magas
színvonalú munka folyik a településen és a
mûködési területen élõk védelme érdeké-
ben. Ez az év különösen nagy megpróbál-
tatások és kemény feladatok elé állította a
tûzoltóság állományát. Igen komoly meg-
terhelést jelentõ események alakultak ki a
rendkívüli idõjárási helyzet kapcsán, és
úgy hiszem, a tûzoltók bizonyították, hogy
nagyon magas színvonalon képesek ellátni
a vállalt feladatokat. A tûzoltóság, mint
rendvédelmi szerv, a közbiztonság megszi-
lárdításában igen fontos szerepet játszik.

Folytatás a 2. oldalon.
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Folytatás az 1. oldalról.
Kérem a testületet, hogy a késõbbiek so-
rán is fordítson kiemelt figyelmet a tûzol-
tóság mûködésére és támogatására.
Juhász János: Valóban nagyon magas
szakmai színvonalon és példamutatóan
mûködik ez az intézmény nálunk. Gratulá-
lunk mind a parancsnok úrnak, mind a tel-
jes személyi állománynak a nívós munká-
hoz, amit kifejtettek a városlakók és a 45
település védelméért.

Kedvezményes
sport

A három iskolában a következõ egyesüle-
teknek biztosítanak 800 Ft/óra kedvezmé-
nyes teremhasználati díjat 2010-ben és a
következõ évben: Nõi Kézilabda Egyesü-
let 162 óra, Sárréti Íjász Club 102 óra, Sár-
bogárdi Asztalitenisz Klub 400 óra, Sárbo-
gárdi Kosárlabda Klub 115 óra, Vax Kézi-
labda Egyesület 200 óra.

Az LSCS kérése
A Labdarúgó Sport Club Sárbogárd azzal
a kéréssel fordult az önkormányzathoz,
hogy szeretnék, ha azt az összeget, amit a
közmûveken meg tudnak takarítani, ki-
utalnánk nekik, mivel jelentõs pénzösszeg,
kb. 400.000 Ft hiányzik a klubnak.
Juhász: Arra az elõterjesztés is felhívja a
figyelmet, hogy jelentõs megtakarítás nem
várható, hiszen magas volt a gázszámla, il-
letve a képviselõ-testület a saját önkor-
mányzati rendeletében foglaltakkal szem-
ben nem mehet, tehát közvetlenül nem
nyújthat támogatást, csak pályázat útján.
Az esetleg megtakarított összeggel meg-
emelhetõ a következõ évi sportpályáza-
tokra nyújtható összeg, és természetesen
figyelembe tudjuk majd venni az odaítélés-
nél, hogy kik takarították meg ezt a pénzt.
Ennek megfelelõen határozott a testület.

Röviden
Törvényi változások miatt módosították a
szociális illetve a gyermekvédelmi rende-
letet. Ezen kívül elfogadták a bizottságok
éves beszámolóit.
A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázaton ismét részt
vesz a testület. Ennek keretében összesen
800 ezer Ft-tal támogatják a már ösztöndí-
jasokat, illetve a jelen tanév második fél-
évétõl és a jövõ tanév elsõ félévére pályá-
zókat.

Törmelék az útra?
A Sárszentmiklós, Széchenyi u. 58. alatti
veszélyes lakóház és pince bontásával kap-
csolatban Bártfai Antal a következõ véle-
ményének adott hangot: Meglepõdve ol-
vastam az elõterjesztésben, hogy a törme-
léket Sárbogárd egyik önkormányzati útjá-
ra kívánják elhelyezni, amely jogszabályba
ütközik. A megjelölt terület ráadásul nagy-
jából 800 méterre van légvonalban a sze-
métteleptõl. Ha a város megteheti, hogy a
saját bontási anyagát oda szállíttatja, ak-
kor a város lakói is megtehetik.
Szõnyegi Lajos: 2010 júniusában a jelzett
úton keletkezett egy 2-300 köbméteres
szakadék. Ennek betöltésére csak a föld-
anyagot javasoltuk. Ha a testület azt
mondja, hogy nem, akkor jogszabályi hely-
re szállíttatjuk.
Juhász: Tehát természetes anyagot kívá-
nunk abba a szakadékba elhelyezni. A sa-
ját utunkba, ha jogszabályba nem ütközik,
akkor beletehetjük azt az anyagot; mások
csak akkor, ha engedélyt kapnak rá az ön-
kormányzattól. De ha ez jogszabályba üt-
közne, akkor vigyük a lerakóba, nem aka-
rok jogot sérteni.
Etelvári Zoltán: Mit enged a törvény?
Bártfai: Ha a 20 tonnát meghaladja a kiter-
melt föld a bontás során, akkor bejelentési
kötelezettség alá tartozik, tehát nem lehet
bárhol elhelyezni.
A határozati javaslatot ezzel az intelem-
mel fogadták el, és utána fognak nézni a
dolognak.

Jarabin doktor marad

Juhász: Dr. Jarabin János kérte, hogy
2010. december 31-ével mentsük fel a

munkavégzés alól. Kiírtuk a pályázatot
közalkalmazotti jogviszonyban történõ
háziorvosi munkakör betöltésére. A pályá-
zat nem volt eredményes. Jarabin doktor
úr szerette volna a praxist értékesíteni, de
ezek a próbálkozások nem sikerültek. Ígé-
retet kaptam tõle, hogy ha nem tudjuk
megoldani ezt a szituációt, akkor saját kör-
zetében helyettesít. Nem szeretné a beteg-
ellátást nehezíteni, illetve a betegeit ma-
gukra hagyni. Ezért kérte a határozatunk
visszavonását.

Etelvári: Hatalmas kõ esett le a szívemrõl,
mert egy nagyon tapasztalt, a betegekért
élõ orvosunk marad itt. Igaz, a megérde-
melt pihenését már tölthetné, mert renge-
teget dolgozott az életében, de most a be-
tegei föllélegezhetnek, hogy marad az or-
vosuk.

Juhász: Nem akartam mondani, de fölha-
talmazott a doktor úr, hogy a rábeszélé-
semre marad. Én is köszönöm neki, akinek
én szintén a páciense vagyok.

Nem fizetõ bérlõk
Az önkormányzati lakások bérleti díjának
tárgyalásakor Etelvári a következõ kérdé-
seket vetette föl: Hogy jöhetett létre
4.567.994 Ft hátralék? Kötelesek vagyunk
ezeket az embereket ilyen nagy összegek-
kel eltartani? Nincs is lehetõség, hogy ezt
behajtsuk rajtuk? Ennyi pénzt csak úgy ki-
dobunk az ablakon?!

Dr. Krupa Rozália: Végrehajtást indítot-
tunk vagy folyamatban van. Úgy lehet
megakadályozni a további halmozódást,
hogy fel kell mondani a szerzõdést és kila-
koltatni a személyeket. A képviselõ-testü-
let elõtt is voltak ügyek, és mindig olyan
döntés született, hogy maradnak a lakók.
Próbáljuk felszólításokkal némi befizetés-
re ösztönözni az érintetteket. Ahol van
munkabér, vagy nyugdíj, ott letiltással, va-
lamint végrehajtással lehet behajtani a tar-
tozást.

Juhász: Ezért nem akarjuk emelni a díja-
kat, mert így is sokaknak jelent nehézséget
a fizetés, vagy egyáltalán nem is tudnak,
nem akarnak fizetni.

Jövõ héten folytatjuk.

Hargitai Kiss Virág

Macskák és patkányok
a lakótelepen

A megszûnt Allianz Biztosító elõtt a zöld növényzet elburjánzott, ott etetik egyes
lakók a kóbor macskákat, amik a polgármesteri hivatal környékén húzzák meg
magukat már évek óta, és egyre csak szaporodnak, velük együtt pedig a fertõzés-
veszély is nõ.
Az ételmaradék miatt patkányok jelentek meg a bozótban, és több helyen már a
IV. emeleten is.
Már ez év tavaszán is jeleztük ezt a problémát, eddig mégsem történt intézkedés.
Kérjük, hogy a fenti okok miatt irtsák ki a bozótot, tegyenek rendet a helyén, és jó
lenne valamit kezdeni a rengeteg macskával is.

Ady Endre úti lakók

Napló

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke

eseményeirõl
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Választások, jelöltek
Szeptember 3-án 16 óráig kellett leadni a
jelölteknek az ajánlószelvényeket, hogy a
választási bizottság a cédulák ellenõrzése
után döntsön, hogy a jelölt indulhat-e a
választásokon.
Sárbogárdon a nyolc polgármesterjelölt-
bõl Nochta Pál visszalépett, Rigó István
pedig nem tudta összegyûjteni a kellõ szá-
mú ajánlószelvényt. Így végül hat polgár-
mesterjelölt indulhat az október 3-ai hely-
hatósági választáson.

Polgármesterjelöltek Sárbogárdon:
Csizmadiáné Boros Edit Gréta – függet-
len, Huszár Lajos – Jobbik, Juhász János –
független, Nyikos Tamás – FÜBE, Resch
Gábor – Mozdulj a Városért Egyesület, dr.
Sükösd Tamás – Fidesz.

Képviselõjelölt annyi,
mint csillag az égen!

Sárbogárdon 55 fõ száll ringbe a képviselõ-
ségért nyolc választókerületben. Egy kicsit
nagynak tûnik ez a létszám. Ezt sokan sok-
féleképpen magyarázzák. Vannak szkepti-
kusok, akik sok jelöltnél alig titkolt hátsó
szándékként a megélhetési lehetõség re-
ményét gyanítják. Mert hát azért a tiszte-
letdíj négy évig biztos jövedelem-kiegészí-
tés volt azoknak, akik bekerültek a pikszis-
be, mert köztudott, hogy azoknak, akik be-
álltak a tízek közé, jutott elõny, hír, hata-
lom, dicsõség és állás a családtagoknak,
hozzátartozóknak.
Vannak nagyon sokan, akik a sok induló
mögött a jelenlegi polgármester és köré-
nek taktikáját gyanítják, akik a sok induló
által megosztott szavazatok mellett így re-
mélnek bejutást a testületbe. Feltûnõen
sok jelölt van a 2-es (tinódi) és a 8-as (pusz-
taegresi) körzetben. Tinódon még az a fur-
csaság is megesett, hogy a Nedoba-párt
(FÜBE) színeiben induló Bognár József-
fel szemben elindult Bognár felesége, Ildi-
kó is független jelöltként. Hogy ezt hogy vi-
tatják meg otthon, azt nem tudom. Egy
biztos, Ildikó sokkal inkább könyvelhet el
közéleti sikert, hiszen õ volt a szervezõje a
nagyon sok embert megmozgató Sárbo-
gárd–Tinód szüreti napnak tavaly õsszel.
Meglepetés volt, hogy indul Alpek Zoltán
Imre a töbörzsöki választókerületben. Õ
azzal hirdette meg programját, hogy így
akarja csökkenteni Juhász János esélyeit a
választáson.
Meglepett az is, hogy Pauscher Lajos annyi
bukás után ismét elindult képviselõnek.
Lajos már minden játszmát kipróbált a po-
litikai közéletben az elmúlt húsz évben.
Többször volt képviselõ, aztán amikor el-
fogyott körülötte a levegõ, akkor sértõdöt-
ten minden alkalommal kiszállt, olykor
igen botrányos körülmények között. Ér-
deklõdésemre most azt mondta, hogy na-
gyon is komolyan gondolta a választáson
való újabb megméretést. Tagadta, hogy er-
re õt a „Sötét Oldal Erõi” biztatták volna
fel. Állítása szerint komoly emberektõl ka-

pott biztatást, akik a mostani választást ve-
le együtt egy nagy kabarénak látják. Hogy
a komolyság és a kabaré hogy fér össze,
nem tudom, de biztosan így van, ha Lajos
mondja.
Úgy látszik, hogy Pusztaegresen is összeza-
varodott az emberek lelke. Legalábbis erre
lehet gondolni azt látva, hogy kilencen
harcolnak abban a körzetben a választók
kegyeiért. Amikor az itteni hat helyi jelölt-
rõl érdeklõdtem, nem sok jó szót ejtettek
velük kapcsolatban. Négyen ugyanabból
az egyesületbõl indulnak egymás ellen.
Köztük van a korábbi választások örök
vesztese, Bihar Feri is. Vajon most bejön
neki? Azt mondják, hogy volt már így ak-
kor, amikor Pluhár Pista bácsi lett képvise-
lõ. A sárhatvaniak összefogtak, Pusztaeg-
res pedig szétszavazott akkor is. Azt
mondják, lehet, hogy a sárhatvani Baki Fe-
ri lesz így a befutó. Csak hát azt is mondják,
hogy ez a számítás azért nem jön be, mert a
sárhatvaniakat megosztotta a testület az-
zal, hogy beleavatkozott az idõsek és fiata-
lok vitájába a klubhelyiség használata mi-
att.
Szakács Benõnét és Rigó Lászlót nem in-
dította a Fidesz. MSZP-lista híján Schmidt
Lóránd szintén pártában maradt. Õk még-
sem adták fel, hanem függetlenként bene-
veztek egy „reményfutamra”.
Az összeesküvés-elmélet hívõi a három
nagy „kombinátort”, Juhászt, Nedobát és
Ferencz Kornélt látják minden zûrzavar
mögött, mint értelmi szerzõt. Persze, le-
het, hogy valóban sok mindent kigondol-
tak ezek az emberek, de ennek nem kell túl
nagy jelentõséget tulajdonítani akkor sem,
ha tudjuk, hogy a hatalom megtartásáért
mire képesek.
Gyerekesen felelõtlen, bizonyos esetek-
ben pedig egyenesen bûnös dolognak tar-
tom azt, ha felnõtt emberek játéknak, ka-
barénak, megélhetési forrásnak tekintik,
vagy próbálják láttatni a képviselõséget,
polgármesterséget.
Abban reménykedem, hogy a mostani, va-
lóban nagy zûrzavar ellenére a választó-
polgárok végül mégis képesek lesznek az
urnák elõtt elválasztani az ocsút a búzától.
Mert a játszmázás igencsak kétélû fegyver
lehet azok kezében, akik azt hiszik, hogy
még mindig õk osztják a kártyát a politika
helyi zöld asztalánál. Az általános közhan-
gulat ugyanis azt mutatja, hogy nagyon, de
nagyon szeretne már megszabadulni ez a
város azoktól, akik saját maguk és famíliá-
juk bizniszének tekintik a képviselõséget,
polgármesterséget.
Míg ezt a cikket írom, éppen egyik munka-
társam hozott be egy névtelen levelet, amit
a postaládájukban talált. A levél szerzõje
rágalmakkal próbálja lejáratni az egyik
polgármesterjelöltet. Feltehetõen egy
konkurense lehet, aki így próbál magának
több szavazatot szerezni.
A Bogárdi TV üzenõfalát is folyamatosan
ostromolják névtelenül a másik jelöltet be-

sározni akarók. Ezeknek nem adunk he-
lyet a nyilvánosságban. Hiszen a felelõsség
a miénk minden egyes leírt szóért. Ezért is
szigorúan tényekre, bizonyítékokra alapo-
zott írásokkal próbálunk segíteni minden-
kit az eligazodásban.

