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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Folyók hangja
Milyen érdekes, hogy éppen az aradi vérta-
núk emléknapján látogatott Sárbogárdra
két nagyváradi kórus, és éppen ezen a na-
pon mesélték el vajdasági élményeiket a
miklósi világjáró diákok társaiknak! Vol-
tak persze kifejezetten erre a napra terve-
zett programok is, mint a kegyeleti staféta-
futás, megemlékezések, de az elõbb emlí-
tett különös véletlenek más, ragyogóbb
fényt adtak az ünnepnek, mely – kitérve a
megszokások medrébõl – mélyebb üzene-
tet tárt fel: „Dunának, Oltnak egy a hang-
ja”.
Nem keserû–kesergõ nemzeti húrokon
pengett ez az üzenet az én fülemnek, ha-
nem örömhírként, ahogy a nagyváradi kó-
rusok által a cecei templomban egy han-
gon énekelt gregoriánba foglalt dicsõítés,
vagy a kóruskoncerten közösen énekelt
népdalok. Nem a szavak szintjén jött az
üzenet, hanem érzésekben: legyen köz-
tünk akár száz, vagy ezer kilométer, egy a
gyökerünk, a nyelvünk, ezért hát egyek,
egyenlõk vagyunk. Nyilván egyéniségünk-
ben mások vagyunk, de van egy közös
anyaöl, ami által kapcsolódunk egymás-
hoz, ami nem támaszt velünk szemben el-
várásokat, nem tesz különbséget gyerme-
kei között, feltétel nélkül szeret.
Számomra sokkal többet ért megmerít-
kezni eme érzelmi folyóban, mint parancs-
szóra magyarnak lenni.

Hargitai–Kiss Virág

Tizenhárom csapat a vágyTizenhárom csapat a vágy

Zenében
egybeolvadva

A zene világnapja alkalmából rendezett
koncertet megelõzõen a kórusok közre-
mûködtek a Sárbogárdi Múzeum Egyesü-
let szervezte megemlékezésen, ahol az
Aradon kivégzett tizenhárom vértanú em-
lékét idézte fel Novák Kovács Zsolt, az
egyesület elnöke, valamint Horváth Réka,
s leróttuk kegyeletünket a hõsök emlék-
mûve elõtt.

Írás a 3. oldalon.

Fotó: Kutassy Csaba
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Séta az
Úri utcában

Sárbogárdon a mai Tompa Mihály utcát régen Úri utcának hív-
ták. Itt sorakoztak azok a kúriák, udvarházak, amelyek többségét
az 1700-as években, csaknem 300 évvel ezelõtt építették, s azokat
a mezõföldi kisváros nevezetes történelmi családjai, a Mészölyök,
Somodyak, Huszárok lakták. A sárbogárdi kisnemesi családok
mind kálvinisták voltak. Õk támogatták a református templom
építését is, amely máig ennek az utcának az egyik fõ ékessége. Ez
az utca volt a XIX. századi mezõváros szellemi fejlõdésének köz-
pontja. Mindezekrõl bõvebben olvashatnak a Virág Zsolt által
szerkesztett magyar kastélylexikonban.

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület e hét keddjére sétát hirdetett
ebbe az utcába, hogy végiglátogassuk a hajdani nemesi kúrákat, s
felelevenítsük azon épületek emlékét is, amelyeket már lebontot-
tak, s helyükön már valami más épült. Sajnos kevés olyan épület
van, amely változatlanul õrzi a régi idõk emlékét. A hajdani nagy
parkokat szétszabdalták, házhelynek kimérték. A sétára szép
számban jöttek el érdeklõdõk. Jó idõben, derûs hangulatban járta
végig ezt az utcát a népes társaság.
A református templom és az imaház, amelyben Tompa Mihály is
lakott, az egyetlen, amely eredeti formáját teljesen megõrizte. A
Gergely közben Mészöly Áron félig romos kúriája azonban,
amely az önkormányzat kezelésében van, siralmas állapotban
van. Benne szükséglakásokban sokgyermekes szegény családok
laknak. A Gilicze közben a Mészöly kisasszonyok kúriáját, a haj-
dani Huszár Dezsõ-kúriát jelenlegi tulajdonosa átépítette, azon-
ban sok régi elemet igyekezett megtartani külsejében és a belsõ
terekben is. A Somody-Gött-kúria – lakóinak, néhai Szabó Zol-

tánnak és családjának köszönhetõen – õrizte meg leginkább a régi
formákat. A parkjában megvan még a hajdani csónakázótó, ame-
lyen az 1930-as években a helyi ifjúság villanyfény mellett is kor-
csolyázhatott. A múzeumi séta Mészöly Hermina kúriájánál feje-
zõdött be. Ez az épület ma az idõsek otthona. Sajnálatos, hogy ezt
a kiskastélyt rendkívül ízlésromboló módon az elõzõ önkormány-
zat átépíttette. Az utcára nézõ szép tornácot beépítették, s most
az utcáról érkezõ vendégeket három „barátságos” vécéablak
fogadja. Szerencsére a tornác oszlopait nem bontották le, így
majd boldogabb idõkben egy múltját tisztelõ nemzedék visszaál-
líthatja az épület régi formáját.
A séta végén az egyesület elnöke, N. Kovács Zsolt megköszönte
Ujházy Dénesnek és feleségének – aki a Somody-Gött család le-
származottja –, hogy hajlott koruk ellenére végigkísérték a sétán
résztvevõket, és segítettek felidézni az utcához kötõdõ régi emlé-
keket.
Kis Boáz visszaemlékezését az Úri utcáról a 12. oldalon olvashatják.

Hargitai Lajos

Somody-Gött-kúriaMészöly Áron-kúria

Mészöly Hermina-kúria
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Zenében egybeolvadva

Ha térképen el is szakították egymástól a
magyarlakta vidékeket, azt a láthatatlan
szövetet, ami összefonja a magyarságot,
nem tudták elvágni. Ezért köszöntöttük is-
meretlenül is ismerõsként, barátként azt a
két, Nagyváradról hozzánk érkezett kó-
rust, akik az elmúlt hétvégén vendéges-
kedtek Sárbogáron illetve Cecén. Zené-
ben–lélekben összeolvadtunk.
A nagyváradi vendégek a Huszics Vendel
Kórus és a sárbogárdi református gyüleke-
zet tagjainál kaptak szállást, ami még kö-
zelebb hozta egymáshoz az énekkarokat.
A látogatás apropóját a zenei világnap tisz-
teletére rendezett hangverseny adta, mely-
re október 6-án este került sor.

A koncertet megelõzõen a kórusok közre-
mûködtek a Sárbogárdi Múzeum Egyesü-
let szervezte megemlékezésen, ahol az
Aradon kivégzett tizenhárom vértanú em-
lékét idézte fel Novák Kovács Zsolt, az
egyesület elnöke, valamint Horváth Réka,
s leróttuk kegyeletünket a hõsök emlék-
mûve elõtt.
Ugyancsak ezen az estén hajtottunk fejet
egy dallal Huszics Vendel, a sárbogárdi kó-
rus elhunyt karnagyának emléktáblája
elõtt. Hiánya ma is fájó…
Hat órakor vette kezdetét a kórushangver-
seny a József Attila Mûvelõdési Központ
színháztermében.

Dr. Sükösd Tamás polgármester köszöntõ
szavait követõen elsõként a váradolaszi re-
formátus gyülekezet kórusa lépett föl Kiss
Huba Ernõ vezényletével, három darabot
elõadva, majd a fõképp lelkészekbõl álló,
nyolc fõt számláló VOX PASTORIS ka-
marakórus cserélt helyet velük, akiknek
szépen csengõ hangja betöltötte a hatal-
mas termet. Habár mindkét kórus reperto-
árja a református egyház zenei kincseibõl
válogatott csokorba, a sorokat megtöltõ,
sokféle világnézetû közönség nyitottan,
értõ füllel, nagy elismeréssel fogadta az el-
hangzó mûveket.
Ezután a sárbogárdi Petõfi Sándor Gim-
názium kórusa és a Huszics Vendel Kórus
közös elõadása következett, Bereczk Hed-
vig vezényletével. Az újjáalakult gimnáziu-
mi kórus kedves gyermekhangjaival szép
sikert aratott, s a nagyérdemû tapsa, a kö-
zös ének talán további lendületet ad az
énekkarnak a megkezdett munka folytatá-
sához.
A Huszics Vendel Kórus – Huszics Ven-
delné és Gábeli Klára irányításával, Hu-
szics Ibolya zongorakíséretével – a világ-

nap okán számos náció zenéibõl váloga-
tott; hallhattunk elõadásukban francia, ír,
szerb, olasz, mexikói, angol és magyar dal-
lamokat is.
Az est fénypontja, s egyben zárása az volt,
amikor az egész színházterem együtt zen-
gett balatoni népdalokat.
Másnap, vasárnap délelõtt a nagyváradi
kórusok a cecei református templom falai
között teljesítettek szolgálatot. Az isten-
tiszteletet Veres-Kovács Attila, a nagyvá-
rad-olaszi református gyülekezet lelki-
pásztora tartotta, s nemcsak ez tette rend-
hagyóvá az alkalmat, hanem az is, hogy a
két kórus gregorián magasztalással vezette
be az igehirdetést. Szabó Péterné cecei lel-
kész kérésére végül két kórusmûvel örven-
deztették meg a jelenlévõket, majd az
egybegyûltek közösen elénekelték a ma-
gyar és a székely himnuszt.
Egy kis felfrissülés után a vendégek útra
keltek, s megtekintve még a sárbogárdi re-
formátus templomot valamint Székesfe-
hérvárt, hazafelé indultak.

Hargitai–Kiss Virág

Fotó: Kutassy Csaba

Fotó: Kutassy Csaba
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Spirituális énekkör Abán
A Csík együttes koncertje és a tûzijáték után a Fórum étterem
mögötti füves területen tûzgyújtással, spirituális énekkörrel zá-
rult az idén az Aba Napok. A tûz mellett az Életfa Mantra Kör spi-
rituális dalai tették teljessé a háromnapos eseménysort. A szépen
énekelt szent szanszkrit mantrák, spirituális dalok, magyar nép-
dalok, magyar és indián sámánénekek, sámándobbal kísért õsi
gyógyító ráolvasók a lélek mély szintjén fejezték ki az Aba Napok
szellemiségét.
Az együttes elõször járt Abán. Spirituális együttlétre, közösségi
éneklésre egyre nagyobb az igény Magyarországon is. Ennek je-
gyében jött létre az Életfa Mantra Kör. Aztán egyre többen lettek,
s kinõtték a magánlakások szûkebb tereit. Budapesten, a FÉ-
SZEK klub aulájában másfél évvel ezelõtt voltak az elsõ sikeres
estjeik. Ekkor csatlakoztam én is hozzájuk. A baráti kör tagjai
mellett a budapesti egyetemi, fõiskolai ifjúság és spirituális útke-
resõk látogatják estjeiket.
Ezt a helyet kinõve idén az Andrássy úti Sziddhárta Spirituális
Központban kaptak egy nagyobb termet, ahol minden hó utolsó
szerdáján tartanak nyilvános énekkört. Ezeken az esteken inten-
zív élményt kapnak a résztvevõk. Egyre több tehetséges énekes,
zenész, képzõmûvész is „beszáll” az improvizatív, szívet megnyitó
közösségi éneklésbe. Az egységélményt megélni a közösségi
együttlét második részében sámándobokkal kísért transztánc se-
gít. Ezért a résztvevõket arra biztatjuk, hogy mindenki maga is
hozzon hangszert, dobot, s az énekbe is kapcsolódjon be. A közös
éneklésben, zenélésben lesz igazán mély élmény az együttlét.
Aki elmélyült spirituális élményre vágyik, ezt estjeiken megtalál-
ja. Mindenkit szeretettel várnak a Sziddhárta Közösségi Házban
Budapesten, az VI. kerület, Andrássy út 98. szám alatt.
Bõvebb információ: www.eletfamantrakor.hu.

Hargitai Lajos

Virágos, szép Cece
Pénteken már korán reggel láthatták a sürgés-forgást a cecei köz-
pontban elhaladók, ugyanis a Cecéért Közhasznú Egyesület és az
önkormányzat dolgozói idén is nagy erõkkel vetették bele magu-
kat a falu szépítésébe: szebbnél szebb muskátlikkal ültették be a
mûvelõdési ház elõtti parkot valamint a polgármesteri hivatal
környékét.

Körülbelül 15-en vettek részt a jó hangulatú faluszépítésben, így
nagyon gyorsan borult virágba a központ. Színek szerint csopor-
tosítva álltak a muskátlik a mozi bejárata elõtt, s a kiültetés után is
szép rendszert találhat az, aki közelebbrõl is szemléli az ered-
ményt.
Köszönjük, hogy büszkék lehetünk a virágos falura!

Menyhárt Daniella

Könyvajánló

Fábián Janka:

Lotti öröksége
Fordulatos, felkavaró családtörté-
net a XVIII-XIX. század fordulójá-
ról. A Zemplén vármegyei dúsgaz-
dag Ághfay báró nyughatatlan, láza-
dó természetû fia – apja akarata elle-
nére – egy nála idõsebb és elvált szí-
nésznõt vesz feleségül. Bálintot a
francia forradalom eszméi is vonzzák; belekeveredik a Marti-
novics-féle összeesküvésbe, és ezért az életével fizet.
Elárvult kislányát, Lottit apja egykori házitanítója, Lõrinc
mester veszi magához. A lány – akinek sejtelme sincs elõkelõ
származásáról – kiváló oktatásban részesül. Nevelõapja, a nagy
tudású kirurgus mellett még komoly orvosi ismereteket is sze-
rez, de nõ lévén, és kisebb testi fogyatékossága miatt nem gya-
korolhatja a gyógyítói hivatást. A talpraesett lány azonban
megtalálja a kibúvókat, és Lõrinc mester oldalán még a gyõri
csatába is eljut.
Közben nem is sejti, hogy élete nagy szerelmének beteljesülé-
sét nemcsak a fiú elérhetetlen társadalmi helyzete, de múltjá-
nak és családjának sötét titkai is akadályozzák. Sok hányattatás
után Lotti végre ráeszmél, hogy a boldogság mindvégig kar-
nyújtásra volt tõle.

Forrás: bookline.hu
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Körözték õket
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság járõrei Sárkeresztúron a Dózsa
György úton vontak intézkedés alá egy helybéli férfit. Az adat-
egyeztetés során megállapítást nyert, hogy a Székesfehérvári Vá-
rosi Bíróság elfogatóparancsot bocsátott ki ellene, ezért a járõrök
elfogták és õrizetbe vették.
Egy vajtai férfit lakásából vezettek elõ a Közép-Dunántúli Orszá-
gos Bv. Intézetbe a Székesfehérvári Törvényszék Bv. Csoportjá-
nak parancsa alapján.

Boltból akart lopni
Az egyik sárbogárdi áruházból arról érkezett bejelentés, hogy a
biztonsági õr a pénztártól való távozása után egy sárbogárdi
asszony zsebében talált egy olvasószemüveget 1.899 Ft értékben,
ami az áruházból származott. A nõ a szemüveget utólag kifizette.
Ellene szabálysértési eljárás indult.

