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Táncos szüret Pálfán

A pálfai szüretisek vártak, hátha szebbre fordul az
idõ szombaton, aztán fogták magukat és a csikósok,
a bíró, bíróné hintaja mögött gyalogosan tettek egy
karikát a falu központjában. A zene- és énekszó hamar meghozta a kedvüket, s két megállójuknál az
esõvel mit sem törõdve ropták a táncot ifjak, aranyifjak egyaránt. Ázott a gyönyörû népviselet, a zenészek hangszerei, a lovak, lovasok, a menet élén a
tábláról még a festék is csorgott hordozói nyakába.
A legények ostoraI vízpermetet cserdítettek. De a
felvonulók becsülettel állták a sarat.
A kultúrházhoz visszaérve kissé megmelegedtek,
megszárítkoztak a lyányok s legények, feltöltekeztek az összehordott finomságokkal, aztán kezdõdött a tánc pálfai és vendég néptáncosok közremûködésével.
Hargitai Kiss Virág

A kis bajnok
Egy 11 éves vajtai lány, Érsek Anett, Süti
nevû, 9 éves lovával egyéni összetettben
ezüstérmes, csapatban aranyérmes lett a
Vecsésen rendezett pónifogathajtó világkupán, melyen 10 országból 93 induló vett
részt. Júliusban elnyert magyar bajnoki címe mellett ez az eddig elért legszebb eredménye.

Anett a jobb oldalon áll

Anett ígéretes pályafutása 9 éves korában
kezdõdött. Édesapja nyomdokain indult el
(aki maga is versenyez kettes fogattal), s 24
magyar junior (7–18 éves) pónifogathajtó
közt képviseli e térséget s Vajtát. (Habár
hivatalosan az I. Magyar Pónifogathajtó
Egyesület illetve a Komlói Lovas Egyesület tagja.) Segédhajtója az édesanyja, edzõje pedig Juhász László négyesfogat-hajtó.
Anett nemcsak a fogathajtásban eredményes, hanem az iskolában is. Az az álma,
hogy állatorvos legyen, ami nem áll távol a
fogathajtástól.
Kívánunk további szép sikereket, és teljesüljenek az álmaid, Anett!
Hargitai Kiss Virág
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Napló
– a sárbogárdi képviselõ-testület
szeptember 7-ei (utolsó) nyílt ülésérõl –
(Folytatás)

Játszótér 2 millióból
Felújítják a sárszentmiklósi Béke utcai játszóteret, melynek költségeit Rigó László
részletezte: 2 db mászóka – 275.000 Ft, alá
homok – 117.000 Ft, csúszdaállvány –
500.000 Ft, alá folyami homok – 121.875 Ft,
3 db mérleghinta – 487.500 Ft, leásott padok és szeméttartók – 300.000 Ft, a játszótér tanúsítványa – nettó 150.000 Ft, összesen 1.988.875 Ft.

Bejelentések
Juhász János: Ferencz Kornél alpolgármester úrral együtt részt vettem az Árpád-lakótelep gyûlésén. Tettem mindezt
meghívásra, nem a kampányidõszak miatt,
ahogy az egyik újságban megjelent.
Szakács Benõné: A Csipike Egyesület járógépre adott be pályázatot, ehhez kapott
183.205 Ft-ot. A Philia Egyesület 162.000
Ft-ot kapott elektromos ágyra, a Mozgássérültek Egyesülete fékezhetõ, négykerekû
járókeretre adott be pályázatot, és útiköltségre, ami nem támogatható. Sajnálattal
vettük, hogy a látássérültek pályázata idõn
túl érkezett be.
Rigó: A miklósi orvosi rendelõnél csúsznak
le a cserepek, csináljunk valamit, nehogy az
autókra csússzanak. Örömmel tájékoztatom a testületet, hogy megoldódott a Vasút
utca közvilágítása.
Etelvári Zoltán: Az aszfaltozás minõsége
csapnivaló.
Juhász: A közmunkások által végzett kátyúzás nem szakipari céges kátyúzás, de
legalább a munkaerõ ingyen van.
Schmidt Lóránd: A Pennyvel szemben, a
biciklisávban a kátyút talán 5 éve jelzem, de
még mindig ott van. Néhány Ady E. úti lakótelepi lakónak az a kérése, hogy egy-két
világítótest kerüljön kihelyezésre a játszótérre, mert a rongálások nem napközben
történnek, hanem éjszaka. Ha ki lenne világítva a játszótér, látnák, kik vannak ott, és
talán nem történnének rongálások.

Segély milliomosoknak
Etelvári: A szomszédban be kellett deszkázni az ablakot, mert majdnem minden
szombaton kitörték, és mire a lakók kijöttek, elrohantak a tettesek. Elfogadhatatlan, amit ezek a gyerekek mûvelnek a városban. Örülök, hogy folytatódik a térköves járda építése. Ez mennyibe kerül, és hol
van a költségvetésben? A városban olyan
pletykák terjengenek, hogy a Heti 2002
Kft., ami a helyi buszközlekedést biztosította, áfa-vizsgálat elõtt van, és állítólag a
városnak is van sara ebben a dologban. A
jegyzõ asszonytól szeretnék választ kapni
arra, hogyan megy a tankönyv- és az iskolakezdési segély, mert olyanok is kapnak se-
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gélyt, akik milliomosok, azok meg nem
kapnak, akiknek mindennapi gondjaik
vannak.
Juhász: Miért nem szégyeníted meg azokat, akik ilyenek, miért nem mondod meg
név szerint?
Etelvári: Mert nem tudom bizonyítani. Te
is tudod, kirõl van szó.
Juhász: Én honnan tudnám? Azt sem tudom, hogy éppen ki kap meg ki nem. A Heti 2002 Kft.-vel kapcsolatban azt tudom
mondani, hogy engem az APEH nem kérdezett. Nekünk velük áfa-ügyünk nincs.
Dr. Krupa Rozália: A testület tudja, hogy
nem kapta meg a cég az ártámogatást, hiszen azért mondták föl a szerzõdést, és
egyik napról a másikra maradt az önkormányzat helyi közlekedés nélkül júniusban. Azt megelõzõen a testülettõl szerettek volna pénzt kapni, áthidalni a pénzhiányt. Az APEH folytat vizsgálatot, minket
kapcsolódó vizsgálatként vontak be. Azt
tudjuk, hogy tõlünk milyen bizonylatokat
vittek el, mit néztek. A segéllyel kapcsolatban: a szociális törvényben van olyan lehetõség, hogy a jövedelmet vizsgálhatja, illetve vélelmezheti a jegyzõ, ha úgy látja, hogy
magasabbak a család közmûkiadásai, mint
amennyi a bevallott jövedelme. A vállalkozóktól azt a bevallást kérjük, amit õk az
APEH felé vallanak. Hogyha az nem egy
valós, tényleges jövedelmet tartalmaz, akkor mi is azt kapjuk. Ha valaki minimálbérre jelenti be magát, vagy arra sem, akkor
olyan adóbevallást csatol. Biztos, hogy vannak, akik megkeresik a lehetséges kiskapukat, és úgy nyilatkoznak, hogy külön élnek,
miközben együtt élnek. Akinek van gyermekvédelmi támogatása, azt a határozat
feljogosítja arra, hogy térítésmentesen
kapja a tankönyvet, illetve az étkeztetésért
ne kelljen neki fizetni. Sárbogárdon nagyon sok ilyen család, gyerek van. A település lakosságának a 80 %-a jogosult.
Etelvári: Ha jól értelmezem, akkor van
ilyen, csak sajnos nem lehet ellene tenni.
Dr. Krupa: Nem könnyû, és nem gyakori,
hogy valakit az általa benyújtott iratok ellenében mi úgymond meg tudjunk fogni,
hogy nem valós adatot szolgáltatott.
Etelvári: Most már kezdem sajnálni, hogy
nem vagyok abban a korban, hogy gyerekeim legyenek, mert akkor én is kihasználnám.
Juhász: Nem vagy te olyan ember.
Etelvári: Ez volt a vicc. De higgyétek el, az
emberek nagy többségét fölháborítja, hogy
van ezeknek az embereknek a pofáján bõr.
Szakácsné: Van. Gyomorforgató, amikor
az egészségügyi bizottság tehetetlenül állapítja meg a segélyt, mert egyszerûen mindenféle feltételnek megfelel egy-egy ember, és közben tudjuk, hogy nem a valós
adatok vannak odatéve. Különösen az
adósságkezelésnél. Tudjuk azt is, hogy valakinek az autói nem az õ nevén vannak.
Sokszor bejárok az iskolába, és hallom a
szülõktõl a jogos felháborodást, amivel
nem tudunk mit csinálni.
Hatósági osztályvezetõ: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt kb. 600 gyereknél állapítottunk meg, akik ingyen étkeznek az iskolában és ingyen kapják a tankönyveket. Automatikus beiskolázási se-

gély az önkormányzatnál a bizottság hatáskörében nincsen, csak kérelemre történik.
A munkáltató is adhat beiskolázási segélyt,
ott viszont nincs jövedelemszámítás.
Bártfai Antal: Jó volt sárbogárdinak lenni,
különösen miklósinak a szántóversenyen.
Aki ott volt, az megtapasztalhatta, hogy saját erõbõl, saját kezdeményezésbõl a szervezõk olyan versenyt hoztak létre, ami túllép Sárbogárd területén és öregbíti a város
hírnevét. A szervezõknek, rendezõknek,
résztvevõknek köszönet! Jó példát mutattak, hogyan lehet, hogyan kell egy ilyen eseményt megszervezni. A közúti jelzõtáblák
állapota olyan, hogy azokon csak megszokásból lehet eligazodni, mert a színük kifakult. Ez óriási balesetveszélyt jelent.
Gábris István: A Csaba utca járhatatlan
esõben, az az egyetlen földes utcánk. A tél
beállta elõtt le kéne hengerezni murvával.
A Rákóczi utcai temetõ mellett van egy trafó, ahol a víz kimosta a padkát és 25 cm a
szintkülönbség, ami balesetveszélyes. A
Rákóczi utca végén, a vásártérnél a nagy
esõzések idején pici volt az áteresz. Azt
ígértük, hogy lesz ott átereszcsere, de még
nem történt semmi. Tegnap este az egyik
lakó jelezte, hogy Sárszentmiklóson, a vásártérnél, a gázátadónál valaki egy 200 kilós döglött borjút vitt ki az árokba. Ennek
utána kellene járni.

A búcsú pillanatai
Sinka Attila: Magam és a képviselõtársaim
nevében szeretném megköszönni a hivatal
dolgozóinak, hogy 4 éven keresztül segítették a munkánkat.
Gábris: A buszmegállókba helyeztük ki a
választási felhívásokat. Többször szóba
hoztam, hogy szerettem volna faliújságot a
buszmegállók mellé. Lejárt a mandátumom, nem sikerült ezt a célt elérnem. Remélem, hogy a következõ testületben lesz
olyan személy, aki ezt az ügyet tovább viszi.
Szõnyegi Lajos: A Csaba utca valóban földút, nagy gödrökkel. A pénzügyi keretünk
terhéig megpróbáljuk azt az utat járhatóvá
tenni. Schmidt képviselõ ötletét a jövõ évi
költségvetési koncepcióba be fogjuk tervezni, mûszakilag meg fogjuk vizsgálni,
hogy a játszótér megvilágításához honnan
lehet áramot biztosítani. A közúti tábláknál az útfelügyelõ visszajelzése nem az elmondottakról tanúskodik. Konkrét esetet
kérnék, és a javításukról, cseréjükrõl lehetõségeinkhez képest gondoskodunk.
Bártfai: Az Árpád utca–Haladás utca sarkán lévõ elsõbbségadás tábláról hiányzik a
szín. Az Árpád és Kossuth utcai táblák színe is elment. A régebben kihelyezett táblákat érdemes lenne átvizsgálni.
Juhász: Én is meg szeretném köszönni az
elmúlt 4 évet mindenkinek, akármelyik oldalon ült. Úgy gondolom, hogy mindenki a
városért, jobbító szándékkal ült bent a képviselõ-testületben. Ki vehemensebb volt, ki
nyugodtabb; én az elõbbi, mások az utóbbiak, de én azt hiszem, mindannyian a városért próbáltunk tenni. A hivatal dolgozóinak és minden segítõnek én is köszönetemet fejezem ki.
Hargitai Kiss Virág
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Mattyi csillagtúra
Az ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola
egy tanulócsoportja kísérõkkel együtt július
5-e és11-e között Mattyon csillagtúrán vett
részt.
Ez a furcsa nevû kis település Baranya megye
déli községe. A horvát határtól csupán 4
km-re található.
Mindenki izgatottan várta már azt a bizonyos
hétfõt, amikor kora reggel indult a vonat a
sárbogárdi vasútállomásról Pécs felé. Az út
során rossz volt látni, hogy milyen károkat
okozott a sok víz. A végállomástól tábori
busszal utaztunk szálláshelyünkre. Délután
mindenki elsétált tûzifát gyûjteni az esti tábortûzhöz és a Madáremlékparkba, ahol
megtekintettük a kihalt fajoknak emlékül állított oszlopokat. Este a régi vándorosok felavatták az új tagokat, akik fogadalmat tettek
szabályaink betartására.
A másnapi feladat az volt, hogy be kellett
gyalogolni településünkrõl Siklósra, ahol egy
szép dzsámit néztünk meg és a helyi múzeumot. Az út oda-vissza összesen 16 kilométer
volt, de ez nem volt baj, mert a túra után Julika néni és Zoli bácsi finom, meleg vacsorával
vártak minket.
A harmadik napon a Villányi-hegység szoborparkjába mentünk megnézni a remekmûveket, és megkerülni ezt a részét a hegynek.
Ez a kirándulás egyben az elsõ „bátorságpróba” volt a szívós szúnyogok, a csúszós utak és
a kerítés alatti bujkálás miatt. Azon az estén
természettudományi vetélkedõvel készültek
számunkra a nyolcadikos lányok (Freschli
Anna, Kósa Petra és Szabó Hajnalka).
Csütörtökön egész napos fürdõzésre indultunk a híres harkányi fürdõbe. Elsétáltunk a
mattyi játszótérre, és ott vártuk meg, hogy
Péter bácsi elvigyen minket a strandra. Mindenki élvezte a fürdést, és a vacsorát is itt fogyasztottuk el.

Az ötödik napon ismét egy új túra várt minket a Villányi-hegységben, így annak egy csúcsát meg is hódítottuk. Odafelé egy néni kisebb állatparkjába mehettünk be, és tigriseket nézhettünk ámulva szinte karnyújtásnyi
távolságból. Megcsodálhattuk a máriagyûdi
kegytemplomot, ahol vidám csoportképek
készültek. Hazatérésünkkor egy vetélkedõt
vezettek a 7. c-s tanulók (Kiss Nikolett és én).
Izgalmas kérdések és feladatok következtek
a táborozóknak. Éjfélkor Zsuzsa néni és Rozika néni ébresztett fel mindenkit a bátorságpróbára. Gyorsan felpattantunk az ágyból, és
hamar sorba álltunk az ajtó mögé. Lehetett
választani, hogy egyedül, vagy ketten merészkedünk ki a sötétbe. Sorban próbáltak minket megijeszteni. Röpködött ott elemlámpa
és lányok sikolyai… De végül a megérdemelt
ajándékot elfogyaszthattuk.
Másnap újból a harkányi fürdõbe mentünk,
ahol a pihenés mellett a vásárlásra is volt lehetõség. Késõ délután a tábortûznél mindenki elmondhatta, hogy milyen jó és rossz élményekben volt része a tábor alatt. Este „Ki mit
tud?” következett, ahol mindenki egy történetet, vagy viccet mondott, játszott el. Ezután
jöttek az eredményhirdetések: a tudományos

és a táboros vetélkedõké, valamint a tisztasági versenyé. Minden csapat megkapta a jutalmát, késõbb pedig elbúcsúztunk a nyolcadikosoktól, akik már nem a mi iskolánkban
kezdik az új tanévet. Végül ajándékozás következett a vetélkedõk készítõinek, és a csillagtúra teljesítésérõl szóló oklevelek osztása,
amit minden kis nebuló Péter bácsitól kapott
meg.
Eljött az utolsó nap is, amikor mindent össze
kellett pakolni. Kaptunk csomagot is az útra,
hogy ne éhezzünk hazafelé. A tábori busszal
utaztunk Pécsre, és az egész napot ott töltöttük. Megnéztünk egy nagyon régi temetõt,
ahol találtak 1600 éves emberi csontmaradványokat. Nagyon szép festményekkel díszítették akkor a sírhelyeket. Ebéd után a városban sétálhattunk, és elkölthettük megmaradt
pénzünket. A vonaton aláírattuk az oklevelet
minden kedves új barátunkkal. Pár órával késõbb aztán befutott a mozdony Sárbogárdra.
Mindenkiért eljöttek a szülei, és boldogan
ugrottunk a nyakukba, akiket már egy hete
nem láttunk.
Plézer Éva 8. c osztályos tanuló,
ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola

Nyárkezdés Döbröntén
A tanév befejeztével hétfõn reggel indultunk
az iskola által szervezett táborba, Döbröntére. Már elõzõ nap izgatottak voltunk. A
nyárhoz képest hûvös idõnk volt, és fõleg szüleink aggódtak, hogy mi lesz velünk egész héten.
Táborhelyünk felé haladva megálltunk Balatonfüreden. Felszálltunk egy városnézõ sétavonatra, amellyel megcsodálhattuk Balatonfüred belvárosát. A kikötõbõl csak a számunkra indított hajóval áthajóztunk Tihanyba, ahol az apátságot tekintettük meg. Megnéztük a Panoptikumban királyaink viaszba
öntött figuráit, valamint a Kalózmúzeumot
is. Késõ délután érkeztünk a szállásunkra,
Döbröntére. Két házban voltunk elszállásolva. Kicsit elfáradtunk, de várt bennünket a
szépségverseny. A lányok izgatottan öltözködtek, a fiúk pedig a zsûrizésre készülhettek. Ezt követte a szellemi vetélkedõ, amelyen ugyan nehéz kérdéseket tettek fel, de
nagyon izgalmas volt a verseny.
Másnap kirándulni indultunk a közeli dombokra. Megpróbáltunk megkeresni egy for-

rást, amit végül nem találtunk meg. A várrom
viszont kárpótolt bennünket. Délután Döbrönte környékén kirándultunk a gumikerekû
kisvasúttal. Gyönyörû tájakat láthattunk.
Hazaérve kifestettük a kicsik arcát, este csapatokra osztva sorversenyeztünk.
Szerdán a balatonedericsi Afrika Múzeumot
ismerhettük meg, amelyet Nagy Endre híres
Afrika-kutató és vadász alapított. Neki köszönhetõen sok érdekes dolgot megtudtunk
Afrikáról. Ezt követõen finom ebédet ehettünk Döbrönte vendéglõjében. Este tábortûz
mellett süthettünk szalonnát. A saját készítésû vacsora is nagyon ízlett.
Következõ nap Pápára mentünk, és megnéztük a Kékfestõ Múzeumot, ahol a régi textilfestést mutatták be. Miután a nap is kisütött,
a pápai élményfürdõbe mentünk, ahol nagyon sok csúszdát kipróbálhattunk. Este tanáraink „Ki mit tud?” vetélkedõt rendeztek,
utána rókavadászat következett, amelyben
elrejtett csokikat kellett keresnünk.
Utolsó nap a Sobri Jóska kalandparkban voltunk Kislõdön. Lézerharcozhattunk, tutajoz-

Ilyen boldogok
voltunk!
tunk, ülhettünk mûbikára, trambulinra, futhattunk vízi gömbben, íjazhattunk, lõhettünk
igazi pisztollyal, jetskyzhettünk kedvünkre.
Nekem a lézerharc tetszett a legjobban,
amely nagyon hasonlít a számháborúhoz.
Szerintem nagyon jó hétvégi program, szülõknek és gyerekeknek egyaránt.
Nagyon sok jó élményt szereztem a tábor ideje alatt, szép búcsú volt régi, szeretett iskolámtól.
Sükösd Gergõ, Horváth Amelita
Köszönjük a sárbogárdi önkormányzat támogatását. Köszönjük szüleinknek, tanítóinknak, hogy lehetõvé tették számunkra ezt a
táborozást.
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Bemutatjuk

A KAPOCS Egyesület jelöltjei
A KAPOCS Egyesület legfõbb célja Sárbogárd város társadalmi életének sokszínûbbé tétele, lakosságának érdekképviselete,
az ismeretterjesztés, a város szellemi arculatának formálása.
Egyéb célok: legyen a város vezetõinek elképzelése a jövendõbeli városról; megújuló energia alapú energiaellátási koncepció; Sárbogárd–Székesfehérvár között
gyorsvasút kiépítése; a buszközlekedés
harmonizálása a vasúthoz; helyi közlekedés rendbetétele; kiegyensúlyozott településfejlesztés minden településrészre vonatkozóan; kerékpárutak; új rendezési
terv és IVS külsõ szakértõkkel; az ipari
parknak kijelölt területek felülvizsgálata;
a kulturális örökség kijelölése és védelme;
a helyi természeti értékek védelme; nagyobb és többfunkciós könyvtár; valódi
kultúrközpont minõségi rendezvényekkel;
a fõtér és környékének átalakítása köztérré; piactér kialakítása a központ közelében; az ének-zene tagozat visszaállítása az
iskolában; az iskolai sport újrateremtése;
részönkormányzatok megalakítása; a közétkeztetés visszavétele és részben önellátóvá alakítása; a kõbánya átalakítása geológiai bemutatóhellyé és szabadtéri színházzá; télen lefedhetõ úszómedence; a
rendõrségnek nagyobb hely; városi múzeum és kiállítóhely kialakítása; önkormányzati ingatlanok (volt családsegítõ, régi
óvoda, lakások) hasznosítása (bérlet); utcanévtáblák egyértelmûvé tétele.
Demokratikus képviselet
A város fejlõdésének, az itt lakók jólétének
egyik alapvetõ feltétele a demokratikus
képviselet megteremtése. Amit eddig itt
tapasztalhattunk az elmúlt években, az
nem volt sem demokratikus, sem képviselet. A testületben ülõk – bár képviselõnek
tekintették magukat – talán néhány kivétellel nem a választóikat képviselték, hanem helyettük hoztak döntéseket kényük-kedvük szerint. Ha úgy tetszik, uralkodtak. Ennek véget akarunk egyszer s
mindenkorra vetni. Nem uralkodókra,
hanem valódi képviselõkre van szükség!
A demokratikus képviselet megvalósulásához két feltételnek kell teljesülnie. Az
egyik, hogy a képviselõ ismerje választói
akaratát, kívánságait és nehézségeit, és képes legyen azokat megfelelõen összegezni,
mérlegelni, és aztán olyan döntést hozni,
ami a város hosszú távú érdekének a leginkább megfelel. A másik a választók részvétele, hogy vegyék a fáradságot, és legyenek
hajlandóak kinyilvánítani akaratukat, kívánságaikat, azaz valóban vegyenek részt a
közéletben, a meghallgatásokon, a fórumokon, a fogadóórákon.
A magunk részérõl mindent megteszünk,
hogy a valódi képviselet megvalósulhasson
végre. Nem saját elképzeléseink, hanem a
választók akarata, javaslata és kívánsága

az, amit képviselni akarunk, amelyben saját akaratunk, elképzelésünk csupán egy a
sok között. Ezért együttmûködésre hívunk
mindenkit, aki számára fontos a saját, a
gyermekei, unokái és általánosságban a
helyi közösségünk jövõje, jóléte, biztonságos megélhetése.
Hogy nem a levegõbe beszélünk, azt az elmúlt években történtek is tanúsítják. Mi
nem most bukkantunk fel az ismeretlenség
homályából, hanem már eddig is tettünk
azért, hogy a város vezetése hallja és vegye
végre figyelembe az itt lakók véleményét,
akaratát, hogy valóban minket képviseljenek, és ne saját magukat. Ott voltunk a testületi üléseken, közmeghallgatásokon, különféle fórumokon, elmondtuk véleményünket, s ha kellett, magunk szerveztük
meg a város vagyonának, a közvagyonnak
a védelmét. Kívülállóként azonban vajmi
kevés hatással lehettünk a jelenlegi képviselõ-testület munkájára, döntéseire. Ha
tehát a képviselet terén nem sikerül gyökeres változást elérni, akkor nem sok jót remélhetünk a következõ évektõl sem.
Részletes program: www.bartfaiantal.hu/wp.
Bártfai Antal vagyok, 1954-ben születtem, Sárszentmiklóson jártam általános iskolába. A
székesfehérvári
Jáky József Mûszaki Szakközépiskolában érettségiztem. Építészmérnöki diplomát a pécsi Pollack Mihály Mûszaki Fõiskolán kaptam 1982-ben. Szakmagyakorlásra a
FETÉV, majd a MÁV nyújtott teret, építésvezetõ beosztásban. A szakmai tudásom bõvítésére a SZÁMALK számítógép-programozó oklevelét, majd az ingatlan-közvetítõi és értékbecslõi, ezt követõen pedig az építési mûszaki ellenõri jogosultságomat szereztem meg.
Négy gyermekünket felneveltük feleségemmel, aki családi gazdálkodó. Az élet
már egy unokával is megajándékozott.
Államigazgatási területen mint beosztott
mûszaki ügyintézõ, késõbb pedig mint városüzemeltetési csoportvezetõ dolgoztam
a sárbogárdi önkormányzat hivatalában.
Az emlékezetes 1999. évi nagy belvíz idején a megsérült közel 500 lakóépület felújításában, a belvízelvezetõ árokrendszer kiépítésében vettem részt, elõször a mûszaki
osztály vezetõjeként, késõbb, a jegyzõvel
való nézeteltérés után, a testület megbízásából vállalkozóként szerveztem az építési
munkát.
2006-ban az Önök akaratából részt vehettem a képviselõi munkában. Nagyon sok
érdekes tapasztalatot szereztem. A hatalomgyakorlás helyi praktikái, továbbá a

látszatdemokrácia és a méltatlan alkuk által gúzsba kötött egyének piti küzdelmeinek színterévé zsugorodó önkormányzatiság tipikus példáit láthattuk ebben az idõszakban. Ezeket a tapasztalatokat a most
bontakozó, kiszélesedett demokráciának
el kell söpörnie! Nem volna kár érte...
Baki Ferenc vagyok, 1962-ben születtem, Budapesten. Iskolai tanulmányaimat ugyancsak a fõvárosban
fejeztem be, majd a
karosszérialakatos
mesteri végzettséget 1994-ben szereztem meg.
1988 óta élünk együtt párommal, három
gyermekünk van. Közös gyermekünk most
végzi középiskolai tanulmányait. Már három unokánk is van, két fiú és egy lány.
2000 óta élünk Sárhatvanon, ahol vállalkozóként dolgozom a szakmámban.
Már szinte az elsõ pillanattól aktívan részt
veszek a városrész közéletének szerevezésében. Jelenleg is a Sárhatvanért Egyesület elnöki posztját töltöm be.
2006-tól veszek részt a KAPOCS Egyesület munkájában, amely teljesen civil szervezet, nem kötõdik semmilyen politikai
párthoz.
Azért jutottam arra az elhatározásra, hogy
képviselõjelöltként induljak az önkormányzati választásokon, mert érzek magamban annyi erõt, hogy bátran tudjam
képviselni a három településen: Sárhatvanon, Pusztaegresen és Nagyhörcsökön
élõ embereket.
Herczeg Miklós
vagyok. Sárbogárdon születtem 49
éve. Feleségemmel és két lányommal itt élek a Lázár utcában. A
2010. évi önkormányzati választásokon a 2-es körzetben
indulok
képviselõjelöltként a KAPOCS Egyesület támogatásával.
Az elõzõ választáson is szerepeltem, és a 3.
helyezést értem el (három közül). Akkor
megelõzött olyan induló, aki tudomásom
szerint azóta sem látogatott el erre a környékre. Indulásomat az idei választásokon
akkor döntöttem el, amikor értesültem néhány jelölt nevérõl.
Magamról kicsit többet: az országos közlekedési vállalatnál vagyok vezetõ beosztásban – a MÁV ZRt.-nél vagyok mozdonyvezetõ. Bérem az országos átlagnál magasabb. (Leellenõrizhetõ, nem úgy, mint az
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állami cégek vezetõié. Ezt azért kívánom
megjegyezni, nehogy egybemossanak a
megélhetési politikusokkal.)
Írhatnék itt útfelújításról, járdaépítésrõl,
vízelvezetésrõl, munkahelyteremtésrõl,
parkosításról, közlekedésrõl, mezõgazdaságról, egészségügyrõl, közmunkaprogramról stb., mert van véleményem, de céljaimat és az esetleges honoráriumom sorsát a körzetben élõ emberek javaslatai
alapján kívánom meghatározni! Megválasztásom esetén Ön is nyer, mert tudom:
ha a cél nemes, hasznos és fejlõdést ígér,
sok embert lehet megnyerni a megvalósításához. Beosztásom egyik sajátossága,
hogy hétköznap is van bõven szabadidõm.
Találkozhatnak, beszélgethetnek velem a
mindennapi ügyes-bajos dolguk intézése
közben, ugyanis sokszor az ilyen jellegû
feladatok is rám hárulnak. A választópolgárokkal való egyéb kapcsolattartásra is
van pár ötletem, de ezt majd közösen. Köszönöm, hogy idõt szakított e pár sor elolvasására! Kívánok mindenkinek jó egészséget és jó választást!

visszatértem a fõvárosba, ahol teológiát tanultam.
Huszonnégy éves
lettem, mire befejeztem a tanulmányaimat, ebbõl a
huszonnégy évbõl
összesen tizenhat
évet töltöttem Budapesten.
Megnõsültem, és rövid ideig lelkészként
dolgoztam, de aztán lelkiismereti okok miatt otthagytam a lelkészi pályát, bár mégsem adtam fel teljesen a hivatásomat, mert
gyakran járok különféle keresztény gyülekezetekbe bibliai témájú elõadásokat tartani, és egy saját honlapot is szerkesztek.
2002-ben költöztem feleségemmel együtt
Sárbogárdra. Mivel az õ családjának jelentõs része itt él, úgy láttuk jónak, hogy nekünk is itt kell letelepednünk. Itt vettünk
saját lakást, majd késõbb egy alapítványnál
tudtam elhelyezkedni, ahol már több éve
dolgozom, fõleg távmunkában. Viszonylag
gyorsan bekapcsolódtam a helyi civil életbe, fõleg a sárbogárdi látássérültek ügyeit
próbálom képviselni. A Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesületénél több
évig elnökségi tag, illetve elnökhelyettes is
voltam. Sajnos az elmúlt nyolc év során a
jelenlegi városvezetéssel csak rossz tapasztalataim voltak, így aztán idõvel úgy éreztem, hogy valamilyen mértékben nekem is
muszáj foglalkoznom a város ügyeivel, ha
valódi változást szeretnék Sárbogárdon.
Így kerültem bele 2008-ban a Hõsök tere
eldózerolásaként elhíresült ügybe. Szerencsére ezt az õrült ötletet sikerült megakadályoznunk, és nem titok, hogy ebben magam is aktívan részt vettem.
2006 óta kísértem figyelemmel a KAPOCS
Egyesület, majd késõbb az egyesület önkormányzati képviselõjének, Bártfai Antalnak a munkáját. Közéleti tevékenysége
és személye nagy hatást gyakorolt rám, így
aztán jelenleg a 2010-es önkormányzati
választásokra készülve, a KAPOCS Egyesület égisze alatt polgármesterjelölt, a 3-as
számú választókörzetben pedig egyéni
képviselõi jelölést vállaltam.
Feleségemmel két kicsi gyermekünket neveljük közösen, és tudjuk, hogy földi életünk jelentõs részét ebben a városban fogjuk leélni, ezért egyáltalán nem mindegy
számunkra, hogy milyen környezet vesz
körül bennünket, gyermekeinket, rokonainkat és barátainkat. Ez, valamint fõleg az
Istenbe vetett személyes hitem motivál arra, hogy én is megpróbáljak pozitív hatással lenni Sárbogárd közéletére.