Nos, ezek után lássuk a sárbogárdi jelölte-
ket:

1. vk. (Töbörzsök), 7 jelölt:

Alpek Zoltán – független, Büki Viktor – Jobbik,
Csibrik Péter – Mozdulj a Városért Egyesület,
Csizmadiáné Boros Edit Gréta – független,
Hérincs József – Fidesz, Juhász János – függet-
len, Sárközi Antal – FÜBE.

2. vk. (Tinód), 8 jelölt:

Bognár József – FÜBE, Bognár Józsefné – füg-
getlen, Herczeg Miklós – KAPOCS, Novák-
Kovács Zsolt – Fidesz, Pauscher Lajos – függet-
len, Schmidt Lóránd – független, Takács Pál –
Jobbik, Varga Istvánné – Mozdulj a Városért
Egyesület.

3. vk. (Árpád utca, Kislók), 6 jelölt:

Aranyos József – Fidesz, Ferencz Kornél – füg-
getlen, Németh Pál – FÜBE, Nochta Pál Attila –
KAPOCS, Resch Gábor – Mozdulj a Városért
Egyesület, Simon Balázs – Jobbik.

4. vk. (városközpont), 7 jelölt:

Boros Zoltán János – Jobbik, Etelvári Zoltán –
Mozdulj a Városért Egyesület, Lendvai Gábor ––
KAPOCS. Nagy Tibor – Fidesz, Orova Károly –
FÜBE, Rehák Sándor Tibor – független,
Révészné Kertész Ildikó – független.

5. vk. (Bogárd déli része), 6 jelölt:

Bártfai Antal – KAPOCS, Hegedüsné Bereczk Er-
zsébet – Mozdulj a Városért Egyesület, Huszár
Lajos – Jobbik, Nedoba Károly – FÜBE, Szakács
Benõné – független, Tóth Béla – Fidesz.

6. vk. (Miklós, Papföld), 6 jelölt:

Erõs Ferenc – Fidesz, Fekete László – Mozdulj a
Városért Egyesület, Handa Gábor – független,
Konczné Huber Judit – Jobbik, Nyikos Tamás –
FÜBE, Rigó István Ferenc – független.

7. vk. (Sárszentmiklós dél, Rétszilas),
6 jelölt:

Bodó Zoltán – FÜBE, Fülöp Gyõzõ – Mozdulj a
Városért Egyesület, Macsim András – Jobbik,
Rigó László – független, dr. Sükösd Tamás – Fi-
desz, Szabó Csaba – KAPOCS.

8. vk. (Pusztaegres, Sárhatvan,
Nagyhörcsök), 9 jelölt:

Baki Ferenc – KAPOCS, Bihar Ferenc – függet-
len, Ellenbruck Imre – Jobbik, Érsek Enikõ – Fi-
desz, Jencski Zsolt – független, Lakatos Péter –
FÜBE, Magyar Zoltán – független, Õri Gyula –
Mozdulj a Városért Egyesület, Sipos Attila Lász-
ló – független.

Jövõ héten folytatom a környezõ települé-
sek jelöltjeivel.

Hargitai Lajos



4 VÁLASZTÁS 2010. szeptember 9. Bogárd és Vidéke

Bemutatjuk

A Jobbik Magyarországért Mozgalom jelöltjei
A gyermekünket már születésétõl fogva tudato-
san neveljük, hogy legyen büszke arra, hogy ma-
gyarnak született, meg kell ismernie történel-
münket, a régi mesterségeket, hagyományokat.
Az öregeknek az legyen a dolguk, hogy átadják
az õsök hagyományait, szokásait, kultúráját, a
múlt szellemi örökségét a fiataloknak. Ezzel
tartjuk fenn a nemzetet, ahová a sors küldött
minket. Ugyanis a múltjában él a nemzet. A
közös múlt, közös hagyományok, szokások, le-
gendák, mítoszok, a közös nyelvi és szellemi
kultúra olvasztja össze a népeket nemzetté. S ha
a múltat felejti, vagy elveszik tõle, csak egy min-
dent eltûrõ, talmi csillogással elvakított, min-
denre kapható nép marad, akit a történelem
bármelyik szele nyomtalanul elsöpörhet a föld
színérõl.

Céljaink
A képviselõ-testületben ne legyenek pártos-
kodások, csak sárbogárdi érdekekért dolgo-
zó képviselõk. A pártkatonák menetelését
meg kell szüntetni, aki tenni akar Sárbogár-
dért, az kapja meg a kellõ támogatást minden
téren.
A multinacionális cégeket, ha már itt vannak,
meg kell gyõzni, hogy a helyi gazdák által ter-
melt zöldséget, gyümölcsöt, húst forgalmaz-
zák. Õket is kötelezni kell a helyi adó megfi-
zetésére!
A közlekedés biztonságosabbá tétele érde-
kében Rétszilas–Sárbogárd központja között
kerékpárút építése egészen a szõlõkig.
Nyugalmunk érdekében köztéri megfigyelõ-
rendszer kiépítése a bûncselekményt elköve-
tõk megfigyelésére, leleplezésére.
A polgárõrség mûködésének felülvizsgálata,
esetleges átszervezése.
Közhasznú munkások hatékonyabb munka-
végzése, rátermett, szakképzett irányítókkal.
A vasútállomás környezetének emberibb ar-
cot kell adni úttal, vakolattal, virágokkal.
Meg kell keresni a bezárt iskolák és posták
újranyitásának lehetõségeit. Szorgalmazzuk
a miklósi iskolában a konyha visszahelyezé-
sét, a bezárt központi óvoda épületének újra-
hasznosítását bölcsõdei célokra.
Fontos elsõsorban a fiatalok sportolási, sza-
badidõs tevékenységének a kiszolgálása, pél-
dául sportcsarnok, tanuszoda, ügyességi pá-
lyák, játszóterek, szabadidõs parkok létreho-
zása. Meg kell gyõzni a megyei közgyûlést,
hogy a város intézményileg nagyon hátrányos
helyzetben van, a nagyon szép eredményeket
produkáló kis sportcsapatok támogatásra
szorulnak.
A pályázati lehetõségek hatékonyabb kihasz-
nálása érdekében csak ezzel foglalkozó szak-
ember alkalmazása.
A Bogárdi Napokat helyi „piacról” megolda-
ni, itteni árusokkal, kézmûvesekkel, zené-
szekkel, mint régen volt.
A képviselõknek a lakossággal folyamatos
kapcsolatot kell kialakítani, tájékoztatni kell
az egész ciklus alatt történt sikerekrõl és eset-
leges kudarcokról is. Minden embernek, aki
leadta a szavazatát, joga van tudni, hogy mi
történik érte vagy ellene.

A településünket olyanná szeretnénk változ-
tatni, hogy a fiatalok itt akarják biztosítani
maguknak és gyermekeiknek a szebb jövõt.
Tervezünk közösségi házakat a település
minden részén, hogy a fiatalokban kialakul-
hasson a közösségtudat, az egymás iránti fe-
lelõsség érzése.
Elsõdleges a magyarságtudat, a hagyomány-
õrzés fontossága, õseink emlékének ápolása,
a temetõk rendjét megtartva, a sírjaikat gon-
dozva.

Huszár Lajos vagyok, a Jobbik polgármes-
terjelöltje és az 5-ös körzet képviselõjelöltje.

Generációk óta
Sárbogárdon élõ
családba születtem
47 évvel ezelõtt.
Szüleim három
gyermeket nevel-
tek szorgos, tisztes-
séges munkával,
legjobb tudásuk,
szeretetük fényé-
ben. A családi pél-
da nálam megfo-
gant, mert nekem is
három gyermekrõl van szerencsém gondos-
kodni. A család szerepét nagyon fontosnak
tartom, mert ha ott rend van, akkor szinte
mindenre képessé tevõ energiák állnak az
ember rendelkezésére. Szeretném elérni azt,
hogy aki ide születik, legyen büszke a helyre,
és gyermekeik is találják meg a szerepüket az
életben. Apámtól azt láttam, hogy megelége-
dett azzal, amit kétkezi munkájával elõte-
remtett, és kialakított egy olyan harmonikus
életet, ahol mindennek megvolt a helye, érté-
ke, értelme. Nem tett többet, mint élt, dolgo-
zott tisztességgel, és becsülte az életet. Tehet
ennél többet az ember?

Egész eddigi életemet a sportolás, a mozgás
szeretete szõtte át. A mai napig sportolok,
hol eredményesen, hol magamat szórakoz-
tatva. Ezért a másik fontos pillér, amit támo-
gatnék, a sportolási lehetõségek elõsegítése,
és azok körülményeinek javítása, mert én is
hiszek abban, hogy a sport fizikailag, lelkileg
megerõsíti az embert. A munka ugyancsak
nevelõ tevékenység, melyet a jóérzésû ember
keres, a másik nem. Azon lennék, hogy az
elõbbiek hozzá is jussanak, és megteremthes-
sék családjuk alapjait. Egyik elképzelés e cél
megvalósítására a Mesterségek házának lét-
rehozása, ahol az ügyes kezû emberek meg-
tanulhatnák és megélhetésük forrásává te-
hetnék az ott tanult népi szakmákat.

Sárbogárdnak a Mezõföld szívévé, motorjá-
vá kellene válnia, mind adottságai, mind lé-
lekszáma miatt. A saját magunk által elõállí-
tott termékekkel kellene megjelenni a ma-
gyar piacon. Nem kell segélyekért könyörög-
ni, erõssé kell válni.

Szerintem óriási közösségi erõk szunnyad-
nak az itt élõ emberekben, amiket eddig nem
hagytak érvényesülni. Szeretnék egy pénz-
ügyi alapot támogató mecénáskört létrehoz-
ni, mely ott segítene, ahol csak tudna.

Majd tíz évet dolgoztam érettségi után mû-
szerészként a Videoton olvasztótégelyében,
edzõdve és tapasztalva a munkásosztály
problémáit. A Videoton leépítése után, bica-
jos hobbimnak köszönhetõen, 18 éve kerék-
párszaküzletet nyitottam, és élem azóta a vál-
lalkozók hol örömteli, hol nehéz napjait.
Zárásként még egy epizód huszonéves ko-
romból. Alapítottunk egy Tû-kör nevû kul-
túrkört, ahol megbeszéltük a világ dolgait,
keresve benne a helyét alakuló személyisé-
günknek és szellemi, fizikai önkifejezésünk-
nek. Szeretném, ha Sárbogárdon hasonló kö-
zösségi élet alakulhatni ki, és segítene éle-
tünk minél tartalmasabb megvalósításában.
Településünket úgy mûködtetném, mint egy
családot, ahol minden forint értelmes célt
szolgál, és a lehetõ legtöbbet hozza ki a ren-
delkezésre álló javakból.
Végezetül szeretném, ha Sárbogárdon igazi
demokrácia mûködne, ahol a többség gondo-
latai megvalósulhatnak, és a kisebbség is te-
szi a dolgát.
Olyan a közélet, mint a földmûvelés: ha nem
végzik, elhatalmasodik a „gazság”!

Büki Viktor vagyok, az 1-es választókerület
képviselõjelöltje.

1968. április 15-én
születtem Sárbo-
gárdon, azóta itt
élek Töbörzsökön.
Óvodai és általános
iskolai éveimet itt
töltöttem. 1982-tõl
1994-ig a FETÉV-
nél dolgoztam,
majd 1995 óta va-
gyonõrként tevé-
kenykedek külön-
bözõ cégeknél,
mindig sárbogárdi munkahelyen. Az önkor-
mányzati választásokon a Jobbik Magyaror-
szágért Mozgalom programját kívánom meg-
valósítani. Megvalósítandó terveim között
szerepel az óvodai játszótér vasból készült
elemeinek lecserélése biztonságos játszóesz-
közökre, önkormányzati földutak rendezése,
járdák kiépítése, a meglévõk javítása, a teme-
tõre történõ nagyobb figyelem, közhasznú
pénzek jobb elosztása, hogy Töbörzsök is ré-
szese legyen a város vérkeringésének, vízel-
vezetõ árkok tisztítása nem csak az elsõ ka-
nyarig, vagy ameddig látszik.
Kérem bizalmukat és szavazataikat.

Takács Pál vagyok, a 2-es választókerület
képviselõjelöltje.
Alapon születtem
„ratkó” gyerek-
ként, az általános
iskolát is itt végez-
tem. 1972-ben
szakközépiskolá-
ban érettségiztem,
majd késõbb gé-
pésztechnikusi ok-
levelet szereztem.
Ezt követõen a
kantáros munkaru-
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ha büszke viselõjeként, naivan bízva a tisztes-
séges, becsületes, szorgalmas, precíz, kétkezi
munka hitelében, az alapi Arany János
MGTSZ gépszerelõjeként kezdtem dolgoz-
ni.
Maximálisan igyekeztem a rám bízott felada-
tokat elvégezni lelkiismeretesen, melyet az-
zal a bizonyos könyvvel akartak jutalmazni,
amit én felháborodva nagy asztaldöngetések
közepette visszautasítottam. Meg is kaptam
az illetékes funkcionáriusoktól: „Vegye tu-
domásul, magának csak múltja van a téesz-
ben!” Ezt én is így gondoltam, és 1975-ben
Sárbogárdra igazoltam. Szó szerint, mert ide
hívtak focizni, és munkahelyet is itt kaptam.
1978-ban nõsültem, a Tinódi utcába, és azóta
is itt élünk és dolgozunk nejemmel. Két gyer-
meket neveltünk fel, már õk is önálló csalá-
dot alapítottak, és három szép unokával aján-
dékozták meg a dédszülõket és bennünket,
nagyszülõket.
Az elmúlt 38 évben dolgoztam gépszerelõ-
ként, lakatosként, a MÁV-nál villamos felsõ-
vezeték-szerelõként. 1990-tõl 2006-ig õster-
melõként Broyler húscsirkét neveltem. Je-
lenleg személy- és vagyonõri feladatokat lá-
tok el különbözõ biztonsági cégeknél.
A kantáros munkaruhát ma is szívesen ve-
szem fel.
A rendszerváltást követõen az elsõk között
voltam, akiknek megszûnt a munkahelye
Sárbogárdon (GYEV). 1990. március 15-én
kezembe kaptam a munkakönyvet (akkor
még volt), persze nem önszántamból, nem én
kértem. Adták. Pedig nem csináltunk mást,
csak dolgoztunk becsülettel.
Sajnos az elmúlt 20 évben egyre többen vál-
tak munkanélkülivé Sárbogárdon, sorba szá-
molták fel a különbözõ üzemeket, munkahe-
lyeket.
Mélyen átérezve a munkanélkülivé vált em-
berek sanyarú sorsát, megválasztásom esetén
elsõsorban minden energiámmal Sárbogárd
és környéke munkahelyteremtéséért kívá-
nok tevékenykedni. Ha az embereknek lesz
munkahelyük és dolgoznak tisztességes bé-
rért, akkor meg tudják teremteni családjuk és
saját maguk számára a biztos megélhetést.
Nem lesz gond egy iskolakezdés, nem lesz
gond a téli ruha beszerzése, meg tudja vásá-
rolni a téli tüzelõt, ki tudja fizetni a gázszám-
lát, nem kapcsolják ki a villanyt, vizet, lesz
élelme, lesz egészsége. Ne forduljon elõ,
hogy egy családban nincs egyetlen munka-
hellyel rendelkezõ keresõ ember sem! A ke-
resõképes emberek mind dolgozhassanak! A
munkához való jogot biztosítani kell!
Ilyen gondolatok foglalkoztatnak, és ennek
szeretnék hangot is adni, és tenni is érte ön-
zetlenül. Természetesen szem elõtt tartanám
Sárbogárd idõszerû gondjait, és keresném
azok megoldhatóságát, együttmûködve,
pártszimpátiától függetlenül minden egyes
leendõ képviselõtársammal.
Ehhez kérem az Önök támogatását.