Meglett a szökött lány
2012. október 8-án a sárbogárdi járõrök 20.50 perckor igazoltat-
tak egy fiatalkorú lányt Sárkeresztúr területén. A lányt, aki erede-
tileg egy sárszentlõrinci nevelõotthon lakója, október 7-én he-
lyezték el ideiglenesen egy sárbogárdi lakásotthonba, ahonnan el-
lopta az egyik nevelõ kerékpárját. A lopással okozott kár kb.
40.000 Ft. A lány elismerte a lopást. Szabálysértési õrizetbe vette
a rendõrség.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Rendben halad a járási hivatalok kialakításáról

szóló megállapodások megkötése
Az ütemterv szerint halad a járási hivatalok felállításához
szükséges feltételek megteremtése. Már több mint 100 telepü-
lésen alá is írták a kormánymegbízottak és a polgármesterek a
járási hivatalokhoz kerülõ köztisztviselõkrõl, ingó és ingatlan
vagyonról szóló átadás–átvételi megállapodásokat. Mind a 19
megyében és a fõvárosban is folyamatosak az egyeztetések a
kormányhivatalok és az önkormányzatok között az átadandó
feladatokról, még eldöntendõ kérdésekrõl, és sorra születnek
a helyi képviselõ-testületek által jóváhagyott megállapodások,
amelyeket a jogszabály szerint október végéig kell megkötni.
A járási hivatalok januárban kezdik meg mûködésüket, ame-
lyek a vidéken élõknek különösen nagy segítséget és köny-
nyebbséget fognak jelenteni az ügyintézésben.
Országszerte 175 járási és 23 kerületi hivatal kezdi meg mûkö-
dését a kormányhivatalok kirendeltségeként 2013. január 1-jé-
tõl. A járási hivatalok az államigazgatási ügyek intézésében
nyújtanak majd segítséget az állampolgároknak, és ezzel jelen-
tõs terhet vesznek le az önkormányzatok, a jegyzõk válláról. A
járási hivatalhoz kerülnek az okmányirodák, egyes gyám- és
gyermekvédelmi, szociális igazgatási, családtámogatási ügyek,
köznevelési feladatok, menedékjog, egyes építésigazgatási fel-
adatok, egyéni vállalkozói tevékenység engedélyezése, egyes
kommunális, állategészségügyi, vízügyi hatáskörök, a helyi
védelmi bizottságok vezetése. A szabálysértési feladatok már
2012. április 15-étõl a kormányhivatalokhoz kerültek.
A feladatellátáshoz kapcsolódó ingó- és ingatlanvagyonra az
állam ingyenes használati jogot kap az önkormányzatoktól.
Ezekrõl a kérdésekrõl zajlanak most az egyeztetések. A me-
gyei és fõvárosi kormánymegbízottak, több helyen járási bizto-
sok segítségével, már hónapok óta tárgyalnak az átadás–átvé-
teli megállapodásokról a településvezetõkkel. Ez nemcsak a
járási székhelyekre vonatkozik, hanem minden olyan telepü-
lésre, ahol lesz járási hivatali ügyintézés. A kisebb települése-
ken a járási hivatal vagy állandó kirendeltségeket tart majd
fenn, vagy települési ügysegédek fognak ügyfélfogadást tarta-
ni.
A jegyzõktõl nagy számban átvett feladatokkal a járási hivata-
lok átveszik azokat a közszolgálati tisztviselõket, akik ezeket az
államigazgatási feladatokat eddig a polgármesteri hivatalok-
ban végezték, garantálva számukra az eddigi bérüket.
A járási hivatalok megalakulását követõ lépés a kormányabla-
kok számának bõvítése lesz, a jelenlegi 29-rõl 300-ra. Így meg-
sokszorozódik országszerte az ügyfélszolgálatok száma, és az
ott elintézhetõ ügyek száma is nõni fog. A megszaporodott fel-
adatokkal párhuzamosan megkezdõdött a felkészült és az ügy-
félszolgálati munkára rátermett tisztviselõk toborzása és kivá-
lasztása.

Sajtó Fõosztály, Társadalmi Kapcsolatokért Felelõs
Államtitkárság, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

KÉK HÍREK

Furgonok ütköztek
a 61-es fõúton

Közlekedési balesethez riasztották a katasztrófavédelem sárbo-
gárdi hivatásos tûzoltó egységeit 2012. október 6-án, szombaton
délelõtt. A 61-es fõúton, Cece közelében egy Opel Vivaro és egy
Toyota Hiace furgon ütközött, az Opel az árokban állt meg. Az
Opel sofõrjét a mentõk súlyos sérülésekkel szállították kórházba.
A tûzoltók áramtalanították a jármûveket, majd a rendõrségi
helyszínelést követõen megszüntették a forgalmi akadályt.
Fotó: Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság

Szabó-Bisztricz Anett tû. hadnagy, megyei katasztrófavédelmi szóvivõ
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Cecei sulibörze
Akadályverseny, családi nap

Hagyományainkhoz híven idén is megtartottuk a gyerekek egyik
kedvenc rendezvényét, az akadályversenyt. Az idei tanévben „A
víz az élet!” címû témahetünkhöz kötöttük az állomások feladata-
it. A gyerekeknek vízi állatokat kellett felismerni, jellemezni, köz-
mondásokat kellett keresni, dalokat énekelni a vízrõl a feladatok
során. Volt mocsárjárás, vizes célba lövés, puzzle, horgászat.
A hûvös reggeli indulást önfeledt szórakozás követte. Minden
csapat díszes menetlevéllel, lelkesítõ indulóval, csatakiáltással,
zászlóval érkezett a megadott idõpontra, s ezután rendezetten vo-
nultak állomásról állomásra. A cél az alsószentiváni Benedek-tó
volt, ahova 12 órára megérkezett az utolsó csapat is. A korábban
érkezõ gyerekek a réten játszhattak, szórakozhattak.

Miután mindenki megpihent, közösen tettünk egy sétát a tó part-
ján, majd hazaindultunk. Kissé fáradtan, de feltöltõdve a termé-
szet szépségétõl, élményekkel telve érkeztünk meg.
Az elsõ és második évfolyam diákjai és nevelõi ezen a napon csa-
ládi napot tartottak az iskolában. A szüleikkel együtt készítettek
vízitablókat, papírállatokat. A kézmûves-foglalkozás és a vidám
sportvetélkedõ után, melyen együtt sportoltak a családtagok, a
szülõk által hozott finom csemegék enyhítették csemetéik éhsé-
gét. A napot mindenki enyhe fáradtsággal, de nagy megelégedés-
sel zárta.
Szeretnénk ezúton is köszönetet mondani azoknak a szülõknek,
családtagoknak, akik támogatásukkal, jelenlétükkel segítették a
vidám akadályverseny és családi nap létrejöttét! Köszönjük, hogy
idõt tudtak szakítani rá, hogy gyermekeikkel közös programot
szervezhessünk!

Duskáné Lábodi Eszter tanárnõ

A nemzeti gyásznapra emlékezve

A Cecei Általános Iskola diákjai október 5-én, pénteken emlé-
keztek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc mártírjaira, ál-
dozataira. Cecén a hagyományokhoz híven idén is ünnepségeken
elevenítették fel az évfordulóhoz kötõdõ szomorú eseményeket.
Délelõtt az 5. évfolyamos diákok mutatták be tematikus emlék-
mûsorukat az intézmény tanulóinak, délután a Szabadság téri
mûvelõdési ház udvarán az önkormányzat tartott megemléke-
zést.
A jeles alkalmon vehették át az évfolyam diákjai a kormány által
részükre elküldött Nemzeti Hitvallás címû kiadványt. Az ünnep-
ség elsõ részében Király László, az iskola igazgatója mondott ün-
nepi beszédet, emlékezett meg az áldozatokról. Ezután az általá-
nos iskola diákjainak mûsora következett, amelyben verssel, pró-
zával, dallal idézték meg az évforduló hangulatát.

Az iskola és a település vezetése köszönetet szeretne mondani
Csajtainé Szabó Ágnes és Nyikosné Domján Mária tanárnõknek
a színvonalas mûsor megszervezéséért, az ötödik évfolyamosok-
nak pedig ünnepi felkészülésükért!

Közös ügyünk a hulladékgyûjtés

Egy hete ért véget az õszi papírgyûjtés a Cecei Általános Iskolá-
ban. A tanulók a szelektív gyûjtéssel évek óta hozzájárulnak kör-
nyezetünk tisztaságához, ráadásul a legjobb eredményt elérõ diá-
kok értékes ajándékokhoz is juthatnak.
A sikeresen záruló akcióban közel 6,5 tonna papírt sikerült be-
gyûjteni, melyet a sárbogárdi Közév Kft. szállított el újrahasznosí-
tásra. Alsó és felsõ tagozaton a legtöbb papírt behozó gyerekek és
osztályok jutalmat is kapnak munkájukért. Az osztályok édessé-
get, a 100 kg felett gyûjtõ gyerekek füzetet, míg az egyéni verseny
nyertesei apró tárgynyereményeket tudhatnak magukénak.

Mindemellett továbbra
is folytatódik az üvegek
és a mûanyag flakonok
gyûjtése, hiszen a papír
begyûjtése nem meríti ki
a szelektív hulladékgyûj-
tés fogalmát. Abban bí-
zunk, hogy a következõ
években is sikerül meg-
valósítani ezt a progra-
mot, mert a verseny mel-
lett nem kevéssel járul
hozzá környezetünk és
egészségünk megóvásá-
hoz.

Ferenczi Roland



Bogárd és Vidéke 2012. október 11. ISKOLA / ÓVODA 7

Gyümölcspalota a miklósi oviban
„Gyertek, lányok, a szõlõbe, szedjünk diót a kötõbe, piros almát a zsebünkbe, dalolgassunk jókedvünkbe!” (népi mondóka)
Izgalommal, örömmel készülõdtek a gyerekek a szüreti
délelõttünkre a Sárszentmiklósi Kippkopp Óvodában.
Már elõzõ nap feldíszítettük az udvart: elkészült a „gyü-
mölcspalota”, kukoricaszárból a csõszkunyhó az apóká-
val és anyókával. Másnap reggel a lovas kocsikat a szor-
gos anyukák, apukák segítségével díszítettük, virágoz-
tuk fel, s már indulhatott is a menet Miklós utcáin.
Köszönjük a kocsisoknak, csikósoknak, hogy gyereke-
ink ebben a felejthetetlen élményben részesülhettek!
Az óvodába visszaérve elfogyasztottuk a finomságokat,
gyümölcsöt, pogácsát, amit a szülõk hoztak. A népmese
napját megünnepelve az óvó nénik a Kiskakas gyémánt
félkrajcárja c. mesét játszották el, majd felnõttek, gyere-
kek közösen énekeltek, táncoltak népi játékokat az ud-
varon. Akik elfáradtak, padokra körbe ülve morzsolták
a kukoricát, folytatták a játékot az udvaron.
Köszönjük a szülõk sok segítségét, amit rendezvényünk
lebonyolításánál nyújtottak!

A Kippkopp Óvoda nevelõtestülete

Határtalanul Miklóson
Szerbia magyarlakta területén
járt a miklósi iskola diákokból és
pedagógusokból álló küldöttsége
az idén egy pályázatnak köszön-
hetõen. Tavaly már Erdélyben is
tettek egy látogatást ugyanezen
program keretein belül, s életre
szóló élményekkel tértek haza
mindkét útról.
Szombaton az egész tanítási na-
pot a vajdasági élményeknek
szentelték az iskolában, hogy az
utazás résztvevõi megoszthassák
tapasztalataikat az iskola többi
diákjával, tanárával is.
A nap apropójáról és a progra-
mokról Horváth Ferencné igaz-
gató beszélt a tornaterembe gyûlt
felsõsöknek, majd átadta a szót a
hetedikeseknek, akik pólóik szí-

neivel a szerb zászlót jelképezve
kulcsszavakban és -mondatokban
foglalták össze mindazt, amit a nap
folyamán aztán játék, fotó- és rajzki-
állítás, filmvetítés illetve más progra-
mok révén részleteiben is megismer-
hettek a többiek.
Az alsós osztályok az iskola mögötti
hangulatos, füves udvaron gyûltek
össze egy nagy kört alkotva, és Tam-
kó Sirató Károly újvidéki születésû
költõ verseibõl szavaltak és mutogat-
ták el néhányat osztályonként.
Október 6-a lévén az iskola nemcsak
a sárbogárdi stafétafutáson képvisel-
tette magát, de külön futást is rende-
zett.

Hargitai–Kiss Virág
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Vándorlásaim 9.
Többször nézegettem már a busz ablakából
Aquincum romjait Békásmegyer felé tartva,
ahol feleségem nagymamája lakott. A két-
ezer éves romok rabul ejtik a tekintetet.
Most is különös érzés rálépni a hajdani, Du-
nával párhuzamos limes útra, amelynek kö-
veit a nyugati hódításra, a barbárok elleni
harcra érkezõ római légiók lábai tapostak.
Ez az út Domitianus császár alatt épült ki
teljesen a krisztusi idõkben. Olvasom az itt
járt császárok neveit. Itt vonult át sok harcot
látott légióival Julius Cézár, aki meghódí-
totta Britanniát, s ezen az úton indult
Traianus a nyugati provinciákba a barbárok
elleni hadjárataira és Hadrianus is itt gyûj-
tött erõt, hogy felépítse a róla elnevezett
Hadrianus védelmi falat Britannia és Ka-
ledónia határán, amely a kelták támadásától
védte nyugatról a Római Birodalmat. De
járt itt Marcus Aurelius, Diocletianus és
Constantinus császár is birodalmi látogatá-
sain.
A Pilis erdõi akkor még egészen a Dunáig
értek. A másik oldalon a népvándorlás több
hullámában keletrõl érkezõ népek néztek a
rómaiakkal itt farkasszemet, s a fontos du-
nai átkelõhelyen számos támadást indítot-
tak ellenük. Végül a barbárok bizonyultak
erõsebbnek, s a fogyatkozó légiók nyomán
elmenekült innen a lakosság, hátrahagyva
az évszázadok alatt kiépült gyönyörû várost,
Aquincumot. A Hunok Pannónia elfoglalá-
sa után ezt a helyet uralmi székhellyé tették.
Attila testvére, Buda itt építette ki hatalmát.
Az õ nevét õrzi ma is fõvárosunk dunántúli
területe. A hunok után Árpád népe költö-
zött be az elnéptelenedett városba, az itteni
stratégiailag fontos átkelõhelynél a megyeri
törzs rendezkedett be a rév õrzésébe. A
törzs emlékét õrzi máig a két parton egy-
mással szemben lévõ Békásmegyer és Ká-
posztásmegyer.
A római emlékek bejárása után lesétálok a
partra. Útba ejtek egy kis boltot, ahol veszek
kenyeret és tejet. Ez az ebédem. Már bené-
pesült a sétány. A parton fürdõzõk hada.
Megkeresem a bokrok közt elrejtett csóna-
komat, s indulok tovább. A szentendrei Du-
na-ágon nem olyan erõs a sodrás. Ezért is
kedvelik a vízi túrázók. Hazafelé meg azért
választják a váci Duna-ágat, mert annak na-
gyobb sodrásán hamarabb érnek haza a Ró-
mai-partra.
Ráérek tehát szemlélõdni. Sok a fövenyes
part, többször is megállok pihenni, úszni a
Dunában. A Szentendrei-szigeten az ártéri
erdõn keresztül egy gyalogösvényen kime-
gyek a partra. Örömmel fedezek fel egy nyá-
ri almafát. Terítve az alja. Levetem az in-
gem, teleszedem almával. Még kétszer for-
dulok, tele lesz a csónak orra vele. Aztán in-
dulok tovább.
Már estébe hajlik a nap. Csillaghegy környé-
kén egy erdõs, bokros helyen kikötök, s ki-
húzom a csónakom a partra. Itt éjszakázok.
A partról gyerekzsivaj szûrõdik le hozzám.
Gondolom, valami úttörõtábor lehet oda-
fönn. Hallom a takarodó trombitaszavát is.
De itt a part teljesen néptelen. Talán le se
tud jönni ide senki a sziklás meredeken.
Másnap már éppen induláshoz készülõ-
döm, amikor megzörren a partoldal bokra.

