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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Mûvelés
A szántás és az iskolakezdés témája fonó-
dik egybe most lapunkban.
Édesapám egyik sztorija jut eszembe, ami-
kor egy „okos felnõtt” kérdõre vonta õt,
mert szerinte nem érett ember módjára vi-
selkedett:
– Milyen iskolája van magának? – kérdezte
az idegen.
– Egy faiskolám meg egy tánciskolám – vá-
laszolta édesapám.

S mekkora igazság volt ebben a mondat-
ban! Hiszen kis magocskák, csemeték töl-
tötték meg szeptember elsõ hétfõjén az is-
kolák padjait, akik jó földbe hullva, gon-
doskodó kezek között cseperednek majd
lombos fává, bontanak levelet, szirmot.
Megmûvelik õket. Szerencsés esetben a
legjobbat kihozva a gyermekekbõl, metsz-
ve, nem nyírva. Nem kockaültetvényekbe,
egyensorokba kényszerítve õket. Nem rög-
höz kötve õket, hanem kötõdést alakítva ki
a röghöz, amibe mély gyökeret tudnak
ereszteni.
A földdel, növényekkel való munka egy-
ben olyan iskolapélda egy gyerek számára,
ami egészen más szemléletet ad: tisztele-
tet, türelmet, elfogadást az állandó változó
iránt. S ez mûködik akkor is, amikor közö-
sen mûvelünk valamit.

Hargitai–Kiss Virág

Aprók a nagyokkalAprók a nagyokkal
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Szántani a hagyományok szerint
Forsterné telefonált Hadnagypusztáról:
– Szombaton hétkor lesz az indulás, de ajánlatos hamarabb érkez-
ni, hogy a reggelire maradjon elég idõ. Várjuk ám nagyon a szer-
kesztõ urat, hogy tudósítson az újságban és a tévében arról, ho-
gyan érkeznek a hagyománytisztelõ fogatosok a szántóversenyre!
Szeretek korán kelni. Szeretem látni, hogyan kúszik föl a nap az
égre, szeretek ilyenkor kerékpárra ülni a hûvös hajnalban.
– Kerékpárral megyek – határozom el.
– Messze van. Miért nem mégy inkább autóval? – kérdezi Virág,
amikor megbeszéljük, ki mirõl tudósít a sárbogárdi szántóver-
sennyel kapcsolatban.
De hát jó mozogni, és ha szívesen megyek, akkor a messzi nincs
messze, Forsterékhez pedig mindig szívesen megyek.
Már az újságunk elsõ számában is róluk írtam az elsõ interjút. Az-
óta is látom, milyen kemény küzdelem árán tartják fenn, fejlesztik
a téesz romjaiból újjáépített tehenészetet. S ebben dolgozik az
egész család éjt nappallá téve. Tiszta szívvel, becsületes munká-
val, összefogással jutnak egyrõl a kettõre.

Náluk gyülekezett Rétszilason túl, Hadnagypusztán a régi hagyo-
mányokat megelevenítõ szántóverseny több fogatos résztvevõje
szombaton reggel: Somogyi Feri, a cifra szûrös, nyalka csikós
Alapról, Horváth György (Gyurci), a lovas ekés szántóverseny
versenybírói közül Bartók László Egerbõl és Vajda György Ka-
posvárról.
A szabadban terített asztalnál pompás reggelivel, egybesült ma-
laccal, frissen sült kolbásszal várták Forsterék a vendégeket. De
mielõtt nekiláttak a früstöknek, jóféle kisüsti pálinkával kínálták
õket a vendéglátásban segédkezõ menyecskék és az öreg Forster
Józsi.
Míg az induláshoz készülõdtek a férfiak, elmentem a fejõházhoz,
köszönteni a „fõnökasszonyt”, Juliskát, aki nem ért rá a vendé-
gekkel törõdni ilyenkor, fejés idején. Óvatlanul lementem a fejõ-
állásba, hogy a tévé számára néhány vágóképet készítsek, s e tet-
temnek bizony meglett a következménye. Az egyik tehén éppen
mögöttem lottyantott egy derekas tehénlepényt a betonra, s en-
nek fröccsenõ „áldásából” én is kaptam. Nem gyõztük utána a
széldzsekimet pucoválni.
– No, legalább megtapasztaltam, milyen a paraszti élet itt,
Hadnagypusztán – mondtam nevetve Juliskának, miközben nagy
igyekezettel távolítottuk el a dzsekirõl a foltokat.
Egyszerre tíz-húsz tehén áll bent a fejõállásokban. Lemossák, fer-
tõtlenítik a tehenek tõgyét, mielõtt rájuk teszik a fejõgépet, s az-
tán levegõtõl elzárva, csöveken máris érkezik a friss tej a hûtõtar-
tályokba, ahol 11 fokra lehûtik. Így biztosított, hogy csíramentes
tej jusson el a feldolgozóüzemekbe.
Mire visszaérkezem a fõbejárathoz, már fogják a kocsikba a lova-
kat. Forster Józsi, az ifjabb, az ülésre teríti gyönyörû subáját, fejé-
re teszi a pörge csikóskalapot. A fiatal csikót az anyja mellé fog-
ják, és a kocsi után kötik – csak a látványosság kedvéért – a kis
pónit.