Simon Balázs vagyok, a 3-as választókerület
képviselõjelöltje.

1978. május 11-én
születtem. Sárbo-
gárdon nõttem fel,
itt végeztem az ál-
talános iskolát. Kö-
zépiskolába Szé-
kesfehérváron jár-
tam, magasépítõ
ács, állványozó a

szakmám. Jelenleg telephelyvezetõ vagyok
egy egyéni vállalkozónál. Kislókban lakom
feleségemmel és két kislányommal.
Látom a kislóki és az Árpád utcai problémá-
kat. Fontos lenne a közlekedés megoldása
Sárbogárd és Kislók között, fontos lenne az
idõs emberek segítése, az utcák állapotának
javítása, a munkanélküliek hasznos foglal-
koztatása. Megoldást kell találni az Árpád
utca tehermentesítésére, még járda sincs, a
vízelvezetést is meg kell oldani.
Fontos az Árpád-lakótelepen élõ emberek
összefogása; a közös képviselõtõl meg kell
követelni, hogy az általa képviselt terület a
mai kor elvárásainak megfelelõ legyen.
Tervem megvalósításához kérem az Önök bi-
zalmát és szavazatát!

Boros Zoltán János vagyok, a 4-es választó-
kerület képviselõjelöltje.
Sárbogárdon szü-
lettem 1967. au-
gusztus 11-én. Sár-
bogárdon végez-
tem az általános és
középiskolai tanul-
mányaimat. Szüle-
im korai halála
után belecsöppen-
tem a nagybetûs
életbe.
Nõs vagyok, 16
éves fiam Pakson
tanul és focizik. Jelenleg fegyveres biztonsági
õrként dolgozom Mezõfalván, másodállás-
ban Százhalombattán.
A lakótelepek és az iskolák közbiztonsága ki-
emelt fontosságú. Terveim között szerepel a
honvédségi és az Ady E. úti lakótelep közötti
sportpályák felújítása, a gyerekek egészséges
életre való nevelése. A lakótelep lakóit kor-
osztálytól függetlenül be szeretném vonni az
egészséges, sportos életbe, és ehhez biztosí-
tani a feltételeket.
Támogatom és szorgalmazom egy fürdõ,
uszoda és egy sportcsarnok felépítését.

Konczné Huber Judit vagyok, a 6-os válasz-
tókerület képviselõjelöltje.
1966. május 1-jén
születtem Székes-
fehérváron. Szüle-
tésem óta Sárszent-
miklóson lakom,
családommal is itt
élek. Két gyerme-
kem van, egy 22
éves és egy 15 éves
fiú.
Az általános isko-
lát a Sárszentmik-
lósi Általános Isko-
lában végeztem. Tanulmányaimat a székes-
fehérvári Egészségügyi Szakközép- és Szak-
iskolában folytattam, ahol általános ápoló-
asszisztensi képesítést szereztem. Két évig a
székesfehérvári kórház szülészeti osztályán
gyakorló szülésznõként dolgoztam, majd hét
évig Alapon a szakosított szociális otthon-
ban, mint ápolónõ. Jelenlegi munkahelye-
men, a sárbogárdi Egyesített Szociális Intéz-
mény Ápoló–Gondozó Otthonban több éve
ápolónõi feladatokat látok el.
Elképzeléseim: a munkahelyteremtés lehe-
tõségeinek átvizsgálása, kiaknázása; a rossz

állapotú utak rendbetétele, aszfaltozása; egy
Rétszilastól Sárbogárdon átívelõ kerékpárút
kialakítása; a csapadékvíz elvezetésének
megoldása; a Miklós utca mögötti víztároló
gödör megtisztítása a szeméttõl, befolyó ár-
kok újraárkolása; a segélyezések felülvizsgá-
lata; a miklósi terület fejlesztése, mivel ez a
terület kimaradt az évek során. Érdeklõdés
esetén bevásárlóközpont telepítése (pl. a KI-
TE területe mellé).

Macsim András vagyok, a 7-es választókerü-
let képviselõjelöltje.
Születtem Gyer-
gyószentmiklóson,
1959. január 14-én.
1997-ben költöz-
tünk Sárbogárdra
feleségemmel és
gyermekemmel.
Városunkban egy
gyógyszertárat üze-
meltetünk, gyer-
mekünk, Nimród
Örs a Szegedi Tu-
dományegyetem
bölcsészeti karán tanul.
Magam a Sárbogárd déli részén található
sárszentmiklósi településrészen élek, ame-
lyik településrész, úgy érzem, méltatlanul ki-
maradt eddig a városfejlesztésbõl. Fõ célom,
hogy közvetlen lakókörnyezetemet bekap-
csoljuk a város vérkeringésébe. Fontosnak
tartom továbbá a munkahelyteremtést és az
infrastruktúra fejlesztését.
Úgy érzem, hogy mindennapi tevékenysé-
gembõl adódóan könnyen teremtek kapcso-
latot az emberekkel, az átlagember minden-
napi problémáit élem meg magam is, és a
problémák megoldását hatékonyan tudnám
keresni megválasztásom esetén.

Ellenbruck Imre vagyok, a 8-as választóke-
rület képviselõjelöltje.
64 éves vagyok,
Pusztaegresen élek
a feleségemmel. 3
fiúgyermekem szü-
letett, tõlük nyolc
unokám. A MÁV-
nál dolgoztam, on-
nan mentem nyug-
díjba.
Mivel Pusztaegre-
sen lakom, így az it-
teni problémákat
látom közelrõl.
Nyugdíjas éveimet szeretném rászánni arra,
hogy Pusztaegres, Sárhatvan és Nagyhörcsök
ne az elhanyagoltságáról és mellõzöttségérõl
legyen híres, hanem az ott élõ emberek
összefogásáról, elégedettségérõl, a települé-
sek felvirágozásáról.

A városrészben szeretném az iskola alsó ta-
gozatának újraindítását, a posta megnyitását,
valamint az ivóvíz folyamatos biztosítását a
lakosság részére egy víztorony megépítésé-
vel.

Fontos még a közbiztonság helyreállítása,
körzeti rendõrörs, állandó rendõri felügyelet
mellett a lakók nyugalmának biztosítása.

Amennyiben egyetértenek a rövid bemutat-
kozó programommal, szavazatukkal támo-
gassák bejutásomat a képviselõ-testületbe.
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Gondolatok a szántóversenyrõl
Tisztelt Sárbogárdiak!

Nem vagyok az a típus, aki sûrûn ír az újságba, de most az esemé-
nyek arra késztettek, hogy ezt megtegyem, hiszen néhány hét alatt
olyan sikeres rendezvények zajlottak városunkban, amelyek meg-
érdemlik, hogy említést tegyünk róluk.
A Sárbogárdi Lovas Egyesület rendezvénye nagyon sok sárbogár-
di lakos tetszését váltotta ki. Egy jól szervezett, nagyon sikeres,
közösségformáló és az összefogást bizonyító rendezvény volt,
csak gratulálni lehet a szervezõknek, és sok sikert kívánni további
tevékenységükhöz.
A másik sikeres rendezvény a szeptember 4-én megtartott szántó-
verseny volt. Számomra – és gondolom, a látogatók számára is –
ez egy nagyon szép nap volt. Gazdaszemmel öröm volt nézni a fel-
sorakozott versenyzõket és gépeiket. A Lajtos János által rendel-
kezésre bocsátott terület ideális versenyzési lehetõséget biztosí-
tott az indulóknak, de a szépszámú közönség is jól érezhette ma-
gát. Jómagam örömmel láttam, hogy nagyon sok fiatal versenyzõ
állt rajthoz, sokuk családostul érkezett. Bátran mondhatom: ezen
a napon öröm volt földmûvesnek, parasztnak lenni.
Ma, amikor gyûlölködésrõl, egymás lejáratásáról szólnak az ün-
nepnapok is, amikor a barátság, a tisztesség háttérbe szorul, fel-
emelõ volt ennyi vidám embert látni, hallgatni a baráti társaságok
kedves történeteit, az õszinte szakmai bírálatokat a szántások
minõségérõl. Senki sem politizált!
Abban már a kezdet kezdetén
egyetértés volt a szervezõk kö-
zött, hogy ennek a rendezvény-
nek politikamentesnek kell len-
nie, az összefogásról kell szól-
nia. Az önkormányzati választá-
si kampány kellõs közepén ezt
nem egyszerû megoldani, hi-
szen a rendezõk is különbözõ
politikai beállítottságúak. De
senki ellen és senki mellett nem
akartunk kampányolni, a vá-
lasztás mindenkinek egyéni
ügye kell, hogy legyen, s akik ott
voltak, megítélhetik, teljesült-e
a rendezõk szándéka: sikerült-e
ezt a napot politikamentessé
tenni. Bízom benne, hogy igen.
Ez Sárbogárd város számára is
siker, de minden nagyképûség
nélkül írhatom: siker és öröm
minden rendezõ számára is.

Tisztelt Olvasók!
Hogy tollat ragadtam, annak fõ oka, hogy mint korelnök és mint
gazdálkodó megköszönjem azoknak a segítségét, akik önzetlen
munkájukkal hozzájárultak e rendezvény sikeréhez.
Magam is meglepõdtem, hogy 10-12 jó szándékú ember mire ké-
pes, ha összefog, mennyi embert tud megmozgatni, s milyen sok
magánember, vállalakozó segít önzetlenül már az elsõ kérésre a
szervezésben. Nagyon sokan jöttek kérés nélkül is, amikor meg-
hallották, hogy szántóversenyt rendezünk Sárbogárdon.
A szervezõk nevében szeretném mindannyiuknak megköszönni a
támogatást, a teljesség igénye nélkül külön is a Légió 2000-nek a
gépek és eszközök ingyenes õrzését 2 éjszaka. Gyõri Bandi bará-
tomnak a sok-sok jelölõkaró készítését, Dörögdi Miklósnak a fel-
ajánlott kiváló minõségû palackozott bort, amelybõl az oklevél
mellé minden versenyzõ kapott egy üveggel. Horváth János sátrat
biztosított az étkezéshez, pedig a rendezvény elõtt mindössze 10
nappal kértük tõle, s külön a rendezvényre állított össze díjmente-
sen egy 100 személyt befogadó sátrat, mert a sátrai ki voltak adva
lakodalmakra. Horváth Pista a kihangosítást vállalta – köszönjük,
nagy szükség volt rá, Pista, hiszen 400 embert kellett tájékoztatni.

Gödér Árpád gazdálkodótársunk szántáselmunkáló bemutatója
nagy tetszést aratott. Köszönet a KITE gépbemutatójának, nagy-
szerû volt a 40-50 milliós gépek látványa. Berkei Zolinak köszön-
jük a bemutatót és tombolafõdíj-adományt. Nagy elismeréssel
szóltak az emberek Mészáros János plébános úr ekeszentelõjérõl
és beszédérõl.
Hogy milyen híre volt vagy lett a szántóversenynek, azt mi sem bi-
zonyítja jobban, mint a székesfehérvári Virágker Kft. értékes

tombolatárgy-felajánlása, s érkeztek versenyzõk Martonvásárról,
Tabról is.
Sok-sok embernek kell megköszönni, hogy önzetlenül segítették
rendezvényünket: Kovács Imre, Somogyvári Bandi, Nagy Gyuri,
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Sükösd Gedeon, Lénerné Lujzika, Géber Lajos, Kovács Béla, Ba-
konyi Pista. De engedjék meg, hogy két személyt külön is a figyel-
mükbe ajánljak: Lajtos János és Szõnyegi Gyuszi gazdálkodótár-
saimat. Az õ fejükbõl pattant ki a szántóverseny rendezésének öt-
lete, és õk azok, akik rengeteget dolgoztak a megvalósítás érdeké-
ben. A verseny elõtti napon mindketten arról panaszkodtak, hogy
aludni sem tudtak, mondván, mi lesz, ha rossz idõ lesz... A termé-
szet azonban tudta: akik ennyit dolgoztak egy közös ügyért, azo-
kat segíteni kell, és ragyogó napsütéssel ajándékozott meg ben-
nünket. Remélem, kedves barátaim, azóta kialudtátok magato-
kat, s már azon forog az agyatok, hogy jövõre is legyen egy hason-
lóan szép napunk. Ehhez kívánok nektek és az egész stábnak jó
esztendõt, sok sikert, erõt, egészséget.

Tisztelt Gazdálkodók!
Valami történt Sárbogárdon. Néhány gazdálkodó összefogott, és
nagy sikerû szántóversenyt rendezett Sárbogárdi Baráti Kör név
alatt. Ez a kör nem zártkörû. Tisztelettel várunk mindenkit kö-
zénk, aki a mezõgazdaságból él, és azokat is, akik nem abból él-
nek, és minden ötletet, jó szándékot szívesen veszünk. Össze kell
fognunk jövõnk és környezetünk szebbé tételéért, sorsunk jobbra
fordításáért. Rendezvényeinkre tisztelettel várunk mindenkit, ki
a cél érdekében tenni kíván.

Tisztelettel: Pluhár István korelnök, sárhatvani gazdálkodó

Utóirat (egy kis politika)
Négy hét alatt a szervezõk olyan rendezvényt varázsoltak a város-
ba, amely méltán aratott elismerést. Tették ezt önszántukból, a
városért, minden ellenszolgáltatás nélkül. A fõ cél az volt, hogy
mindenki jól érezze magát. A rendezvény bizonyította: nem igaz,
hogy a sárbogárdiakat nehéz kimozdítani, s azt is, hogy több millió
forint nélkül is lehet a városban színvonalas eseményt szervezni.
Az önkormányzati testület számára is példaértékû lehet: nem fel-
tétlenül kell 5-7 millió forintot költeni egy rendezvényre, ezt a
pénzt lehet a város fejlõdésére fordítani, lehet sportcsarnokot
építeni, nem kell óvodákat bezárni. Bízom benne, hogy az új tes-
tület bölcsebb lesz elõdjénél ezen a téren is.