Egy rövidnadrágos férfi bukkan elõ a sûrû-
bõl. Piros úttörõnyakkendõje, barna egyen-
inge sejteti, hogy a fenti úttörõtáborból jött.
Kis bajuszkája olyan, mint apámé. Tanító le-
het – gondolom. Nem nézek rá túl barátsá-
gosan. Ennek tõle független oka van.
Apámmal sokat veszekedünk. A tönkre-
ment házasságommal is magát látja igazol-
va. Haragszik, mert minden tiltakozása elle-
nére otthagytam az egyetemet, megháza-
sodtam, népmûvelõ lettem, s nem matema-
tikus, kutató, ahogy õ szerette volna. Ezt
persze a partra imént letévedõ tanító bácsi
nem tudhatja, csak azt látja, hogy ott áll egy
hosszú hajú, szakállas, vad tekintetû ürge a
csónakja mellett, amiben szalma van, a szal-
mán pedig egy halom gyümölcs hever. Sza-
kadt külsõmet látva lenézõen végigmér és
azt kérdezi:
– Mit árulsz, öcsi?
Elönt a düh és a keserûség. Mintha apámat
hallanám. Vadul villogó szemekkel nézek
rá, és haragosan odavetem neki:
– A hazámat.
Amint ezt kimondom, magam is megrémü-
lök. Mit mondtam én? De már visszaszívni
nem lehet. A tanító bácsi megdöbbenve néz
rám, aztán sarkon fordul, és sietve vissza-
megy arra, amerrõl jött. Elönt a keserûség.
Számkivetett, ûzött vadnak érzem magam.
Pedig nem ûz senki. Magam elõl menekü-
lök. Ugyanakkor valami megelégedettség
tölt el, mert ezzel a szóval sikerült nagyon
megbántani ezt a tanító bácsit. Rajta keresz-
tül apámat bántom, a katolikus kántortaní-
tót, aki számára a hazaszeretet szent dolog.
Azt bántom, aki föladta a kántorságot, a ka-
tolikus vallást a családjáért, aki bennem lát-
ta annak reményét, hogy én majd megvaló-
sítom az álmait, s híres tudós lesz belõlem.
Nekem meg nem kellenek az õ álmai! Ott-
hagytam az egyetemet, megházasodtam,
gyerekeink születtek és falusi népmûvelõ-
ként a falu ifjúságát szervezem, s a muzsikus
cigányok gyerekeivel beatzenekart alakítok.
Ha igazán magamba nézek, látom, hogy
akármennyire is harcolok apám ellen, mégis
az vagyok, aki igazán õ. Az vagyok, akinél
engem õ többnek akar. Õ vérbeli néptanító,
népmûvelõ, és rám ez hat. Valójában min-
den sejtemmel én is az kívánok lenni, igazi
népmûvelõ, a nép tanítója. Az kívánok len-
ni, aki mindig az emberek oldalán áll. Ne-
kem az az apa adott mintát, aki elé hiába tet-
te ki annak idején a párttitkár a pisztolyát
fenyegetésként, mikor arról gyõzködte,
hogy lépjen be a kommunista pártba és ak-
kor õ lesz az iskola igazgatója. Nemet mon-
dott, maradt inkább kis fizetéssel tanító, és
mellette a helyi kultúrház közösségeinek
szervezõje, akinek sokszor annyi pénze se
volt, hogy télre cipõt vegyen a fiának. Azt
csinálta, amit azelõtt a katolikus körben, a
KALOT-ban (Katolikus Legényegylet), a
KALÁSZ-ban (Katolikus Leányegylet).
Színjátszó csoportot szervezett a fiatalok-
ból. Összetartotta a falu ifjúságát. Hozzá el-
jöttek idõs parasztemberek is tanácsot kér-
ni, mert bíztak benne. Azért van bennem
harag iránta, mert nem becsüli bennem azt,
ami éppen igazán õ! És most is ezért okozok
neki fájdalmat!

Tehetetlen haraggal a szívemben ülök a csó-
nak oldalán, és eszem az almát. Egyiket a
másik után rosszaságom, elfogadhatatlan-
ságom keserû tudatában.
Aztán elindulok. Húzom az evezõt, hogy
mielõbb magam mögött hagyjam gonosz ha-
zaárulásom színhelyét. Delelõn már a nap,
amikor megpillantom a Szentendrei-sziget
csúcsán a hosszú homoknyelvet. Nem kötök
ki, bár csábító lenne fürödni, inkább evezek
tovább, Visegrádra. Fölöttem magasodik a
vár, s máris itt a hajóállomás. Azt megkerül-
ve a part menti bozótosba rejtem el a csóna-
kot, és fölmászok a partra. Rengeteg kirán-
duló zsibong körülöttem, akik most érkez-
tek a sétahajóval. Árusok kínálják a porté-
kájukat, de hát én nagyon pénztelen vagyok,
csak vágyakozva szívom be a lángos illatát, s
epekedve nézem az egyik standon föltor-
nyozott dinnyéket. Nagyon szeretnék egy
dinnyét. Számolgatom a pénzem, aztán rá-
szánom magam, leméretem a legkisebbet.
Megveszem, és indulnék vele vissza a csó-
nakhoz, ám ekkor megszólít egy idõsebb
asszony.
– Elnézem itt magát, fiatalember, ahogy szá-
molgatja a pénzét, és megveszi a legkisebb
dinnyét. Olyan sovány. Honnan jön? Hogy
segíthetnék magán?
Belém hasít a szégyen érzése. Már koldus-
nak néznek! Aztán büszkén felelek.
– Nem vagyok koldus, csavargó, van rendes
foglalkozásom is. Népmûvelõ pedagógus
vagyok. Itt a nyár, így töltöm a szabadságo-
mat, csak a kevés pénzem úgy kell beoszta-
nom, hogy hazafelé még fussa kenyérre és
zsilipdíjra. Árral szemben evezek fölfelé a
Dunán.
– De hát hová tart? Van úti célja?
– Nincs úti célom. Magam elõl futok.
– Ne haragudjon, hogy így lerohantam, és
nem akartam megbántani, megszégyeníteni
okvetetlenkedõ kérdéseimmel. Én is peda-
gógus vagyok, itt nyaralok a pedagógusok
szakszervezeti üdülõjében. Megengedi,
kedves kolléga, hogy meghívjam, töltse ve-
lünk, kartársai körében ezt az estét?
Mindezt olyan anyáskodó kedvességgel
mondta, hogy elnevettem magam.
– Na, hát ilyen kedves invitálásnak nehéz el-
lenállni, asszonyom, elfogadom a meghívá-
sát – válaszoltam tréfásan angolosra véve a
stílust. – De van egy bökkenõ, asszonyom.
Csónaktúrára nem hoztam magammal sem-
milyen városi alkalomhoz illõ ruhát, amit
fölvegyek egy ilyen megtisztelõ eseményre.
Most akkor mi lesz?
– Ó, kedves uram, maga ezzel ne törõdjön –
dobja vissza hasonló stílusban a lapot. – Lá-
nyok, lányok, gyertek ide! – kiált oda a kö-
zelben beszélgetõ kis csoportnak. A felszólí-
tásnak engedve rögtön körénk sereglik egy
fiatal lánytársaság. – Képzeljétek, a kolléga
magányos csónaktúrán evez fölfelé a Du-
nán. Micsoda fantasztikus, bátor kaland!
Meghívtam hozzánk vacsorára. Utána meg
együtt elmegyünk este az Anna-bálba. Leg-
alább lesz táncosunk.
– De hát… de hát… – hebegem zavartan. –
Nekem tényleg nincs semmi rendes ruhám.
Ezt egyáltalán hogy képzelik?
De már körbevesznek, és mint gyõzelmi tró-
feát cipelnek magukkal nevetgélve a hegyol-
dalban lévõ közeli üdülõbe.
Folytatom.

Hargitai Lajos
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HIRDETMÉNY
Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot és az
ügyben érintett feleket, hogy Sárbogárd
külterületét érintõen az EOLUS Kft. kérel-
mére szélerõmû-park létesítésére vonatko-
zó környezetvédelmi engedély módosítása
tárgyában 24159/2011. ügyszámon közigaz-
gatási hatósági eljárást indított a Közép-
dunántúli Környezetvédelmi, Természetvé-
delmi és Vízügyi Felügyelõség (8000 Szé-
kesfehérvár, Hosszúsétatér 1.), mely eljárás
megindításáról közleményt adott ki.
A közlemény kiadásával egy idõben a felügyelõ-
ség a 79774/12 iktatószámú végzésével köz-
meghallgatás tartását rendelte el.
A közmeghallgatás helye: Közép-dunántúli Kör-
nyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelõség (8000 Székesfehérvár, Hosszúsé-
tatér 1.).
A közmeghallgatás idõpontja: 2012. október
17. (szerda) 10.00 óra.
Az eljárásról szóló KÖZLEMÉNY és közmeghall-
gatást elrendelõ VÉGZÉS másolati példányai a
Sárbogárd városi polgármesteri hivatal (7000
Sárbogárd, Hõsök tere 2.) földszinti hirdetõtáb-
láján 2012. szeptember 25-én kifüggesztésre
kerültek, mely okiratok a hivatal nyitvatartási
ideje alatt hétfõtõl csütörtökig 7.30–16.00
óráig, pénteken 7.30–13.30 óráig megtekint-
hetõk, illetve áttanulmányozhatók.
Az ügyfél – a felügyelõségnél Gáll Erzsébet
ügyintézõvel (tel.: 06 (22) 514-300) történõ
egyeztetés szerinti helyen és idõben – az eljárás
bármely szakaszában betekinthet az eljárás so-
rán keletkezett iratokba.
Az iratbetekintés során az arra jogosult kivona-
tot készíthet, vagy másolatot kérhet. A másola-
tot és a kivonatot az eljáró hatóság az ügyfél ké-
relmére hitelesíti.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

PÁLYÁZAT ROMÁKNAK
A mai magyar társadalomban a szociális és gyer-
mekvédelmi ellátórendszer nem azonos színvo-
nalú, amelyet nagymértékben befolyásol a föld-
rajzi elhelyezkedés, a térség gazdasági, foglalkoz-
tatási helyzete. Minél alacsonyabb szinten való-
sul meg a foglalkoztatás, annál nagyobb arány-
ban veszik igénybe a szociális és gyermekjóléti
ellátás valamelyik formáját. Az inaktív emberek
között nagy arányban fordulnak elõ alacsony is-
kolai végzettségû, kis településen élõ romák.
A munkaerõpiacra jutás fõ akadálya az egyenlõt-
len munkahelykínálat, idõnként az elõítéletesség,
a motiválatlanság, a gyermekek és egyéb gondo-
zásra szoruló családtagoknak nyújtott szolgálta-
tások hiánya (bölcsõde, családi napközi, házi
gondozás–ápolás). Részben ezekkel is magyaráz-
ható a roma nõk 10 %-os foglalkoztatási aránya,
amely aggasztóan alacsony.
Az Országos Roma Önkormányzat által elnyert
TÁMOP 5.3.1.-B-1/11 projekt fõ célkitûzése a
hátrányos helyzetû roma nõk szakképzéshez jut-
tatása. A képzést elsõdlegesen a szakképzetlen
és hátrányos helyzetû településen élõ asszonyok-
nak kívánjuk indítani. Közismert tény, hogy a ro-
mák megjelenése a szociális és gyermekvédelmi
ellátásokban viszonylag magas, miközben a szol-
gáltatást nyújtók körében foglalkoztatottságuk
mértéke alacsony. A projekt elsõsorban ennek az
aránynak a javítását szolgálja, de segít abban is,
hogy a szociális ellátásokkal nem rendelkezõ tele-
pülésükre is eljussanak ezek a szolgáltatások.
A roma nõk foglalkoztatásának növelése a szoci-
ális és gyermekvédelmi ellátásban több szem-
pontból is fontos és elõremutató. Növeli a roma
nõk családban betöltött státuszát, munkavégzé-
sük modellértékû gyermekeik számára, életta-
pasztalatuk megalapozza, mintegy „tapasztalati
szakértõként”, hogy eredményes segítõi munkát
tudjanak végezni. Roma identitásuk elõsegíti,

hogy segítséget kérõ sorstársaikkal célzottab-
ban, több kulturális sajátosság ismeretében dol-
gozzanak. A többségi társadalom felé pedig azt
üzeni, hogy a romák nemcsak ellátásokat kérõ-
ként jelennek meg a rendszerben, de azt kiképzett
segítõként hatékonyabbá is tudják tenni.
A kormány és az Országos Roma Önkormányzat
között 2011. május 20-án megkötött keret-meg-
állapodás fõ célkitûzése a romák társadalmi in-
tegrációja és felzárkóztatása. A projekt sikeres
megvalósítása is ezt kívánja elõsegíteni.
A projektben a következõ szociális és gyer-
mekvédelmi szakmák elsajátítására van lehe-
tõség: ápolási asszisztens (OKJ 32 7223 01), kis-
gyermekgondozó, nevelõ (OKJ 54 761 02), szoci-
ális gondozó és ápoló (OKJ 34 762 01), óvodai
dajka (OKJ 32 140 01), segédgondozó (akkredi-
tált), idõsgondozó (akkreditált), házi betegápoló
(akkreditált), roma szociális segítõ (akkreditált).
A képzést sikeresen zárók elhelyezkedési
esélyeit kívánja segíteni a projekt B 2 kompo-
nense, a TÁMOP 5.3.1.-B-2-12 számú pályá-
zati kiírás, amely az egyéves támogatott
foglalkoztatás mellett további, a befogadó
intézmény egyéb költségeinek fedezetét és a
munkavállalók továbbképzését is biztosítja a
munkáltatók számára. Ezen kiírás megtekinthe-
tõ az NFÜ honlapján:

http://www.nfu.hu/modosult_a_roma_
emberek_kepzesbe_

agyazott_foglalkoztatasa_erdekeben_
kiirt_palyazatok_utmutatoja

Határidõ: 2012. október 15.
A TÁMOP 5.3.1.-B-1-12 számú pályázattal kap-
csolatban a 06 (1) 413 2782-as, a TÁMOP
5.3.1.-B-2-12 számú pályázattal kapcsolatban a
06 (1) 882 3454-es telefonszámon kaphatnak
bõvebb információt.

Országos Roma Önkormányzat

Köszönet
Október 1-jén volt az idõsek világnapja Sárbo-
gárdon Sárbogárd önkormányzata és az Egyesí-
tett Szociális Intézmény szervezésében. Az ün-
nepségen kedves mûsort adtak a Mészöly Géza
Általános Iskola tanulói, felkészítõ tanáraik vol-
tak: Szénásiné Szabó Marianna, Ambróziné
Mikuli Margit és Molnárné Szõnyegi Katalin.

Az ünnepség támogatói voltak: Amadeus
Pizzéria, Barabásné Darab Ica, Berta Jánosné,
Bogárd és Vidéke, Center Sport, Domján János
Péksége, Fagyöngy Virágbolt, Fõtéri Cukrász-
da, Fruzsi Bizsu, Gázmodul–Sárbogárd, Kadle-
csik Gazdabolt, Kelemen Tímea fodrász, Kissné
Nagy Erika – Virágbolt, Sárszentmiklós, Krencz
Nagyker, Kínai Nagyáruház, Kókány Jánosné –
Italbolt, Rétszilas, Korona Gyógyszertár, Master
Alarm Kft. Sárszentmiklós, Panda Áruház, Patkó
Csárda, Pillantás Optika – Bõhmné Kovács
Magdolna, Szénássy Irka Papírbolt, Szõnyeginé
Szabó Klára, Vegyesbolt Rétszilas – Szûcs-
Egyed Erika, Sárszentmiklósi TOTÓZÓ-LOTTÓ-
ZÓ – Tenkéné Paksi Zsuzsanna, Tóth Pékség,
Török Istvánné – Hantos.

Mindenkinek köszönjük a támogatást, melynek
segítségével a rendezvényrõl senki nem távo-
zott üres kézzel.

A rendezvény szervezõi

MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzatának

képviselõ-testülete

2012. október 12-én (pénteken)
9 órakor ülést tart.

Az ülés helye: a polgármesteri hivatal
díszterme, Sárbogárd, Hõsök tere 2.