Lendvai Gábor vagyok, 1963-ban születtem Sárbogárdon. Biológus–ökológus diplomámat
1987-ben kaptam
meg a debreceni
Kossuth Lajos Tudományegyetemen.
Öt évig a Magyar
Tudományos Akadémia Botanikai és
Ökológiai Kutatóintézetében dolgoztam,
s eközben több természetvédelmi célú
munkában is részt vettem. Többek között
nevemhez is fûzõdik a Dél-Mezõföldi, a
Sárvíz-völgye Tájvédelmi Körzet, a Rétszilasi halastavak Természetvédelmi Terület és a jelenleg a Kiskunsági Nemzeti
Parkhoz tartozó Miklapuszta megalakítása, illetve védelem alá helyezése.
1992-ben ösztöndíjat nyertem az Egyesült
Államokba, ahol további tanulmányokat
folytattam Ohioban, Connecticutban és
Texasban. A Texasi Állami Egyetemen
(Austin) 2001-ben szereztem meg doktori
fokozatot az evolúcióbiológia területén,
valamint 2002-ben mester fokozatot szereztem matematikai statisztikából.
2003-ban tértem haza Sárbogárdra, ahol
jelenleg a fenntarthatóság, a vidékfejlesztés és a természeti örökség megõrzése terén tevékenykedem.
A teljes nevem Nochta Pál Attila. 1976ban születtem és ugyan elvileg Gyõrben
laktam, az életem egy viszonylag jelentõs
részét mégis Budapesten töltöttem, mégpedig azért, mert négyévesen kezdtem
óvodába járni (a vakok számára speciális
óvodába, ami Magyarországon akkoriban
még csak Budapesten létezett, bár tudomásom szerint ez ma is így van), általános
iskolai tanulmányaimat pedig szintén Budapesten végeztem a Vakok Általános Iskolájában. Ezután négy évig Gyõrben tanultam a Révai Miklós Gimnáziumban
(egyedüli látássérültként), majd ismét

Szabó Csaba vagyok. 1966. június 14-én születtem Pécsett. Nõs
vagyok, két gyermek apukája. Iskoláimat szülõvárosomban végeztem, majd kõmûvesként dolgoztam a Pécsi
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Építõ és Tatarozó Vállalatnál. 1985-ben
tiszthelyettesi tanulmányokat kezdtem a
Magyar Néphadsereg Nagyoroszi Tiszthelyettes-képzõ Intézetében. Katonai pályafutásom során, 1990 júniusában helyeztek
Sárbogárdra. A tiszti lakótelepen, az Attila utcában éltem. 1999-ben Sárszentmiklóson az Arany János utcában vásároltam családi házat, jelenleg is itt élek feleségemmel és lányommal.
A sárbogárdi közélettel 2000-ben kezdtem
ismerkedni a laktanya várható bezárása
kapcsán. A város vezetõ politikusait ültettem egy asztalhoz, és próbáltam õket
lobbitevékenységre biztatni, mivel a honvédség megszûnése elõrevetítette a település hanyatlását. A beszállítók, polgári
alkalmazottak veszítették el rendszeres jövedelmüket, és veszélybe került az egzisztenciájuk. Õk Sárbogárd polgárai. A hivatásos állománnyal hozzátartozóik is elhagyták a várost, ezzel csökkent a városban a szellemi tõke, fogyott a lélekszám, és
nõtt a város lakóinak átlagéletkora.
2007-ben nyugállományba kerültem, ekkor költöztem ismét haza.
A 2008-as fõtér-rehabilitációs pályázat
kapcsán kezdtem el ismét a város közéletével foglalkozni. Megdöbbentett és felháborított, hogy a képviselõ-testület, élén a
polgármesterrel, a demokráciától és a polgároktól messze egy sajátos burokban tárgyal és dönt a város ügyeirõl, úgy tekintve a
városra, mintha az a saját tulajdona lenne.
A pártok sajátos érdekeik és megélhetési
politikusaik céljait szolgálták az elõzõ ciklusban is.
A 2010-es önkormányzati választásokon a
7-es választókörzetben a KAPOCS Egyesület képviselõjelöltjeként indulok. Legyek én az Ön jelöltje az október 3-ai választásokon, hogy a város ismét a lakóié legyen!
Döntsünk a sorsunkról, mutassunk közösen különbséget!

VÁLASZTÁSI
TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatom a Sárbogárd város cigány
kisebbségi választásának választói névjegyzékébe nyilvántartásba vett választópolgárokat, hogy a Helyi Választási Bizottság által 2010. október 3-ára kitûzött
cigány kisebbség választásra sor kerülhet,
mert elegendõ – 4 fõ – jelölt áll rendelkezésre. A 2010. szeptember 3-ai határidõre
az alábbi kisebbségi jelöltek nyilvántartásba vételére került sor:
1. Csányi Miklós, Az Európai Unió Roma
Ifjúságáért Egyesület,10/2006. (VIII. 31.)
2. Lakatos Péter, Az Európai Unió Roma
Ifjúságáért Egyesület, 11/2010. (VIII. 31.)
3. Zentai Béla, Az Európai Unió Roma Ifjúságáért Egyesület, 12/2010. (VIII. 31.)
4. Sztojka István, Az Európai Unió Roma
Ifjúságáért Egyesület, 13/2010. (VIII. 31.)
Dr. Krupa Rozália jegyzõ

6

VÁLASZTÁS

2010. szeptember 16. Bogárd és Vidéke

Választások 2010 – települések jelöltjei
A térség településeinek jelöltjeirõl olvashatnak e heti lapszámunkban elemzést.

Aba
Polgármesterjelöltek: ifj. Gottlóz Ferenc,
Kossa Lajos, Rajkó József.
Képviselõjelöltek (14): Bokor Gábor, Bor
József, Dezsõ Farkas Károly, Gerlai Zsolt –
Jobbik, Horváth István – Jobbik, Kasó László, Mercsek György, Mezõ Tibor Péterné,
Põcze Ferenc, Pukliné Tündik Tünde, Rajkó
József – Jobbik, Steixner Zoltán, Stupián János, Varga Istvánné.
Aba polgármestere, Kossa Lajos 1990 óta választott vezetõje településének. A legenda
szerint 1989-ben küldöttség kereste föl Budapesen, s hívták haza. Akkor SZDSZ–Fidesz támogatással lett polgármester. Jövõt
álmodott, hogy sikerül igazi közösséggé kovácsolni a falut és megszervezni a Sárvíz kistérséget. Néhány éve kemény megpróbáltatásokkal kellett szembenéznie. Mondhatni,
majdnem belehalt, s bizony nagy küzdelem
árán tudták csak valamennyire egyenesbe
hozni a település szekerét. De Lajosnak kellett a megpróbáltatás, kellett a pokoljárás,
hogy képes legyen szembenézni az új kihívásokkal, amelyek még jórészt ezután következnek.
Nehéz ember, nem könnyû közeli munkatársának lenni. Körülötte mindig forr a levegõ.
Legnagyobb választási sikerét 2002-ben érte
el, amikor a leadott szavazatok 95,3 %-át
kapta meg. Eddig még nem akadt olyan kihívója, aki eséllyel megmérkõzhetett volna vele. Izgalmas kísérletet folytat a demokrácia
kiszélesítésére a képviselõ-testület mellett
egy szélesebb körû, jogosítványokkal is felruházott tanácsadó testület létrehozásával.
Egyelõre még nem igazán átütõ a siker, de
példáját remélhetõleg segíti majd az új kormánypolitika.

Alap
Polgármesterjelöltek: Alpek János, Lénárt
Istvánné, Méhes Lajosné.
Képviselõjelöltek (27): Alpek János,
Bölcskei Jenõné, ifj. Bölcskei József, Erõs
Gábor – Fidesz, Erõs István – Fidesz, Fekti
József, dr. Gubik Zoltán – Fidesz, Halasi
Lajosné, Harangozó István, Huszár-Szabó
Melinda – Fidesz, Jánosiné Buruncz Mária
Andrea, Kaszás Anita, Katona Csaba, Kis
Józsefné, Kiss Imre, Kovács Attila Péter,
Lénárt Istvánné, Lengyel László, Sabankóné
Szabó Éva, Sáfrán József, Salamon Lajos,
Suplicz Attila – Fidesz, Suplicz István – Fidesz, Szakács Károlyné, Tóth István, Végh
Tibor, Zuppon Andrea.
Alapon Méhes Lajosné sikeres négy évet tudhat maga mögött. Rengeteg pályázatot nyert
a falu. Az agilis polgármester asszony eredményesen ki tudta használni a jó lobbikapcsolatait. A település szerencsés volt az elõzõ
polgármesterével is. A falu akkor megkezdõdött fejlõdése Méhes Lajosné polgármestersége alatt se tört meg, sõt olyan újabb lendületet kapott, amely látványos eredményeket
hozott az infrastruktúra kiépítésében, az ok-

tatásban, egészségügyben egyaránt. Két kihívója Méhes Lajosné személyében nehéz ellenféllel néz szembe a választáson.
A térség települései között Sárkeresztúrral
együtt csúcstartó a falu a választáson induló
képviselõk számával. A választópolgároknak
nem lesz könnyû dönteni, s a választási bizottságnak se lesz könnyû dolga a szavazatok
összeszámlálásakor.

Alsószentiván
Polgármesterjelöltek: Békési Gyula, Hír Tibor, Nagy Lajos.
Képviselõjelöltek (13): Boros István, Fehér
József, Hir Ferencné, Hir József, Husvéth
Imre, Kovács Dóra, Márta Ferenc, Menyhárt
István Antal, Nagy János, Nagyné Katona
Beáta Zsuzsanna, Pörgye Zoltán, Vájer
Józsefné, Végh Józsefné.
Nagy Lajos jó polgármestere volt településének. 2002 óta áll a falu élén. Az alig 700 lelkes
kis település 8 osztályos iskolája megõrzésével óriási erõfeszítéseket tesz a település lakosságának megtartásáért. Ebben fiatal, lelkes pedagógusok segítették. Most az iskola
igazgatója, Hír Tibor is ringbe száll a polgármesterségért. Nagy Lajosnak nem lesz könynyû dolga, hogy megõrizze a polgármesteri
széket.

Cece
Polgármesterjelöltek: Boros József, Hetyei
Tamás, Sebestyén Éva, Varga Gábor.
Képviselõjelöltek (20): Albert István – Fidesz, Alpekné Fülöp Emília, Boros József,
Csányi Kálmán, Csilléri Gábor József, Fazekas Gábor, Hetyei Tamás, Kacz Mária, Király László, Kovács László – Fidesz, Kun
Zsolt János, Kuzsmiczki Szilárd Roland – Fidesz, dr. Leposa Zoltán, Mészáros Istvánné –
Fidesz, Nemes László – Fidesz, Péter István
László, Ráczné Pincési Julianna, Rozgonyi
Andor, Sebestyén Éva – Jobbik, Somogyváriné Németh Mária.
Varga Gábort, Cece polgármesterét a Fidesz
színeiben országgyûlési képviselõvé választották. Akkor fölmerült a kérdés: vajon feladja-e a polgármesterséget, hiszen a megyegyûlésben is rendkívül intenzív munkát végzett az elmúlt években, s várható volt, hogy a
megyei és országos politikában vállal majd
nagyobb szerepet. Õ azonban úgy gondolja,
hogy országgyûlési képviselõként sokkal inkább tudja képviselni a vidéki települések érdekeit, ha polgármesterként is dolgozik. Gábor ellenzékiként is a legsikeresebb polgármesterek egyike volt. Cece szépen fejlõdött, s
a politikai ellenszélben jelentõs beruházások
valósultak meg az elmúlt években. Bízik abban, hogy az új kormánnyal olyan új lehetõségek lesznek, amelyek a vidék fejlõdésének
hatalmas lendületet adnak. Nagyon valószínû, hogy programjára a választók jelentõs
számban igent mondanak majd.
A 20 induló képviselõjelölt közt többen indulnak a Fidesz színeiben, s a faluban a Jobbik is erõteljesen jelen van.

Hantos
Polgármesterjelöltek: Fischer József, Virág
József.
Képviselõjelöltek (13): Fischer József, Fischerné Koncz Katalin, Hangyál Csaba, I.
Koncz Ferenc, Koncz Ferenc, Koncz Tímea,
Nagy Attila – Jobbik, Németh Zsolt – Jobbik,
Parádi Lászlóné, Suhaj Józsefné, Takács János, Tóth János, Zab Zsuzsanna.
Virág József a rendszerváltás óta polgármestere a falunak, s eddig nem volt még esélyes
kihívója, mindig biztosan gyõzött a választásokon. Kíváncsian figyeljük, hogy sikerül-e
megõriznie továbbra is a polgármesteri széket.

Igar
Polgármesterjelöltek: Bognár József, Pákozdi József, Tóth Sándor.
Képviselõjelöltek (12): Bali Gábor György,
Csabai János, Espár Józsefné, Farkasné
Tantics Jolán, Fésûs János, Fischl József –
Jobbik, Kökény István, Kövér József, Sülyi
János, Tóth Sándor, dr. Vámos Julianna,
Varga Zoltánné.
Igar polgármesteri széke nem volt egy békés,
nyugodt hely az utóbbi ciklusban. Történtek
itt is jelentõs fejlesztések, de baj is akadt bõven. Az utóbbi nyáron többször is óriási csapadék zúdult a falura, s kis híján tófenékké
változtatta a falu egyik részét. Bognár József
2002 óta szolgálja a falu közösségét.

Káloz
Polgármesterjelöltek: dr. Lónay Gyula, Weisengruber Imre.
Képviselõjelöltek (11): Berényi Béla – Magyar Kommunista Munkáspárt, Farkasné
Nagy Csilla, Gõbölösné Pénzes Mária, Gráczer Miklósné, Horváth Györgyi, Hufnágel
József, Kalocsa Árpád – Fidesz, Márkus Jánosné, Szabó Gábor, Szeless András, Varga
Zoltán.
Weisengruber Imre sikeres, elismert polgármestere Káloznak. 1998 óta tölti be tisztségét, s ezalatt jelentõs fejlõdés volt a faluban.
A településen meglátszik a gondos gazda törõdése. Különösen fontos számára a település közbiztonságának megerõsítése. A nagyszámú cigány lakosság miatt nem könnyû a
helyzete, de egyértelmûen kijelenthetõ, hogy
sokat tett azért, hogy itt mûködik a térség legerõsebb polgárõrsége, van mezõõrség, és éjszaka faluõrök vigyázzák a polgárok nyugalmát. Sokat tett azért, hogy közösséggé kovácsolódjon össze a faluközösség.
Õ is jellemzõen nehéz ember, aki önmagával
és mindenkivel szemben magas követelményeket támaszt. De a faluban szépen felújított minden intézmény, s azokban magas
színvonalú munka folyik az ott dolgozó kiváló szakembereknek köszönhetõen.
Kihívója a falu volt jegyzõje. Érdekesség,
hogy a képviselõjelöltek közt a körzetben itt
indul egyedül a Magyar Kommunista Munkáspárt színében jelölt.
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Mezõszilas

Sárkeresztúr

Polgármesterjelöltek: Horváthné Gógán Jolán, Magyar József, Pordán Attila.
Képviselõjelöltek (14): Dénes Józsefné –
Jobbik, Horváthné Gogán Jolán, Kónya
Vilmosné, Mészáros Józsefné – Fidesz, Nagy
Erzsébet – Jobbik, Nagy Sándor, Nagy Tibor,
Paál Gyula, Pethes Pál, Pordán Attila,
Raffael Attila, Tölösi József János, Varga
Andrea – Jobbik, Vargáné Pincési Zsuzsanna.
Mezõszilas egyértelmûen nyert azzal, hogy
2006-ban Magyar Józsefet választotta polgármesterévé. Nemcsak azért, mert az elmúlt
MSZP-kormány alatt erõs volt a polgármester lobbiereje, aminek köszönhetõ volt a sok
sikeres pályázat, hanem azért is, mert az eltelt évek alatt igazi jó faluvezetõvé nõtte ki
magát, s személyes ügyévé tette, hogy ez a település fejlõdjön és igazán sikeres legyen.
Nem kell félnie, hogy a jövõben nem baloldali lesz a kormány, mert azon faluvezetõk egyike, akik számára a mindennapi aprómunka
sokkal inkább jelenti a siker zálogát, mint az
– egyébként nagyon jól kihasznált – politikai
kapcsolatok.

Polgármesterjelöltek: Csutiné Turi Ibolya,
Gallai Ferenc István, Huszti Nándor, Keszthelyi Szabolcs, Kovács Mária – Roma Diplomások Országos Szervezete, Márkus
Istvánné, Sinka Attila.
Képviselõjelöltek (27): Bruzsa Magdolna,
Ecseki Tibor, Egyed Tihamérné, Fekete
Zsolt, Fürnstáhlné Dorner Júlia, Gallai
Zsolt, Heidingerné Krencz Mária, Holl Péter, Keszthelyi Szabolcs, Kovács Györgyné,
Kovács János – MCF Roma Összefogás, Kovács Mária – Roma Diplomások Országos
Szervezete, László Istvánné, Major Imre,
Nagy Lajos, Németh István – MCF Roma
Összefogás, Németh László, Nyári István –
Roma Diplomások Országos Szervezete,
Nyári József, Oláh Ferenc, Oláh Lõrinc,
Pluhárné Smohai Edit Mária, Rácz Antal,
Sági Baté István, Schvartz Andrásné, Sominé
Márkus Ildikó, Szántó Dezsõné.
Virág Miklós polgármester a következõ ciklusban nem indul. A térségben itt lesz a legtöbb
polgármesterjelölt, és nem mondhatják a választók, hogy nincsenek jó jelöltek, mert itt a
listán találnak többet is, akik folytatni tudják
az eddig végzett munkát. S itt vannak roma
polgármesterjelöltek is, ami nem csoda, hiszen Sárkeresztúron van a legnagyobb cigány
közösség térségünkben, s köztük olyanok is,
akiknek a hátrányos helyzet ellenére is sikerült magasabb iskolát végezni.
A képviselõjelöltek közt is van több cigány
származású ember, illetve olyanok, akik valamely roma szervezet képviseletében indulnak.

Nagylók
Polgármesterjelölt: Tóth József.
Képviselõjelöltek (12): Arany Zsolt, Balogh
Ágnes, Bartos István, Erdélyi Ildikó Katalin,
Horgosi János, Kiss Nándor, Molnár Csaba,
Nagy Zoltánné, Takácsné Erdélyi Mária, Veresné Wercz Ildikó – Jobbik, Viniczai Mária,
Viniczai Ramóna.
Nem csodálom, hogy Tóth Józsefnek nincs
kihívója. Emberi és vezetõi kvalitásai, mélyen
elkötelezett lokálpatriotizmusa okán is sikeres faluvezetõ. Bizonyára a következõ években sokat tesz még azért, hogy Nagylók fejlõdjön, megszûnjön zsákfalu-jellege. Az
utóbbi években a Sárvíz kistérséggel együttmûködve azon dolgozik, hogy megépüljön az
útjuk Székesfehérvár felé, és erõsödjön a település üdülõfalu-jellege is.