Aztán elindulunk. Csak úgy torony iránt megyünk dûlõutakon, le-
vágott kukoricáson át. A nyári nagy szárazság miatt a kukorica
nagy részét lesilózták, így jobban hasznosul takarmánynak, mint-
ha csak a beszáradt csévét szednék le októberben, s morzsolnák
róla a kánikulában besült szemeket.
Alig tudom tartani kerékpáron a szilaj lovakkal az iramot. Fõleg a
levágott kukoricás okoz gondot. Amikor már végképp elegem
lesz, fölkéredzkedek Józsi mellé, a kerékpárt meg föltesszük a
bennünket követõ gumis kocsira, ahol az eke is van. Ahogy köze-
ledünk a verseny helyszínéhez, egy nemzeti zászlót húzó helikop-
ter köszönt bennünket.

Zötykölõdve, de daliásan vonulunk végig a traktorok sora elõtt.
Tapssal köszönti a nézõsereg a nemzeti zászlókkal feldíszített fo-
gatosokat.
Örömmel tapasztaljuk, hogy az idén több fogatos nevezett a ver-
senyre. Tízen húzzák meg a nyitóbarázdát. Öröm nézni, milyen
hozzáértéssel végzi minden versenyzõ a munkáját. A tábla szélén
ott drukkolnak a családtagok, a barátok és sokan, akik csak kíván-
csiságból jönnek ide. Vannak egyre többen már olyanok, akik
még nem láttak lovas ekével való szántást. Nekik ez nagy látvá-
nyosság. Az egyik fordulóban Geri mellé beáll az eke szarvához a
kis unoka is. Lesz hát utód!
A versenybírók figyelik a munkát, mérik a barázdamélységet, s
azt, hogy milyen egyenletes a szántás, s marad-e fönn tarló a hant
tetején.
Farkas Pista bácsi, a Maszek az idén versenybírói szerepben van
jelen. Tavaly még õ is ott állt az eke mögött. Most büszkén tekint a
fiatalokra, akik megtanulták jól a paraszti mesterséget, amelynek
alfája a szántás, amely biztosítja, hogy jó legyen a magágy, s hogy
jó legyen az ómega, az aratás.
Gratulálunk az elsõ helyezést nyert Nagy Gergelynek (Gerinek),
a második helyen végzõ Herczeg Laci bácsinak és a harmadik he-
lyet megszerzõ Horváth Gyurinak! Gratulálunk a többieknek is,
akik õrzik a legszebb paraszti tudományt, a lovas ekével való
szántás mesterségét!

Hargitai Lajos
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EKÉK BAJNOKSÁGA

Negyedik alkalommal izzították ekéi-
ket a Sárbogárdi Szántóversenyre a

sárbogárdi, környékbeli és vajdasági gaz-
dák és gazdapalánták, összesen közel ötve-
nen, köztük két hölgy: Szakács Andrea és
népi viseletben Koskáné Magyar Magdol-
na. Augusztus utolsó szombatján vetették
be magukat az indulók.
A résztvevõk, akárcsak tavaly, az Ifjúsági
parknál gyülekeztek; a traktorok innen in-
dultak a verseny helyszínére, motorjuk
hangjával közhírré téve, hogy kezdõdik a
mulatság. A lovasok a város déli végérõl,