Napirend:

1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb ese-
ményekrõl, intézkedésekrõl. Beszámoló az átru-
házott hatáskörök gyakorlásáról.
2. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végre-
hajtásáról.
3. Beszámoló a közmûvelõdési, kulturális intéz-
ményekben végzett tevékenységrõl.
4. Civil szervezetek tájékoztatója mûködésükrõl.
5. Beszámoló a gazdasági programban tervezett
feladatok megvalósításáról.
6. Tájékoztató a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001
„Újratervezés – Sárbogárd város központjának
megújítása” címû pályázathoz kapcsolódó beru-
házásról.
7. Tájékoztató a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi
Társulás 2012. I. félévi munkájáról.
8. A lakások és helyiségek bérletére és elidegení-
tésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
21/2006. (III. 23.) önkormányzati rendelet módo-
sítása.

9. A menetrend szerinti helyi autóbusz-közleke-
dés díjáról szóló 3/2002. (II. 1.) önkormányzati
rendelet módosítása.
10. Bizottsági tag választása.
11. A Mészöly Géza Általános Iskola tornacsarno-
kának elnevezése.
12. A köznevelési intézmények 2012/2013-as
tanévre szóló munkatervének véleményezése. (A
munkatervek megtekinthetõk Sárbogárd város
honlapján.)
13. A köznevelési intézmények tantárgyfelosztá-
sa módosításának jóváhagyása. (A tantárgyfel-
osztások megtekinthetõk Sárbogárd város hon-
lapján.)
14. Nem lakáscélú helyiségek bérleti díjának mó-
dosítása.
15. Földterületek bérleti díjának módosítása.
16. Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíjpályázat a 2013. évre.
17. Tájékoztató az elõirányzatok felhasználásról
és a tartalék alakulásáról.
18. Bejelentések.
18/1. 2012. szeptember 14-ei testületi ülésen el-
hangzott képviselõi bejelentésekre válasz a mû-
szaki osztály részérõl.

Dr. Sükösd Tamás polgármester
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Vándorserleg
a Mészölyben

Október 6-án a sárbogárdi Honvéd Bajtársi Egyesület megren-
dezte az aradi vértanúk tiszteletére a stafétafutást.

A gyerekek és kísérõik izgatottan gyülekeztek a mûvelõdési ház
elõtt. A polgármester megnyitója után a szervezõk ismertették az
útvonalat. Ezután kezdõdhetett a versengés. Elõször a nagyok,
majd a kicsik mérhették össze gyorsaságukat.

Mi, mészölyösök két csapattal indultunk. Felsõseink a második,
alsósaink pedig az elsõ helyen végeztek. Az elsõ helyért járó ván-
dorserleget egy évig õrizheti iskolánk.
Az eredményhirdetés után megvendégelték a versenyzõket.
Nagyon jól éreztük magunkat ezen a szép õszi napon. Köszönet a
rendezõknek!

Varga Jánosné munkaközösségi vezetõ

Tizenhárom csapat a vágy
A Honvéd Bajtársi Egyesület október 6-án, szombaton délelõtt
rendezte meg a hagyományos kegyeleti stafétafutást, az aradi vér-
tanúk emléke elõtt tisztelegve. Lendvai Gyurka bácsi azzal a céllal
hozta létre ezt a hagyományt, hogy a diákok jobban megjegyezzék
a 13 aradi vértanú emlékét, s hogy ezáltal hazafiságra, hazaszere-
tetre, tiszteletre buzdítsa õket.
A stafétafutás 9 órára volt meghirdetve. 8.30-kor még igen keve-
sen voltak a kultúrház elõtt. A HBE képviselõi kérdésemre tájé-
koztattak, hogy hét csapat nevezett a futásra. Kicsit szíven ütött ez
a szám, hiszen tizenegy iskola kapott meghívót. Két iskola jelzett
vissza, hogy nem tud jönni, a többi még arra sem méltatta az egye-
sületet, hogy válaszoljon. Elgondolkoztam, vajon mi lehet ennek
az oka. Az iskolaigazgatók nem kellõ hozzáállása e nemes ügy-
höz? Feledékenység, nemtörõdömség? A tornatanárok túlter-
heltsége? Vagy a szülõk hétvégén nem engedik el a gyerekeket?
Nem érünk rá, nincs idõnk? (Egyik nagyon kedves tanárnõm min-
dig azt mondta: „Gyerekek, arra nincs idõtök és arra nem értek rá,
amire nem akartok!”) Pénzhiány? A rossz közlekedés? Szintén
egy nagyon kedves tanárom azt mondta: „Lehetetlen nincs, csak
tehetetlen.”
Ha átéreznék a stafétafutás nemes célját, és nemcsak egyszerû fu-
tásnak, hanem kötelezõ feladatnak tekintenék, biztosan megva-
lósulna a vágyam, hogy 13 csapat fusson. Ha tizenegy iskolából
csak hét indítana két-két csapatot, a vágyam már teljesülne. De
miért ne indíthatna minden iskola csapatot? Akarat kérdése az
egész.
A HBE a szûk költségvetésébõl szívesen áldoz, és nagyon fontos-
nak tartja a futást. A szervezõk nagy lelkesedéssel jelölték ki és
biztosították az utat a polgárõrséggel együtt, melyért köszönet
jár. Köszönet Sárbogárd polgármesterének és minden segítõnek
a munkáért!

Sárközi Imre, a volt Városszépítõ és Hagyományõrzõ Egyesület tagja

Az aradi vértanúk tiszteletére
rendezett kegyeleti futóversenyen 7 csapat vett részt,

s az alábbi helyezések születtek:

Felsõsök:
I. helyezett: ÁMK Sárszentmiklós,
II. helyezett: Mészöly Géza Általános Iskola,
III. helyezett: Sárszentágota Általános Iskola,
IV. helyezett: Petõfi Sándor Gimnázium.
Alsósok:
I. helyezett: Mészöly Géza Általános Iskola,
II. helyezett: ÁMK Sárszentmiklós,
III. helyezett: Sárszentágota Általános Iskola.
A helyezetteknek és minden résztvevõnek gratulálunk!

Meghívó

az 1956-os forradalom és szabadságharc
56. évfordulója alkalmából rendezett

városi ünnepségre.

Helyszíne: József Attila Mûvelõdési Központ.

Idõpontja: 2012. október 23. 18 óra.

Ünnepi beszédet mond dr. Sükösd Tamás polgármester.

Az ünnepi mûsorban közremûködnek: a Petõfi Sándor Gim-
názium 12. évfolyamos diákjai, Bodoki Bernadett, a Mészöly
Géza Általános Iskola tanulója, a Sárbogárdi Fúvószenekar és
Zelman Zsolt.

Helyesbítés

A múlt héten megjelent Requiem egy fáért címû cikkünkben
pontatlanul szerepelt az Ady Endre úti lakótelepnél kivágott
fa becsülhetõ életkora. Az ugyanis legalább 80 éves volt.

Szerkesztõség
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Ismét magabiztos
hazai gyõzelem

Sárbogárd–Seregélyes
29-23 (16-12)

VAX: Németh T., Sohár M. kapusok –
Pluhár 5, Németh II. 6, Rehák 3, Suplicz,
Kaló 2, Baki 1, Nacsa 2, Goldberger, Bo-
doki 10.
Csapatunk a 9. percben tudta átvenni a ve-
zetést az addig harcosan játszó ellenféltõl.
Ezután beindult a „gépezet”, habár táma-
dásban maradtak ki ziccerek. Ebben a já-
tékrészben Bodoki Gyuri és Németh II.
Tamás volt dicsérhetõ, akik ketten 13 gólt
dobtak.
Kellemes meglepetést okozott a második
félidõben Sohár Máté kapusteljesítménye,
aki 20 perc játékidõ alatt csupán 6 gólt
kapott.
A legeredményesebb széria a 4-15. perc
között volt, amikor 6 gólt lõttünk, ellenben
egyet sem kaptunk.
Kiemelkedõ volt Suplicz István tudatos vé-
dekezése és Pluhár Tamás élményszámba
menõ góljai.
A 70-80 fõs közönség örömmel tapsolha-
tott a mérkõzés közben és végén, megkö-
szönve a fiúknak a látványos játékot.
Legközelebb Simontornyán
szurkolhatunk a csapatnak
október 13-án, szombaton,
17 órától.
Hajrá, Sárbogárd!

Tudósítónktól

A Road Masters
csoport eredményei

Kápolnásnyék–Baracs 6-3
Szár–Iváncsa 1-1
Mezõfalva–Polgárdi Vertikál 5-1
Sárszentmiklós–
Gárdony-Agárdi Gyógyfürdõ 5-3
Sárosd–Dunafém-Maroshegy 3-2
Kisláng–Martonvásár 3-2
Bicske–Velence 5-1
Bakonycsernye–Szabadegyháza 0-0

A Road Masters csoport állása
1. Velence 8 7 0 1 23 8 15 21
2. Gárdony–

Agárdi Gyógyfürdõ 8 6 0 2 17 16 1 18
3. Szár 8 5 3 0 19 3 16 18
4. Iváncsa 8 5 2 1 26 12 14 17
5. Bicske 8 5 0 3 24 20 4 15
6. Sárosd 8 4 1 3 22 15 7 13
7. Martonvásár 8 4 1 3 12 11 1 13
8. Kisláng 8 3 2 3 12 14 -2 11
9. Kápolnásnyék 8 3 1 4 17 21 -4 10
10. Mezõfalva 8 3 0 5 12 17 -5 9
11. Bakonycsernye 8 2 3 3 14 19 -5 9
12. Dunafém–

Maroshegy 8 2 1 5 10 14 -4 7
13. Sárszentmiklós 8 2 1 5 12 23 -11 7
14. Polgárdi Vertikál 8 1 3 4 7 18 -11 6
15. Baracs 8 1 1 6 12 19 -7 4
16. Szabadegyháza 8 1 1 6 10 19 -9 4

Az Agárdi Termál
csoport eredményei

Ercsi–Pusztaszabolcs 2-0
Kulcs–Nagylók 2-4
Baracska–Mezõszilas 0-2
Vajta–Sárbogárd 2-1
Sárszentmihály–Aba-Sárvíz 1-1
Káloz–Seregélyes 2-4
Dunaújváros Pase II.– Adony 5-1
Lajoskomárom–Dég 2-1

Az Agárdi Termál csoport állása

1. D.újváros Pase II. 8 8 0 0 40 8 32 24
2. Ercsi 8 6 0 2 37 9 28 18
3. Pusztaszabolcs 8 5 1 2 25 7 18 16
4. Aba–Sárvíz 8 4 4 0 19 7 12 16
5.Mezõszilas 8 5 0 3 15 11 4 15
6. Seregélyes 8 4 2 2 19 12 7 14
7. Nagylók 8 4 2 2 18 15 3 14
8. Vajta 8 4 0 4 10 29 -19 12
9. Adony 8 3 3 2 16 14 2 12
10. Sárbogárd 8 3 2 3 12 13 -1 11
11. Sárszentmihály 8 3 1 4 13 22 -9 10
12. Kulcs 8 2 2 4 11 27 -16 8
13. Lajoskomárom 8 1 2 5 8 13 -5 5
14. Káloz 8 1 1 6 14 24 -10 4
15. Baracska 8 0 2 6 7 26 -19 2
16. Dég 8 0 0 8 6 33 -27 0

A Zöldharmónia
csoport eredményei

Szabadegyháza II.–Alap 3-3
Mezõkomárom–Mezõfalva II. 1-3
Nagykarácsony–Rácalmás 2-2
Sárszentágota–Cece 0-1
Perkáta–Nagyvenyim 3-3
Dpase–Kisapostag 3-0
Elõszállás–Zichyújfalu 1-0

A Zöldharmónia csoport állása

1. Cece 8 7 1 0 20 5 15 22
2. Dpase 7 6 0 1 20 7 13 18
3. Szabadegyháza II. 8 5 3 0 21 13 8 18
4. Alap 8 5 2 1 32 11 21 17
5. Nagykarácsony 7 5 1 1 19 14 5 16
6. Perkáta 8 4 1 3 17 20 -3 13
7. Sárszentágota 8 3 1 4 23 15 8 10
8. Mezõfalva II. 8 2 2 4 11 18 -7 8
9. Kisapostag 8 1 3 4 11 15 -4 6
10. Rácalmás 8 1 3 4 11 21 -10 6
11. Nagyvenyim 8 1 3 4 9 19 -10 6
12. Zichyújfalu 8 1 2 5 10 18 -8 5
13. Elõszállás 8 1 2 5 8 20 -12 5
14. Mezõkomárom 8 0 2 6 11 27 -16 2

Pályaválasztási kiállítás
A Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja ebben az esztendõben 13. al-
kalommal rendezi Székesfehérváron Pályakörkép 2012 elnevezéssel pályaválasztási
rendezvénysorozatát Székesfehérváron a Türr István Képzõ és Kutató Intézet Szé-
kesfehérvári Igazgatóságán (Székesfehérvár, Seregélyesi út 123.)

október 12-én (pénteken) 9 és 18 óra;
október 13-án (szombaton) 9 és 14 óra között.

A helyszínen a közép- és felsõfokú oktatási intézmények mellett munkáltatók is be-
mutatkoznak. 67 kiállító jelezte részvételi szándékát.
A rendezvényt szakmai és kulturális programok, valamint látványos bemutatók
kísérik.
A Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja szeretettel várja a pályavá-
lasztás elõtt álló fiatalokat, szülõket, pályamódosítást tervezõket.

Segítséget kér egy család
Az alábbi segítségkéréssel fordult egy szorult helyzetbe került család lapunkhoz:
„Pénteken Sárbogárdon az egyik áruházban ellopták feleségem pénztárcáját. Azonnal
hívtuk a rendõrséget, de a tolvaj szerencséjére be kellett fáradnunk a rendõrségre. Felvet-
ték a jegyzõkönyvet, kiállították az áldozatsegítõ-nyomtatványt, sõt, még a telefont is
elintézték, hogy hétfõn mehetünk Székesfehérvárra azonnali segítségért. A kárunk
160.000 Ft (annyi volt a pénztárcában) és a bankkártya. Egy fillérünk nem maradt.
Kölcsönkértünk, hogy eljussunk Székesfehérvárra. Négytagú családunk egy havi rezsire
plusz élelemre 68.600 Ft-ot kapott az áldozatsegítõtõl. Egy idõre ez is segítség, de ebbõl egy
hónapig nem élünk meg. Kilátástalan a helyzetünk…

Cserkuti György, Sárszentágota”
A család hálás szívvel fogadná, ha ki-ki lehetõsége szerint tüzelõvel, élelmiszerrel
vagy pénzadománnyal átsegítené õket e szorult helyzeten.
Amennyiben segíteni kívánnak a családnak, a szerkesztõség elérhetõségein jelezhetik
szándékukat.

Szerkesztõség
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A mai Tompa Mihály utca egykori képét idézzük fel az alábbi sorokkal,
a református templomtól indulva

Emlékezés az Úri utcára
Az út másik oldalán volt a kántorkert,
majd a templom keleti bejárata és utána az
iskolaudvar. Ott volt még az utcára nézõen
a szép kántorlakás, amely egykor – talán
még Somodi István lelkész idejében – a pa-
rókia volt. Ezért lakhatott a szemben lévõ
épületben a Sárospatakról Sárbogárdra
preceptornak jött Tompa Mihály, és ezért
került az emléktábla a mostani parókiára,
mert a szélsõ szoba lehetett Tompa Mihály
preceptornak, azaz másodtanítónak a szo-
bája. Megvan az iskolai anyakönyv, amely-
be maga Tompa Mihály írta be az általa
tanított gyerekeket. A nevét így írta alá:
Tompha Mihály.
Az utca keleti végén volt az ún. lakosház,
amelyben egykor a Balassa család béresei
laktak. Az én gyerekkoromban már nem
élt Balassa Sárbogárdon, csak leánysági
utódai. Az utca végén laktak Huszár Imre
bácsiék. A temetõben gyönyörû márvány-
obeliszk jelzi a Balassa család emlékét.
Huszár Imre bácsit és feleségét, aki Ba-
lassa leány volt, már édesapám temette el.
A Huszár-kúriánál fordult az utca, ez volt
az Úri utca. De mi a Tompa-emlékünne-
pély után a Templom utcától az Úri utcáig
végig Tompa Mihály utcának neveztük el.