Népes szüreti
Rétszilason

Ezernyi résztvevõ gyülekezett Horváth Pista borospincéjénél
Rétszilason szombaton délután a szüreti felvonulásra. Minden
korosztály és nem képviseltette magát Rétszilasról, Bogárdról és
Cecérõl is. Eljött még a bogárdi tûzoltóparancsnok, Varga Zoltán
is családostul, régi, szép egyenruhába bújva az alkalomra.

Kettes és négyes fogat, lovas kocsi, szekér, s mindenféle paripa
felvonult csikajastul. Remek öltözetekben és díszítésekben is gyö-
nyörködhettünk. Rétszilas népe nem gyõzött ámulni, bámulni,
amikor a végeláthatatlan menet végigvonult a fõúton, majd a
kocsmánál táncos, daloló forgataggá alakult.

A hangulatról zenekar gondoskodott, valamint a csengõ hangú
cecei népdalkörösök, no, meg a borocska, ami elkélt fûtõanyag
gyanánt is a kissé hûvös idõben.

Hargitai Kiss Virág

A szántóverseny eredményei

„Kis” ágyeke kategóriában

1. Bakurecz József, 2. Fórizs Zoltán, 3. Kovács Róbert, 4. Var-
ga Róbert, 5. Erlich csapat, 6. Reiter Tamás, 7. Fehérvári Ist-
ván, 8. Dömötör Zoltán, 9. Bakonyi István.

„Nagy” ágyeke kategóriában

1. Somogyvári András, 2. Kovács Mihály, 3. Szõnyegi és Társa
Kft., 4. Erlich csapat, 5. Erlich csapat.

„Kis” váltva forgató kategóriában

1. Barabás János, 2. Kuzsmicki Károly, 3. Hérincs József, 4.
Lajtos János, 5. Nagy Bálint.

Lófogatos eke kategóriában

1. Raffai József, 2. Horváth István, 3. Foster József.
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Aba Napok
Azok a szép, fényes napok...

Az idei Aba Napoknak egészen különös
kisugárzása volt. Pedig szerényebb prog-
ramválasztékkal várták a vendégeket,
mégis, az egésznek a lelkisége, az, hogy bár
most nehezebben élünk, de hiszünk a jövõ-
ben, s egymásban, ez hatott.
A szeptemberi Aba Napok az önkormány-
zati választások kampányidõszakára esett,
mégse éreztem azt, hogy ez a kampányról
szólna. A nyitóünnep sokkal inkább a
számvetésrõl, az elmúlt évek gondjaiból
megtanult leckékrõl szólt, és arról, hogy
Abán és a Sárvíz kistérségben valami olyan
dolog kezdõdött el sok évvel ezelõtt, ami-
nek a folytatása ígéretként a távoli jövõbe
nyúlik.
Ezt a lelkiséget képviselték az emlékezé-
sek Hamvas Bélára, a falu hû polgárára,
Bor Lajosra és Rózsa Istvánra, s a váratla-
nul elhunyt nagyszerû abai pedagógusra,
Trégerné Bögyös Zsófiára. A sáregresi
születésû Bögyös Zsófia egy kirándulásra
vitte Rétimajorba az osztályát, s ott érte
szülõföldjén a váratlan halál.

Varga Gábor országgyûlési képviselõ kö-
szöntõjében szólt a jövõrõl szóló közös
programról, amely aláírt megállapodás-
ban is testet öltött.

A programokra ide látogató környékbeli-
ek megfürödhettek a helyiek vendégszere-
tetében, s ezáltal az otthonosság által min-
den program megemelkedett, s az élmé-
nyek elmélyülve a szívekig hatoltak.

Vasárnap 84 éves édesanyám is eljött ve-
lünk, s lám, megfiatalodott. Majdhogy
táncra nem perdült a Csík zenekar muzsi-
kájára. Aztán a színpadon megszólaló õsi

hangszerünk, a tárogató hangjai visszare-
pítették lánykorába, amikor Szent István
napján Molnár Balázs tárogatója megszó-
lalt a fülöpszállási toronyban: „Te vagy a
legény, Tyukodi pajtás”, „Hej, Rákóczi”

meg Bercsényi siratója messze szárnyalt a
falu fölött, emlékeztetve a magyar múltra.
A késõ esti tûzijáték se önmagában volt
gyönyörû, hanem azáltal, hogy a hozzá
kapcsolódó zene és az elhangzó szavak ál-
tal összekapcsolódott a sok ezer ember szí-
ve egy mély hitben, hogy igen, van szép jö-
võje a magyarságnak, s munkánkkal, erõs
hittel mindenre képesek leszünk.

Balassi szavait idézve:
„Kiért dicsérhessen lelkem mindenképpen,
Hogy mindenek ellen megtartottál épen,
Áldott Isten, hála légyen néked örökké,
Ámen.”

(Balassi Bálint: Szép könyörgés)

Hargitai Lajos

ORGONAVIRÁGZÁS
Esõs, hideg idõvel köszöntött ránk a szeptember. Az ember azt hinné, hogy már soha nem
lesz jó idõ. De ne higgyünk a negyven fokos kánikula utáni didergésnek, sokkal inkább lás-
suk azt, hogy mit mond a körülöttünk lévõ természet.
Néhány hete kerékpártúránkon szakítottam kedvesemnek illatos akácvirágot, ami a népi
megfigyelés szerint hosszú õszt ígér. De a macskánk szõre is azt mutatja, hogy korai még a
téli szõrgúnyát növeszteni.
S minap a József Attila úti lakótelepen egy orgonabokorra lettem figyelmes, tele nyíló or-
gonavirággal. Odamentem, lefényképeztem, és beszívtam mélyen a tavasz illatát.
Azzal a bizonyossággal adom itt közre ezt a fényképet – bár csak fekete-fehérben –, hogy
hosszú, szép õszünk lesz még.

Hargitai Lajos
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Megkerült ifjak

2010. szeptember 2-án Sárbogárdon, a
Szent István úton igazoltattak a járõrök fél
egy körül két fiatalkorú lányt. Kiderült,
hogy a fiatalkorúakat eltûnés miatt köröz-
te a Sárbogárdi Rendõrkapitányság. Miu-
tán elõállították õket a kapitányságra, és
elszámoltatták õket, nevelõjüknek lettek
átadva.

Bolti tolvajok õrizetben

A Sárbogárdi Rendõrkapitányság rend-
õrei hétfõn három bolti tolvajjal szemben
is intézkedtek.
Reggel egy 56 éves sárkeresztúri nõt ért
tetten a biztonsági õr az egyik sárbogárdi
nagyáruházban, aki 4 csokit, egy csomag
kávét, valamint egy csomag vaníliás cukrot
akart ellopni 1.201 Ft értékben. A többi –
általa kiválasztott – terméket a szalagra
tette és kifizette, de az elõbb felsoroltak a
táskájában maradtak, ahova korábban el-
rejtette õket. A biztonsági szolgálat az
esetrõl értesítette a sárbogárdi rendõrö-
ket, akik a nõt elõállították a kapitányság-
ra, ahol megindult ellene a szabálysértési
eljárás. Meghallgatását követõen õrizetbe
vették.

Délután Sárosd egyik üzletébõl érkezett a
bejelentés a Sárbogárdi Rendõrkapitány-
ság ügyeletére, hogy két személy el akart
lopni egy 4.125 Ft-os italt, majd miután ez
meghiúsult, átmentek a szemközti kis bolt-
ba. Mint utóbb kiderült, ott sikerrel is jár-
tak. A helyszínre érkezett járõrök a bolto-
sok által elmondottak alapján keresni
kezdték a két személyt. Kis idõ eltelte után
rájuk is leltek Sárosd központjában, egy
italmérõben. Ruházatuk és a náluk lévõ
szatyor átvizsgálása után több termék is
elõkerült, köztük egy olyan termékkóddal
ellátott szalámi, ami a kis üzletben kapha-
tó. Miután a rendõrök azzal visszamentek
a boltba, kiderült, hogy az 1.136 Ft-os sza-
lámit valóban onnan vitte ki fizetés nélkül
a páros. A vele szemben lévõ nagyáruház-
ban elõtte azért nem jártak sikerrel, mert a
pénztáros szólt a biztonsági õrnek, hogy
lopni akarnak, és ekkor az idõsebb férfi ki-
vette zsebébõl a szeszes italt, mintha ki
akarná fizetni, de mivel nem volt elég pénz
nála, otthagyta a boltban. A történteket a
bolt kamerája rögzítette. Mint az a bizton-
sági õr elmondása alapján kiderült, a férfi
már korábban is lopott a boltból.
Augusztusban ugyanis egy nõvel vitt ki
fizetés nélkül szeszes italt az üzletbõl.
Akkor azonban nem sikerült elfogni.

Miután a rendõrök a két személy adatait
leellenõrizték, kiderült, hogy apáról és fiá-
ról van szó. Mind a 42 éves sárosdi férfit,
mind a 15 éves fiát elõállították a Sárbo-
gárdi Rendõrkapitányságra, ahol mind-

ketten gyanúsítottként lettek kihallgatva.
A fiúról közben kiderült, hogy a Kalocsai
Rendõrkapitányság körözést adott ki elle-
ne eltûnés miatt, mert a Kalocsai Gyer-
mekotthonból megszökött. Így õt kihallga-
tását követõen oda visszaszállították, míg
apját a nyomozók bûnügyi õrizetbe vették.

Németh–Kész Mónika r. szds.,
FMRFK-szóvivõ

Látogatók

Szeptember 7-én Cecén állampolgári beje-
lentés hívta fel a rendõrök figyelmét arra,
hogy egy „idegen” autó állt meg egy egye-
dül élõ, idõs asszony háza elõtt. Az autóból
ketten kiszálltak és bementek az idõs
asszonyhoz, ketten az autó mellett marad-
tak. A járõrök a helyszínen az idõs asszony-
tól megtudták, hogy két ismerõsérõl van
szó, akik csak látogatóba érkeztek hozzá.
Szerencsére ezúttal nem történt baj, nem
idõs emberek jóhiszemûségét kihasználó
trükkös tolvajok voltak.

A rendõrség továbbra is arra buzdítja a ki-
sebb és nagyobb településen élõket, hogy
amennyiben gyanús gépkocsi, vagy szemé-
lyek tûnnek fel, fõként idõsek lakta házak
környékén, jelezzék a rendõrség 107-es,
vagy 112-es segélyhívó számán, és köves-
sék az ügyeletes tisztek utasításait.

R. Szabó Ágnes FMRFK-szóvivõ

KÉK HÍREK
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MEGHÍVÓ

Tisztelt Választópolgárok!
A Fidesz sárbogárdi jelöltjei tisztelettel meghívják Önöket

az alábbi választási fórumaikra:

2010. szeptember 16., csütörtök, 18 óra:
NAGY TIBOR – Sbg., mûvelõdési központ;

2010. szeptember 17., péntek, 18 óra:
TÓTH BÉLA – Sbg., Szandi presszó;

2010. szeptember 18., szombat, 16 óra:
ARANYOS JÓZSEF – Kislók;

2010. szeptember 18., szombat, 17.30 óra:
ARANYOS JÓZSEF – Árpád-lakótelep;

2010. szeptember 18., szombat, 19 óra:
ARANYOS JÓZSEF – Sbg., sportpálya.

A fórumok vendége Önökön kívül Varga Gábor országgyûlési képviselõ és
dr. Sükösd Tamás, a Fidesz sárbogárdi polgármesterjelöltje.

Mindenkit szeretettel várunk, aki érdeklõdik a helyi közélet iránt!

VÁLTOZÁS–MUNKAHELY–ÖSSZEFOGÁS:
FIDESZ

Családi nap

Szeptember 4-én (szombaton) az örspusztai hor-
gászcentrumban rendezte a Honvéd Bajtársi Egye-
sület a már hagyománnyá vált, horgászversennyel
egybekötött családi napját.
A tavaszi rendezvényt az esõ elmosta, úgyhogy volt
mit helyre tenni az égieknek. Szerencsére reménye-
ink beteljesedtek, mivel egy csodálatos õsz eleji
napot kaptunk ajándékba.
A sorsolás után 18 horgász foglalta el a 9 kijelölt ver-
senyhelyet. Most úgy rendeztük, hogy a fõzõsátor a
pecások között legyen, így már egy igazi családi han-
gulat alakult ki.
Közben egy kitüntetést is átadott Porkoláb János õr-
nagy érdekvédelmi fõtiszt Kozula Ferencnének,
mégpedig a vezérkari fõnök emlékplakettjét a hon-
védelemben végzett munkájáért.
Ez alkalommal egy egyszerûbb ebéd készült, amit
persze nagy szakértelemmel készített el Diószeginé
Timi több szakértõ és valóságos segítõ közremûkö-
désével, amit a végén elneveztünk többségi döntés-
sel paprikás–csülkös krumplinak.
Aztán a versenyt közben megnyerte id. Porkoláb Já-
nos, 10,01 kg-os hallal. Második lett Pörgye Bene-
dek 4,28 kg-mal, harmadik pedig kedvenc horgá-
szom (aki már évek óta kitartóan versenyez), Lukács
Petra lett 4,00 kg-mal, maga mögé utasítva a régi ki-
próbált horgászokat, gondolok itt Gróf Ferire,
Beszteri Lajosra, Húsvét Zsoltira, Diószegi Lacira,
Gál Sanyira és a többi „nagy” horgászra.
Az ebéd is kiválóra sikeredett, úgyhogy egy szép na-
pot zárhattunk, amit persze majd megismétlünk a
tavasszal.
Itt köszönném meg a közremûködést Gyurka Tibi-
nek, Szente Ferinek, Freschl Józsinak, Diószegi La-
cinak és mindenkinek, aki tett érte, hogy jól érezzük
magunkat.
Köszönet az Aranyponty Zrt.-nek a sok szép ajándé-
kért, illetve a gyönyörû helyszínért. Találkozunk jö-
võre ugyanitt!
A Bogárdi tévében látható lesz egy kis összeállítás
errõl a szép napról.