Sáregres
Polgármesterjelöltek: Mocsár Eleonóra,
Tiringer Mária.
Képviselõjelöltek (21): Arnold Lõrinc, Bandi
Istvánné, Farkas Istvánné, Gulyás Tibor,
Hermann Mária, Jobban József, Kakuk
Tiborné, Kasza József – Jobbik, Katona János, Kondor Norbert, Márta Tibor Károlyné,
Mészáros István, Nagy Gáborné, Palatinus
János – Fidesz, Pogány Józsefné, Pordány
Ferenc, Sáfrány György, Sebestyén Ferenc,
Szepesiné Palatinus Pálma, Tomasek Tamás,
Turi János.
Sáregresen Mocsár Eleonóra sikerrel küzdött
meg az elõzõ ciklusban Lengyel Zoltánnal a
polgármesterségért. Tiringer Mária személyében most neki is lett kihívója. Most viszont
nem lehet számítani olyan meglepetésre,
mint az elõzõ választáson Lengyel Zoltán
esetében. Szépen fejlõdött a falu az elmúlt
négy évben, s talán megbékéltek már az emberek, és lassan végképp elfelejtik Lengyel
Zoltánt a botrányaival együtt.

Sárosd
Polgármesterjelöltek: Fogas László – Jobbik,
Göncz Zoltán Imre, Lehotainé Kovács Klára, Nagyné Valicsek Anikó, Takács Istvánné
– Fidesz, Tar Károlyné.
Képviselõjelöltek (17): Dunkl Gergely,
Göncz Zoltán Imre, Horváth Gábor József,
Kovács Tibor Orbán – Fidesz, Kovács Zoltán
István, Mrázik Sándor, Nagyné Valicsek
Anikó, Pleizer Lajos – Fidesz, Pribék Ferenc,
Szabóné Kaiser Edina Aranka – Jobbik,
Sztupa Balázs, Sztupa Dávid, Takács Istvánné – Fidesz, Telek László, Végh László, Véningerné Bognár Krisztina, Zsigmondné Kovács Margit.

Hirdetmény
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd
Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a
2010. szeptember 7-ei ülésén elfogadta:
– a 23/2010. (IX. 09.) önkormányzati rendeletet
az önkormányzat 2010. évi költségvetésérõl
szóló 3/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet
módosításáról;
– a 24/2010. (IX. 09.) önkormányzati rendeletet
az egyes szociális ellátásokról szóló 28/2006.
(VI. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról;
– a 25/2010. (IX. 09.) önkormányzati rendeletet
a gyermekvédelem helyi rendszerérõl szóló
41/2002. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Dr. Krupa Rozália jegyzõ
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A jelenlegi polgármesterrel, Lehotainé Kovács
Klárával szemben öten indulnak a választáson. Elõre nem lehet megjósolni, hogy itt mi
lesz az eredmény.

Sárszentágota
Polgármesterjelöltek: Baranyák István, Sebestyén Zoltán.
Képviselõjelöltek (10): Arany Tibor, Baranyai László, Exner Tibor, Gõbölös Gábor,
László Tibor, Magyar Ferenc, Nagy Gyõzõné, Nagy János, Sebestyén Zoltán, Tóth
András.
Baranyák István 1995 óta polgármestere a településnek. Kihívója, Sebestyén Zoltán eddig
képviselõként és vidékfejlesztési szakemberként is részt vett az önkormányzati munkában. Sokan látnak esélyt arra, hogy ezen a településen októbertõl új polgármester lesz a
faluban.

Vajta
Polgármesterjelöltek: Térmeg György, Tibor Zoltán, A. Vinklár László.
Képviselõjelöltek (13): Berger Zsoltné,
Csonka Csaba Róbert, Erdõs István, Erdõs
Zoltán, Fehér Tamás, Jákobné Szász Erika,
dr. Jaskó Sándor, Kovács Lajos, Pipellán István, Rupa Sándor, Schneider János, Szabó
László, Vinklár László.
Térmeg György polgármestersége alatt sokat
fejlõdött ez a település. Erõskezû emberként, jó szervezõként sokat tett azért, hogy a
falu képe megváltozzon. Szépen nyírt közterületek, virággal szegélyezett utak, mindenfelé szorgalmasan dolgozó közmunkások tettekben dicsérik a jó faluvezetõ erényeit. Az
egyre erõsebb faluközösség lassan virágzó
üdülõfaluvá varázsolja a települést. A közmunkaprogramba sikerrel vonja be a nagy
számú helyi cigány lakosságot. Sajnos a meleg vizû strandot máig nem sikerült igazán
talpra állítani. Ez a következõ évek munkája
lesz majd. Nagyon sokan bíznak abban, hogy
Térmeg György marad a polgármestere a falunak. Két fiatal kihívójának nem lesz
könnyû dolga vele szemben, mert valóban
látványos eredményeket tud felmutatni, s
ezek egyike, a faluház korszerûsítése éppen
most fejezõdik majd be.
Hargitai Lajos

Köszönet
Ezúton szeretnénk megköszönni Ferencz Kornél
alpolgármester úrnak, hogy a VII. Kislóki Falunapokon annyi feledhetetlen pillanatot szerzett
Kislók lakosainak és a kilátogató vendégeknek.
Annak ellenére, hogy egyesek megpróbálták lejáratni, õ – mint már annyiszor – szívét-lelkét
tette ki ezért a háromnapos rendezvényért. A sikerét bizonyítja, hogy a rossz idõ ellenére többen voltunk, mint az elõzõ években. Úgy
hisszük, ez megmagyarázza, hogy Kislók lakói
miért ragaszkodnak hozzá. Reméljük, hogy jövõre még többen leszünk, és ezzel valamelyest
meg tudjuk hálálni Kornél fáradozását és lelkiismeretes munkáját. Köszönjük!
Egy résztvevõ
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MEGHÍVÓ

MEGHÍVÓ

MEGHÍVÓ

Tisztelt Választópolgárok!

Tisztelt Választópolgárok!

Tisztelt Választópolgárok!

DR. SÜKÖSD TAMÁS,

DR. SÜKÖSD TAMÁS,

a 7. választókerület fideszes képviselõjelöltje szeretettel meghívja Önöket

a Fidesz polgármesterjelöltje és a
Fidesz képviselõjelöltjei szeretettel meghívják
a város minden lakóját

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

2010. szeptember 22-én a
sárszentmiklósi klubban tartandó
választási fórumára.
A találkozó vendége Önökön kívül
VARGA GÁBOR országgyûlési
képviselõ.
Mindenkit szeretettel várunk,
aki érdeklõdik a helyi közélet iránt!
VÁLTOZÁS–MUNKAHELY–
ÖSSZEFOGÁS:
FIDESZ

Tisztelt
Választópolgárok!
Ez év tavaszán országunkban a sokak által várt és remélt változás történt meg,
amely lehetõséget adott arra, hogy Magyarország felemelkedhessen. Ennek útja a Nemzeti Együttmûködés Programja, melynek jelmondata („Munka, család, otthon, egészség, rend”) a mi hitvallásunk is.
Elérkezett az ideje annak, hogy Sárbogárdon is gyökeresen változtassunk, és új
lendületet véve tegyünk jövõnkért. A FIDESZ jelöltjeiként szívvel-lélekkel tenni
akarunk városunkért és a benne lakókért.
Hisszük, hogy együttmûködve kormányunkkal, országgyûlési képviselõnkkel
és a mögöttünk álló szakértõi csapatokkal egyedül mi tudunk a hangzatos
ígérgetés helyett tenni is városunkért,
hiszen elõször van arra esély, hogy Sárbogárd vezetése és az ország irányítása,
valamint az országgyûlési képviselõ
ugyanahhoz a politikai irányvonalhoz tartozzon.
Nagy megtiszteltetés számunkra,
hogy Önök oly nagy számban adták
oda ajánlószelvényeiket jelölésünkhöz. Szíves támogatásukat ezúton is
köszönjük.
Külön köszönjük a választási fórumainkon való részvételüket, a segítõ javaslataikat, biztatásukat, építõ ötleteiket, támogatásaikat. Szeretettel várjuk Önöket
elkövetkezendõ találkozóinkra is!
Kérjük, támogassanak minket továbbra is, és az október 3-ai választásokon szavazzanak a Fideszre és a
Fidesz jelöltjeire, ezáltal Sárbogárd
lendületesebb fejlõdésére.
Ígérjük, hogy a megelõlegezett bizalmat
megválasztásunk esetén minden tekintetben megszolgáljuk.
Tisztelettel: Dr. Sükösd Tamás, a Fidesz
polgármesterjelöltje és a 7. vk jelöltje,
Hérincs József (1. vk), Novák Kovács
Zsolt (2. vk), Aranyos József (3. vk.),
Nagy Tibor (4. vk), Tóth Béla (5. vk), Erõs
Ferenc (6. vk), Érsek Enikõ (8. vk), a Fidesz képviselõjelöltjei.

2010. szeptember 24-én a mûvelõdési
házban tartandó választási fórumra.
A találkozó vendége Önökön kívül
DR. KONTRÁT KÁROLY,
a Belügyminisztérium államtitkára,
a Fidesz frakcióvezetõ-helyettese, és
VARGA GÁBOR országgyûlési képviselõ.
Mindenkit szeretettel várunk, aki érdeklõdik
a helyi közélet iránt!
VÁLTOZÁS–MUNKAHELY–
ÖSSZEFOGÁS:
FIDESZ
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Kistermelõk, állattartók figyelmébe
2010 õsze
Dr. Bögyös Gábor, a Fejér Megyei Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági
és Állategészségügyi Igazgatósága hatósági fõállatorvosa tájékoztatta szerkesztõségünket a kistermelõket, állattartókat érintõ aktualitásokról.

Helyi termékek
az asztalra
Egy törvényi változásnak köszönhetõen több helyben termelt élelmiszer kerülhet a fogyasztók asztalára, s így nemcsak a hatóság, hanem a fogyasztók
által is jobban ellenõrizhetõ egy-egy növényi,
állati termék. A kistermelõ értékesítheti termékeit
a saját házánál, piacon, Budapesten, illetve a megyén belül, vendéglátóegységeknek, boltoknak.
Nem feldolgozott növényi termék és méz az egész
ország területén értékesíthetõ.
Tejet, tejtermékeket is lehet értékesíteni háztól,
vagy mozgóboltban. Ebben az esetben fontos,
hogy higiénikusan történjen a tejtermékek kezelése, egészséges legyen az állat is, ember is, melyrõl
egészségügyi igazolással kell rendelkezni.
E körbe tartozik a vendégasztal is, azaz a saját maga által termelt növényt, állatot helyi rendezvényen, vagy a házánál is feldolgozhatja a termelõ,
vásárolhat annak elkészítéséhez fûszereket, savanyúságot, egyebeket. Saját állatnak számít az, melyet legalább három hétig, egyes állatfajták (pl.
strucc) esetén három hónapig tartott a saját udva-

rában. A vendégasztalra hõkezeléssel készült termékekhez nem kell húsvizsgálat, de el kell fogyasztani azokat az elõállítás napján. A megmaradt termék nem értékesíthetõ. Vágóhídon levágott állatra
más szabályok vonatkoznak. A vendégasztal megtartását két nappal elõbb jelezni kell a hatóságnak.
Az értékesített növényi, állati termékek mennyiségérõl nyilvántartást kell vezetni, és regisztráltatnia
kell magát a termelõnek a sárbogárdi hatóságnál,
melynek díja egyszeri 15 ezer Ft.

Kisállatok tartása
Mielõtt magunkhoz veszünk egy kisállatot, gondoljuk át, hogy felelõsen tudjuk-e gondját viselni. Az
állatok ugyanúgy éreznek, mint mi, ezért egyáltalán
nem mindegy, hogyan tartjuk õket. Nem elég, hogy
enni, inni adunk nekik, de védenünk kell õket az idõjárás viszontagságaitól, a betegségektõl, és gondoskodnunk kell a lelki egészségükrõl is.
Macskák esetén, mivel igen szapora állatokról van
szó, és vándorlásuknak nemigen lehet határt szabni, meg kell fontolni, hogy gyógyszeres fogamzásgátlást alkalmazzunk-e, vagy ivartalanítást, amit a
sárbogárdi állatorvosi rendelõben elvégeztethetünk.
A kóbor macskák nagy veszélyforrást jelentenek,
mert a rókák elõszeretettel támadják meg õket, így
hordozhatják a veszettséget, azonkívül kullancsot,
bolhát, belsõ parazitákat, amik gyerekekre, várandós anyákra különösen kockázatosak. A kóbor állatok szaporodását, fennmaradását meg kell akadályozni! Ezért ne etessük õket! Akinek nincs macs-

kája, az inkább fogadjon örökbe egyet, és tartsa
rendesen, féregtelenítse, ivartalanítsa, kezeltesse
rendszeresen.
Kutyák esetén figyelnünk kell arra, hogy közterületre az eb csak pórázon, szájkosárral vihetõ ki. Zárt
udvarban, vagy megkötve, 4 méternél hosszabb
láncon kell tartanunk a kutyánkat, ezzel megakadályozva, hogy az eb elszabaduljon. Ha mégis elszökik, rövid idõn belül meg kell keresni. A kóbor kutyákat az önkormányzat által megbízott gyepmester, Sárközy Károly fogja be, aki egy ideig megõrzi,
majd (ha a gazda nem jelentkezik) dönt a további
sorsáról. Ha nincs chip beültetve a kutyába, nehéz
megtalálni a gazdát.
Mind a kutyák, mind a macskák esetén szükséges
a rendszeres féregtelenítés és oltás, fõleg veszettség ellen, nemcsak a kisállataink, hanem mások,
magunk és családunk egészsége érdekében is.
Nem lényegtelen szempont, hogy aki a kutyája veszettség elleni oltását elmulasztja, az 15 ezer Ft-tól
200 ezer Ft-ig büntethetõ. A nem megfelelõ állattartás ugyancsak büntethetõ.
Ha valaki állatot tart, úgy gondoskodjon róla,
hogy se az állatnak, se másnak, se magának ne
okozzon vele kárt.
Az állategészségügyi iroda elérhetõségei:
7000 Sárbogárd, Ady E. út 164. (a volt tanácsháza
épületében), tel.: 06 (25) 508 700. Ügyfélfogadás:
H–Cs-ig 8–12-ig.
Hargitai Kiss Virág
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Lurkók a sárbogárdi tûzoltóságon
A Lurkó Gyermekvédelmi Egyesület több
mint 10 éve programokkal segíti az állami
gondozott fiatalokat. Hatodik alkalommal
szerveztük meg számukra a bûnmegelõzési tábort, melynek emlékezetes része volt a
sárbogárdi tûzoltóság félnapos programja.
A 12 és 17 év közötti balatonlellei, budapesti, csákvári, dunaújvárosi, pátyi, polgárdi, váli, velencei és székesfehérvári
gyermekotthonokból, lakásotthonokból,
nevelõszülõkkel együtt táborozó gyerekek
egy hosszú délelõttöt tölthettek a sárbogárdi tûzoltóságon.