A vásártérnél bokros, parkos, fás tercián
volt Erdélyiék háza, Szeleczkyek laktak
benne házasodás folytán. A harmincas
években feltûnt Szeleczky Zita kitûnõ szí-
nésznõ testvére, Olga lakott benne. Utána
Mészöly Áron bácsi nagy uradalmának is-
tállója és kocsiszínje következett. Amikor
Mészöly Áron eladta a sárbogárdi birtokot
és kúriáját – amelyet az egykori madocsai
lelkész özvegye vett meg, Mészöly Hermi-
na Minka néni, a mellette lévõ gazdasági
épületet pedig Komjáthy Károly, a késõbbi
gondnok –, én akkor sokat jártam ebben a
kúriában, mert Minka néni unokája, Szabó
Laci az osztálytársam volt, és miután én
zongorázni tanultam, õ pedig hegedülni,
sokszor jöttünk össze már tizenévesen is.
Csodálatos volt nekem ez a Mészöly-kúria.
Legalább tíz szoba volt benne. Parkjában
kis póniló húzta kocsin sokszor kocsikáz-
tam. Másod-unokatestvérem, Mészöly Pu-
bi három évvel volt idõsebb nálam, õ haj-
totta a kis pónilovat.
Áron bácsi tb. fõszolgabíró volt, feleségé-
nek Vantsay Irénnek unszolására eladta az
összes sárbogárdi birtokot, kúriát, gazda-
sági épületet és elment elõbb Nógrádba,
ahol több ezer holdas bérletet tartott, on-
nan pedig továbbment. Belebukott a gaz-
dálkodásba, és 1930 körül öngyilkos lett.
Hazahozatták Sárbogárdra, és édesapám
temette el. Áron bácsi gyermekei, Irén
(Ircsi), Klári (Klárisz), akik egy linzi neve-
lõintézetben tanultak, valamint Lóránt
(Puba) hazajöttek és Nagy Jancsi bácsiék
nagyszerû, tágas kúriájában laktak. Fánci
néni, édesanyám elsõ unokatestvére és
Áron bácsi is, akik az egykori sárbogárdi
lelkésznek, Urházy Lajosnak voltak az
unokái.
Ez a ház kastélyszerû kúria volt. Aligha-
nem ez volt Sárbogárd legnagyobb kúriája.
Itt nevelkedett Mészöly Géza is, a híres
festõ, aki Sárbogárdon született 1855-ben.
Nagy parkon át lehetett az épülethez men-
ni. Kétfelõl óriási fasövény szegélyezte az
utat, amely fel volt sóderozva. Középen
mintegy 40 négyzetméternyi fûthetõ ve-
randa volt. Belõle nyílott az óriási szalon,
amely legalább 48 négyzetméternyi lehe-
tett. Abból jobbra a Nagy Jancsi bácsi há-
lószobája, utána a hatszor nyolcas ebédlõ.
Ebbõl a közös hálószoba, onnan jobbra a

konyha felé Cili néni szobája. Ez már ki-
sebb volt, de legalább 24 négyzetméternyi.
Onnan a nagy konyha. A konyhából ki
lehetett menni az udvarra, ahol a nagyon
jó vizû kerekes kút mellett nagy pincelejá-
rat nyílott.
Megkerülve az épületet jobbra, majd balra
fordulva a gazdasági épületek voltak: 8-10
ló számára istálló, a borjaknak kifutók.
A veranda befelé esõ részén volt egy lak-
osztály, ezt nemigen használták már. Ott
volt Jancsi bácsi mûhelye, ahol még kitûnõ
parasztkocsit is tudott csinálni. Az épület
utca felé esõ részén egy nagy kamrahelyi-
ség volt a különféle lovas- és egyéb szerszá-
moknak; ennek a másik oldalán a kocsi,
meg egy másik hintó, amit hétköznap hasz-
náltak. Ezen az oldalon volt a kocsis lakása
is. Ebben az épületben legalább 12 szobá-
nak használt helyiség volt. A közlekedõfo-
lyosók 6-6 méter hosszúak és kb. 3 méter
szélesek voltak. Volt vízöblítéses vécé is,
ami abban az idõben különleges dolog
volt.
Nagy Jancsi bácsi adóhivatali tanácsos
volt, de ez csak a zsebpénze volt, mert több
száz hold földön gazdálkodott. Gyönyörû
lovai voltak. Jancsi bácsi a valamikori sár-
bogárdi fõszolgabírónak, gárdonyi Nagy
Kálmánnak volt a fia, sógora is fõszolgabí-
ró, õk is jóban voltak a Kenesseyékkel.
Kenessey Gyulának is pompás lovai vol-
tak. Lányait taníttatta lovagolni, versenyis-
tállót tartott fenn Alagon. Komolyan és
hasznosan lóversenyezett is. Amikor Jan-
csi bácsi a szokásos napi lovaglásokat tar-
totta, sokszor találkozott Kenessey Babá-
val és magyarázgatta neki a lovaglás szabá-
lyait.
Az Úri utcában volt egy Gött családnak is
egy kis kastélya. id. Gött Jenõ postames-
terként került Sárbogárdra, amikor behá-
zasodott a nemes Somogyi családba, akkor
felhagyott a postamesterséggel, és az örö-
költ 150 hold földön gazdálkodott. Sógorá-
nak, id. Somogyi Józsefnek is szép nagy ne-
mesi kúriája volt ebben az utcában.

Kis Boáz emlékezése Kenesei Kenessey
Gyulára és ifjúságom Sárbogárdjára 1994

Tudatjuk mindenkivel, akik ismerték és szerették,
hogy

idõsebb HEILAND JÁNOS
könyvkötõ

2012. október 12-én lenne 100 éves.

Emlékét örökké szívünkben õrizzük!

Heiland család

Mély fájdalommal értesítjük
mindazokat, akik ismerték és szerették,

hogy

TAKÁCS JÁNOSNÉ,
PANNI NÉNI,

vajtai lakos, 70 éves korában,
szeptember 24-én elhunyt.

Megköszönjük mindazoknak,
akik szombati temetésén részt vettek,

sírjára virágot, koszorút helyeztek,
gyászunkban osztoztak.

Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

ÁGOTA JÓZSEF
életének 83. évében,

hosszú betegség után elhunyt.

Temetése 2012. október 15-én,
15 órakor lesz a sárszentmiklósi

katolikus temetõben.

Gyászoló család
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VERSENYFELHÍVÁS
Illyés Gyula születésének 110. évfordulója alkalmából

a pálfai Szülõföldünk Nagyjai Emlékbizottság

2012. november 6-án (kedden) 9.00 órakor tartja XXII. alkalommal az

ILLYÉS GYULA SZAVALÓVERSENYT
általános és középiskolás tanulók kategóriájában.
Helyszín: Iskolamúzeum, Felsõrácegres.
Nevezési feltételek:
1. Mindkét kategóriában iskolánként 1-1 fõt lehet nevezni.
2. A versenyzõk egy Illyés Gyula-verssel és egy más költõ versével nevezhetnek.
3. Nevezési határidõ: 2012. október 19. (péntek).
A nevezéseket (a versenyzõ és az iskola neve, címe, a versek írója, címe) a Vak Bottyán ÁMK Általános
Iskola és Óvoda, 7042 Pálfa, Deák F. u. 16. címre kell elküldeni, illetve a 06 (75) 339 027-es telefon- és
faxszámon lehet leadni, valamint e-mailben: emlekbizottsagpalfa@gmail.com.
A pálfai Szülõföldünk Nagyjai Emlékbizottság XIII. alkalommal

RAJZPÁLYÁZATOT hirdet Illyés Gyula emlékének tiszteletére
általános (külön alsó és felsõ tagozat) és középiskolás tanulók kategóriájában.
Pályázni lehet: bármilyen technikával készített mûvekkel.
Téma: az iskola.
A beküldött munkák HÁTOLDALÁN szerepeljen: a pályázó neve, életkora, a mû címe, az iskola címe, a
felkészítõ tanár neve.
Beérkezési határidõ: 2012. október 19. (péntek).
A pályamunkákat kiállításra készen az alábbi címen várjuk: Vak Bottyán ÁMK Általános Iskola és
Óvoda, 7042 Pálfa, Deák F. u. 16.
A díjazottakat levélben értesítjük.
A kiállítás megnyitója és díjátadás: 2012. november 6-án (kedden) kb. 11 órakor (a szavalóverseny
szünetében) lesz az Iskolamúzeumban, Felsõrácegresen.
A kiállítás megtekinthetõ: 2012. november 6–30-áig.
A beérkezett pályázatokat nem õrizzük meg, és nem küldjük vissza.
A szavalóverseny megkezdése elõtt Felsõrácegresen az Illyés Gyula szülõháza helyén álló kopjafánál

MEGEMLÉKEZÉST ÉS KOSZORÚZÁST tartunk 9 órakor.
Zuhogó esõ esetén ez a program is Illyés Gyula elsõ iskolájánál/ban lesz.
A szavalóverseny szünetében szendvicsekkel, teával, kávéval vendégeljük meg a résztvevõket.

Németh Jolán, a Szülõföldünk Nagyjai Emlékbizottság elnöke
Telefon/fax: 06 (75) 339 147 és 06 (70) 621 4312

Szülõföldünk Nagyjai Emlékbizottság, 7042 Pálfa Alkotmány u. 5.,
e-mail: emlekbizottsagpalfa@gmail.com

A Sárszentmiklósi Katolikus Megújulásért Alapítvány
tisztelettel és szeretettel hívja Önt és hozzátartozóit az általa szervezett

SZENT ERZSÉBET-NAPI BÁLRA.
Ez a mulatság jótékonysági célokat szolgál.

Bevételét az óvodás és iskolás gyermekek étkeztetésének javítására
és az anyagiakban szegényebb sorsú családok megsegítésére fordítjuk.

A Szent Erzsébet-napi bál helyszíne és ideje:

a Sárszentmiklósi Általános Iskola aulája,
2012. november 17., 19 óra.

A bál elõtt fellép a SIHI (Sárszentmiklósi Ifjúsági Hittancsoport) egy kedves történettel, énekkel és mu-
zsikával.
A mûsor után finom, meleg vacsorát tálalunk fel, üdítõkkel és jó magyar borokkal.
A derûs, ugyanakkor szívmelengetõ nyitótánc bizonyára nagy meglepetést fog okozni.
A talpalávaló muzsikáról a cecei Szabó zenekar gondoskodik.
A bál idején büfé is mûködik.
Az est folyamán sok-sok tombolatárgyat sorsolunk ki.
A belépõjegy ára: 2.500 Ft (ez a vacsorát is tartalmazza), amely megvásárolható a Suzuki szalonban,
valamint Kazsoki Sándornétól és Varga Lászlótól, illetve segítõinktõl.

Kapcsolat és információ: Varga László hitoktató, telefon: 06 (30) 476 9930,
e-mail: katolikusalapitvany@gmail.com

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület
meghívja Önt

Mészöly Zsófia Éva
sárbogárdi gyökerû festõrestaurátor

mûveibõl összeállított kiállítására.

Megnyitó: 2012. október 12-én
(pénteken) 17.30 órakor

a mûvelõdési ház kiállítótermében.

Mindenkit szeretettel várunk!

Ó, azok a csodálatos állatok!

Könyvbemutató
a Zengõ Óvodában

A sárbogárdi Madarász József Városi
Könyvtár meghívására óvodánk vendége
volt 2012. október 8-án Telegdi Ágnes
írónõ.

Az írónõ gyönyörû természetfotóival
igyekszik megismertetni és megszerettetni
a gyerekekkel a természet és az állatok vi-
lágát. „Ó, azok a csodálatos állatok!” címû
könyvébõl kaptunk ízelítõt, és közben
megtudhattuk, hogy a szép fotók egy-egy
igaz történetet rejtenek szereplõikrõl. Be-
tekinthettünk a széncinegék, fehér gólyák,
mókusok, sünök, vidrák világába, és érde-
kes információkkal, vidám történetekkel
gazdagodtunk.
Az elõadás közben projektoros kivetítõ se-
gítségével csodálhattuk meg a szebbnél
szebb fotókat, melyek olyan pillanatokat
örökítenek meg az állatok szokásairól,
amelyekben a hétköznapokban csak kevés
embernek lehet része.
Az elõadás lezárásaként a gyerekek leraj-
zolták a számukra legkedvesebb történet
szereplõjét, és megköszöntük az írónõ lá-
togatását.
Telegdi Ágnes könyvei a Magyar Madárta-
ni és Természetvédelmi Egyesület ajánlá-
sával kerülnek kiadásra.

Kõrösi Erika óvodapedagógus
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SPANYOLORSZÁGI RECEPTEK
Almaboros csirke

Hozzávalók: fél kg csirke, 3 dl almabor, 1 újhagyma, egész bors, 2
tárkonylevél, 2 alma, 2 dl tejszín, só és bors, 2 kanál burgonyake-
ményítõ.
A csirkét megmossuk, feldaraboljuk és odatesszük fõzni az alma-
borban. Rászórjuk a felvágott újhagymát, néhány szem borsot és
a tárkonyt. Lefedve fél óráig pároljuk. Majd beledolgozzuk a fel-
szeletelt almákat, még 10 percig pároljuk. Kiemeljük a csirkeda-
rabokat és a megmaradt almacikkelyekkel díszítjük. A lábasban
maradt léhez keverjük a tejszínt, a burgonyakeményítõt, 2-3 per-
cig fõzzük, majd átpasszírozzuk, és ezt a mártást a csirkére
kanalazzuk.

Bab katalán módra
Hozzávalók: 250 g sonka, 150 g húsos szalonna, 1 kis hagyma, 1 dl
fehérbor, 2 gerezd fokhagyma, 1 dl olaj, 1 csokor menta, 8 szem
fekete bors, 1 kg bab.
A babot megtisztítjuk és egy fél napra vízben áztatjuk, majd lecsö-
pögtetjük.
A hagymát üvegesre pároljuk, majd hozzáadjuk a babot, a felvá-
gott szalonnát és a sonkát. Mentával és borssal fûszerezzük. Hoz-
zákeverünk 1 deci fehérbort. Hozzáadjuk az elõzõleg kevés ola-
jon megfuttatott fokhagymát és 10 perc alatt készre pároljuk.

Húsgombóc madridi módra
Hozzávalók: 3/4 kg borjúhús, 1/4 kg húsos szalonna, 2 kanál vá-
gott petrezselyem, 2 gerezd fokhagyma, 1 kanál zsemlemorzsa, 1
tojás, õrölt paprika. A szószhoz: 1 dl olaj, 1 vöröshagyma és 1 ge-
rezd fokhagyma, 1/2 kg érett paradicsom, 1 kanál liszt, 2 dl fehér-
bor, 5 dl húsleves, 1 babérlevél.
Ledaráljuk a húst és a szalonnát, ezután hozzádolgozzuk a zúzott
fokhagymát, a petrezselymet, a tojást és a zsemlemorzsát. Sóval
és paprikával ízesítjük, majd kis gombócokat gyúrunk belõle. 2-3
percig forró olajban megsütjük.
A felvágott vöröshagymát üvegesre pároljuk, majd hozzákever-
jük a zúzott fokhagymát, a lisztet, a bort, a felkockázott paradicso-
mot és a babérlevelet. 10 percig pároljuk, majd botmixerrel össze-
keverjük és végül a gombócokra öntjük, együtt pedig még 10
percig pároljuk.

Karfiol fokhagymás szósszal
Hozzávalók: 1 nagy karfiol, 2 gerezd fokhagyma, 1 csokor zeller, 1
szelet kenyér a héja nélkül, 2 kanál ecet, 100 ml olívaolaj, só, pap-
rika.
Megtisztítjuk a karfiolt, darabokra szedjük és sós vízben körülbe-
lül 10 perc alatt megpároljuk, aztán lecsöpögtetjük. Összedolgoz-
zuk a fokhagymát a zellerrel és petrezselyemmel. A kenyeret ece-
tes vízbe tesszük, majd leszûrjük, ezután pedig hozzáadjuk az
összemorzsolt fokhagymát. Az olajat folyamatos kevergetés mel-
lett adagoljuk, sóval és paprikával ízesítjük. A karfiolra ezt a
mártást öntjük. Pirospaprikával és petrezselyemmel dekoráljuk.