Rehák Sándor egyesületi tag

Tisztelt Sárbogárdi Választópolgárok!
Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek az ajánlószelvényeket, amelyekkel bizal-
muk jeléül támogattak a polgármesterjelöltté válásomban.
Tájékoztatom Önöket, hogy a rosszindulatú híresztelések ellenére indulok az októberi
megmérettetésen. Én nem kívánok használni kétes eszközöket, nem szeretnék senkit
sárral dobálni azért, hogy nyerjek, ez nem az én stílusom.
Külön köszönettel tartozom a 4. számú egyéni választókerület szavazóinak, akik egyéni
képviselõi jelöltetésemben is mellettem álltak. Végül jómagam azonban a 7. számú egyé-
ni választókörzetben indulok a képviselõi tisztség elnyeréséért. A váltásra rajtam kívülálló
ok miatt került sor: sajnos a 7. számú körzetben állított jelöltünk nem bizonyult méltónak
arra, hogy a mögöttem álló Fidesz csapatához tartozzon. Az ebben a körzetben való indu-
lás számomra nem kényszer, sõt, inkább megtiszteltetés, hiszen Sárszentmiklóson nõt-
tem fel, és ma is ezer szállal kötõdöm ide. A helyemet a 4. körzetben Nagy Tibor látsze-
rész vette át.
Nemcsak a polgármesteri tisztség elnyerése a célom, hanem az összes jelölt támogatá-
sa, segítése a jövõbeni egységes városvezetés érdekében.
Buzdítok minden érdeklõdõt a meghirdetett fórumokon való részvételre, ismerjék meg kö-
zelebbrõl jelöltjeinket, ha van kérdésük jöjjenek el és hallgassák meg válaszainkat, be-
széljük meg közösen a problémákat!
Mindenkit arra kérek, hogy menjen el október 3-án szavazni. Ahhoz, hogy beköszöntsön
a változás kora Sárbogárdon, minden polgár szavazatára szükségünk van. Hiszem, hogy
csapatom az Önök segítségével elindíthatja Sárbogárdot a felemelkedés útján.

Tisztelettel: dr. Sükösd Tamás polgármesterjelölt

VÁLTOZÁS–MUNKAHELY–ÖSSZEFOGÁS:
FIDESZ

Helyesbítés
Lapunk elõzõ számában Resch Gábor bemutatásánál édesapja foglalkozá-
sát a gépelésnél elírtuk. Resch Gábor édesapja a Petõfi Sándor Gimnázium
német nyelvtanára volt.
Az elírásért elnézést kérek!

Hargitai Lajos
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A Turul–Macron csoport
eredményei:

Szabadegyháza II.–Nagylók 3-5 (1-3)
Gólszerzõk: Rábai, Horváth T., Németh,
illetve Lendvai (3), Molnár, Szalai. Kiállít-
va: Szloboda.

Kisapostag–Alap 1-4 (1-2)
Gólszerzõk: Szili G., illetve Szabó (3), Ta-
kács.

Dunapentele–Elõszállás 2-2 (1-2)
Gólszerzõk: Csordás, Czagény, illetve Lel-
ki (2).

Mezõkomárom–LMSK 0-4 (0-1)
Gólszerzõ: Pap (2), Bódis, Sütõ.

Perkáta SE–Nagyvenyim 2-0 (1-0)
Gólszerzõk: Palóka, Reith.

Zichyújfalu–Hankook 5-0 (2-0)
Gólszerzõk: Káplár (2), Németh Z.,
Újfalusi, Winklár.

Soponya–Besnyõ SE 3-3 (2-0)
Gólszerzõk: Kiss, Babai, illetve Lepsényi,
Viola, Matkovics G.

Férfi kézilabda, megyei I. osztály

Elkezdõdött a bajnokság
VAX KE Sárbogárd I.–VAX Sárbogárd
KE Sárbogárd II. 32-30 (18-14)
Sárbogárd I.: Németh I.–Rehák 3, Balogh
8, Takács 4, Bodoki P. 1, Botka 1, Hegedûs
8. Csere: Szabó J. Zsolt 3, Pluhár 4. Edzõ:
Rehák Sándor.
Sárbogárd II.: Borostyán–Németh II. 2,
Bodoki 10, Lakatos 3, Vorsléger 1, Nacsa
8, Suplicz 2. Csere: Baki 2, Szilveszter 1,
Varga 1. Edzõ: Bodoki György.
Vezette: Fazekas Krisztina, Vargáné B.
Melinda.
Csapataink az õszi szezon elsõ mérkõzésé-
vel megkezdték a férfiak megyei I. osztályú
bajnokságát. Mivel Mór, Dunaújváros és
mi is két csapatot indítottunk, ezért az elsõ
fordulóban egymás ellen játszottak a fent
említett csapatok.
Bodoki Gyuri egy színvonalas, küzdelmes
meccset képzelt el, ezért körülbelül azo-
nos képességû csapatokat állított fel. Az
elképzelései beigazolódtak, hiszen ez a
mérkõzés a vártnál is küzdelmesebb és
nem utolsósorban jó játékot hozott.
Az elsõ félidõ 22. percéig fej fej mellett ha-
ladtak a csapatok. Ezután az I-es csapat-
nak jobban sikerültek a befejezések, és a
félidõ végére 4 gólra nõtt az elõny.

A második játékrész elsõ tíz percében a
II-es csapat összekapta magát, és feljött 2
gólra.
A változatosság kedvéért ezek után ismét
elhúzott az I-es csapat, és már egy 31-25-ös
mérkõzésállás is volt, de a zöld színû bri-
gád ismét rákapcsolt, és feljöttek 2 gólra.
Ennél többre azonban már nem futotta,
mivel lejárt az idõ.
A célunkat elértük, hiszen minden megje-
lent játékos pályára léphetett, gondolok itt
az új játékosainkra: Vargára, Szilveszterre
és Vorslégerre, akik mindhárman góllal
mutatkoztak be.
A két játékvezetõ jól kézben tartotta a
mérkõzést, de elmondásuk szerint nem
volt könnyû meccs. Az egyik bíró meg is
kérdezte: „Ha ilyen itt egy ’barátságos’
derbi, akkor milyen egy éles küzdelem?”
A lényeg, hogy mindenkin látszott, hogy
bizonyítani akar. A következõ fordulóban,
szeptember 11-én az I-es csapat 11 órakor
a DAC II. ellen, a II-es csapatunk szep-
tember 12-én 10 órakor Martonvásárral
játszik idegenben.
Hajrá, VAX!

Rehák Sándor

Az Agárdi Termál csoport
eredményei:

Mezõszilas–Cece SE 1-1 (1-0)
Gólszerzõk: Bontovics, illetve Király. Ifjú-
sági mérkõzés: 5-1.

Rácalmás–Sárszentágota 5-1 (2-1)
Gólszerzõk: Szabó, Godó, Antal (3), illet-
ve Magyar. Ifjúsági mérkõzés: 5-0.

Sárosd–Sárbogárd 4-0 (3-0)
Gólszerzõk: Zách, Dombi (öngól),
Vinkler, Gál. Ifjúsági mérkõzés: 1-4.

Pusztaszabolcs–Seregélyes 0-5 (0-1)
Gólszerzõk: Rigó, Bódog, Kovács (2),
Dvéri Zs. Kiállítva: Györök. Ifjúsági mér-
kõzés: 3-1.

Mezõfalva–Kulcsi SE 1-0 (1-0)
Gólszerzõ: Tórizs. Ifjúsági mérkõzés: 14-0.

Adony–Dég 3-1 (1-0)
Gólszerzõk: Müller (2), Káll, illetve Gu-
lyás. Ifjúsági mérkõzés: 6-0.

Aba-Sárvíz–Enying 2-2 (0-0)
Gólszerzõk: Kuczi, Asbóth, illetve Kuczi
(öngól), Molnár. Ifjúsági mérkõzés: 4-2.

Lajoskomárom–Vajta PSE 2-0 (1-0)
Gólszerzõk: Cseke, Reichardt. Kiállítva:
Kajári. Ifjúsági mérkõzés: 0-0.

Az Agárdi Termál csoport állása:
1. Mezõfalva 4 4 - - 13-0 12
2. Seregélyes 4 4 - - 14-4 12
3. Adony 4 3 1 - 10-5 10
4. Sárosd 4 3 - 1 13-3 9
5. Lajoskomárom 4 3 - 1 10-5 9
6. Pusztaszabolcs 4 2 1 1 12-8 7
7. Mezõszilas 4 2 1 1 13-11 7
8. Dég 4 2 - 2 9-9 6
9. Rácalmás 4 2 - 2 11-15 6
10. Aba-Sárvíz 4 1 2 1 9-6 5
11. Kulcs 4 1 - 3 12-9 3
12. Sárbogárd 4 1 - 3 5-11 3
13. Enying 4 - 1 3 7-13 1
14. Vajta 4 - 1 3 3-14 1
15. Cece 4 - 1 3 3-15 1
16. Sárszentágota 4 - 4 2-18 0

A Turul–Macron csoport állása:
1. Elõszállás 4 3 1 - 14-2 10
2. Zichyújfalu 4 3 1 - 12-2 10
3. Alap 4 3 - 1 15-6 9
4. Nagylók 4 3 - 1 12-6 9
5. Perkáta 4 3 - 1 6-2 9
6. Besnyõ 4 2 - 1 12-11 7
7. LMSK 4 2 - 2 7-6 6
8. Dunapentele 4 1 2 1 9-11 5
9. Kisapostag 4 1 - 3 2-10 3
10. Szabadegyháza II. 4 1 2 - 4-4 3
11. Soponya 4 1 - 3 6-18 3
12. Mezõkomárom 4 - 2 2 4-9 2
13. Nagyvenyim 4 - 1 3 2-7 1
14. Hankook 4 - 1 3 0-8 1

Fejér Megyei Önkormányzat Tanulási
Képességeket Vizsgáló Szakértõi és
Rehabilitációs Bizottsága, Nevelési

Tanácsadója és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálata

Sárbogárdi Nevelési Tanácsadó
7000 Sárbogárd, József A. u. 20.,

e-mail: nevelesitanacsado@tolna.net
tel./fax: 06 (25) 462 015
OM-azonosító: 200172

A Sárbogárdi Nevelési Tanácsadó ügyeleti
rendje az alábbiak szerint módosul:

telefonos ügyelet
hétfõ-szerda-csütörtök: 12–16-ig

kedd-péntek: 8–12-ig
szakmai ügyelet

kedd 12–16-ig
szerda-csütörtök-péntek: 10–12-ig
Móricz Julianna intézményvezetõ

POLGÁRÕR-
VONAL

Lakossági bejelentések
és segítségkérések a

polgárõrségtõl
éjjel-nappal
a következõ

telefonszámon:

06 (30) 6210 651
e-mail: polgarorseg@indamail.hu

A megyei I. osztály állása:
1. Velence 4 4 - - 27-8 12
2. Csákvár 4 4 - - 18-0 12
3. Kisláng 4 3 1 - 12-5 10
4. Pákozd 4 3 1 - 9-3 10
5. Iváncsa 4 3 - 1 9-6 9
6. Szabadegyháza 4 2 - 2 9-8 6
7. Sárszentmiklós 4 2 - 2 8-8 6
8. Bakonycsernye 4 2 - 2 5-11 6
9. Polgárdi 4 1 2 1 6-4 5
10. Martonvásár 4 1 2 1 6-5 4
11. Etyek 4 1 - 3 5-10 3
12. Kápolnásnyék 4 1 - 3 6-12 3
13. Maroshegy 4 1 - 3 2-12 3
14. Baracs 4 - 2 2 2-5 2
15. Káloz 4 - 1 3 5-21 1
16. Pusztavám 4 - - 4 6-17 0
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Projektzáró a sárbogárdi
Petõfi Sándor

Gimnáziumban

A 2009/2010-es tanévet a TÁMOP-3.1.4/ 08/2 „Kompetencia alapú oktatás, egyenlõ hoz-
záférés – Innovatív intézményekben” címû pályázat megvalósítása színesítette iskolánk-
ban.

A program célja: a sikeres munkaerõ-piaci
alkalmazkodáshoz szükséges, az egész éle-
ten át tartó tanulás megalapozását szolgá-
ló képességek fejlesztése; a tanulók képes-
ségeinek és kulcskompetenciáinak egyén-
re szabott fejlesztése és megerõsítése az
egyenlõ hozzáférés és esélyegyenlõség
szempontjainak érvényesítésével; a digitá-
lis írástudás mindennapi gyakorlattá válá-
sának megvalósítása.
Az intézményi innováció során hat tanuló-
csoportban került bevezetésre kompeten-
cia alapú oktatási program, a „szövegértés–
szövegalkotás”, a „matematika” és az „ide-
gen nyelv (angol nyelv)” kulcskompeten-
cia-területen. A program szakmai megva-
lósításában Barabás Irén, Deli Zsigmond
Ferenc, Dombi Zoltánné, Kiszlné Simon
Andrea, Õri Viktória, Takács Sándor és
Varga Piroska vállalták a legnagyobb
részt. Sor került tantárgytömbösített okta-
tásra és „ember és társadalom” mûveltség-
területen tantárgyi bontás nélküli oktatás-
ra is.
Újszerû tanulásszervezési eljárásokkal
megvalósított programjaink:
„Amitié” – a három hetet meghaladó pro-
jekt francia diákok fogadásának elõkészí-
tésére, illetve a diákokkal eltöltött egy hét
lebonyolítására irányult. Tanulóink szá-
mára kiváló lehetõség nyílt a francia nyelv
aktív használatára, a két nemzet kultúrájá-
nak megismerésére, valamint õszinte ba-
rátságok kialakítására.
„Hogy volt? – Petõfi és kora” – a témahét
során az iskola névadójának korát ismer-
ték meg a tanulók. A XIX. század elsõ felé-
nek irodalmán és történelmén kívül a kor
divatjáról, közlekedésérõl, tudományáról
szerezhettek ismereteket.
„Heuréka!” – a múzeumpedagógiai foglal-
kozásokra építõ projekt a tantervhez kap-
csolódó, tanórán kívüli képességfejlesztés-
re, gyakorlatra irányult. Fõ célja a szemé-
lyes tapasztalaton alapuló ismeretszerzés
volt.
„Irány a természet!” címmel erdei iskolai
foglalkozásokon vettek részt a tanulók
Rétimajorban. A környék növény- és állat-
világával, a szabad idõ hasznos eltöltésé-

nek lehetõségével, halételekkel ismerked-
tek meg. Kézmûves-foglalkozások kereté-
ben természetes anyagok felhasználásával
fejleszthették kreativitásukat.
„Játék(Szín)Tér” – az esztétikai és közös-
ségi élményt nyújtó színházi elõadásokat
követõ drámapedagógiai foglalkozásokon
a tanulók különbözõ szituációkban pró-
bálhatták ki magukat. Játékos feladatok
segítségével technikákat sajátíthattak el
konfliktuskezeléshez és problémamegol-
dáshoz. Ehhez a projekthez kapcsolódik
azonos címmel egy nyári színjátszótábor
programját tartalmazó modul.
Ezenkívül a tanév során „Légy (egész)sé-
ges!” (egészséges életmód), „Plússz!”
(úszásoktatás), „Szól a rádió” (iskolará-
dió) címmel dolgoztunk ki moduláris
programokat.
A projekt megvalósítása keretében 44 ta-
núsítványt szereztek a tantestület tagjai. A
különbözõ tanfolyamokon megszerzett tu-
dás hozzájárult az innovációs célok és fel-
adatok megvalósításához.
Összegezve: A tanév a szemléletváltás je-
gyében telt. Reméljük, hogy a megismert
és kipróbált programok, tanulásszervezési
eljárások, módszerek hozzájárulnak a pe-
dagógiai programunkban megfogalmazott
céljaink hatékony megvalósításához, álta-
lános emberi, hagyományos kulturális és
nevelési értékeink megõrzéséhez.