Varga Zoltán tû. alezredes, parancsnok
avatott „idegenvezetõként” kalauzolta végig a lurkókat, a régi eszközöktõl kezdve a

legkorszerûbb esetkocsit is láthatták az érdeklõdõ fiatalok.
A bûnmegelõzési tábor lényege, hogy a
gyerekek megismerkedjenek olyan fogalmakkal, programokkal, amelyekhez más
körülmények közt kicsit félve közelednének. Elhangzott például, hogy ezek a fiatalok általában tartanak az egyenruhásoktól,
élményeik, ismereteik nem pozitív eseményekbõl táplálkoznak. A sárbogárdi tûzoltóságon viszont közelrõl láthatták a lánglovagok munkáját, igaz, nem valódi tûznél,
de dolgozott a tûzoltófecskendõ, a kocsik
felszereléseit megmutatták a szolgálatban
lévõk.
A nap egyik fénypontja volt a hõségben a
tûzoltófecskendõk munkájának eredménye; a gyerekek ámultak a vízsugár erõsségén. De mûködés közben láthattuk és hallhattuk az impulzusfecskendõt, a szerkocsik felszereléseit, hordágyat, a napi képzések fontosságát.
Sikerült részletesen is megismerkednünk a
tûzoltók szerteágazó munkakörével, így
lehet, hogy a tûzoltó szakmát választja valamelyik táborlakó.
Janó Andorné Ildikó,
a Lurkó Egyesület elnöke

Pályázati felhívás a rendõrség hivatásos állományába történõ felvételre
A Belügyminisztérium pályázati felhívást ad ki 18
és 34 év közötti életkorú érettségizettek számára
2011. február 1-jétõl kezdõdõ munkavállalásra, a
rendõrség állományába történõ felvételre.
A pályázók a felvételi eljárást követõen kerülnek a
rendõrség állományába. Az érdeklõdõk 2010. október 22-éig nyújthatják be jelentkezésüket az erre szolgáló nyomtatványok kitöltésével a budapesti/megyei rendõr-fõkapitányságok humánigazgatási szolgálataihoz címezve. Ezt követõen
kerül sor a pályázatok elbírálására és a felvételi eljárás megindítására.
A felvételt nyert pályázókat 2011. február 1-jei hatállyal próbaidõs rendõrnek nevezik ki 12 hónap
próbaidõ kikötésével. A próbaidõ elsõ felében felnõttképzés keretében kerülnek beiskolázásra az
Adyligeti, a Körmendi, a Miskolci, vagy a Szegedi

Biciklivel a járdán?
Fölháborító, hogy gyerekek, felnõttek egyaránt a járdán bicikliznek,
gyakran nagy sebességgel, nem is
csöngetve, ami rettentõen balesetveszélyes. Van olyan biciklis, aki leszorítja a gyalogosokat, és még neki áll
följebb, ha rászólnak, vagy rosszallóan néznek rá.
A járda nem a bicikliseké, hanem a
gyalogosoké! A kerékpároknak az
úton a helyük!
Egy gyalogos

Rendészeti Szakközépiskolába, ahol 5+1 hónapos felkészülést követõen objektumõr-kísérõ
rész-szakképesítést szerezhetnek. Ennek birtokában a próbaidõ további 6 hónapjában a szakképesítésük jellegének megfelelõ szolgálati feladatokat látnak el a rendõrség által meghatározott rendõri szerv állományában.
A felvételt nyert pályázók már a képzés során, a
próbaidõ alatt is pályakezdõ besorolású illetményre jogosultak.
Azok, akik sikeresen teljesítik a követelményeket,
további lehetõséget kaphatnak a rendõr szakképesítés megszerzésére.
Olyan érettségivel rendelkezõk jelentkezését várjuk, akik egészségesek, megfelelnek a kifogástalan életvitel követelményeinek, vállalják az erre

vonatkozó ellenõrzések végrehajtását, valamint a
késõbbiekben a hivatásos állománnyal járó elvárások, követelmények maradéktalan teljesítését,
illetve tudomásul veszik alkotmányos jogaiknak –
a leendõ hivatásos állományviszonnyal összefüggésben lévõ – törvény szerinti korlátozását.
Azok jelentkezését is várjuk, akik 2010-ben már
részt vettek a rendészeti szakközépiskolákban felvételi eljáráson, de az akkor elért pontszámuk nem
volt elegendõ a tanulmányok megkezdéséhez.
További részletes felvilágosítást a budapesti/megyei rendõr-fõkapitányságok humánigazgatási
szolgálatai adnak, így Fejér megyében a 06 (22)
541 600-as központi számon keresztül lehet érdeklõdni a pályázattal kapcsolatban.
Rendõrség

TÁJSÉTA SÁRBOGÁRDON
2010. szeptember 18. (szombat)
Játékos pontgyûjtés felnõtteknek, gyerekeknek, a végén ajándéksorsolással!
Fõdíj: 3 nap Balatonmáriafürdõn, a Mária Hotelben.
9.00 indulás az Ifjúsági parktól;
– a Tájház megtekintése;
– a város és környéke értékeinek megtekintése ingyenes lovas kocsikkal és biciklivel:
Kincses sziget (vetélkedõ, minigolf, kézmûveskedés)–tóvilág (vetélkedõ, piknik)–Sárhatvan, neobarokk templom–rétszilasi tavak (mézkóstolás)–Sárbogárd villái–zsinagóga–Kincses sziget (rajzkiállítás, ajándéksorsolás, dínomdánom).
10.00 a TÉKA-rajzpályázat eredményhirdetése (Kincses sziget, Ady E. út 27.).
Bõvebb információ: Krausz Mónika, 06 (30) 274 9412, krausz.monika@gmail.com.
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Gyõzelem idegenben
Dunaújvárosi AC II.–
VAX Sárbogárd I. 30:32 (17-15)

Martonvásár–Sárbogárd II.
23:19 (9:9)

Sárbogárd: Németh I–Németh II 3, Bodoki Gy. 11, BODOKI P. 4, TAKÁCS 4,
NACSA 7, Suplicz, cserék: Borostyán,
Rehák, Szilveszter, Botka, Lakatos, Hegedüs.
Lejátszotta idegenben elsõ mérkõzését elsõ csapatunk. Nagy iramú hibákkal tarkított mérkõzésen a második félidõben feltörtük az ellenfelet. Az azért látszott, hogy
a DAC szinte a teljes elsõ csapatát játszatta, mi viszont megéreztük Balogh hiányát.
Kemény mérkõzésen megérdemelt gyõzelmet arattunk. Ezen a meccsen is lehetõséget kaptak a fiatalok, akik éltek is a bizalommal.
Ezt a gyõzelmet a fiúk barátjuk, Diószegi
Tibor emlékére ajánlották.
A visszavágó már a jövõ héten eljön, hiszen
a VAX II.–DAC-mérkõzést szeptember
19-én, vasárnap, 16.00-kor játsszuk a Mészölyben. I-es csapatunk pedig a szokásos
idõpontban, szeptember 18-án, szombaton, 18.00-kor a Mór II-es csapatát fogadja.
Minden szurkolót szeretettel várunk!
Hajrá, Sárbogárd!

Sárbogárd: Borostyán–Szabó J. Zs. 1, BODOKI GY. 8, Pluhár 2, Lakatos 2, Rehák
1, Szabó J. 4, csere: Vorsléger 1, Szilveszter
1, Varga.
Vasárnap délelõtt vizes, szabadtéri, betonos pályán került sor az összecsapásra,
melyben nagy szerepet kaptak újonc, fiatal
játékosaink. Sérülések miatt sajnos csak
egy átlövõnk volt, és igencsak megleptük a
rutinos ellenfelet szemet gyönyörködtetõ
védekezéssel és kapusteljesítménnyel. A
16. percben már 7:2-re vezettünk. Fiataljaink nagyszerû mozgása és Bodoki Gy. 6.
átlövésgólja után Gyurcit emberfogással
kifogták. Ez egy kicsit megzavarta a csapatot, így a félidõ 9:9-es eredménnyel zárult.
A második félidõ 9. percében 14:12-re vezettünk, ekkor sajnos Bodoki Gy. szemöldöke felrepedt, így bizonytalanabbá vált a
csapat. Ezután 8 gólt kaptunk folyamatosan, amire nem tudtunk válaszolni. A
meccs végére 20:19-re felzárkóztunk kemény, harcos játékkal, de sajnos helyzeteinket nem tudtuk kihasználni. Ennek ellenére dicséret illeti a csapatot a küzdelmes
helytállásért.
Hajrá, VAX!

Rehák Sándor

Bodoki György

Az Agárdi Termál csoport eredményei:

A Turul-Macron csoport eredményei:

Kulcs–Lajoskomárom 3-3 (3-3)

Besnyõ–Perkáta 2-1 (1-1)
Gólszerzõk: Viola, Mágocs, illetve Bibel.
Nagylók–Kisapostag 9-2 (6-2)
Gólszerzõk: Bakos (3), Lendvai (2), Molnár (3), Simon, illetve Kis, Szántó.
Elõszállás–Zichyújfalu 2-2 (1-1)
Gólszerzõk: Lelki, Kiss, illetve Winklár,
Szaniszló.
Alap–Dunapentele 3-0 (3-0)
Gólszerzõk: Szabó (2), Kisari.
LMSK–Szabadegyháza II. 4-3 (2-1)
Gólszerzõk: Csizmadia (3), Tóth, illetve
Szaniszló (2), Németh.
Hankook–Soponya 1-2 (0-2)
Gólszerzõk: Hoksza, illetve Simon, Szita.

Gólszerzõk: Simon, Fekete, Radnó, illetve
Simon, Romhányi (2). Ifjúsági mérkõzés:
5-2.
Vajta–Rácalmás 2-1 (2-0)
Gólszerzõk: Kecskés, Szûcs, illetve Godó.
Ifjúsági mérkõzés: 0-1.
Sárszentágota–Adony 1-3 (1-1)
Gólszerzõk: Vinklár, illetve Bali (öngól),
Nebucz, Králl. Ifjúsági mérkõzés: 0-11.
Sárbogárd–Pusztaszabolcs 2-0 (2-0)
Gólszerzõk: Berta J., Szabó J. Zsolt. Ifjúsági mérkõzés: 3-6.
Dég–Aba-Sárvíz FC 1-4 (0-2)
Gólszerzõk: Boda, illetve Magasföldi (öngól), Gyuricza V., Boda (öngól), Fauszt. Ifjúsági mérkõzés: 1-3.
Cece–Mezõfalva SE 0-2 (0-2)
Gólszerzõk: Benczik Zs., Szepesi K. Ifjúsági mérkõzés: 1-7.
Seregélyes–Mezõszila SE 8-1 (4-1)
Gólszerzõk: Dvéri Zs. (2), Kovács N. (2),
Rigó, Falvai, Tömör (2), illetve Toldi. Ifjúsági mérkõzés: 4-0.
Enying VSE–Sárosd 2-2 (0-0)
Gólszerzõk: Gergics, Csókás, illetve Sipos
(2). Ifjúsági mérkõzés: 12-1.

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

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
4
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
-

1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
-

1
1
1
2
2
3
3
3
3
3
3
4
5

22-5
15-0
13-6
15-5
15-8
13-7
12-10
14-19
10-13
7-11
12-17
15-12
5-15
9-15
3-17
3-21

15
15
13
10
9
8
7
7
6
6
6
4
4
2
1
0

SÍC – hírek, eredmények

Lovász Balázs
10. országos bajnoki
címét szerezte!
Az elmúlt hétvégén Zánkán megrendezett, kétnapos országos bajnokságon vettek részt – felnõtt, ifi, kadet, mester korú –
íjászversenyzõink. Az országos bajnokság
egyúttal a „HÁROM NEMZET” – horvát,
szlovén és magyar – Regionális Kupa
Nemzetközi Íjászverseny magyarországi
III. fordulója is volt.
Eredményeink: Széplaki Zoltán felnõtt
versenyzõnk a 22. helyen végzett. Már betegen állt lõállásba, így nem csoda, hogy
nem tudott elõrébb végezni.
Az ifjúsági fiúk mezõnyében LOVÁSZ
BALÁZS újra magyar bajnoki címet szerzett. Az országos bajnoki címe mellé még
megszerezte a regionális nemzetközi kupa
1. helyét, valamint a három versenybõl álló
nemzetközi kupasorozat összetett 3. helyét is. Lényeges megemlíteni, hogy Balázs
a 2010 augusztusában Singapurban megrendezett ifjúsági olimpiai játékok 4.
helyezettjét, a Slovén Rajh Gregort utasította maga mögé!
Katona Dorottya serdülõ versenyzõnket a
kadet lányok mezõnyében indítottuk, ahol
a 3. helyet szerezte meg, míg a nemzetközi
versenyt a 4. helyen zárta.
A mesterek korcsoportjában az idén nem
sikerült a bajnoki címet Sárbogárdra hozni. Gilicze Ferenc a 2. helyen, Gilicze László a 3. helyen végzett, míg a nemzetközi
versenyen G. F. a 3., G. L. a 4. helyet foglalták el.
Sárréti Íjász Club, Gilicze László

A megyei I. osztály állása:
1. Csákvár
2. Velence
3. Pákozd
4. Kisláng
5. Iváncsa
6. Martonvásár
7. Szabadegyháza
8. Sárszentmiklós
9. Kápolnásnyék
10. Bakonycsernye
11. Maroshegy
12. Polgárdi
13. Etyek
14. Baracs
15. Káloz
16. Pusztavám

5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
4
5
5
5

5
5
4
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
-

1
2
1
1
2
2
1
-

1
2
2
2
3
3
3
2
3
3
4
5

24-0
29-8
11-4
14-7
11-8
8-6
10-10
8-8
10-15
5-13
3-12
7-6
5-10
5-9
5-22
6-23

15
15
13
11
10
7
6
6
6
6
6
5
3
2
1
0

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

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
5

4
4
3
3
3
3
3
1
1
1
1
-

2
2
1
3
2
2
1
1

1
1
1
2
2
1
2
4
4
2
3
4

21-8
18-6
16-4
14-4
14-12
7-4
11-9
8-10
9-14
9-22
4-19
4-9
2-7
1-10

12
12
11
11
10
9
6
6
5
3
3
2
1
1
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Bizonyosságaim
Hetek óta hordozom magamnál ezt a vékony füzetkét. Mindössze tizenkét oldal
meg a borító. Mégis úgy vagyok ezzel,
mintha egy hatszáz oldalas, nagyméretû
kötetet hurcolnék a táskámban. S amikor
egy csöndes helyen megállapodok, és elõveszem, mintha a súlya lehúzná a karomat.
Nem is a karomat, hanem sokkal inkább a
lelkemet húzza le egy mérhetetlen súly. És
milyen különös! Miközben lefelé húz, mégis végtelen magasságba repít.
Ez igencsak zavarosnak tûnhet a tiszta ész
racionalitását követõ agy számára, pedig
valóban ezt tapasztalom.
A füzetke egyszerû szürke borítóján egy
vénséges vén, görcsös ágú fa képe látható.
Ha csak ezt a képet szemlélem magában,
akkor is érzem: a Nagy Idõ zsugorodott bele ebbe a fába, ebbe a könyvbe, aminek a
súlya alatt már-már beszakad a föld s a
lélek.
A világ ezeréves sírköve ez a fa. Mint szülõfalum református temetõjében a dülöngélõ öreg kopjafák, amelyek mind mélyebbre
süppednek a földbe, s dõlnek a föld, a világegyetem forgásának szédítõ lendületétõl.

S mi van e sírkõ alatt?
A világi élet megszenvedett bizonyságai a
Teremtõ kegyelmérõl...
Sárbogárd nyugalmazott református lelkésze, Szabó Imre e földi világban eltöltött
kilencven évének bizonyosságait olvashatjuk e könyvben, hat tételben.
De hol van a hetedik bizonyosság? És egyáltalán hány bizonyság van?
Persze, tudjuk, a bizonyságoknak nincs
száma, mint ahogy a Teremtõ kegyelme is
számolatlan. De egyetlen bizonyság sem
áll önmagában az ezt megélõ ember nélkül. „A hetedik te magad légy” – olvassuk
József Attila versében. S valóban, teljesen
hiteltelen lenne akárhány bizonyságtétel,
ha ezeknek nem a valóságosan megküzdött, az isteni akaratban megnyugvó emberi élet lenne a tartalma.
Szabó Imre bizonyosságait nem a logikusan gondolkodó agy, csupán a szív képes
átérezni. Isten láthatatlan szószékérõl egyszerû szavakkal, a hétköznapi emberi érzéseket átélõ, esendõ, bûnös emberként hirdeti Isten igéjét, amelynek, ha megtört
testtel is, máig fáradhatatlan, hûséges prédikátora maradt.

Esõs szüreti Miklóson

Ahogy olvasom a bölcs gondolatokat –
mint egy zenemû tételeit emberi életünk
idejérõl, a megélt történelmi idõrõl, az emberiség hanyatlásáról, a bûn természetérõl, a megváltásról, s a szeretet lényegérõl
–, érzem, hogy a szavak tiszta forrás vizeként mossák át a lelkemet.
Kedves Imre bátyám!
Hálás vagyok azért, hogy úrrá lettél a test
fáradtságán, és megírtad ezt a füzetet. S
egészen biztos vagyok benne: lesz még
folytatás...
Hargitai Lajos

Hagyományõrzõ szüreti
Sárszentmiklóson
Immáron 6. alkalommal id. Farkas István (Maszek), Farkas István (Piktor) és Rigó István
szervezte meg a hagyományokhoz hû szüreti
felvonulást és az utána következõ mulatságot.
A felvonuláson szép számban megjelenõ fogatok, csikósok és csikóslányok számítását a zord
idõjárás keresztülhúzta, az eddig megszokott
útvonalat felére rövidítette, és így sajnos a
megszokott táncok többsége is elmaradt. A felvonulást követõen egy finom pörkölt elfogyasztására invitálták az egybegyûlteket, melyet Gili Jani bácsi a tõle megszokott precizitással készített el.