Körte kávékrémmel
Hozzávalók: 4 nagyobb körte, 100 g cukor, 1 citrom leve, 2 dl tej, 1
kanál Nescafé, 1 pohárka rum, 2 tojássárgája, 1 kis kanálnyi ku-
koricaliszt, víz.
A körtét meghámozzuk, felöntjük vízzel és fõzni kezdjük. 5 dkg
cukorral és egy citrom levével ízesítjük. A tejet hevíteni kezdjük a
visszamaradt cukorral és a Nescaféval, majd belekeverjük a tojás-
sárgáját és a rumot. A kukoricalisztet egy kis körtelével összedol-
gozzuk és a tejhez adjuk. Ha krémes állaga lesz, rakunk még bele
egy kis körtelevet. A puha körtéket felvágjuk és a krémmel
meglocsoljuk.

NAGYMAMA RECEPTJEI A BOMBÁK ÜRÜGYÉN
A gyerek egy utcai telefonról felhívja az iskolája telefonját, és azt
hazudja, hogy bombát helyezett el az épületben. Mi történik? A
riadt iskolatitkár szól a rendõrségnek, az meg elrendeli az iskola-
épület kiürítését. A diákságot kiterelik az udvarra, ott nevetgél-
nek mellettük a tanárok is, közben szakértõ férfiak gondosan át-
kutatják az épületet, és persze nem találnak semmit. A diáknép
visszafoglalja a tantermeket, mehet tovább a tanítás. Ez az ese-
ménysor jó példa arra, hogy néha a hülyék döntik el, mi történjen
az életben. A huszadik században ez globális ténnyé vált, gondol-
junk a világháborúkra.
Épp a második világháború kapcsán juthat az eszünkbe egy aktu-
ális jelenség. Észrevették, mennyi bombát találnak nálunk mosta-
nában anélkül, hogy keresnék? Hol a Duna, hol a Balaton iszapjá-
ból húznak elõ egy ilyen jókora vasdugót, de útépítés, csatornalé-
tesítés során is ki-kiemel az árokásó gép egy ilyen rémületkeltõ,
nagydarab rozsdás vasat.
Régi angol kastélyokban az õsök kísértetei lebegnek a szobákban,
nálunk ezek a bombák képviselik a múlt kísérteteit. A fiatalabbak
számára csak érdekes ásatási leletek, amelyek miatt néhány ház-
tömbbõl ideiglenesen ki kell költözniük a lakóknak. Nekünk, öre-
geknek gyermekkorunk komor szellemei, amelyek igencsak fel-
kavarják az emlékezet lerakódott rétegeit. Van az egészben vala-
mi kísérteties.
Most hallom, a rádió is bemondta, hogy a szülõfalumban is talál-
tak egy régi bombát. Nem hiszem, hogy büszkének kéne lennem
erre a kétes hírnévre, de felrajzottak bennem bizonyos komor em-
lékek.
1944 decembere. Talán a postára küldött bennünket az anyánk a
húgommal. Én kilencéves voltam, a testvérem három. Egy idõ óta
megszoktuk a távoli ágyúdörgést: közeledett a front. Mindent
meg lehet szokni. Egyszerre azonban mintha kettéhasadt volna
felettünk az égbolt, akkora dördülések reszkettették meg a leve-
gõt, hogy a dobhártyánk szinte beszakadt. Dermedten megáll-
tunk, a húgom sírni kezdett. Ott állt két kisgyerek ezen a háborús
földgolyón, amelyet õrült férfiak közveszélyessé tettek. Mit érthet
meg a világ mûködésébõl egy gyerek? Csak azt fogja fel, hogy va-
lami olyan történik, amilyennek nem volna szabad megtörténnie.
Úgy emlékszem, attól ijedtünk meg, hogy ettõl a zenebonától meg
fogunk halni.
Végül is nem tudtuk meg, hogy mitõl keletkeztek ezek a hang-té-
bolyok. Talán a közelben helyezett el valamelyik harcoló fél löve-
geket, s azok léptek mûködésbe? Vagy becsapódás történt azon a
tájékon?
Karácsony idején aztán oda is ért a front a falunkig. Beköltöztünk
a pincébe, mert mindenki azt állította, hogy így biztonságosabb.
Egy mai ember nem tudja, mi az, pincében élni. A szentestén én
egy mosóteknõben tértem nyugovóra. Karácsonyfáról, ajándék-
ról nem eshetett szó, örültünk, hogy élünk. Ezen az éjszakán érte
bombatalálat a házunkat. Az egész pince megrengett, elaludt a
petróleumlámpa.
Biztos vagyok abban, hogy nem ezt a bombát találták meg a mi-
nap, ugyanis ez szétrobbant, és szilánkokkal, üvegcseréppel, ro-
mokkal töltötte meg a szobánkat. Abban viszont nem vagyok biz-
tos, hogy a ma gyártott bombák nem rombolják le valamely em-
bertársunk családi fészkét.

(L. A.)

Pénteken átme-
netileg a napsü-
tésé lesz a fõ-
szerep, ezen a napokon valószínû a – klasszikus
értelemben vett – legjobb idõ a héten, ugyanis
szombaton egy sekély ciklon szólhat bele idõjárásunkba, melynek hatására
csapadékosra fordulhat az idõ, szombat reggeltõl vasárnap délutánig az or-
szág nagy részén jelentõs mennyiségû csapadék eshet. Vasárnap és hét-
fõn újra csendesebb idõ várható, keddtõl jöhetnek újabb, csapadékot is adó
felhõtömbök. A hajnali hõmérséklet a szombaton megérkezõ sok felhõzet
miatt a hétvégén emelkedik, megszûnnek az éjszakai fagyok, a nappali
csúcsérték általában 15-16 fok körüli alakul. Forrás: www.metnet.hu

IDÕJÁRÁS
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A híddá lett emelet
Napsütötte patakparton két szomszéd la-
kott. Fagyteleki Zápor Zoárd, egy hatal-
mas, cifra palotának is beillõ házban, vele
szemközt, a patak túloldalán Pintyõke
Pácel, szerény, földszintes hajlékában.
Fagyteleki egész nap csak vagyona gyara-
pításán fáradozott, nem érdekelte más,
csak a garasok, piculák kuporgatása. Pin-
tyõke Pácel dolga végeztével kiült a házikó
elé, fütyörészett, élvezte a napsütést, vi-
rágillatot, madarak énekét. Valamikor híd
kötötte össze a két partot, de Fagyteleki el-
bontatta, nehogy jókedvû szomszédja csak
úgy átsétálhasson az õ oldalára. Ám ez
nem zavarta Pintyõkét, ha már nem mehe-
tett át, kedvesen átintegetett, valahány-
szor meglátta Fagytelekit. Ez a vidám,
gondtalan élet annyira kihozta sodrából a
gazdag szomszédot, hogy elhatározta:
újabb emeletet ragaszt a házára.

– Majd eltakarom elõle a napot, aztán fü-
työrésszen, ha lesz kedve! – dörzsölgette
kezét, és vagyonát nem kímélve mesterem-
berekért szalajtott, építõanyagot horda-
tott, és nemsokára elkészült az emelet,
mely a napot volt hivatva eltakarni.

Pintyõke portájára ezentúl nem sütött a
nap, de ez õt nem zavarta: galambokat kez-
dett nevelgetni, abban lelte örömét, ha rö-
pülni látta õket, vagy a galambdúcban tur-
békolva üldögélni.

– Majd adok én neki jókedvet, turbékolást
– fortyogott Fagyteleki, és direkt sólymo-
kat vásárolt, hogy azok levadásszák a szelíd
galambokat. Egy hétig nem is evett mást,
csak galambbecsináltat.
Pintyõke kedvét azonban nem lehetett el-
venni. Újabbnál újabb borzalmakat eszelt
ki, hogy Fagytelekit felmérgesítse. Virág-
ágyakat létesített, vidám dalokat énekelt,
közben gitárjával kísérte énekét, vásznat,
ecseteket, festékeket vásárolt, és lepingál-
ta a szemközti hegyeket. Mindez nagyon
elkedvetlenítette Fagytelekit.
– Látom már, ez a mihaszna addig nem
nyugszik, míg egy szép napon meg nem üt a
guta!
Ennek a szép napnak az eljövetele helyett
maga a jókedvû Pintyõke Pácel jött el hoz-
zá, óriási kerülõvel, a szomszédos falu híd-
ján keresztül, hóna alatt szorongatva az el-
készült festményt. Fagyteleki nem tudta
mire vélni a látogatást. A lehetõ leghide-
gebben fogadta szomszédját, hellyel sem
kínálta, viszont úgy morgott rá, akár egy
felingerelt kutya.
– Azért bontattam el a hidat, nehogy átjöjj
az én oldalamra! Semmi keresnivalód itt!
Pintyõke gondosan az egyik székhez tá-
masztotta a festményt.
– Gondoltam, neked adom. Mégiscsak az
egyetlen szomszédom vagy, és jó dolog, ha

az embernek van szomszédja. Nincs egye-
dül a világban. Nézd, az öt ujjam öt felé
mutat, de csak akkor jók valamire, ha
összefognak, összezárulnak.

Fagytelekit szíven ütötték Pintyõke szavai.

– Hiszen elbontattam a hidat, elvettem
elõled a napot, megettem a galambjaidat!
Mindezek ellenére még te ajándékozol
meg engem?

– Megajándékozlak, mert hiszem, hogy a
szíved mélyén becsületes, jó ember vagy –
válaszolt Pintyõke, és hazasétált a patak
túloldalára.

Fagyteleki egész nap, egész éjjel fel-alá jár-
kált, gondolataiba mélyedve. Másnap
mesterembereket hívatott, lebontatta az
új emeletet, eladta a sólymokat, helyettük
galambokat vásárolt. Majd új hidat építte-
tett a lebontott emelet anyagából, és elsõ-
ként õ ment át rajta, galambokkal teli ka-
litkákat cipelve. Odaadta Pintyõkének, és
szó nélkül indult volna vissza, de Pintyõke
elébe állt.

– Miért tetted mindezt? – kérdezte Fagyte-
lekit.

– Mert…mert én…mert én bocsánatot ké-
rek. Nem akarok egymagamban lenni,
nem akarok úgy élni, hogy mindig másfelé,
mindig rossz felé mutassak.

– Hiszen már nem is élsz úgy – mondta Pin-
tyõke, és szabadon engedte a galambokat.

Boros János Tamás

Rajzverseny a Zengõben
Az állatok világnapja alkalmából óvodánkban rajzversenyt hirdettünk meg „Kedvenc ál-
latom” címmel, ahová különbözõ technikákkal készült alkotásokat fogadtunk. A gyer-
mekek munkáiból kiállítást készítettünk az óvoda aulájában, ahol a gyermekek büszkén
mutatták meg egymásnak munkáikat.

A versenyt elismerés zárta, ahol minden résztvevõ egy emléklapot és színesceruza-kész-
letet kapott. Az elsõ három helyezettet ajándékkal jutalmaztuk.
I. helyezett: Pintér Csenge, II. helyezett: Pálinkás Adrienn, III. helyezett: Szalai Balázs.
Gratulálunk ügyes kezû gyermekeinknek!
Ezúton szeretnénk megköszönni a sárbogárdi Díszállat Kereskedés támogatását!

Palotás Beáta óvodapedagógus

Köszönet
A Zengõ Óvoda Bóbita csoportja kö-
szönetét fejezi ki a sárbogárdi Arany-
völgy Vadásztársaságnak, hogy az álla-
tok világnapja alkalmából a gyerekek
megismerkedhettek a fácánok élet-
módjával és a határban élõ üregi nyulak
élõhelyével.
Örömmel fogadtuk, hogy az egész dél-
elõtti túra után vendégül láttak bennün-
ket. A vadászház udvarán jóízûen fo-
gyasztottuk el a bográcsban fõtt egytál-
ételt.
Felejthetetlen élményben volt részünk,
melyet köszönünk a vadásztársaság ve-
zetõségének és Szegedi József vadõr-
nek.

A Bóbita csoport
gyermekei és óvodapedagógusai

Minden nap
8 órányi mûsor

Sárbogárd és környéke
eseményeirõl
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Október 13., SZOMBAT
MTV: 5.30 Hajnali gondolatok 5.35 Az Este 6.05 Magyar gazda 6.40 Forma-1
8.30 Híradó 9.00 Mozdulj! 9.30 Pecatúra 10.00 Noé barátai 10.30 Aranymetszés
11.25 Kortárs 12.00 Hírek 12.05 Mirõl van szó? 12.35 Zöld Tea 13.05 Tetõtõl tal-
pig 13.35 Tradíció és modernitás – Dél-Korea 14.35 Erzsébet-tábor 15.05 Vissza-
térés a Kincses-szigetre 16.40 Doc Martin 17.30 Gasztroangyal 18.30 Szeren-
cseszombat 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Elsõ a szerelem 22.00 Szere-
tettel Hollywoodból 22.30 A nagy fehérség 0.15 MR2 Akusztik a Müpából 1.30
Wallander
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Lego Ninjago 10.30
Asztroshow 11.25 XX. század – A legendák velünk élnek 11.55 Házon kívül 12.25
Autómánia 12.55 Steven Seagal – Az igazságosztó 13.30 Kung-fu 14.35 Sül-
ve-fõve 16.25 Annapolis – Ahol a hõsök születnek 18.30 Híradó 19.00 Fókusz
Plusz 19.30 X-Faktor 22.45 A kelet zsoldosa 0.35 Fido – Hasznos a zombi a
háznál 2.20 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2 Matiné 10.00 Ezo.tv 10.30 Babavilág 11.00
9 hónap 11.30 Tûsarok 12.00 Tequila és Bonetti legújabb kalandjai 13.00 Duval
és Moretti 14.00 Autóguru 14.30 Sheena, a dzsungel királynõje 15.30 Bûbájos
boszorkák 16.30 Áldott jó nyomozó 17.30 Irigy Hónaljmirigy show 18.30 Tények
19.00 Aktív Extra 19.35 Jackie Chan: Az elveszett zsaru 21.35 A szellemlovas
23.35 Luxusdoki 0.35 A médium 1.35 Ezo.tv 2.35 Kalandjárat 3.00 Teleshop 3.30
Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05
Horizont 9.30 Korkóstoló – Gasztromagazin 10.00 Szombat délelõtt 12.00 Króni-
ka 12.22 Történet hangszerelve 13.05 Rádiókabaré 14.05 Világóra 14.35 G7 –
Gazdasági magazin 15.05 Idõt kérek 16.00 Szombat délután 17.05 Jelenlét
17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.05 Az én muzsikám – Portré népzenével 18.30
Regényes történelem 19.07 Sportvilág 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.05 Sportvilág 20.30 Esti séta 20.53 Vers napról napra 21.04 Rádiószínház
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek, kenó 23.05 Mentés
másként – Mûvészeti figyelõ 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Október 14., VASÁRNAP
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Magyar gazda 5.55 Esély 6.25 Boxutca 7.00
Híradó 7.30 Forma-1 10.25 Katolikus krónika 11.05 Ortodox ifjúsági mûsor 11.10
A sokszínû vallás 11.25 Református magazin 11.50 Református ifjúsági mûsor
12.00 Hírek 12.05 Múlt-kor 12.35 Angi jelenti 13.05 Zegzugos történetek 13.35
Világ+Kép 14.05 TS – Sport7 14.40 Erzsébet-tábor 15.10 Úti célok – Bukarest
15.25 Nagytalp 17.00 Jackie Chan: Ikerhatás 2. 18.50 A lényeg 19.30 Híradó
20.00 Sporthírek 20.15 Magyarország, szeretlek! 21.30 Egyszer volt, hol nem
volt 22.15 Ismerõs játékok 23.55 MüpArt Classic – Csajkovszkij-maraton
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.40 Teleshop
11.35 Törzsutas 12.15 Tuti gimi 13.15 Gossip Girl – A pletykafészek 14.20 112 –
Életmentõk 15.35 True Calling – Az õrangyal 16.35 Bújj, bújj, Szõke! 18.30 Hír-
adó 19.00 Cobra 11 20.00 Bolondok aranya 22.20 Az utolsó bevetés 0.20 Portré
0.55 Holdfényév
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Zöld világ 6.45 TV2 Matiné 10.00 Egészség-
mánia 10.30 Ezo.tv 11.00 Kalandjárat 11.30 Borkultusz 12.00 Stahl konyhája
12.30 Én is szép vagyok 13.00 Több mint testõr 13.30 A kiválasztott – Az ameri-
kai látnok 14.30 Monk – Flúgos nyomozó 15.30 Bûbájos boszorkák 16.30 Jackie
Chan: Az elveszett zsaru 18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 Norbit 22.00 Frizbi
Hajdú Péterrel 23.00 Szellemekkel suttogó 0.00 Összeesküvés 1.00 Ezo.tv 2.00
Napló 2.50 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasár-
napi újság 8.00 Formabontó vasárnap délelõtt 10.04 Ortodox liturgia közv. 11.05
Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 30 perc alatt a Föld körül 13.05 Népzene 14.05
Szonda 14.35 Oxigén 15.05 Hangalbum 15.30 A Metró Klubtól a szigetig 16.05
Európai idõ 16.30 Vasárnap délután 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvi-
lág 18.05 Sportvilág 18.30 Irodalmi újság 19.07 Sportvilág 19.30 Gyereksáv
19.40 Zene 19.50 Mese 20.05 Határok nélkül – A kultúráról 20.30 Esti séta 20.53
Vers napról napra 21.05 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sporthírek 22.30 Esti
séta 23.00 Hírek, kenó 23.05 Válogatás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából
0.10 Éjszaka