Boda János igazgató

Boda János igazgató úr
Tóth Géza folyamat-szaktanácsadóval

Társastánc-
tanfolyam indul!
Szeretettel várjuk a táncolni vágyó

fiatalokat és a felnõtteket a Ten
Dance Táncklubba péntekenként 18

órától,

a sárbogárdi József Attila
Mûvelõdési Központba!

Jelentkezés a helyszínen.
Ha szeretnéd végre te is jól érezni ma-
gad a bulikban, bálokon és a zenés ren-
dezvényeken, de eddig nem tudtál tán-
colni, akkor gyere el táncklubunkba,
ahol vidám, családias légkörben sajátít-
hatod el a társastáncokat!
Ha szereted a standard és a forró ritmu-
sú latin-amerikai zenét, és kedvet érzel,
hogy megtanulj rá táncolni, de eddig
nem volt elég idõd, nálunk lehetõséged
nyílik rá!

További információ:
06 (30) 530 9797.

Táncoljunk
együtt!

A hagyományõrzõ népi kultúrát, nép-
táncot, népzenét kedvelõk jelentkezé-
sét várjuk 14-tõl 99 éves korig egy ha-
gyományõrzõ felnõtt csoport létrehozá-
sának szándékával.
Semmilyen elõképzettség nem szüksé-
ges!

Az elsõ találkozás és megbeszélés
helyszíne és idõpontja:

Sárbogárd, mûvelõdési
központ,

2010. október 5-én, kedden,
este 6 órakor.

Iker Józsefné néptáncoktató

Sárbogárdi Kulturális Egyesület,
Horváth István

ISMERETTERJESZTÕ
ELÕADÁS-SOROZAT

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület
tisztelettel meghívja Önt

dr. Lukács László
néprajzkutató

Sárfõtõl a Mezõföldig
címû elõadására.

Helyszín: mûvelõdési ház
(Sárbogárd, Hõsök tere 3.).

Idõpont: 2010. október 5. 18 óra.
Minden érdeklõdõt szívesen látunk!
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A GIMNÁZIUM ÚJ DIÁKJAI
Három új osztály indult a 2010/2011-es tanévben a sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnáziumban. Hagyományainkhoz híven a róluk ké-
szült csoportképeken mutatjuk be az ötödikes és kilencedikes diákokat, osztályfõnökeikkel együtt.

Szerkesztõség

5. c

Osztályfõnök:
Horváthné Szabó Judit

Balogh Csenge, Balogh Róbert,
Barabás József, Bauer Ildikó,
Bóka Ferenc, Demeter Máté,
Fekécs Alex, Gyenes Zsófia Lu-
ca, Hári Levente, Hollósi Kata,
Horti Kristóf, Horváth Amelita,
Horváth Dóra, Horváth István,
Huszár Bálint, Huszár Boróka
Márta, Jászter Vanda Tímea,
Kovács Martin, Lovász Bence,
Luczek Viktória, Márkovics Dá-
niel, Molnár Fanni Andrea,
Molnár Viktória, Rigó Orsolya,
Sükösd Gergõ, Szabó Fanni Fló-
ra, Száka Márk, Tóth Nikolett,
Tóth Réka, Verebélyi Masa,
Wessely Adrián

9. b

Osztályfõnök: Huszár Károly

Baki Bernadett, Bereznay Ben-
jamin Márk, Bodoki Róbert,
Cseszneki Anett, Ellenbruczk
Anett, Ertván Renátó, Fésû Vi-
viána Filippa, Gászler Krisztián,
Gremsperger Bence, Horváth
Eliza, Jákob Mária, Kazsoki Nó-
ra, Killer Richárd, Kis Dóra,
Kiss Erika, Kozma Alexandra,
Láng Mihály, Lónay Kata Lóna,
Lukács Csaba, Mészáros Gábor,
Mikuli Dóra, Nagy Tibor, Nyi-
kos Anita, Petró Lilla, Rafai Ad-
rienn, Stadler Virág, Szórádi
Lóránd Adrián, Szõcs Alexand-
ra, Tenke Mónika, Varga Noé-
mi Dorina, Vas Olivér, Viktor
Nóra, Zsoldos Máté

9. d

Osztályfõnök:
Sallai Szilvia

Bende Bianka, Dömök Richárd,
Fett Tibor, Garbacz Dorina, Joó
Tamás, Katona Dorottya, Kolo-
nics Gábor, Kósa Petra, Kreutz
Dávid, Márkus Mónika, Nyikos
Domonkos, Oláh Réka Georgi-
na, Oláh Sándor Szabolcs, Pap
Bence Ferenc, Porkoláb Rita,
Szabó Tünde, Tósoki Tibor, Tõ-
ke Ferenc
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Vörös, édes és gömbölyû – mi az?
A cékla nemcsak gyógyszer, kitûnõ étel is. Fedezd fel minden tu-
lajdonságát, és készítsd el változatosan!

Mondhatnánk, hogy a cékla egészséges, de ez nem fedi a teljes
igazságot, hiszen a cékla valójában gyógyszer. Tartalmazza az
összes létfontosságú ásványi anyagot, emellett nagyon magas a vi-
tamintartalma. Elsõsorban vérképzõ és méregtelenítõ hatásáról
ismert: serkenti a máj mûködését, így segítve a zsír lebontását.
Magas vitamintartalmának köszönhetõen remek ellenszer a téli
betegségekre, a náthára és az influenzára. Védi a gyomrot, a szí-
vet és az ereket, csökkenti a vérnyomást, rendszeres fogyasztása
pedig tisztító hatásainak köszönhetõen jobb közérzetet biztosít.
Egyre több kutatás mutat arra utaló jeleket, hogy a cékla a rák el-
len is véd. Különleges, gyümölcsös, édes íze és jellegzetes, élénk
színe miatt a céklát a csúcsgasztronómia is kezdi felfedezni. Sós
sajtokkal, savanykás gyümölcsökkel, ecettel, sülve, vagy fõve,
kockázva, csíkozva, vagy reszelve, minden formájában finom.

A legegyszerûbb céklaleves
Hozzávalók 4 személyre: 2 közepes méretû céklagumó, 1 liter
húsleves, 2 dl joghurt, só, bors, méz, citromlé.

Elkészítése: a céklát alufóliába csomagolva, magas hõfokon, kb.
másfél óra alatt süsd puhára, majd pucold meg, vágd negyedekre,
és tedd turmixgépbe. Önts hozzá annyi húslevest, amennyi ellepi,
és turmixold le. Fokozatosan add hozzá a maradék levest, majd
kóstolgatva ízesítsd sóval, borssal, mézzel, citromlével.

Nyers céklasaláta
Hozzávalók 4 személyre: 2 közepes méretû céklagumó, 2 kisebb
alma, 1 nagyobb sárgarépa, só, bors, citromlé, ecet.

Elkészítése: a céklát nyersen hámozd meg, majd aprítógépben,
vagy késsel vágd gyufaszálnyi méretûre. Az almával járj el hason-
lóan, azzal a különbséggel, hogy aprítás után csepegtesd le cit-
romlével. A sárgarépát ugyancsak gyufaszálakra aprítsd, majd az
egészet forgasd össze, és ízesítsd.

Fetás-diós céklasaláta
Hozzávalók 4 személyre: 2 közepes méretû céklagumó, 15 dkg szi-
lárdabb feta, 3 nagy marék dió, só, bors, olívaolaj.

Elkészítése: a céklát pucold meg, és vágd negyedekre. Fektesd
tepsibe, locsold meg olívaolajjal, fedd le alufóliával, és 200 fokon
kb. 1 óra alatt süsd puhára. Hagyd kihûlni, majd a felkockázott
fetával és a durvára tört dióval keverd el, sózd, borsozd ízlés
szerint.

Céklás brownie
Hozzávalók: 4 közepes cékla, 10 dkg vaj, 20 dkg magas kakaótar-
talmú csokoládé, 10 dkg cukor, 3 tojás, 10 dkg liszt, 3 evõkanál
kakaó.

Elkészítése: a céklát egészben fõzd, vagy alufóliába burkolva süsd
puhára, pucold meg, és aprítógépben, vagy turmixgépben püré-
sítsd. A csokoládét törd apróra, a vajat kockázd fel. Szórd a céklá-
hoz a csokit és a vajat, és pürésítsd õket tovább együtt. A tojásokat
a cukorral verd fehéredésig, majd add hozzá a céklás masszát, és
dolgozd össze. Fokozatosan add hozzá a lisztet és a kakaót, majd
alaposan kivajazott formába töltve, 180 fokon, 25-30 perc alatt
süsd meg.

NAGYMAMA RECEPTJEI KI HOVA MEGY?
„– Hová mész, te kis nyulacska?

– Ingyom-bingyom táliber,
tutáliber-máliber, az erdõbe.”

Magyarországon vannak, akik tudják, hogy a kis nyulacska minek
megy ki az erdõbe, de nagyon sokaknak sejtelmük sincs az úti cél-
ról. Ezeknek elárulhatom: vesszõcskéért megy. Hogy minek néki az
a vesszõ, azt sajnos már elfelejtettem, mert ezt az aranyos kis gyer-
mekdalocskát nagyon régen hallottam, mégpedig a rádiónk reg-
geli mûsorából. Akkoriban népünk délelõttjeit telefonták, tele-
dúdolták, teledalolták a gyermekdalok, gyermekversek, megad-
ták a hallgatónak a gyermeki üdeség, kedvesség hangulatát. A te-
levízió adása egyetlen csatornán, rövid mûsoridõben jutott el hoz-
zánk, a nép leginkább a Kossuth rádiót hallgatta. Úgy gondolom,
abban az idõben az óvodás korosztály lelki szükségleteit sokkal
nagyobb mértékben szolgálták ki a rádiósok, délelõttönként jöt-
tek a mesék, mondókák, mégpedig a legjava. Nagyon hozzáértõ
szerkesztõk dolgoztak ott, akik meg tudták különböztetni a „mély
erdõn ibolyavirág”-ot a vacakságtól. Azt hiszem, akkor a közvéle-
ményben sokkal jobban szerették a gyerekeket, mint ma; feltéte-
lezem, hogy akkor több kisded látta meg a napvilágot, és nem
csökkent tízmillió alá hazánk lakossága, mint most. Mert
áthatotta a lelkeket a gyermeki hangulatkör, a felnõtt emberek
fülében is visszacsendültek a dalocskák, miközben mentek a
munkahelyükre, vagy odaálltak a munkapad mellé.
A gyermekszeretés bele van kódolva a felnõttek ösztönvilágába,
az életöröm nevû jelenség egyik legfontosabb komponense.
Azonban ma a körülöttünk kavargó média-hangorkánban nem
engedik érvényesülni ezt a gyönyörû ösztönt, ontják a monoton
dzum-dzum zenét meg a politikai pocskondiázást. Ez a mûsor-
rend ludas abban, hogy a reggeleinknek nincs boldog hangulata,
és az utcán csupa komor ember lépked. Továbbá a tévés tehetség-
kutató mamutmûsorok versenyzõi magyar létükre szégyenszem-
re kilencven százalékukban angolul vartyognak a nézõk nagy
része számára érthetetlen nótaféléket. Helyettük én szégyellem
magam.
Amikor az a bizonyos nyulacska, ingyom-bingyom, ment az erdõ-
be, akkor a vízvezeték még nem volt bevezetve a lakásunkba, egy
távoli utcai kútból cipekedtem két kannával. És nem volt bevezet-
ve a gáz sem, hajnalban a fûrésszel és a baltával szuszogtam az ud-
varon, és a szeneskannával nyögtem a lakásba jövet. De nem volt
bevezetve a telefon sem, sõt utcai telefonfülkék sem léteztek, ha
valamely távol élõ hozzátartozómmal kellett beszélnem, órákig
várnom kellett a vonalra a postán. És nem állt rendelkezésemre
ötven tévécsatorna, az internetet még fel sem találták, nem ter-
peszkedett pár száz méternyire tõlünk egy futballpálya nagyságú
áruház, ehelyett a tenyérnyi sarki boltban tapostuk egymás
tyúkszemét, ha fél kiló kenyeret akartunk venni.
Hova megyünk? Nem merem magamtól sem megkérdezni, hogy
rosszabb volt-e az életem akkor. No jó, az idõben fiatal voltam, ez
mindent felülír. De az is biztos, hogy abban a kis nyulacskában és
az ibolyavirágban van valami varázserõ, ami ma hiányzik.

(L. A.)