I

lyen még talán nem is volt (legalábbis az én emlékezetemben), hogy esõ áztatta a
szüreti menetet Sárszentmiklóson. Az égi áldás éppen akkor eredt neki, amikor az
Arany János utcában gyülekezõk csatlakozva a Gabonánál gyülekezõkhöz elindultak körútjukra. A hosszú, népes kocsisor az egyre szaporább esõ miatt kénytelen volt
módosítani, lerövidíteni szokásos útvonalát, s megállás nélkül mentek végig a Homoksoron, Rákóczi úton,
Lehel utcán, Semmelweis
utcán és a fõúton át egészen a Vörösmarty utcáig. Addigra az idõ kissé
megbékélt, így az esti bál
kihirdetését követõen a
felvonulók itt vidám táncot rophattak a cecei Szabó zenekar muzsikájára.
Aztán némi felfrissülést
követõen tovább indultak.
Hargitai Kiss Virág

Jókedvben és kitartásban nem volt hiány, ezt
bizonyítja az esti mulatságon résztvevõk száma. A talpalávalót a cecei Szabó zenekar szolgáltatta. A miklósi fiatalság évtizedek óta ringatott álma valósult meg: a mûvelõdési házhoz
tartozó fedetlen placcra új ponyvát sikerült beszerezni, amely az eddigi mulatságok sikerét
tükrözi.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani támogatóinknak: Juhász János polgármester úrnak,
Domján János cukrászmesternek, Kovács Imre vállalkozónak, Horváthné Mikuli Erzsébetnek, a Krencz Nagykernek, a Sáfrány pékségnek, Tenke József vállalkozónak, Ancsa néni
boltjának, a Rétszilasért Egyesületnek és a
szervezésben segítõ kezet nyújtóknak, a felvonuláson résztvevõknek.
Szervezõk
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Nyílt nap az alapi ápoló otthonban
Az Alapi Ápoló–Gondozó Otthon lakói látták vendégül szeptember
10-én a megye más otthonainak (Mezõszilas, Sárosd, Bicske, Polgárdi, Gánt szociális intézményeinek) képviselõit nyílt napjukon.
A megye integrált intézményeinek vezetõje, Szilasy Katalin köszöntötte a vendégeket a helyi otthon vezetõje, Szenténé Kaszás Éva
társaságában.
Színes programmal készültek az alapiak. Sajnos az esõ szinte egész
nap zuhogott. Ennek ellenére a szabadtéri színpadon, ami fölé sátrat
húztak, be tudták mutatni az otthon lakói és segítõi közös mûsorukat.
A színpad elõtti nagy katonai sátor alatt voltak a nézõk, akik lelkesen
megtapsolták a kedves produkciókat.
A zenés, táncos mûsor után a vendégek végiglátogatták a foglalkoztató-helyiségeket, s többen bekapcsolódtak maguk is a tárgykészítõ
munkába. Eközben a szín alatt bográcsokban fõtt a babgulyás, a konyhán pedig készült a pogácsa a közös ebédhez.
A közös tánchoz Bihar Ferenc és Virág István szolgáltatták a zenét.
Hargitai Lajos

SZÜRETI BÁL
CECÉN

ISMERETTERJESZTÕ
ELÕADÁS-SOROZAT
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület
tisztelettel meghívja Önt

2010. szeptember 18-án

dr. Lukács László
néprajzkutató

Szeretettel hívunk és várunk

Sárfõtõl a Mezõföldig

mindenkit az alapi szüreti bálba

A szüreti felvonulás 11.00 órakor indul a Deák úti iskolából.
19.00 órától: „Szüreti lopó Cecén” – játék és
hagyomány a mûvelõdési ház udvarán.
Ezt követi a Búzavirág Népdalkör, népmese,
és a Gerlice Néptáncegyesület ünnepi mûsora.
A dínomdánom kezdete a mûvelõdési házban: 20.00 óra.

címû elõadására.
Helyszín: mûvelõdési ház
(Sárbogárd, Hõsök tere 3.).
Idõpont: 2010. október 5. 18 óra.
Minden érdeklõdõt szívesen látunk!

Jó szívvel várunk mindenkit! Legyen e nap is
községünk ünnepe, amelyen részt vesz a falu apraja és nagyja.

Köszönet
A Mészöly Géza Általános Iskoláért Alapítvány
tisztelettel köszönetet mond mindazoknak, akik
adójuk 1 %-ával, 360.068 Ft összegben támogatták alapítványi céljaink megvalósulását.
A befolyt összeget jutalomkönyvek vásárlására, megyei versenyek nevezési díjának befizetésére, sikeres nyelvvizsgadíj visszafizetésére, a
legeredményesebb tanulóink jutalomkirándulására, elsõs és ötödikes diákjainknak iskolánk
emblémájával ellátott póló ajándékozására fordítjuk.
Kérjük, hogy akik még nem kötelezték el magukat, 2010. évi adójuk 1 %-ának felajánlásával
segítsék további céljaink elérését.

Értesítés
A Nyugat Magyarországi Hadkiegészítõ Parancsnokság Toborzó és Érdekvédelmi Központ
2010. szeptember 24-én 9.00–12.00 óráig kihelyezett ügyfélszolgálatot tart a József A. utca
15/b (volt HEMO) szám alatt. Az érintettek éljenek a lehetõséggel, intézzék problémás ügyeiket helyben!
A HBE vezetõsége

Targoncavezetõ+raktárkezelõ,
ECDL Start,
szobaasszony+német nyelv,
óvodai dajka, élelmiszer- és vegyi
áru eladó+bolti pénztáros,
ECDL 5 modulos,
angol alap nyelvtanfolyam indul.
Jelentkezési feltétel:
akik 2008. szeptember 1-je után,
a válság miatt veszítették el
munkájukat vagy 50 év felettiek.

Adószám: 18485220-1-07.
Köszönettel: a Mészöly Géza Általános
Iskoláért Alapítvány Kuratóriuma

2010. szeptember 25-én.
A felvonulás kezdete: 12.00 óra.
Bál a mûvelõdési házban, kezdete:
21.00 óra.
Tombola, tánc!

A jó hangulatról Szabó László gondoskodik.
A bál belépõje 500 Ft, melynek bevételét a
szereplõk vendéglátására és a költségekre
fordítjuk.

SZÜRETI
MULATSÁG
ALAPON

További részletekrõl
érdeklõdni lehet a sárbogárdi
munkaügyi kirendeltségen.

Zene: Boros zenekar.

Táncoljunk
együtt!
A hagyományõrzõ népi kultúrát, néptáncot, népzenét kedvelõk jelentkezését várjuk 14-tõl 99 éves korig egy hagyományõrzõ felnõtt csoport létrehozásának szándékával.
Semmilyen elõképzettség nem szükséges!
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
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NAGYMAMA RECEPTJEI

AZ ÕSZ „ÖRÖMEI”

Olasz túrógombóc
paradicsomos öntettel

T. panaszkodik, hogy élete legpocsékabb szüretje elé néz, pedig
legalább egy tucatszor permetezett. M. panaszolja, hogy a kertjében a nyár elején szépen kizöldellt veteményest júliusban, augusztusban elöntötte az esõ, a kert egyetlen mocskos tócsává vált,
és egy szem paradicsom nem sok, annyi sem termett ott. Valaki
megdöbbenve mesélte, hogy a tavaly roskadásig megrakott barackfán az idén két szem barack termett. Az elõbb vertem le a diófánkról a diót, nagyon sok a rohadt, nyálkás belsejû szem, nem is
tudom, mennyi lesz közte az egészséges.
Mi van itt az idén? A nyár elején olyan melegek voltak, hogy szinte
égett a levegõ, mindenki szenvedett, most meg hetek óta alig látjuk a napot, csak felhõ és felhõ, csepergés, zápor, megint csepergés, minden rohad. Szinte csodálkozni lehet, hogy az áruházban
árusítanak ép fürtû szõlõt is, aztán legtöbbször kiderül, hogy
Olaszországból hozták. Ha pedig õszibarack vásárlására vetemedik az ember, keserves csalódás vár rá.
Van abban valami képtelenség, hogy az idén szinte csakis kõkemény õszibarackot lehet kapni. Nem értem. Valakik nagyon elrontottak itt valamit. Számomra az élet számos ajándéka közül a
zamatos, hamvas õszibarack az egyik. Le kell mondani róla? Miért vannak tele az árusítópolcok ezzel a vízízû, fogtördelõ valamivel? Ezt is az olaszoknak köszönhetjük?
A múltkor vásároltam néhány kiló paradicsomot, mert a család
egyik kedvence a saját fõzésû paradicsomlé, amely télen is a nyár
hangulatát képes az ínyekbe varázsolni, ha felhajtunk belõle egy
pohárra valót. Nos, a nemrég vásárolt paradicsomnak alig volt leve. A daráló keservesen nyögött, és csurgás helyett csak csepegést
volt hajlandó produkálni, a másik kijáraton pedig színtelen pempõt bocsátott ki.
Ez most már mindig így lesz? Valahol elhatározták, hogy elrontják az élet örömeit? Kilopják az életünkbõl a zamatot? Lehet,
hogy ebben van a haszon? Ha éretten szedik le a fáról a barackot,
mire a számos stáción keresztül a vevõhöz jut, erjedni kezd. Legjobb még zölden letépni az ágról, aztán a ládában majd színesedik
valamennyit, ha pedig a vevõnek beletörik a foga, az õ baja. Miért
vásárolta meg? Na, de az a szegény polgár úgy van szocializálva,
hogy nem tudja elképzelni az õszt a fröccsenõ, mézízû barack falatozása nélkül. Látja az áruházban a kellemes színû gyümölcsöt, és
a szeme becsapja õt. Az ujjaival érzékeli ugyan a keménységet, de
a modern kereskedelem látáson alapuló csalárdsága már lépre is
csalta õt.
A pénz, a forint rémuralma itt tetten érhetõ. Ahol átveszi a hatalmat, azonnal rontani kezdi az életet. Úgy látszik, hogy a pénz rontó hatása ellen csak még több pénzzel lehet védekezni, tehát drágább boltokba kell betérni, ahol jó az áruminõség. Ámde mit tegyen, akinek nincs több pénze? Kertészkedjen, vagy érje be silányabb kínálattal.
Régi képeken az õszt gyümölcsökkel roskadásig megrakott, jó
húsban lévõ, hiányos öltözetû asszony képében jelenítették meg.
Az idén ezt az ábrázolást át kell rajzolni. Valami sovány, csapzott
hajú nõszemélyt képzelek el, akinek az ölében rothadt szõlõfürtök, dió nagyságú õszibarackok szomorkodnak.
Talán a tél összeszedi magát, és hoz igazi örömöket.

Hozzávalók: 50 dkg túró, 2 tojás, 10 dkg búzadara, vagy fogyózóknak
zabkorpa (lehet fele-fele is), 1 dkg margarin, petrezselyemzöld, zellerzöld, metélõhagyma, só. Az öntethez: 2 doboz 400 g-os darabolt, vagy
hámozott paradicsom (konzerv), olívaolaj, fél fej fokhagyma, só, bors,
bazsalikom, oregano, esetleg egy kis édesítõ.
A gombóchoz kettéválasztjuk a tojásokat, a sárgájukat összekeverjük a
margarinnal, aztán mehet hozzá a túró és a búzadara, vagy zabkorpa. Beleteszünk ízlés szerint a zöldfûszerekbõl – ami szárított is lehet –, hozzáadjuk
a felvert tojásfehérjét. Sós, forró vízben kifõzzük, leszûrjük. A mártás: kevés olívaolajat meglangyosítunk, majd félrehúzzuk az edényt a tûzrõl, és
belenyomunk kb. félfejnyi (5-6 gerezd) fokhagymát. Beleszórunk egy-egy
evõkanál szárított oreganot és bazsalikomot, hagyjuk egy kicsit összeérni.
Ezután visszatesszük fõni, beleöntjük a paradicsomot, sózzuk, borsozzuk,
mehet bele néhány csepp édesítõ is. Tehetünk még bele szárított chilit, aki
szereti a csípõset. Lassan összefõzzük, majd pépesítjük. A gombócokra
öntjük a mártást, reszelt sajttal meghintjük.

Olaszos göngyölt fasírt
Hozzávalók: 1 kg darált hús, 1 db tojás, 1 paradicsomkonzerv, hagyma, fokhagyma, só, bors, pirospaprika, oregano, 15 dkg gépsonka, 20
dkg reszelt sajt.
A húst a fûszerekkel, a tojással és a paradicsompürével összedolgozzuk, a
reszelt sajtból is egy keveset belerakunk. Alufólián ujjnyi vastagra kilapogatjuk, befedjük a gépsonkaszeletekkel, megszórjuk a reszelt sajttal. A fólia segítségével feltekerjük (mint a bejglit), becsomagoljuk a fóliával, majd
elõmelegített sütõbe tesszük. 25 perc múlva a fóliát megbontva, saját zsírjával locsolgatva pirosra sütjük. Hidegen, melegen is ehetõ, de könnyebb
szeletelni, ha már kihûlt.

Olasz citromtorta egyszerûen
Hozzávalók a tésztához: 15 dkg liszt, 10 dkg Ráma, 1 csomag sütõpor,
2 tojássárgája. A krémhez: 4 dl mascarpone, 1 dl tejszín, 1 citrom, 3
tojás, ízlés szerint édesítõszer.
A torta tésztáját elkészítjük: a lisztet a sütõporral és a Rámával összedolgozzuk, majd beletesszük az édesítõszert, és a két tojást, ha kemény a
tészta, egy kevés tejfölt is tehetünk bele (egy-két kanállal). A tésztát kinyújtjuk, és a tortaforma aljába helyezzük úgy, hogy legyen pereme (mint a
gyümölcstortáknál), majd az elõmelegített sütõben kb. 10 percig sütjük
(nem teljesen készre). Közben összeállítjuk a krémet. A tejszínt felforraljuk,
1-2 percig fõzzük, majd félig hagyjuk kihûlni, a citrom héját lereszeljük, levét kifacsarjuk. Belekeverjük a tejszínbe, hozzáadjuk a tojássárgáját, a
mascarponét, és ízlés szerint édesítjük. Jól összekeverjük. A félig kihûlt
tésztára kenjük, majd visszatesszük a sütõbe kb. 10 percre. A tojásfehérjéket édesítõszerrel kemény habbá verjük, és a tortára simítjuk, majd további 5-10 percig tovább sütjük.

(L. A.)

Szántóverseny

Heti idõjárás

Elõzõ lapszámunkban közöltük a szántóverseny eredményeit,
amelybõl kimaradt az alábbi kategória eredménye.
„Nagy” váltva forgató eke kategóriában
1. Dala Lajos, 2. Szakács Lajos, 3. Kránitz Attila (Balatonberény), 4. Préscher Péter (Nagylók), 5. Kõvári Ferenc (Martonvásár), 6. Kovács Zsolt (Nagylók), 7. Kovács Béla (Pusztahelyi János), 6. Forster Zoltán.

Pénteken többfelé fordul elõ esõ, zápor, majd szombatra átmenetileg csökken a felhõzet. Vasárnap ismét sokfelé várható esõ, záporesõ, néhol jelentõs mennyiségû csapadék is hullhat. Hétfõn felszakadozik a felhõzet, egyre
több napsütésben bízhatunk. A jövõ hét elején a hajnali órákban sokfelé alakulhatnak ki pára-, illetve ködfoltok, egy-egy mélyebben fekvõ helyen sûrû
és nehezen feloszló ködfoltok. A légmozgás általában gyenge, vagy mérsékelt marad. A délutáni hõmérséklet a csapadékos területeken mindössze
14 és 18 fok között, a naposabb részeken 20 fok körül alakul.
www.metnet.hu
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Tanévnyitó a Cecei Általános Iskolában
A 2010/2011-es tanévben a Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolája fenntartója
továbbra is a Cece–Alap–Sáregres–Vajta
Iskolafenntartó Társulás, amely immár
harmadik éve biztosítja intézményünk mûködését. Gesztor intézményként a Cecei
Általános Iskola funkcionál, míg tagintézményünk Alapon mûködik.
A társulás fenntartásának fõ motiválói
gazdaságossági szempontok, de a kooperációban rejlõ lehetõségek kihasználása is
fontos tényezõ. Ennek megfelelõen ebben
a tanévben is utazó pedagógusok látnak el
majd feladatokat Alapon és Cecén is, a
szakos ellátottság szem elõtt tartásával.
Továbbra is törekedni fogunk minél szorosabb kapcsolat kialakítására a tantestületek között, és minél több közös rendezvény, program megszervezését szeretnénk
megvalósítani. A két intézmény papíron
alárendelt viszonyban van egymással, de
szeretném hangsúlyozni a tagintézmények
autonómiáját, ami remélhetõleg mindkét
tagintézmény javát fogja szolgálni.
A 2010/2011-es tanévet 14 tanulócsoportban kezdik meg a cecei intézménybe járó
diákok. A hatodik és a 7. évfolyamon egy
osztály, míg a többi évfolyamon 2 párhuzamos osztály mûködik majd. Nagy öröm
számunkra, hogy az elsõ évfolyamon 2 osztályban 34 gyermek kezdi meg tanulmányait Cecén. A tavalyi évben újra bevezetett iskolaotthonos oktatást immár két évfolyamon, az 1. és a 2. osztályban is megszerveztük két-két osztálytanítóval. Ezt
szeretnénk a fenntartó támogatásával, az
igényeknek megfelelõen a késõbbiekben is
fenntartani. A hagyományos tanulócsoportokon kívül Cecén egy napközis és egy
tanulószobai csoportot indítunk, ahol a
bejáró tanulóinkat fejlesztjük az iskolabuszok indulásáig. Mind Cecén, mind Alapon a sajátos nevelési igényû tanulók oktatása a többi osztályba integráltan mûködik, a tavalyi évhez hasonlóan gyógypedagógus szakemberek segítségével. A kistérségnek köszönhetõen idén is ingyenesen
biztosítjuk a logopédia és a gyógytestnevelés ellátását, továbbá folytatódik a beilleszkedési–tanulási–magatartási zavarral küzdõ diákjaink fejlesztése, akik a nevelési tanácsadó ajánlására részesülnek fejlesztésben. Továbbra is megvalósul azoknak a
halmozottan hátrányos helyzetû tanulóknak az együttnevelése, akik gyermekvédelmi támogatásban részesülnek, és a szülõknek nincs 8 osztálynál magasabb végzettségük.
A közoktatási törvény változásának köszönhetõen intézményünkben az idei tanévtõl újra bevezetjük alsó tagozat 2. évfolyamától a szöveges értékelés alkalmazása
helyett az osztályozást. Tehát a 2-3-4. osztályosok év végén újra osztályzatokat kapnak majd a bizonyítványukba. A törvényi
változás újra lehetõvé teszi, hogy azok a
gyermekek, akik nem tudják teljesíteni a 2.
évfolyamtól felmenõen az évfolyam követelményeit, évet ismételjenek. Ebben az