Október 15., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 A lényeg 5.55 Ma reggel 8.15 India – Álmok
útján 9.00 Magyarország, szeretlek! 10.15 Család-barát 11.30 Napirend elõtt
12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Roma magazin 12.55 Domovina 13.30 Ma-
gyar lakta vidékek krónikája 14.25 Édes élet olasz módra 15.15 A korona herce-
ge 16.25 MM 17.30 Jövõ-idõben 17.40 Heartland 18.30 Maradj talpon! 19.30
Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Hacktion újratöltve 21.10 Kékfény 22.10 Az Este
22.45 Átok 23.15 Kortárs 23.45 Aranymetszés 0.45 Maradj talpon! 1.40 MM
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.05 Reflektor
8.15 Reggeli – Csak csajok 9.00 Mindörökké szerelem 10.05 Top Shop 11.45
Asztroshow 12.50 Az éden titkai 14.00 Fókusz 14.40 Pasik 15.10 Bûnös szere-
lem 16.15 Marichuy – A szerelem diadala 16.45 Riválisok 17.25 A gyanú árnyé-
kában 18.30 Híradó 19.10 1 perc és nyersz! 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt
21.25 Dr. Csont 22.30 Hazudj, ha tudsz! 23.30 Pokerstars.net – Big Game 0.30
Reflektor 0.45 Ments meg!

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Aktív Extra 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.45 Stahl konyhá-
ja 9.55 Babapercek 10.05 Teleshop 11.10 Ezo.tv 12.15 Kis nagy színész 14.00
Tények 15.00 Marina 15.30 Walker, a texasi kopó 16.30 Hal a tortán 17.25
Update Konyha 17.30 Hawaii Five-0 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.05
Jóban-Rosszban 21.20 NCIS 23.20 Bostoni halottkémek 0.20 Tények 0.55
Ezo.tv 1.55 NCIS 3.35 Aktív Extra 4.00 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A görög katolikus egyház félórá-
ja 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Rocktörténet
15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika 18.00 Ütközõ
18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv
19.40 Zene 19.50 Mese 20.06 Aranyalap 20.51 Vers napról napra 21.04 Kultúr-
kör 21.30 Rádiószínház 21.47 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap
történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Kabaréklub 0.10 Éjszaka

Október 16., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 8.15 India – Álmok
útján 9.05 Hacktion újratöltve 10.00 Mozdulj! 10.30 Család-barát 12.00 Híradó
12.15 Sporthírek 12.25 Srpski ekran 12.55 Unser Bildschirm 13.30 Nagy meste-
rek 14.20 Édes élet olasz módra 15.10 A korona hercege 16.20 MM 17.40
Heartland 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Magyaror-
szág–Törökország vb-selejtezõ labdarúgó-mérkõzés 22.35 Az Este 23.10
Borgiák 0.05 A rejtélyes XX. század 0.35 Maradj talpon! 1.30 MM
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.05 Reflektor
8.15 Reggeli – Csak csajok 9.00 Mindörökké szerelem 10.05 Top Shop 11.45
Asztroshow 12.50 Az éden titkai 14.00 Fókusz 14.40 Pasik 15.10 Bûnös szere-
lem 16.15 Marichuy – A szerelem diadala 16.45 Riválisok 17.25 A gyanú árnyé-
kában 18.30 Híradó 19.10 1 perc és nyersz! 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt
21.25 Castle 22.30 Döglött akták 23.35 XXI. század – A legendák velünk élnek
0.05 Reflektor 0.25 Ments meg!
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 TotalCar 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhája
9.40 Babapercek 9.45 Teleshop 10.50 Ezo.tv 11.55 A csendestárs 14.00 Tények
15.00 Marina 15.30 Walker, a texasi kopó 16.30 Hal a tortán 17.25 Update kony-
ha 17.30 Hawaii Five-0 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.05 Jóban-Rosszban 21.20
G. I. Joe: A kobra árnyéka 23.35 Aktív 0.05 Tények 0.40 Ezo.tv 1.40 Arccal a föld-
nek 3.05 TotalCar 3.30 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórá-
ja 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Kabarématiné
15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 18.00 Ütközõ
18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv
19.40 Zene 19.50 Mese 20.06 Aranyalap 20.51 Vers napról napra 21.04 Kultúr-
kör 21.30 Magyarország–Törökország labdarúgó vb-selejtezõ mérkõzés közv.
22.30 Krónika 22.50 Sportvilág 23.00 Hírek, kenó 23.05 Arcvonások 23.35
Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Október 17., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 8.15 India – Álmok
útján 9.05 Poén péntek 10.00 Zöld Tea 10.30 Család-barát 11.30 Átjáró 12.00
Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Hrvatska krónika 12.55 Ecranul nostru 13.30
Nagy mesterek 14.25 Édes élet olasz módra 15.15 A korona hercege 16.25 MM
17.30 Jövõ-idõben 17.40 Heartland 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00
Sporthírek 20.15 Bosszú 21.00 Bábel 22.00 Az Este 22.35 Mirõl van szó? 23.05
Múlt-kor 23.35 Történetek a nagyvilágból 0.05 Maradj talpon 1.00 MM
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.05 Reflektor
8.15 Reggeli – Csak csajok 9.00 Mindörökké szerelem 10.05 Top Shop 11.45
Asztroshow 12.50 Az éden titkai 14.00 Fókusz 14.40 Pasik 15.10 Bûnös szere-
lem 16.15 Marichuy – A szerelem diadala 16.45 Riválisok 17.25 A gyanú árnyé-
kában 18.30 Híradó 19.10 1 perc és nyersz! 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt
21.25 Dallas 22.30 Házon kívül 23.05 Reflektor 23.20 Így készült: Magic Boys
23.50 Az igazság fogságában
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.30 Stahl konyhá-
ja 9.35 Babapercek 9.40 Teleshop 11.45 Ezo.tv 11.50 Az élet iskolája 14.00 Té-
nyek 15.00 Marina 15.30 Walker, a texasi kopó 16.30 Hal a tortán 17.25 Update
Konyha 17.30 Hawaii Five-0 18.30 Tények 19.35 Aktív 19.50 Skandinávlot-
tó-sorsolás 20.05 Jóban-Rosszban 21.20 Doktor House 22.20 Született felesé-
gek 23.20 Én is szép vagyok 23.50 Tények 0.25 Ezo.tv 1.25 Doktor House 2.15
Született feleségek 3.05 Babavilág 3.30 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 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 15.10 Prémium Hangalbum
15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 18.00 Ütközõ
18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv
19.40 Zene 19.50 Mese 20.06 Aranyalap 20.51 Vers napról napra 21.05 Kultúr-
kör 21.30 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei
23.00 Hírek, kenó 23.05 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb

médiafigyelõje, az

»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.

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

http://www.observer.hu

Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖ-
KÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREG-
RESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O
05-ös csatornán, a 93 Mhz-es frekvencián, valamint az LRT-
COM hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frek-
vencián.
Október 12., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Csilléry Lajos temetése
(30p), Konfirmandus-találkozó Cecén (80p) 13.00 és 18.00 Lap-
szemle 19.00 Testületi ülés 23.00 és 0.00 Lapszemle
Október 13., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Megyei II. oszt. fut-
ball (90p) 13.00 Lapszemle 14.00 Testületi ülés 18.00 Lapszemle
19.00 Erdélyi turné 1-2. (ism. 60p), Az utolsó szó jogán – Portré
dr. Béres Józsefrõl II. rész (126p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Október 14., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 Testületi ülés 13.00 Heti
híradó 14.00 Erdélyi turné 1-2. (ism. 60p), Az utolsó szó jogán –
Portré dr. Béres Józsefrõl II. rész (126p) 18.00 Heti híradó 19.00
Nagyváradi kórusok Cecén (70p), Moys Gábor: Újmise (ism.)
23.00 és 0.00 Heti híradó
Október 15., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Nagyváradi kórusok Cecén
(70p), Moys Gábor: Újmise (ism.) 13.00 és 18.00 Heti híradó
19.00 Szüreti felvonulás Sáregresen (~25p), A zene világnapja a
Huszics Vendel Kórussal (~120p), Az utolsó szó után (35p) 23.00
és 0.00 Heti híradó
Október 16., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Megyei II. oszt. fut-
ball (90p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Testületi ülés 23.00 és
0.00 Heti híradó
Október 17., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Szüreti felvonulás
Sáregresen (~25p), A zene világnapja a Huszics Vendel Kórussal
(~120p), Az utolsó szó után (35p) 13.00 Heti híradó 18.00 Lap-
szemle élõben 19.00 Sport: Megyei I. oszt. futball (90p) 23.00 és
0.00 Lapszemle
Október 18., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Megyei I. oszt. futball
(90p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Nagyváradi kórusok Cecén
(70p), Moys Gábor: Újmise (ism.) 23.00 és 0.00 Lapszemle

***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lap-
szemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorvál-
tozásról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûso-
roknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltozta-
tás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Hírházban (Bogárd és Vi-
déke szerkesztõsége). Ha gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a
szolgáltatókat: TARR Kft. – 06 (40) 416 000, LRT-COM Kft. – 06
(40) 811 911.

Október 18., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 8.15 India – Álmok
útján 9.05 Gasztroangyal 10.00 A mi erdõnk 10.30 Család-barát 11.40 Útravaló
12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Rondó 12.55 Kvartett 13.30 Nagy mesterek
14.20 Édes élet olasz módra 15.10 A korona hercege 16.20 MM 17.25 Szeren-
csehíradó 17.40 Heartland 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek
20.15 DTK 21.30 Munkaügyek – Irreality Show 22.00 Az Este 22.35 Négy szel-
lem 23.35 Angi jelenti 0.05 Maradj talpon! 1.00 MM

RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.05 Reflektor
8.15 Reggeli – Csak csajok 9.00 Mindörökké szerelem 10.05 Top Shop 11.45
Asztroshow 12.50 Az éden titkai 14.00 Fókusz 14.40 Pasik 15.10 Bûnös szere-
lem 16.15 Marichuy – A szerelem diadala 16.45 Riválisok 17.25 A gyanú árnyé-
kában 18.30 Híradó 19.10 1 perc és nyersz! 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt
21.30 A szállító 23.20 Brandmánia 23.55 Totál szívás 1.00 Reflektor 1.15
Infómánia

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.30 Stahl
konyhája 9.40 Babapercek 9.50 Teleshop 10.55 Ezo.tv 12.00 Rex felügyelõ
14.00 Tények 15.00 Marina 15.30 Walker, a texasi kopó 16.30 Hal a tortán 17.25
Update konyha 17.30 Hawaii Five-0 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.05
Jóban-Rosszban 21.20 Utódomra ütök 23.20 Aktív 23.50 Tények 0.25 Ezo.tv
1.25 Utódomra ütök 3.00 Segíts magadon! 3.25 Magyar versek

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórá-
ja 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Rádiókabaré
15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 16.45 Trend-idõk 17.30 Krónika 18.00 Ütközõ
18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv
19.40 Zene 19.50 Mese 20.06 Aranyalap 21.51 Vers napról napra 21.05 Kultúr-
kör 21.30 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei
23.00 Hírek, kenó 23.05 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Október 19., PÉNTEK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 8.15 India – Álmok
útján 9.05 DTK 10.15 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Roma
kultúra 12.55 Esély 13.30 Négy szellem 14.25 Édes élet olasz módra 15.15 A ko-
rona hercege 16.25 MM 17.30 Jövõ-idõben 17.40 Heartland 18.30 Maradj tal-
pon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Poén péntek 21.10 Mindenbõl egy van
22.10 Az Este 22.45 Egressy Zoltán: Portugál 1.05 Maradj talpon! 2.00 MM

RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.05 Reflektor
8.15 Reggeli – Csak csajok 9.00 Mindörökké szerelem 10.05 Top Shop 11.45
Asztroshow 12.50 Az éden titkai 14.00 Fókusz 14.40 Pasik 15.10 Bûnös szere-
lem 16.15 Marichuy – A szerelem diadala 16.45 Riválisok 17.25 A gyanú árnyé-
kában 18.30 Híradó 19.10 1 perc és nyersz! 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt
21.25 CSI: A helyszínelõk 22.30 Gyilkos elmék 23.35 Odaát 0.35 Reflektor 0.50
Törzsutas 1.30 Terminátor – Sarah Connor krónikái 2.25 Autómánia

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra Pódium 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.30 Stahl
konyhája 9.40 Babapercek 9.50 Teleshop 10.55 Ezo.tv 12.00 Rex felügyelõ
14.00 Tények 15.00 Marina 15.30 Walker, a texasi kopó 16.30 Hal a tortán 17.25
Update Konyha 17.30 Hawaii Five-0 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.05
Jóban-Rosszban 20.30 The Voice – Magyarország hangja 22.05 Haláli zsaruk
23.15 Grimm 0.15 Tények 0.50 Ezo.tv 1.50 Alexandra pódium 2.15 Magyar
versek

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A zsidó vallási felekezet félórája
14.05 Alma és fája 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Hely 15.30 Közel-
rõl 16.40 Hangtár 17.06 Trend-Idõk 17.30 Krónika 18.00 Ütközõ 19.07 Sportvilág
19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.06 Arany-
alap 20.51 Vers napról napra 21.04 Kultúrkör 21.30 Rádiószínház 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Arcvonások
23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

MÛSORA

P O L G Á R Õ R V O N A L
Lakossági bejelentések és segítségkérések a

polgárõrségtõl éjjel-nappal a következõ telefonszámon:
06 (30) 6210 651,   e-mail: polgarorseg@indamail.hu
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FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512

HOMLOKZATI HÕSZIGETELÕ-RENDSZER
terranova vakolattal, komplett 5 cm-es
1398 Ft/m2-tõl, 7 cm-es 1699 Ft/m2-tõl,

10 cm-es 1999 Ft/m2-tõl.
Garanciával, ingyenes szállítás és

állvány. 06 74 675 530

Egyszemélyes, ágynemûtartós HEVERÕ
5000 Ft-ért ELADÓ. 06 20 405 7366

Árpád-lakótelepi elsõ emeleti LAKÁS,
igényesnek KIADÓ. 06 70 315 3621

LÁMPAPOLÍROZÁS UV-VÉDELEMMEL!
06 70 522 2228

BÕRGYÓGYÁSZATI MAGÁNRENDELÉS
VAJTÁN. Kedden 15 órától 19 óráig.