Heti idõjárás
A következõ napokban is változé-
kony, gyakran csapadékos idõre van
kilátás. A néhány órás napsütés mel-
lett többször lesz erõsen felhõs az ég,
eleinte sokfelé, a hét végén kevesebb
helyen várható esõ, záporesõ, ziva-
tar. Csütörtökön még enyhe, péntek-
tõl néhány fokkal hûvösebb levegõ
érkezik hazánk fölé.

www.metnet.hu
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Szeptember 11., SZOMBAT
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Híradó 8.05 Sporthírek 8.10
Sam, a tûzoltó 8.35 A kis királylány 9.00 Thomas, a gõzmozdony 9.25 Benedetta
9.55 Amika 10.25 Sarah Jane kalandjai 11.00 Sötét jóslat 11.25 Ázsia vadonjai
12.00 Hírek 12.05 Európai régészeti és örökségvédelmi magazin – Idõkerék
12.20 Autóvízió 12.55 Dextro Energy ITU Triatlon Vb 2010 15.20 Origami 15.50
Pécsi keringõ 16.20 Európa Magyarországon 16.50 Biszku és a többiek: A legvi-
dámabb barakk 18.15 Életképek 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05 Szeren-
cseszombat – a luxor, az Ötöslottó és a Joker sorsolása 21.05 Segítség, felnõt-
tem! 22.50 Hírek 22.55 Sporthírek 23.05 Republic-koncert 0.00 A mohácsi
özvegy 1.10 Magyar pop 2.10 Magyar bulizenék
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 A fantasztikus négyes 10.30
Asztro show 11.25 Pasifaló 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.40 Nász-nap
13.35 Forma-1 15.20 Pasifaló 15.45 Traveller – Az utolsó vakáció 16.35 Merlin
kalandjai: A lovagi torna 17.30 Glee – Sztárok leszünk 18.30 Híradó 19.00 Fókusz
Plusz 19.30 X-faktor 21.00 Tûzfal 23.05 Sötétkamra 0.50 Ölj meg gyengéden!
2.20 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2-matiné 9.00 Nickelodeon kedvencek 11.00
414-es küldetés 11.30 Szurikáták udvarháza 12.00 Babavilág 12.30 A láthatat-
lan ember 13.30 A kiválasztott – Az amerikai látnok 14.30 Doktorok 15.30 Rejté-
lyek kalandorai 16.30 Shark – Törvényszéki ragadozó 17.30 Luxusdoki 18.30 Té-
nyek 19.05 Magellán 19.30 Megasztár 5 21.05 Nicsak, ki beszél! 22.50 A fene-
vad árnyékában 0.30 Ezo.tv 1.25 Kalandjárat 1.50 Teleshop 2.50 Animációs
filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05 Smink nélkül
10.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.22 Történet hangszerelve 13.05 Kaba-
réklub 14.04 Világóra 14.35 G7 – Gazdasági magazin 15.05 Zöldövezet 15.30
Magyarországról jövök 16.04 Idõt kérek 17.04 Jelenlét – Romák és a közélet
17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 A Metro Klubtól a Szigetig 18.30 Mentés
másként – Mûvészeti figyelõ 19.05 Sportvilág 19.25 Határok nélkül – A kultúrá-
ról 19.50 Mese 19.58 Zene 20.05 A Rádiószínház Dokumentummûhelye 20.53
Zene 21.04 A Rádiószínház Dokumentummûhelye 21.54 Zene 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások
23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Szeptember 12., VASÁRNAP
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Híradó 8.05 Sporthírek 8.10
Fõtér 9.00 Engedjétek hozzám 9.05 Így szól az Úr! 9.15 Katolikus krónika 9.40
Semmi szenvedés: Pilinszky 1 9.50 A sokszínû vallás 10.05 Örömhír 10.30 Meto-
dista ifjúsági mûsor 10.40 Mai hitvallások 11.05 Az elsõ magyar nyelvû Újszö-
vetség 11.30 Mai hitvallások 12.00 Hírek 12.05 Borús az ég: Bangó Margit éne-
kel 12.30 Kul-túra 2010 13.00 TS – Sport 7 13.55 Dextro Energy ITU Triatlon Vb
2010 16.35 Körhinta Fesztiválkalauz 17.05 Panoráma 17.35 Magyarország tör-
ténete 18.05 Életképek 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05 Szempont 21.05 A
magyar dal napja 2010 0.05 Hírek 0.10 Sporthírek 0.20 Az öcsim cipõi 1.05
Magyar rock 2.05 Magyar válogatott
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.15 Trendmánia 10.45 Asztro
show 11.40 MeneTrend 12.00 Híradó 12.20 Pasifaló 13.20 Magyar autó-
sport-magazin 13.30 Forma-1 15.55 Míg a halál el nem választ 16.25 Nincs kettõ
négy nélkül 18.30 Híradó 19.00 Tökéletes célpont: Rémület a levegõben 20.00
Ünneprontók ünnepe 22.15 Heti hetes 23.35 Veszedelmes vonzerõ 1.35 Portré
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Látlelet a Földrõl 6.45 TV2-matiné 7.30
Nickelodeon kedvencek 9.30 414-es küldetés 10.00 TV2-matiné 10.50 Stahl
konyhája 11.15 Kalandjárat 11.40 Száguldó vipera 12.45 Monk – Flúgos nyomo-
zó 14.45 Sheena, a dzsungel királynõje 15.45 Crusoe 16.45 Keresztapus 18.30
Tények 19.00 Napló 20.05 Az elveszett frigyláda fosztogatói 22.20 Frizbi Hajdú
Péterrel 23.20 A királyság 0.15 Kitörés 2.10 Ezo.tv 3.05 Napló 3.55 Animációs
filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasár-
napi újság 8.30 „Az én ügyem” 9.05 Anyanyelve magyar 10.04 Római katolikus
szentmise közv. 11.05 Gondolat-jel 11.37 Pro és kontra 12.00 Krónika 12.22 Har-
minc perc alatt a Föld körül 13.04 Népzene 14.04 Szonda 14.35 Oxigén 15.05
Hangalbum 16.04 Disputa 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04
Esti séta 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30
Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Válogatás a Vasárnapi újság reggeli
mûsorából

Szeptember 13., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 A
Shimanto folyó élete 9.55 Nappali 10.55 Parlamenti napló 12.00 Híradó 12.15
Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00 Összhang 13.30 Roma Magazin 14.00
Domovina 14.30 Átjáró 15.00 Magiszter 15.20 Magyarok cselekedetei 15.25
Szülõföldem: Sárkeresztúr 16.25 Híradó 16.35 Körzeti híradók 16.50 Teadélután
17.50 Mindig zöldebb 18.40 McLeod lányai 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05
Kékfény 21.05 Hétfõ este 21.35 Elizabeth 23.20 Pécsi keringõ 23.50 Hírek 23.55
Sporthírek 0.10 TS – Motorsport 0.35 Ma reggel
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Fókusz Plusz 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te
vagy az életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.15 Asztro show 13.30 Fél kettõ
14.45 Celeb vagyok, ments ki innen! 16.15 112 – Életmentõk 17.20 A szerelem

rabjai 18.30 Híradó 19.05 A széf 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Dr.
Csont 22.15 A rejtély 23.20 Poker After Dark 2009 0.15 Reflektor 0.30 Váltságdíj
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl
konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.30 Teleshop 11.40 Veszélyes köly-
kök 13.25 Kvízió 14.55 Szentek kórháza 15.55 Egy tini naplója 16.25 Elbûvölõ
szerelem 17.30 Árva angyal 18.30 Tények 19.05 Édes négyes 20.10 Aktív 20.45
Jóban-Rosszban 21.20 NCIS 22.20 Gyilkos számok 23.20 Különleges ügyosztály
0.20 Tények este 0.50 Ezo.tv 1.45 A tigrisszívûek 3.10 Szentek kórháza 3.55
Magellán
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.03 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30
Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 Az evangélikus egyház félórája 14.05 Kabaré-
klub 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ
18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv
19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történe-
tei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó
23.04 Népzene 0.10 Éjszaka

Szeptember 14., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Kék-
fény 9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00
Összhang 13.30 Srpski Ekran 14.00 Unser Bildschirm 14.30 Átjáró 15.00 Ma-
giszter 15.30 Értékek akadémiája 16.25 Hírek 16.35 Körzeti híradók 16.50 Tea-
délután 17.50 Mindig zöldebb 18.40 McLeod lányai 19.30 Híradó 19.50 Sporthí-
rek 20.05 Önök kérték! 21.05 Kedd este 21.35 Elizabeth 23.25 A sárospataki
könyvek 23.55 Hírek 0.00 Sporthírek 0.10 Ma reggel
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Trendmánia 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te
vagy az életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.15 Asztro show 13.30 Fél kettõ
14.30 Jópofa kofa 15.00 Celeb vagyok, ments ki innen! 16.15 112 – Életmentõk
17.20 A szerelem rabjai 18.30 Híradó 19.05 A széf 20.05 Fókusz 20.40 Barátok
közt 21.20 Castle 22.15 Döglött akták 23.15 XXI. század – A legendák velünk él-
nek 23.50 Gyanúban 1.30 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl
konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.20 Teleshop 11.30 Gyagyások sere-
ge 13.25 Kvízió 14.55 Szentek kórháza 15.55 Egy tini naplója 16.25 Elbûvölõ sze-
relem 17.30 Árva angyal 18.30 Tények 19.05 Édes négyes 20.00
Jóban-Rosszban 20.30 Bajnokok Ligája 23.35 A médium 0.35 Tények este 1.05
Ezo.tv 2.00 Utolsó vacsora az arabs szürkénél 3.30 Szentek kórháza 4.15
Babavilág
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.30 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30
Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvo-
nások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika
18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak
19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör
21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés
23.00 Hírek, kenó 23.04 Hangalbum 0.10 Éjszaka

Szeptember 15., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Önök
kérték! 9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00
Összhang 13.30 Hrvatska krónika 14.00 Ecranul nostru 14.30 Kormányváró
15.00 Magiszter 15.30 Bugac, avagy romantika a pusztán 16.25 Hírek 16.35 Kör-
zeti híradók 16.50 Teadélután 17.50 Mindig zöldebb 18.40 McLeod lányai 19.30
Híradó 19.50 Sporthírek 20.05 Két zsaru egy pár: Nászút szolgálatban 2. 21.05
Szerda este 21.35 Miss Marple történetei 23.15 Múlt-kor 23.45 Hírek 23.50
Sporthírek 0.05 Ma reggel 2.00 Alvás és memória
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Autómánia 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te
vagy az életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.15 Asztro show 13.30 Fél kettõ
14.25 Jópofa kofa 14.55 Celeb vagyok, ments ki innen! 16.15 112 – Életmentõk
17.20 A szerelem rabjai 18.30 Híradó 19.05 A széf 20.05 Fókusz 20.40 Barátok
közt 21.20 A nagyon nagy Õ 23.35 Identitás 1.15 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl
konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.30 Teleshop 11.50 Minden hájjal
megkent 13.25 Kvízió 14.55 Szentek kórháza 15.55 Egy tini naplója 16.25 Elbû-
völõ szerelem 17.30 Árva angyal 18.30 Tények 19.05 Édes négyes 20.10 Aktív
20.45 Jóban-Rosszban 21.20 Doktor House 22.20 Született feleségek 23.20
Szellemekkel suttogó 0.20 Tények este 0.50 Ezo.tv 1.45 Véres utcák 3.30
Szentek kórháza 4.15 Két testõr
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.04 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30
Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A református egyház félórája 14.05 Arcvonás-
ok 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03
Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gye-
reksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap
történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek,
kenó 23.04 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb

médiafigyelõje, az

»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.

1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Tel.: 06(1)303-4738,
fax: 06(1)303-4744.

http://www.observer.hu

A BOGÁRDI TV MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖ-
KÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁR-
EGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az
O 05-ös csatornán, a 93 Mhz-es frekvencián, valamint az EMW
hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.
Szeptember 11., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Fogathajtás Sár-
bogárdon II., Kézilabda 13.00 Lapszemle 15.00 Pisti a vérzivatar-
ban (ism.) 19.00 Lapszemle 20.00 Projektzáró (56’) és Polgárõr-
nap Alapon (42’), Évnyitó a Mészölyben (15’), Sárszentmiklóson
(22’), a gimnáziumban (25’), Sárkeresztúr az egyenlõ esélyért
(20’)
Szeptember 12., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Pisti a vérzivatar-
ban (ism.) 13.00 Heti híradó 15.00 Testületi ülés 19.00 Heti hír-
adó 20.00 Beszélgetés Szabó Imrével
Szeptember 13., H: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Projektzáró (56’)
és Polgárõrnap Alapon (42’), Évnyitó a Mészölyben (15’),
Sárszentmiklóson (22’), a gimnáziumban (25’), Sárkeresztúr az
egyenlõ esélyért (20’) 13.00 Heti híradó 15.00 Fogathajtás Sárbo-
gárdon II., Kézilabda 19.00 Heti híradó 20.00 Aba Napok 2010
(70’)
Szeptember 14., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Beszélgetés Sza-
bó Imrével 13.00 Heti híradó 15.00 Aba Napok 2010 (70’) 19.00
Heti híradó 20.00 Szántóverseny (50’), Zöld kommandó 2. (30’)
Szeptember 15., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Szántóverseny
(50’), Zöld kommandó 2. (30’) 13.00 Heti híradó 15.00 Halászbú-
csú – Rehák Sándor felvétele (46’), Állattartók, kistermelõk fi-
gyelmébe (17’), A pánikjárvány (23’) 19.30 Lapszemle 20.00 Fut-
ball: Cece–M.falva (100’), S.bogárd–P.szabolcs (100’)
Szeptember 16., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Futball:
Cece–M.falva (100’), S.bogárd–P.szabolcs (100’) 13.00 Lapszem-
le 15.00 Szántóverseny (50’), Zöld kommandó 2. (30’) 19.00 Lap-
szemle 20.00 Beszélgetés Szabó Imrével
Szeptember 17. P: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Halászbúcsú –
Rehák Sándor felvétele (46’), Állattartók, kistermelõk figyelmé-
be (17’), A pánikjárvány (23’) 13.00 Lapszemle 15.00 Beszélgetés
Szabó Imrével 19.00 Lapszemle 20.00 Szántóverseny (50’), Zöld
kommandó 2. (30’)

***
Az élõadások alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A
Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalun-
kon: www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mû-
sorváltozásról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A
mûsoroknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorvál-
toztatás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke
szerkesztõségében: Sárbogárd, Hõsök tere 12. (a mûvelõdési ház
mögött) hétköznapokon 8–17 óráig. Ha gondjuk van a vétellel,
kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. — 06 (40) 416 000, TV
Network EMW Kft. — 1289.

Szeptember 16., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Üdítõ
9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00 Össz-
hang 13.30 Slovenski utrinki 14.00 Roma Fórum 14.30 Átjáró 14.55 Magiszter
15.25 Hosszú utazás 16.25 Hírek 16.35 Körzeti híradók 16.50 Teadélután 17.50
Mindig zöldebb 18.40 McLeod lányai 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05 Jelfo-
gó 21.05 Csütörtök este 21.35 Miss Marple történetei 23.15 A vízimadár népei
23.45 Hírek 23.50 Sporthírek 0.05 Ma reggel 2.00 Magánkápolnák

RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Itthon 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te vagy az
életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.15 Asztro show 13.30 Fél kettõ 14.25
Jópofa kofa 14.55 Celeb vagyok, ments ki innen! 16.15 112 – Életmentõk 17.20
A szerelem rabjai 18.30 Híradó 19.05 A széf 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt
21.20 Gálvölgyi-show 22.00 Kész átverés! 23.05 Házon kívül 23.35 Kemény zsa-
ruk 0.35 Reflektor 0.50 Infománia

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00
Stahl konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.30 Teleshop 11.45 Ellopott
nyár 13.25 Kvízió 14.55 Szentek kórháza 15.55 Egy tini naplója 16.25 Elbûvölõ
szerelem 17.30 Árva angyal 18.30 Tények 19.05 Édes négyes 20.10 Aktív 20.45
Jóban-Rosszban 21.20 Apádra ütök 23.30 Bostoni halottkémek 0.30 Tények
este 1.00 Ezo.tv 1.55 Az ismeretlen szorításában 3.20 Szentek kórháza 4.05 Se-
gíts magadon!