esetben megszûnt a szülõk vétójoga, és a
törvényhozók a pedagógusokra bízzák ennek a kérdésnek az eldöntését.
Iskolánk életében fontos változás volt a tavalyi tanévben a kompetencia alapú oktatás bevezetése. Ez az idei tanévben is fontos feladatokat ró a pedagógusokra, hiszen
folytatnunk kell az oktatás–nevelés ezen
új, a mindennapokban használhatóbb tudást átadó módszereinek bevezetését. Ennek köszönhetõen tovább növeljük az informatikai eszközökkel (számítógép, projektor, interaktív tábla) támogatott tanórák számát. A TÁMOP-pályázatnak köszönhetõen sok új taneszközt sikerült beszereznünk, a diákok a tanórák és egyéb
foglalkozások során találkozni is fognak
majd ezekkel.
A kompetencia alapú oktatással szemben
a legnagyobb ellenállást a tantárgytömbösítés váltotta ki. Ezt egy jogszabályi változásnak köszönhetõen iskolánk a 2010/
2011-es tanévben nem vezeti be egyik évfolyamán sem.
A kompetencia alapú oktatás és a több éve
mûködõ IPR-programnak köszönhetõen
idén is sok programot szervezünk. A három hetes projekt, a témahét, a játékdélutánok, de egyéb, már hagyományos programjaink a tavalyi évben is nagy sikert arattak. Ezek kivitelezésében nem csak a gyermekekre, hanem a szülõk, nagyszülõk erkölcsi támogatására is szükségünk van, tehát sok szeretettel várjuk õket majd ezen
alkalmakra is. Többször szervezünk szülõi
értekezleteket, találkozókat is.
Mivel mind Sáregres, mind Vajta település
részt vesz az iskolafenntartó társulásban,
ezért a cecei iskola továbbra is szívesen fogadja a települések diákjait, akik bejárását
a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás
oldja meg saját autóbusszal és felnõtt kísérõvel. Külön köszönet Sáregres Község
Önkormányzatának a diákok délutáni
szállításában nyújtott segítségéért.
A cecei tagintézményben a 277 gyermek
ellátását 25 pedagógus biztosítja. A diákok
közül 40-en Sáregresrõl, szintén 40-en
Vajtáról járnak be.
Ebben a tanévben a tehetséggondozást
szeretnénk iskolánkban kiemelten kezel-

ni. Ennek érdekében idén is meghirdetésre kerülnek különbözõ szakkörök, foglalkozások, amelyek fõ célja, hogy tehetséges
diákjaink az itt megszerzett tudásukat helyi, kistérségi, megyei vagy országos versenyeken kamatoztassák. Ennek keretében
lehetõség nyílik informatika, logika, matematika, magyar nyelv, ének, és sport szakkörök látogatására, de felvételi elõkészítõket is indítunk a 7. és a 8. évfolyamon is. Iskolánk továbbra is teret ad a hitoktatásnak
mindkét, a településen mûködõ felekezet
számára. A továbbiakban is megszervezzük az úszásoktatást, és iskolánk berkein
belül tovább folytatódik a karateoktatás is.
Továbbra is támogatjuk a néptánc és társastánc oktatásának megszervezését,
amely nagy sikerrel mûködött az elmúlt
évben.
Az iskolánk által nyújtott sportolási lehetõségek közül a legnépszerûbbek a kézilabda és a labdarúgó szakkörök, edzéslehetõségek. Mindkét sportágban mûködnek csapatok, amelyek sok szeretettel várják az érdeklõdõ és sportolni vágyó gyermekeket.
Az idei nyáron is folytatódtak a tavalyi évben megkezdett felújítási munkálatok a
Cecei Általános Iskolában. A fenntartó segítségével sikerült a mellékhelyiségek
egészségügyi festése, az ajtók mázolása.
Saját forrásból sikerült két tantermünk laminált padlóval való borítása, amely jelentõs minõségi változást jelent. Pályázatok
segítségével sikerült új iskolabútorok beszerzése, amely során az informatikai terem és az iskola legjelentõsebb közösségi
tere, az aula kapott új és tetszetõs bútorokat. Nagylelkû adományozóknak köszönhetõen informatikai termünk számítógépés monitorállományát sikerült fejlesztenünk. A sáregresi önkormányzat jóvoltából jó állapotban levõ iskolatáblákat kaptunk. A felújítási, karbantartási munkálatok elvégzése okán szeretnék külön köszönetet mondani az önkormányzat közhasznú munkásainak, akik nagy segítségünkre
voltak ezen feladatok kivitelezésében.
Cecei iskola
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TV-RÁDIÓMÛSOR

Szeptember 18., 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 9.20 Magyar
népmesék 9.30 Amika 10.00 Sarah Jane kalandjai 10.35 Sötét jóslat 11.00 Mtv
Hangerõ 12.00 Hírek 12.05 Motorvízió 12.35 Delta 13.05 EgészségABC 13.35
Kincskeresõ 14.05 Pécsi keringõ 14.35 Európa Magyarországon 15.05 Biszku és
a többiek: A legvidámabb barakk 16.30 Hogy volt!? 18.10 Életképek 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05 Szerencseszombat – a luxor, az Ötöslottó és a Joker
sorsolása 21.05 Alatriste kapitány 23.30 Hírek 23.35 Sporthírek 23.40 Szulák
Andrea-koncert 0.45 Magyar pop 1.45 Magyar bulizene
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 A fantasztikus négyes 10.30
Asztro show 11.25 Házon kívül 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.45 Nász-nap
13.40 Sue Thomas – FBI: Barátok a bajban 14.40 Tengeri õrjárat 15.40 Traveller
– Az utolsó vakáció 16.35 Merlin kalandjai: A jel 17.30 Glee – Sztárok leszünk
18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 X-faktor 21.00 Az Amazonas kincse
22.55 Tábornokok éjszakája 1.50 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Az idõ örvényében 6.25 TV2-matiné 8.20 Nickelodeon kedvencek
10.20 414-es küldetés 10.50 Szurikáták udvarháza 11.20 Két testõr 11.50 Babavilág 12.20 A láthatatlan ember 13.25 A kiválasztott – Az amerikai látnok 14.30
Doktorok 15.30 Shark – Törvényszéki ragadozó 17.30 Luxusdoki 18.30 Tények
19.05 Magellán 19.30 Megasztár 5 21.05 Nicsak, ki beszél még! 22.35 Kvízió
0.55 Ezo.tv 1.50 Kalandjárat 2.15 Teleshop 3.15 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 Kabaréklub 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 kultúráról 19.50 Mese 19.58 Zene 20.05 A Rádiószínház Dokumentummûhelye 20.52
Zene 21.04 Rádiószínház 21.47 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 19., VASÁRNAP
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Híradó 8.05 Sporthírek 8.10
Fõtér 9.05 Engedjétek hozzám 9.15 Így szól az Úr! 9.20 Katolikus krónika 9.45 A
sokszínû vallás 10.00 Református magazin 10.25 Ortodox ifjúsági mûsor 10.30
Útmutató 11.00 Görög katolikus szent liturgia közv. 12.15 Hírek 12.20 Sárkány –
Ha jó 12.50 TS – Sport 7 13.20 Hogy volt!? 14.55 Zegzugos történetek: Kultúrtörténeti kalandozás 15.25 Körhinta 15.55 A kék bálvány 17.10 Panoráma 17.40
Magyarország története 18.10 Életképek 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05
Szempont 21.00 Csináljuk a fesztivált 21.55 Aranymetszés 22.50 Hírek 2.55
Sporthírek 23.05 Monteverdi: Poppea megkoronázása 0.05 Ho Si Minh útja 0.55
Magyar rock 1.50 Magyar válogatott
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.05 Trendmánia 10.35 Asztro
show 11.30 MeneTrend 12.00 Híradó 12.10 Pasifaló 13.05 Magyar autósport-magazin 13.20 Forma-1 magazin 13.45 Tuti gimi 14.35 A Grace klinika
16.30 Az álmodozó 18.30 Híradó 19.00 Tökéletes célpont: A titokzatos hölgy
20.00 Armageddon 22.50 Heti hetes 1.10 Portré 0.45 Holtodiglan, holtodiglan
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Az idõ örvényében 6.45 TV2-matiné 7.30
Nickelodeon kedvencek 9.30 414-es küldetés 10.00 TV2-matiné 10.50 Stahl
konyhája 11.20 Kalandjárat 11.50 Száguldó vipera 12.50 Monk – Flúgos nyomozó 14.55 Sheena, a dzsungel királynõje 15.55 Crusoe 16.55 Csenõ manók 18.30
Tények 19.00 Napló 20.05 Indiana Jones és a végzet temploma 22.20 Frizbi Hajdú Péterrel 23.20 A királyság 0.15 Rómeó és Júlia 2.35 Ezo.tv 3.30 Napló 4.20
Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 „Az én ügyem” 9.05 Anyanyelve magyar 10.04 Evangélikus istentisztelet közv. 11.05 Gondolat-jel 11.37 Pro és kontra 12.00 Krónika 12.22
Harminc 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 21.04 Rádiószínház 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Válogatás a
Vasárnapi újság reggeli mûsorából

Szeptember 20., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Aranymetszés 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 15.30 Szülõföldem
16.10 Magyarok cselekedetei 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 21.00 Hétfõ este 21.35 A királyért és a koronáért 23.15 Pécsi keringõ 23.45 Prizma 0.00 Hírek 0.05 Sporthírek 0.15 TS – Motorsport 0.45 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
14.30 Celeb vagyok, ments ki innen! 16.15 112 – Életmentõk 17.20 A szerelem
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rabjai 18.30 Híradó 19.05 A széf 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Dr.
Csont 22.15 A rejtély 23.15 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 11.55 Nyakiglove
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 Kung fu harcosai 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 A görög katolikus egyház félórája 14.05 Kabaréklub 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 Népzene 0.10 Éjszaka

Szeptember 21., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Kékfény 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 Magiszter 15.30 Értékek akadémiája 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 Önök kérték! 21.00 Kedd este 21.35 A királyért és a koronáért 23.10
Zegzugos történetek: Kultúrtörténeti kalandozás 23.40 Prizma 23.55 Hírek 0.00
Sporthírek 0.10 Ma reggel 2.00 Összhang
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
14.45 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 Castle
22.15 Döglött akták 23.15 XXI. század – A legendák velünk élnek 23.50 Halálos
felfedezés 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 10.30 Teleshop 11.40 Irigy kutya 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 A detonátor 23.10 A médium 0.10 Tények este 0.40
Ezo.tv 1.35 A kanyaron túl 3.25 Szentek kórháza 4.10 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 Arcvonások 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 22., 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 Átjáró 15.00 Magiszter 15.30 Dózsa 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 Két
zsaru egy pár 21.10 Szerda este 21.40 A csali 23.20 Múlt-kor 23.50 Prizma 0.05
Hírek 0.10 Sporthírek 0.25 Ma reggel
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
14.30 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 Lányok a pácban 23.15 Óriáspókok – Jeges rémület 1.00 Reflektor
1.15 Másnap: A kezdet
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 11.40 Kõagy õrnagy
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 Doktor House 22.20 Született feleségek 23.20 Szellemekkel suttogó 0.20 Tények este 0.50 Ezo.tv 1.45 Haláljátszma 3.10 Szentek
kórháza 3.55 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 Arcvonások 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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Szeptember 23., 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 Összhang 13.30 Rondó 14.30 Átjáró 15.00 Magiszter 15.30 Beszélgetés a szenvedésrõl: Egészen másképpen 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
Jelfogó 21.00 Csütörtök este 21.35 Szívet cserélni 23.05 Szélesvászon 23.35
Prizma 23.50 Hírek 23.55 Sporthírek 0.10 Ma reggel 1.55 Összhang

A BOGÁRDI TV MÛSORA

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 14.45
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 Esti showder
Fábry Sándorral 23.10 Házon kívül 23.40 Ments meg! 0.40 Reflektor 0.55
Infománia

Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, 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.

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 Blökik bölcse 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 Vejedre ütök 23.40 Bostoni halottkémek 0.40 Tények
este 1.10 Ezo.tv 2.05 Ostrom 3.35 Szentek kórháza 4.20 Segíts magadon!

Szeptember 18., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Futball: Cece–M.falva
(100’), S.bogárd–P.szabolcs (100’) 13.00 Lapszemle 15.00 Aba Napok
2010 (70’) 19.00 Lapszemle 20.00 Halászbúcsú – Rehák Sándor felvétele
(46’), Állattartók, kistermelõk figyelmébe (17’), A pánikjárvány (23’)

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 Arcvonások 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 24., 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 14.20 Közlekedõ 14.25 Átjáró 14.55
Nemzet és védelem 15.25 Sírjaik hol domborulnak? 15.55 Sorstársak 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 Üdítõ 21.00 Péntek este
21.35 Az ügynökség 23.50 Villanófényben: Müller Péter beszélget Törõcsik Marival 0.20 Prizma 0.35 Hírek 0.40 Sporthírek 0.55 Ma reggel
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
14.25 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 CSI: A helyszínelõk 22.15 Vámpírnaplók 23.15 Smith: Váratlan akadályok 0.15 Reflektor 0.30 Itthon 0.55 Alias 1.40 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 11.50 Egy páratlan páros 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 Hõsök 3.05 Smallville 3.55
Szentek kórháza 4.40 Alexandra pódium
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 Az unitárius egyház félórája 14.05 Arcvonások
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 19., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Aba Napok 2010 (70’)
13.00 Heti híradó 15.00 Szántóverseny (50’), Zöld kommandó 2. (30’)
19.00 Heti híradó 20.00 Kósa Károly: Sámson
Szeptember 20., H: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Halászbúcsú – Rehák
Sándor felvétele (46’), Állattartók, kistermelõk figyelmébe (17’), A pánikjárvány (23’) 13.00 Heti híradó 15.00 Futball: Cece–M.falva (100’),
S.bogárd–P.szabolcs (100’) 19.00 Heti híradó 20.00 Honvéd családi nap
(28’), Találkozó az Alapi Ápoló–Gondozó Otthonban (47’)
Szeptember 21., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Kósa Károly: Sámson
13.00 Heti híradó 15.00 Honvéd családi nap (28’), Találkozó az Alapi Ápoló–Gondozó Otthonban (47’) 19.00 Heti híradó 20.00 Szüreti Sárszentmiklóson (18’) és Pálfán (40’), 25 éves zászlóalj-találkozó (31’), Bemutatkozik a KAPOCS (25’)
Szeptember 22., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Szüreti Sárszentmiklóson (18’) és Pálfán (40’), 25 éves zászlóalj-találkozó (31’), Bemutatkozik a KAPOCS (25’) 13.00 Heti híradó 15.00 Zakopane – Lengyelország
(60’), Vadásznap Alapon 19.30 Lapszemle 20.00 Kézilabda
Szeptember 23., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Kézilabda 13.00 Lapszemle 15.00 Szüreti Sárszentmiklóson (18’) és Pálfán (40’), 25 éves zászlóalj-találkozó (31’), Bemutatkozik a KAPOCS (25’) 19.00 Lapszemle 20.00
Kósa Károly: Sámson
Szeptember 24. P: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Zakopane – Lengyelország (60’), Vadásznap Alapon 13.00 Lapszemle 15.00 Kósa Károly: Sámson 19.00 Lapszemle 20.00 Szüreti Sárszentmiklóson (18’) és Pálfán (40’),
25 éves zászlóalj-találkozó (31’), Bemutatkozik a KAPOCS (25’)

***
Az élõadások alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról
a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ
idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás 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.