Elõjegyzés: 06 30 997 6140

GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása,
karbantartása. 06 30 440 5790

PÁLFÁN, háromszobás, összkomfortos
CSALÁDI HÁZ, garázzsal eladó.

06 20 993 0244

Sárbogárdon, fõúton, téglaépítésû
LAKÁS eladó. 06 70 458 6430

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

Kazánok 98.000 Ft-tól. Gyári garanciával. 06 (20) 947
5970 (4507712)

Lambéria 998 Ft/m2-tõl, hajópadló 1499 Ft/m2-tõl, te-
tõcserép 1299 Ft/m2-tõl 06 (74) 675 530 (4507712)

Sárszentmiklóson szántóföldet bérelnék. 06 (20) 340
5976 (4507793)

Városközponti háromszobás, elsõ emeleti lakás áron
alul sürgõsen eladó. Érdeklõdni: 06 (30) 9941 332, 06
(20) 419 4940 (4507369)

Hat szeretõ kiscica gazdákat keres. 06 (30) 769 4241
Felszolgálót felveszünk. Telefon: 06 (30) 5600 259
(4507422)

Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826
Svéd masszázs tanfolyam indul 20 % kedvezménnyel.
06 (20) 4374 869 (4507381)

Töbörzsökön ház eladó. Irányár: 6,5 millió Ft. Telefon:
06 (20) 414 6409 (1372177)

Kislókon családi ház sürgõsen eladó. 06 (30) 484
0049, 06 (30) 4949692 (1372175)

Sárbogárdon családi ház eladó 06 (20) 982 4819
(1372169)

Állás! Sárbogárdi, B-, C-kategóriás jogosítvánnyal
rendelkezõ munkatársakat keresek, autóról történõ ér-
tékesítési feladat ellátására, továbbá segédmunkások
jelentkezését is várjuk. 06 (30) 382 4133
Sárbogárd központjában, a Rózsa utcában, négylaká-
sos társasházban 73 négyzetméteres emeleti lakás,
240 négyzetméteres kiskerttel (szõlõlugas+diófa),
6,5 millió irányáron eladó. 06 (30) 483 7886
Gyerekeknek hastáncoktatás indul a sárbogárdi mû-
velõdési házban október 5-étõl péntekenként 18 órá-
tól, utána BellyFit hölgyeknek 19 órától. Kovácsné Ildi-
kó: 06 (20) 523 5941 (4507437)

Cser, akác, tûzifa eladó! Cser hasított: 1950 Ft/q,
akác kugli 2280 Ft, akác hasított: 2380 Ft, vegyes tûzi-
fa kugli: 2050 Ft, vegyes tûzifa hasított: 2150 Ft. Ház-
hoz szállítással! Telefon: 06 (20) 406 9267 (4507500)

Héjas diót vennék. 06 (30) 855 9694 (4507499)

Lakást vásárolnék Sárbogárdon (kivéve Árpád-lakó-
telep) parasztház beszámítással, melynek ára 2 millió
Ft. 06 (30) 449 4909 (1372044)

Rántani való csirke kapható, tisztítva elõjegyeztethe-
tõ. Tinódi u. 52. 06 (30) 384 2294 (4507391)

Ültetésre fenyõk eladók. 06 (30) 548 4424 (1372150)

Eladó! Használt rekamiék, fotelok, hûtõszekrények,
fémkeresõ. Telefon: 06 (20) 4110 417 (1372146)

Árpád-lakótelepen harmadik emeleti, erkélyes lakás
eladó. 06 (20) 524 7455 (4507446)

Hatfiókos fagyasztó eladó. 06 (30) 830 7095
Elveszett a Damjanich utcában, október 8-án 2 vö-
rös-fekete színû tacskó kutya. Aki látta, értesítsen a
következõ telefonszámon: 06 (30) 951 1662
Fiatal vörös jércék, saját nevelésûek, eladók 1100
Ft/darabáron. Sárszentmiklós, Vörösmarty u., 06 (30)
685 3772.

ELADÓ a képen látható

VADONATÚJ
TÉVÉÁLLVÁNY.

Méretei: mélység 55 cm, magasság
(lábbal) 55 cm, szélesség 138 cm.

Ár: 27.000 Ft

Érd.: 06 (30) 34 83 320.

SZÜRETI MULATSÁG
Október 13-án, szombaton, 14 órától

SZÜRETI FELVONULÁST TARTUNK

Pusztaegresen a Rákóczi útról indulva.

A bál 20 órakor nyitótánccal veszi kezdetét
a mûvelõdési házban.

Belépõ:1.000 Ft.

Muzsikál: Takács Gábor és zenekara.

Az est folyamán tombola!

Mindenkit sok szeretettel várunk!

Szervezõk

H A R G I T A I N A G Y M A M AH A R G I T A I N A G Y M A M A
S Z A K Á C S K Ö N Y V E IS Z A K Á C S K Ö N Y V E I

kaphatók a Bogárd és Vidéke Lapkiadóban éskaphatók a Bogárd és Vidéke Lapkiadóban és
az újságot árusító boltokban!az újságot árusító boltokban!

Kis szakácskönyv: 1.500 FtKis szakácskönyv: 1.500 Ft

Nagy szakácskönyv: 2.500 FtNagy szakácskönyv: 2.500 Ft
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Közösségi szolgálat
a katasztrófavédelemnél

Szeptember elsejével hatályba lépett a nemzeti köznevelésrõl szó-
ló törvény nevelési–oktatási intézmények mûködésérõl és a köz-
nevelési intézmények névhasználatáról szóló miniszteri rendelet,
amelynek egyik újdonsága, hogy azoknak a középiskolásoknak,
akik 2016. január 1-je után érettségiznek, ötvenórányi közösségi
szolgálatot kell teljesíteniük. A diákoknak erre a katasztrófavéde-
lemnél is lehetõségük lesz.
Közösségi szolgálatnak az a munka számít, amelynek során a diák a
saját helyi közössége javát szolgáló, anyagi érdektõl független te-
vékenységet folytat szervezett keretek között. Ilyennek számít a
katasztrófavédelmi, egészségügyi, szociális és jótékonysági, okta-
tási, kulturális és közösségi, környezet- és természetvédelemi,
óvodáskorú, sajátos nevelési igényû gyermekekkel, tanulókkal, az
idõs emberekkel közös sport- és szabadidõs területen folytatható
tevékenység.

A katasztrófavédelem ki-
emelt célja a gyermekek és
fiatalok katasztrófavédelmi
felkészítése, amelynek ér-
dekében országszerte lehe-
tõséget biztosít a középis-
kolás diákok számára, hogy
közösségi szolgálati kötele-
zettségüket a katasztrófa-
védelem szerveinél teljesít-
sék, így a Fejér megyei
igazgatóságon, kirendelt-
ségeken valamint a tûzol-
tó-parancsnokságokon is.
Ennek során megismerhe-
tik a szervezet feladatrend-
szerét, kialakul bennük a
biztonság, a katasztrófák
megelõzése és a katasztró-
fák elleni védekezés mellet-

ti elkötelezettség és felelõsségérzet, és késõbbi életük folyamán
nagy valószínûséggel többet tesznek majd saját és környezetük
biztonságáért.

Mindezt a katasztrófavédelem úgy kívánja elérni, hogy a közösségi
szolgálatra hozzá jelentkezõ fiatalokat bevonja a szervezet minden-
napi tevékenységébe, részt vehetnek a szervezet napi mûködésé-
ben, így maguk is átélhetik, miben áll a katasztrófák elleni védeke-
zés. Közremûködhetnek a megelõzési, felkészülési feladatokban,
például iskolai tûzriadók megszervezésében, felvilágosító tevé-
kenységben, de a tanulók kiterjedt káresemények során részt ve-
hetnek a beavatkozások háttértámogatásában is.

A katasztrófavédelmi közösségi szolgálat keretében a diákok be-
kapcsolódhatnak a tûzmegelõzés és a tûzvédelem, a polgári véde-
lem, illetve az iparbiztonság szakterületének munkájába, közremû-
ködhetnek például iskolájuk tûzriadótervének kidolgozásában, a
terv gyakoroltatásának elõkészítésében és végrehajtásában, az in-
tézmény tûzvédelmi rendszerének ellenõrzésében, tûzoltóverse-
nyek elõkészítésében, szervezésében és lebonyolításában, de akár
az õket fogadó tûzoltólaktanya karbantartási tevékenységeiben is.
Aki a polgári védelem területével kíván alaposabban megismer-
kedni, az részt vehet katasztrófakockázati helyszínek bejárásában,
polgári védelmi gyakorlatok elõkészítésében és végrehajtásában,
ifjúsági versenyek elõkészítésében és lebonyolításában, vagy ép-
pen a polgári védelmi tervezéshez szükséges adatbázisok készíté-
sében, vagy a lakosságfelkészítésben. Az iparbiztonság iránt ér-
deklõdõ diák a veszélyesáru-szállítást nyomon követõ rendszerek
karbantartásában és alkalmazásában, illetve veszélyes üzemek
bejárásán vehet részt, de tevékeny szerepet kaphat a katasztrófa-
védelmi mûveleti labor jármûveinek napi karbantartásában,
üzemszerû mûködtetésében is.

Azok a középiskolások, akik a közösségi szolgálat egészét, tehát
mind az ötven órát a katasztrófavédelemnél kívánják teljesíteni,
mindhárom szakterület munkájába betekintést nyernek.

Szabó-Bisztricz Anett tû. hadnagy,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

Kopog az õsz az ablakon –
hasznos tanácsok közlekedõknek

Õsszel megváltoznak a közlekedési viszonyok. Rövidebb nappalok, esõ
áztatta utak, ködös szakaszok növelik a közúti balesetek kockázatát. Fejér
megye rendõrsége fokozott óvatosságra inti az útjain közlekedõket.

Az õszi hónapokban a közúti közlekedési balesetek jellemzõ oka, hogy a gépjármû-
vezetõk nem a megváltozott idõjárási, látási és útviszonyoknak megfelelõen vezetik
jármûveiket. A legtöbb problémát többnyire a változó tapadóképességgel rendelke-
zõ útburkolat, valamint a romló látási viszonyok okozzák. Ezért lényeges, hogy min-
den jármûvezetõ megfelelõen felkészítse jármûvét a megváltozott körülményekre,
s legyen önmaga is tisztában azzal, hogy az õszi közlekedési viszonyok más jármû-
vezetõi magatartást követelnek.
Õsszel a látási viszonyok általában rosszabbak a tavasszal és nyáron megszokott-
nál. Ritkábban és rövidebb ideig süt a Nap, s a napsugarak egyébként is hegyesebb
szögben érkeznek a Földre, jobban vakítva a jármûvezetõket (néha még a napellen-
zõ sem véd meg a vakító sugaraktól). Egyre korábban sötétedik, látás útján nehe-
zebbé válik a közlekedéshez szükséges információk beszerzése, ezért gyakrabban
kell használni a gépjármû világítóberendezéseit.
Nagyon fontos a világítóberendezések folyamatos tisztán tartása, az izzók cseréje,
s tartalékizzó beszerzése. A fényszórók tisztán tartása nemcsak azért fontos, hogy
azok optimális távolságot világítsanak be, hanem azért is, hogy más közlekedõket
ne vakítsunk el. Sokan ugyanis nem tudják, hogy a szennyezett fényszóró eseten-
ként vakító hatást idézhet elõ.
A gépjármûveket – fõleg hosszabb autóút elõtt – ajánlatos alaposan átnézni, meg-
vizsgálva minden biztonsági berendezést és tartozékot. Az akkumulátor, a gumiab-
roncsok, a világítás és a fékrendszer ellenõrzése önmagában nem elég. Hiszen a jól
mûködõ és „csíkmentesen” törlõ ablaktörlõk, a megfelelõ ablakmosó, vagy a pára-
mentesítõ egyaránt az õszi közlekedés fontos kellékei.
A megváltozott látási és útviszonyok – különösen esõs idõben, ill. ködben – más jár-
mûvezetõi magatartást követelnek. Nagyobb követési távolságot kell tartani az
ilyenkor igen gyakori utoléréses balesetek, azaz „koccanások” elkerülésére. Általá-
ban lassúbb haladás és óvatosabb, körültekintõbb közlekedés szükséges ahhoz,
hogy megelõzzük a közlekedési baleseteket. Vigyázni kell az úttest mellett haladó
gyalogosokra (lakott területen belül és kívül egyaránt), mindenkor biztosítani kell a
gyalogosok elsõbbségét a kijelölt gyalogos-átkelõhelyeken, s fokozott figyelemmel
kell lenni a figyelmetlenül az úttestre lépõ gyalogosokra.
A gyermekek különösen az iskolák környezetében vannak nagyobb veszélynek kité-
ve. Nem árt tudni, hogy esõs-szeles idõben a gyalogosok általában kevésbé körül-
tekintõek, hiszen a kellemetlen idõben – érthetõ módon – mielõbb célhoz szeretné-
nek érni.
Sajnos esõs idõben gyakran képzõdnek „pocsolyák” az utak felszínén. Ezért esõs
idõben fokozott figyelemmel, s amennyiben lehetséges, a pocsolyák kikerülésével,
továbbá a haladási sebesség csökkentésével kell vigyázni a gyalogosokra.
Õsszel általában a munkába menet ideje is nõ, ezért fontos, hogy korábban indulja-
nak el otthonról. A késéseket soha ne próbálják meg nagyobb sebesség megválasz-
tásával behozni, mert ezzel szükségtelenül és aránytalanul nagy veszélybe hozzák
magukat, családtagjaikat, valamint más közlekedõk testi épségét és életét. A köz-
lekedés során soha ne feledjék, hogy annyira vigyázzanak másokra, valamint má-
sok értékeire, mint ahogy azt másoktól a maguk vonatkozásában elvárják.
Ha a fenti tanácsokat megfogadva közlekednek, ezzel már sokat tettek a bal-
eset-megelõzés érdekében. Valamennyi közlekedõ biztonsága érdekében kérjük, fi-
gyeljenek egymásra, legyenek partnerek a közlekedésben és tartsák meg a közle-
kedési szabályokat!
Balesetmentes, jó közlekedést kívánunk!

Fejér Megyei Baleset-megelõzési Bizottság
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Szüreti mulatság Sáregresen
Nehézkesen indult, de annál jobban végzõdött a szombati sár-
egresi szüreti felvonulás. A 11 órás kezdés egy, a falu határában
történt baleset miatt eltolódott, ugyanis a Cecérõl érkezõket jó
ideig nem engedték át, s mivel a balesetben érintettet többen is-
merik Sáregresen, ezért a lázas készülõdés mellett aggodalom is
vegyült a hangulatba.
Végül szerencsére megérkeztek a kocsik is, s komolyabb sérülé-
sek sem keletkeztek az ütközés következtében, úgyhogy a déli ha-
rangszóra el is kezdõdhetett a felvonulás.
Az indulás elõtt – október 6-a lévén – megemlékezést tartottak,
gyertyát gyújtottak a jelenlévõk a kopjafa elõtt. Majd a bíró – Kiss
Ferenc személyében – versbe szedve mondta el az idén Sáregre-

sen történt változásokat, eseményeket, s következett a tánc, mely-
hez koreográfia is tartozott. Az óvodások és a felnõttek is külön-
bözõ táncokat mutattak be, a táncosok ugyanis többször próbál-
tak a mulatság elõtt, így egy összeszedett produkciót láthatott a
falu népe.
Rengetegen öltöztek be szebbnél szebb ruhákba, az ember nem
gyõzte kapkodni a fejét, hogy az összes gyönyörû jelmezt végig-
nézhesse.
Este bált tartottak a Szabó zenekar közremûködésével.

Menyhárt Daniella