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30
Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvo-
nások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika
18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak
19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör
21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés
23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Szeptember 17., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Jelfogó
9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00
Operettalbum 13.30 Körzeti magazinok 14.25 Átjáró 14.55 Nemzet és védelem
15.25 Sírjaik hol domborulnak? 15.55 Sorstársak 16.25 Híradó 16.35 Körzeti hír-
adók 16.50 Teadélután 17.50 Mindig zöldebb 18.40 McLeod lányai 19.30 Híradó
19.50 Sporthírek 20.05 Üdítõ 21.00 Péntek este 21.35 Miss Marple történetei
23.15 Villanófényben: Müller Péter beszélget Vekerdy Tamással 23.45 Hírek
23.50 Sporthírek 0.05 Ma reggel 2.05 Színek és ízlések

RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Menetrend 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te
vagy az életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.15 Asztro show 13.30 Fél kettõ
14.35 Celeb vagyok, ments ki innen! 16.15 112 – Életmentõk 17.20 A szerelem
rabjai 18.30 Híradó 19.05 A széf 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 CSI: A
helyszínelõk 22.15 Vámpírnaplók 23.15 Smith: Nyom nélkül 0.15 Reflektor 0.30
Itthon 0.50 Alias 1.45 Autómánia

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00
Stahl konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.30 Teleshop 11.45 Diana her-
cegnõ meggyilkolása 13.25 Kvízió 14.55 Szentek kórháza 15.55 Egy tini naplója
16.25 Elbûvölõ szerelem 17.30 Árva angyal 18.30 Tények 19.05 Édes négyes
20.10 Aktív 20.45 Jóban-Rosszban 21.20 NCIS 23.20 A férjem védelmében 0.20
Bajnokok Ligája magazin 0.50 Tények este 1.20 Ezo.tv 2.15 4400 3.55 Szentek
kórháza 4.15 Alexandra pódium 4.40 Animációs filmek

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30
Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A zsidó vallási felekezet félórája 14.05 Arcvo-
nások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika
18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak
19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör
21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés
23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06
(70) 369 0476.
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.
Közmûvesített 600 négyszögöl telek alappal el-
adó Ifjúsági u. 11-ben. 06 (70) 2185 666.
Redõnyök: 06 (30) 507 3344.
Családi házas ingatlan albérletbe kiadó, egyben
eladó Sárbogárd–Kislókon. Érdeklõdni: 06 (30)
516 6850, 06 (30) 244 9652.
Tûzifa eladó ingyenes házhoz szállítással.
Cser-tölgy: 1900 Ft/q, vegyesen: 1900 Ft/q,
akác: 2140 Ft/q. Telefon: 06 (30) 986 2623.
(1288546)

Heti kétszeri alkalomra, 8-13 óráig csendes, le-
informálható bejárónõt keresünk. Szõnyeginé
Kállai Krisztina, 06 (30) 242 8698.
Festõmunkát vállalok. Törzsök Tibor 06 (70)
5222 370.
Az M6-os autópályán, Dunaújvárosnál az OMV
töltõállomás nõi és férfi munkatársakat keres.
Jelentkezni: hétfõtõl péntekig, 10-17 óráig. Tele-
fon: 06 (30) 385 0414, 06 (30) 505 6561. (0897295)

Helyismerettel, jogosítvánnyal rendelkezõ
pizzafutárt keresünk Sárbogárdra. Telefon: 06
(70) 542 6731.
Szeptember 13-án újra nyit a Baby Mami.
Árpád-lakótelepen 4. emeleti, felújított lakás
eladó. 06 (20) 451 1128. (0897450)

Eladó Rover 414 SI érvényes mûszakival. 06
(30) 301 6321.
Sárszentmiklóson, Nefelejcs utcában családi
ház eladó. 06 (30) 9392 157. (0897443)

Alapon, Fõ út 174., családi ház eladó. 06 (20)
314 8994. (0897434)

A Csendes használtruha boltba õszi ruhák ér-
keztek.

Idõs ember ápolását, ház, kert gondozását
ottlakás fejében vállalom. Csekély összeget fi-
zetni is tudnék. 06 (30) 752 8387. (0897572)

Malacok eladók. 06 (30) 269 5353.

Fanni presszóba felszolgálót felveszek. 06 (30)
5600 259. (0897571)

Ady-lakótelepen lakás kedvezõ áron eladó. 06
(20) 481 4102. (0897350)

Lakás kiadó. 06 (70) 332 1397. (0897340)

Háromrészes konyhabútor, forgótárcsás mosó-
gép eladó (jó állapotú). 06 (20) 232 3852. (0897346)

Szoba+konyha kiadó. 06 (20) 663 7770. (0897345)

Családi ház Sárbogárdon eladó. 06 (30) 516
9962. (0897341)

Sárbogárdon földszinti lakás eladó. 06 (70) 940
8024.

Sárbogárd központjában aszfaltozott, csatorná-
zott mellékutcában, 816 m2 építési telek eladó.
Ár: 1 millió Ft. Telefon: 06 (20) 325 2050.

Felújításból megmaradt, két darab kétszárnyú
thermo ablak (155x140 cm-es) eladó. 06 (70)
330 8698. (0897364)

Eladó Sárbogárdon, LIDL áruháztól 150 m-re, 80
m2-es családi ház, felújított tetõvel, telekkel, ga-
rázzsal, melléképülettel. Gázkonvektoros, cse-
répkályhás. Irányár: 6,7 millió Ft. 06 (20) 216
9802. (0897338)

Fõiskolai nyelvtanár érettségire, nyelvvizsgára
felkészítést vállal francia és eszperantó nyelvek-
bõl. 06 (70) 633 2129. (0897575)

FOGSORJAVÍTÁS Sárbogárdon.
06 25 468 556, 06 70 382 8512

ADY-LAKÓTELEPEN egyedi gázfûtéses,
FELÚJÍTOTT, 3. emeleti LAKÁS eladó.

06 30 444 1602

GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA,
KARBANTARTÁSA! 06 30 440 5790

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

S Z E M É L Y - É S
V A G Y O N Õ R

T A N F O L Y A M

indul Sárbogárdon a
Légió 2000 Security,

szervezésében

2010. szeptember 18-tól.
Részletfizetés, munkalehetõség!
Érdeklõdni telefonon (25/508-980)

vagy személyesen az irodában
(Sárbogárd, Ady E. út 29.)

K A R A T E -
TANFOLYAM
indul kezdõk és haladók részére

a sárbogárdi Mészöly Géza
Általános Iskolában

2010. szeptember 6-tól,
hétfõn, szerdán: 18-19 óráig.

Érdeklõdni a helyszínen,
illetve Németh Attilánál –

06 (20) 9270 985

A szûcs

Sziládi József szûcs kisiparos Simontornyán kezdte pályafutását 1974-ben a Simontornyai Bõr- és
Szõrmefeldolgozó Vállalatnál, miután elvégezte a szakmunkásképzõt.
1982-ben katonai szolgálatra hívták másfél évre.
Amikor visszatért a civil életbe, maszek lett. 1988-ban önálló külkereskedelmi jogot kapott, így export-
ra tudott dolgozni Németországba, Hollandiába, Olaszországba. Akkor 16 alkalmazottal dolgozott. Öt
évig modellezõként is tevékenykedett, azaz mintadarabokat készített: szõrmét és férfikonfekciót. A
szõrmével szeret leginkább dolgozni, de most nem nagyon van rá kereslet.
Sziládi József – egy kis piackutatást követõen – két hónapja Sárbogárdon is megnyitotta üzletét. Töb-
bek között cipõk, bõr, irha, szõrme javítását, festését, tisztítását, bélés és cipzár cseréjét, táskák javí-
tását, lovasszerszámok felújítását vállalja.
Keressék bizalommal Sárbogárdon, az Ady Endre út 159. szám alatti üzletében (a Viannival szemben)
hétköznap 15–19 óráig, szombaton 8–12 óráig, illetve a 06 (30) 361 5149-es telefonszámon.

/X/

HargitaiHargitai
nagymamanagymama

szakácskönyveszakácskönyve

Ételed az életedÉteled az életed
címmelcímmel

kapható a Bogárd és Vidékekapható a Bogárd és Vidéke
LapkiadóbanLapkiadóban

és az újságot árusítóés az újságot árusító
boltokban,boltokban,

2.500 Ft-os áron.2.500 Ft-os áron.
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Nyílt
tér

Búcsú kedves
szomszédomtól

Ifjabb Fodor János néhány évvel ezelõtt a
szomszédunkban építette fel családi házát.
Szépen kiépült a portájuk. A gyerekek ott
hintáztak, s a füvesített hátsó udvaron kis
focipálya is készült. Jani lelkes focistaként
kisfiával s a barátokkal gyakran rúgta ott a
labdát.
Amikor a kertben dolgoztunk, a kerítésen
átköszöntünk egymásnak, s ha érett ná-
lunk a fákon szeder, barack, szõlõ, át-át-
nyújtottunk belõle a szomszéd gyerekek-
nek is, mert hát a kisgyerek megkívánja, s
örül, ha megkóstolhatja, amit a szomszéd
bácsi, szomszéd néni ad neki. A kerítésünk
mellett hatalmas mogyoróbokrok vannak,
s azok ágai ellátták õket is mogyoróval.
Amikor letisztult a borom, jó volt átvinni
nekik kóstolót belõle. Kedvesem is gyak-
ran elbeszélgetett Jani feleségével, Anitá-
val, s örültünk, amikor átjött egyszer hoz-
zánk a gyerekekkel, hogy megtapasztal-
hassák, mi az a csoda odaát, a kerítésen túl,
hogy milyenek nálunk a fák, a bokrok, mi-
lyen nálunk futni, meghemperegni a fû-
ben.
Így voltunk mi jó szomszédok évekig.
Aztán Jani vett egy szép nagy motort. Az-
zal ment el idõnként egy körre. Ez lett a
szenvedélye, s a kikapcsolódása a munká-
ból, felülni a motorra, s száguldani az or-
szágúton. Amikor meghallottam az elfoj-
tott erejû, hatalmas motor dübörgését,
mindig befészkelte magát a szívembe vala-
mi balsejtelem.
A nyáron a Mátrában voltunk kedvesem-
mel, s a szerpentinen fölfelé gyalogolva
félve húzódtunk le az útpadkára, amikor
egy-egy motor õrült sebességgel elszágul-
dott mellettünk. Mert a motorosok ked-
venc terepe volt ez, ahol kipróbálhatták,
mit tud alattuk a gépsárkány. S bizony az út
mellett ott láttuk a számtalan keresztet is,
sok fiatal, derékba tört élet tragikus emlé-
két.
Alig akartuk elhinni, amikor pénteken es-
te fiam, Gergely azzal a hírrel érkezett ha-
za, hogy Fodor Jani a motorjával balesetet
szenvedett és meghalt. Aztán olvastuk a
rövid, száraz hírt az interneten:

„Tûzoltóautóba csapódott egy motoros
2010. szeptember 3., péntek 20:16
[Lánglovagok.hu] BELFÖLD
Tûzoltóautónak ütközött és életét vesztette
egy motoros pénteken kora este a 61-es fõ-
úton. Varga Zoltán tû. alezredes, a sárbogár-
di tûzoltóság parancsnoka elmondta: Alap
és Cece közé kapták a riasztást, miszerint kis
területen avar ég. A Kawasaki motor a fõ-
úton haladó Mercedes gépjármûfecskendõ
hátuljába egy balkanyarban hajtott bele. A
motort vezetõ férfi a helyszínen életét vesztet-
te. A tûzoltók végül tüzet nem találtak, felte-
hetõleg csak egy füstölgõ szemétkupac miatt
érkezett segélyhívás.”
Ezen az estén az országban három fiatal
motoros vesztette életét országúti baleset-
ben.
Másnap a szántóversenyen beszéltem Var-
ga Zoltán tûzoltó parancsnokkal. Elmond-
ta, hogy valójában csak a motor maga csa-
pódott neki a tûzoltóautó hátulján lévõ
irányjelzõnek. Az elcsúszott motorról Jani
már korábban leesett, és olyan súlyos sérü-
lést szenvedett, hogy a közvetlenül utána
érkezõ autóban lévõ orvos és a perceken
belül megérkezõ rohammentõ se tudott
rajta segíteni.
A motor sebességére abból is lehet követ-
keztetni, hogy a baleset helyszínétõl jóval
távolabb csapódott be a 60 km/h sebesség-
gel haladó tûzoltóautó hátuljába az elsza-
badult, vezetõ nélküli motorkerékpár.
Szívszorító érzés most kimenni a kertbe. A
szomszédban csönd van azóta is. A redõ-
nyök lehúzva, nem játszanak az udvaron a
gyerekek, s hiányzik onnan kedves szom-
szédunk, Jani.

Hargitai Lajos

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett fiunk, édesapánk,

testvérem, férjem,
ifj. FODOR JÁNOS

életének 36. évében

2010. szeptember 3-án
tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Temetése 2010. szeptember 10-én,
pénteken, 15 órakor lesz

a sárszentmiklósi temetõben.

Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

ZÁMBÓ IMRE

életének 81. évében elhunyt.

Temetése 2010. szeptember 14-én,
kedden, 15 órakor lesz

a sárszentmiklósi temetõben.

Gyászoló család

Asztalos utca
és az árkok

Az Asztalos utcában a múlt héten aszfal-
toztak. Már elõtte többen jelezték a szer-
kesztõségben, hogy úgy akarják aszfaltozni
az utcájukat, hogy az út alatti árkokat nem
teszik rendbe. Az elõkészítõ munkákat lát-
va az utca lakói közül pedig többen felhív-
ták a polgármesteri hivatal szakemberei-
nek a figyelmét arra, hogy az út alatt besza-
kadt és eltömõdött vízelvezetõ csatorna
van két helyen is, az aszfaltozás megkezdé-
se elõtt célszerû lenne ezek megjavítása és
kitisztítása.

A lakossági figyelmeztetésekre sajnálato-
san nem reagáltak az illetékesek. Sõt, az
egyik helyen az aszfaltozást elõkészítõ cég
az út alatti átvezetõ betoncsövet összetör-
te, annak helyét bedöngölte földdel, kõvel,
így az egyik mélyen fekvõ háztól nincs sem-
milyen vízelvezetési lehetõség, hiába van
az út túloldalán a kibetonozott, fedett
árok. Ez annak az öreg épületnek a halála
lehet egy nagyobb esõzés esetén.
A másik helyen az aszfaltozás után, amikor
egy esõ miatt már az egyik házat veszélyez-
tette a víz, akkor kezdték kibontani az út
alatt átvezetõ csatornát, ami jórészt már
földdel van tele. A mûvelet eddig nem ve-
zetett sikerre.
Azt kérdezik, hogy akkor most fölbontják
az új aszfaltos utat? Miért építenek ész
nélkül, kölcsönbõl kampányidõszakban
utat, miközben az út melletti vízelvezetõ
árkok nincsenek rendben? Ebbõl több lesz
a kár, mint a haszon. De akkor még felelõs-
ségre vonhatók lesznek-e azok, akik nem-
törõdömségükkel, felelõtlenségükkel kárt
okoznak a lakosságnak?

Lejegyezte: Hargitai Lajos