Fõszerkesztõ és felelõs kiadó: Hargitai Lajos. Tel.: 06 (30) 9860-849. Szerkesztõség, kiadóhivatal és nyomda: 7000
Sárbogárd, Hõsök tere 12. Telefon: 06 (25) 508-900, 06 (25) 508-901. E-mail: bogardesvideke@vnet.hu Honlap:
www.bogardesvideke.hu Lapszemle látható: a Bogárdi Tévén és az interneten: www.bogarditv.blog.hu Állandó és idõszaki
rovatok szerzõi, szerkesztõi: Dombi Zoltánné, Gerse Ferenc, Gróf Ferenc, Hargitai Lajos, Hargitai Kiss Virág, Horváth István,
Horváthné Mikuli Erzsébet, Huszár Anikó, Jákob Zoltán, Kiss Balázs, Kiszlné Simon Andrea, Kovács Györgyné, Leszkovszki Albin,
Pajor László, Papp László, Pozsár László, Rehák Sándor, Szabó Béla, Tóth Zoltán, Zámbó Tibor és még sokan mások.
Olvasószerkesztõ: Hargitai Kiss Virág. Tördelõszerkesztõ: Huszár Anikó. Grafikai szerkesztõ: Kiss Balázs. Elõkészítés és
utómunka: Heiland Ágnes. Készült: a Bogárd és Vidéke Lapkiadó nyomdájában. Megjelenik minden csütörtökön. Kéziratok leadási határideje: kedden 17 óráig.
Kéziratot egy hónapon túl nem õrzünk meg. Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a tartalom és a szerzõ szándékának tiszteletben tartása mellett, közlésük
esetén megrövidítsük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztõségét, azokért a felelõsséget a nyilatkozók, illetve szerzõk viselik. Ugyanez
vonatkozik a hirdetések tartalmára is. Hirdetésfelvétel: keretes hirdetések: kedden 17 óráig, apróhirdetések: szerdán 10 óráig adhatók le. Csak a törvénybe nem
ütközõ tartalmú hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán, 12 órakor. Terjesztés: saját terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel házhoz szállítással, illetve
megvásárolható Sárbogárd és a környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken. Elõfizethetõ a terjesztõknél és a szerkesztõségben. 4 hétre: 800 Ft,
negyedévre: 2200 Ft, félévre: 4000 Ft, egész évre: 7600 Ft. Eng.sz.: HU ISSN 0866 4382.

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
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Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!
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
JOBBIK FÓRUMOK
szeptember 16-án 17.00 órakor
PUSZTAEGRES kultúrház,
19.00 órakor SÁRSZENTMIKLÓS klub;
szeptember 17-én 17.00 órakor
SÁRHATVAN klub,
18.30 órakor NAGYHÖRCSÖK klub.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
www.glance1.mukorom.hu
SZÕNYEGTISZTÍTÁS!
Patyolat, Sárbogárd (posta mögött)
06 20 619 0935

Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06 (70)
369 0476.
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.
Közmûvesített 600 négyszögöl telek alappal eladó
Ifjúsági u. 11-ben. 06 (70) 2185 666.
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)
Szeptember 13-án újra nyitott a Baby Mami! Árukészletem extra méretû nõi ruhákkal bõvítettem
XL–5XL-ig.
Árpád-lakótelepen 4. emeleti, felújított lakás eladó. 06 (20) 451 1128. (0897450)
Tûzifa rendelhetõ: akác 2100 Ft, tölgy 1800 Ft. Telefon: 06 (20) 454 8979. (0897444)
Sárszentmiklóson, Nefelejcs utcában családi ház
eladó. 06 (30) 9392 157. (0897443)
Alapon, Fõ út 174., családi ház eladó. 06 (20) 314
8994. (0897434)
Fanni presszóba felszolgálót felveszek. 06 (30)
5600 259. (0897571)
Ady-lakótelepen lakás kedvezõ áron eladó. 06
(20) 481 4102. (0897350)
Szoba+konyha kiadó. 06 (20) 663 7770. (0897345)
Családi ház Sárbogárdon eladó. 06 (30) 516 9962.
(0897341)

Szeptember végén
nyit a SZESZFÕZDE Sárbogárdon.
50 LITERIG SZESZADÓ NÉLKÜL
FÕZHETÕ A PÁLINKA!

Sárbogárdon földszinti lakás eladó. 06 (70) 940
8024.
Sárbogárd központjában aszfaltozott, csatornázott
mellékutcában, 816 m2 építési telek eladó. Ár: 1
millió Ft. Telefon: 06 (20) 325 2050.

Falunapi meghívó

ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS
KIRAKODÓVÁSÁR
Sárbogárd—Sárszentmiklóson
(az Alapi út mellett)
2010. szeptember 18-án, szombaton.
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, garázzsal, melléképülettel. Gázkonvektoros, cserépkályhás. Irányár: 6,7 millió Ft. 06 (20) 216 9802.
(0897338)

Üvegezés 3 mm- 5 mm-ig. Katedrál, tükör! 06 (70)
226 1533. (08972401)
Árpád-lakótelepen lakás eladó vagy kiadó. 06
(30) 289 4557. (0897398)
Van eladó ingatlana, vagy vásárolni szeretne? Hívjon! 06 (30) 335 5375. (0897397)
Földlabdás luc- és ezüstfenyõ eladó. 06 (30) 548
4424. (0897390)
Tollpaplan-készítés! Kész paplanok kaphatók
Sárszentágota Pákolicz Árpádné 06 (25) 476 051.
(0897389)

Staffordshire terrier keverék kiskutyákat elajándékoznék. 06 (20) 277 3032.
Eladó 245, 145, 120, 113 és 110 l-es boros hordó.
Érdeklõdni: 06 (70) 211 5897. (0897519)
Veszélyes fák kivágása. 06 (20) 437 4869. (0897580)
Családi ház kiadó. 06 (30) 3302 615.
Óvónõi végzettséggel gyermekfelügyeletet vállalok. 06 (30) 3720 347. (0897522)

FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok
Víz- és Csatornamû Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság

Sok szeretettel meghívunk mindenkit a

2010. szeptember 18-án 9 órai kezdettel
a focipályán megrendezésre kerülõ
pusztaegresi falunapra és az azt követõ bálra,
mely 20 órakor veszi kezdetét a mûvelõdési házban.

Tájékoztatjuk érintett fogyasztóinkat, hogy
Sárbogárdon
2010. szeptember 16-án
az Attila utcában

Programok

800–1400 óra között

* 9 órától foci, melyre a nevezési díj 600 Ft (a nevezési díj
tartalmazza az ebédet és egy sört, vagy üdítõt)

az ivóvízhálózaton csõtisztítási és mosatási munkát végez társaságunk.

* gyermekprogramok (színezés, festés, kirakó,
lufifújóverseny, szörpivóverseny, ügyességi vetélkedõk
stb.)
* trambulin
* 13.30 órától zenés-táncos mûsorok (kánkán, örökzöld
dallamok sárosdi elõadóktól, alapi néptánccsoport,
nyugdíjasok éneke, mezõszilasi tánccsoport, 50. házassági
évforduló)
* fõzõverseny, melyre hozott alapanyagból, szabadon
választott ételekkel lehet nevezni
Ebéd: gulyásleves (500 Ft).
A támogatói jegy 500 Ft, a zenét Csizmadia János
szolgáltatja.
Tombolatárgyakat szívesen fogadunk!
Rossz idõ esetén a programok és mûsorok a mûvelõdési
házban kerülnek megrendezésre.
Összefogás Pusztaegres Jövõjéért Egyesület

A munkavégzés során a közüzemi vezetékhálózat belsõ falán lerakódott
üledéket távolítjuk el, mely a hálózati víz jelentõs zavarosodásával jár.
Ezért kérjük, a várható kellemetlenségekre készüljenek fel, gondoskodjanak elõre háztartásuknak elegendõ vízmennyiségrõl, és a munka ideje
alatt minden nemû vízhasználatot mellõzni szíveskedjenek. Ez azért
szükséges, mert a házi vízvezetékek elszennyezõdése jelentõs kellemetlenséggel, és tisztítása többletmunkával jár!
Ha a zavaros víz mégis a belsõ hálózatba jut, és egyszerû kifolyatással nem távolítható el, ezt szíveskedjenek jelezni a
25/460-101-es telefonszámon, és a belsõ öblítést térítésmentesen elvégezzük.
A csõhálózatból eltávolítandó üledék vas- és mangánvegyület, amely az
egészségre teljesen ártalmatlan, de a víz jelentõsen zavarossá válik tõle.
Ha mégis a házi vezetékbe jut a zavaros víz, javasoljuk, hogy mosásra
csak ülepítés után használják a vizet, nehogy ruháik is elszennyezõdjenek.
Köszönjük, hogy együttmûködésükkel segítik munkánkat.
FEJÉRVÍZ ZRT.
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HIRDETÉSEK

ARANY
FELVÁSÁRLÁSA
a sárbogárdi Tescoban

CSAK 2 NAPIG!
Szombat (szeptember 18.), 9-17-ig,
vasárnap (szeptember 19.), 9-15-ig.
FELVÁSÁRLUNK TÖRTARANYAT
14 karát 4200 Ft/gr
18 karát 5400 Ft/gr
Arany ékszerek, arany-ezüst érmék, órák,
ezüst étkészletek, értéktárgyak!

Mini-Brill Ékszer Kft.
06 (30) 608 3162
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Ingyenes múzeum-látogatás
Rétimajorban
2010. szeptember 18-19.,
szombat-vasárnap
ARANYPONTY HALÁSZATI MÚZEUM
(Sáregres–Rétimajor)
Az országban egyedülálló gyûjteménnyel berendezett halászati múzeum. A
vezetés során az itt látható tárgyak, a magyar halászat történelme és egy
honfoglalás-kori halászkunyhó rekonstruált mása is bemutatásra kerül.
Szombat-vasárnap: 8.00-tól 17.00-ig.
Találkozási pont: Halászati Múzeum.
A vezetések kezdési idõpontjai: de. 10.30–11.30; du. 13.30–14.30,
15.00–16.00.
A bemutató útvonala: Múzeum, Nádi Iskola-dísztó, Árpád kori halászkunyhó-kikötõ, Wellness-park, rendezvénypince.
Éttermünk folyamatosan nyitva tart. Hal-, vad- és hagyományos
ételeinkkel várjuk vendégeinket. Halételeinkbõl a szombat és
vasárnapi napon 20 % kedvezményt adunk.
Külön esti program:
Borkóstolóval egybekötött halvacsora (min. létszám: 15 fõ).
Ára: 5.000 Ft/fõ.
Kezdési idõpont: 18.00 óra.
1. menü: filézett harcsa- és pontyhalászlé, túrós csusza, ásványvíz, kávé.
2. menü: szürkemarha-húsleves gazdagon, bivalypörkölt
Rétimajor módra, ásványvíz, kávé.
3. menü: szürkemarha-húsleves gazdagon, harcsapaprikás
túrós csuszával, ásványvíz, kávé.
Bejelentkezés szükséges: Török Henrietta, 30/396-5852.
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Zászlóalj-találkozó 25 év után
Aggódva fürkészték az eget a szervezõk szombat délben a Hotel
Kovács udvarán lévõ sátor ponyvája alól kitekintgetve. Féltek,
hogy a reménytelenül hulló esõ elijeszti a délutánra szervezett találkozó résztvevõit. Nem akármilyen találkozóra készültek pedig:
az MH 4. rádiótechnikai zászlóaljnál szolgált katonákat, polgári
alkalmazottakat várták a zászlóalj megalakulásának 25. évfordulójára szervezett összejövetelre.
Szûcs József ezredesnek, az MH 54. Veszprém Légtérellenõrzõ
Ezred parancsnokának koordinálásával heteken keresztül gyûjtögették az egykori munkatársak elérhetõségét, majd megkezdték a rendezvényre a meghívók eljuttatását, s izgatottan várták a
visszajelzéseket.
A találkozóra közel száz fõ igazolta vissza részvételét.

Szombaton délután 13-13.30
közötti idõpontra volt meghirdetve a gyülekezõ. A sátorba belépve voltak, akik
bizonytalanul méregették
egymást, próbálták elõvarázsolni emlékezetükbõl a
szemben álló nevét, hiszen
évek óta nem látták egymást. Bizony, már 13 éve annak, hogy a zászlóalj jogutód
nélkül megszûnt. A kezdeti tartózkodás hamar elillant, gyorsan
kialakultak a kisebb-nagyobb beszélgetõ csoportok.
Fél kettõkor Szûcs József ezredes köszöntötte a megjelenteket.
Rövid köszöntõje után gyertyát gyújtott, s felolvasta azok neveit,
akik sajnos már nem lehetnek jelen. A megjelentek felállva hallgatták a neveket, s tisztelegtek az elhunytak emléke elõtt.
Ezt követõen a zászlóalj elsõ parancsnoka, Pilusin István nyugállományú alezredes vette át a szót. A megjelentek köszöntése után
röviden összefoglalta a zászlóalj megalakulásának körülményeit,
méltatta a zászlóalj fennállása alatt az alaprendeltetésbõl adódó
feladatok ellátása terén elért eredményeket. Szinte felsorolni
sem gyõzte azokat az egykori tiszttársakat, akik a „sárbogárdi rt-s
Köszönetnyilvánítás
Ha emlegettek, köztetek leszek, de fáj, ha látom könnyetek,
Ha rám gondoltok, mosolyogjatok, mert én már Istennél vagyok.
Legyen e pár sor hála és köszönet mindazoknak, akik

FODOR JÁNOST
utolsó útjára elkísérték.
Gyermekünk, testvérem, édesapánk sírját a szeretet virágaival,
koszorúival elhalmozták, gyászunkban bármi módon osztoztak.
Köszönjük a rengeteg részvétnyilvánítás bármilyen formáját,
mellyel fájdalmunkat enyhíteni próbálták.
Külön köszönetet mondunk a Szentlélek Temetkezés
dolgozóinak, akik odaadó munkájukkal igyekeztek
fájdalmunkon enyhíteni.

iskolából” továbbmenve napjainkban is fontos beosztásokat töltenek be a Magyar Honvédség alakulatainál, illetve a Honvédelmi Minisztériumban. Az alezredes úr beszéde közben érkezett
meg a zászlóalj doayenje, Bella Misi bácsi, aki a közeljövõben tölti
be nyolcvanötödik születésnapját. Pilusin alezredes a jelenlévõk
lelkes tapsa mellett köszöntötte Misi bácsit.
Pilusin alezredes úr parancsnoki merengõje után Zopcsák László
ezredes úr, az MH 3011 volt parancsnoka vette át a mikrofont, s
emlékezett meg röviden arról, hogyan látta õ, mint a befogadó
alakulat parancsnoka a zászlóalj születését, hogyan alakultak az
alakulatok katonái között a szakmai, emberi kapcsolatok. Beszédében kitért arra is, milyen jelentõs szerepet töltött be a honvédség a nyolcvanas években Sárbogárd várossá válásában. Csupán
néhány ismert tényt felidézve: felépült a 260 lakásos honvédségi
lakótelep, mellette üzletek, szórakozóhelyek nyíltak, megépült a
Kossuth utcai húsbolt, a HM jelentõs anyagi hozzájárulásával
óvoda-, iskolabõvítés volt. Jelentõs létszámban találtak munkát
sárbogárdi és környékbeli dolgozók a laktanyában és a szarvaspusztai objektumban.
Zopcsák ezredes visszaemlékezése után ismét Szûcs ezredes vette
át a szót, s néhány dia segítségével bemutatta az egykori kollégáknak a Légtérellenõrzõ Ezred mai szervezetét, ismertette napjaink
harci munkájának a sajátosságait. Ezt követõen megköszönte
mindazok munkáját, akik hozzájárultak a találkozó létrejöttéhez.
Ezt követõen a Hotel Kovács felszolgálói pillanatok alatt az asztalokra varázsolták az ebédet. Az evõeszközök csengésének hangját
az asztaloknál megindult beszélgetések moraja nyomta el.
A finom ebéd után a társaság egy része kalandtúrára indult. Elmentek meglátogatni a volt laktanyát. A feltoluló emlékek súlya
alatt, elszorult szívvel küzdöttek a természet által felállított akadályokkal. Az elvadult rózsabokrokkal megvívott harc után megérkeztek az rt. század volt épületéhez, ahol megtapasztalhatták,
hogy amit a természet egyedül nem tud elpusztítani, ahhoz az emberi vandalizmus milyen hatékony segítséget képes nyújtani. Nem
kevés önkínzásra vall, mekkora elszántsággal járták végig az egykori körleteket, irodákat. A látottaktól meglehetõsen elkeseredett hangulatban indult vissza a társaság a többiekhez a Hotel
Kovácsba.
A sátorban közben már javában ment a filmvetítés. Az egykori
HEMO-s rendezvények filmjei 15-25 évvel repítették vissza az
idõben a jelenlévõket. A régi felvételeken örömmel ismerték fel a
rég nem látott egykori munkatársakat, ismerõsöket, nem utolsó
sorban akkori önmagukat. Az éppen vetített filmek egyik legtöbbet szereplõ alakja, Lencsés Lajos nyugállományú õrnagy, leküzdve tartózkodását, mikrofonközelbe került, s sajátos humorával megfogalmazott monológot adott elõ, mely nagy tetszést aratott a jelenlévõk körében.
Hat óra körül a társaság fogyatkozni kezdett. Az elköszönések közepette szinte mindenki azt hangsúlyozta, hogy ez a rendezvény
nem szabad, hogy egyszeri alkalom legyen. A jövõben, ha nem is
minden évben, de legalább kétévente meg kellene szervezni egy
ilyen találkozót. A búcsúzások hosszan elhúzódtak, olyannyira,
hogy az utolsó autó fél kilenc körül gördült ki a hotel kapuján.

Gyászoló család
Rehák Sándor