Hadnagypusztáról vonultak Örspuszta fe-
lé, Lajtos János földjére, ami idén is kiváló
helyszínnek bizonyult.
Nyitányként a színpaddal szemközti
dombtetõrõl vonultak le a traktorok heli-
kopterkísérettel, kellemesen borzongató
büszkeséggel eltöltve a nézõket, hogy lám,
milyen nagyszerû, hogy Sárbogárd ilyen
különleges, színvonalas rendezvény házi-

gazdája. A térzenérõl a Sárbogárdi Fúvó-
sok gondoskodtak.
Ezt követõen beszédet mondott Pluhár
István, a gazdák korelnöke, dr. Sükösd Ta-
más polgármester, Bögyös Zsolt, az MVH
Fejér megyei kirendeltségének vezetõje,
Kiss Norbert Ivó, a Fejér Megyei Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara elnöke, aki meg-
ígérte, hogy – minimum 11 regisztrált ag-
rárkamarai tag kezdeményezésére – szep-
temberben megalakulhat a települési ag-
rárgazdasági bizottság. Mészáros János
plébános ekeszentelõje után a Huszics
Vendel Kórus szólaltatott meg az alkalom-
hoz illõ darabokat.
Miközben zajlott az ekék bajnoksága a ki-
jelölt parcellákon – az elõzõ idõszak csapa-
dékos idõjárásának köszönhetõen a várt-

nál jobb talajon –, a kiállító szakcégek,
mézárus, kosaras, kézmûves (stb.) kínála-
tából lehetett válogatni, vagy kistraktor
vontatta kocsival, lovas fogattal körbejárni
a terepet. Dörögdy Anna dinnyébõl fara-
gott alkotásaival kápráztatta el a nézelõ-
dõket.
Nagy élményben lehetett része azoknak,
akik fölmerészkedtek a helikopterrel az
égbe, s föntrõl szemlélték a versenyt, a réti-
majori tóvilág szépségét.
Étel–ital bõséggel volt, és az ejtõzés közbe-
ni szórakozásról is gondoskodtak a szerve-
zõk: fellépett a Sárréti Csókavirág néptán-
cos csapat (akik alatt még a színpad is be-
rogyott), a Black Horse Country Club és a
szekszárdi zumbások, s láthattunk gépbe-
mutatót is.
A helyi gazdák közös munkáját dicséri a
szervezés, a profin berendezett terület, a
gördülékenyen zajló program.
A szakértõ bírák számos kritérium alap-
ján, több kategóriában hozták meg ítéletü-
ket, mely a következõ:

Lófogatok
I. Nagy Gergely, II. Herczeg László, III.
Horváth György

Hármas váltva forgató eke
I. Nagy Bálint, II. Kovács Róbert, III. Sza-
lai Antal

Négyes váltva forgató eke
I. Szakács Andrea, II. ifj. Barabás János,
III. Hérincs Tamás és Reng Roland

Hármas ágyeke
I. Vámosi Gábor, II. Erlich István, III.
Csepregi János

Négyes-ötös ágyeke
I. Benedek István, II. Magyar Ferenc, III.
Erõs József
Említésre méltó még Horváth Áron, aki 10
évesen kis váltva forgató eke kategóriában
tette magát próbára. Rajta kívül több, kü-
lönbözõ korú fiatalember is indult, van te-
hát utánpótlása a gazdatársadalomnak!

Hargitai–Kiss Virág

KÖSZÖNET

Köszönjük a IV. Sárbogárdi Szántóver-
seny szervezésében és lebonyolításában
résztvevõ minden gazdatársnak fárad-
ságos munkáját.
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Királyságterem épül
Érdekes építkezés zajlik Sárbogárdon a Tinódy úton: a Jehova Tanúi gyülekezet – tagjainak ön-
kéntes munkája révén – egy közösségi ház falait húzza fel. Petõ Lászlóval beszélgettünk eme épít-
kezés apropóján.

Petõ László: – Jehova Tanúi a térségben és
Sárbogárdon az 1990-es évek óta élnek, a
2000-es évek óta pedig a Biblia tanulmá-
nyozását célzó összejöveteleket tartunk.
Hálásak vagyunk a mûvelõdési háznak,
hogy eddig otthont adott nekünk ezekre az
összejövetelekre. Mindamellett amikor a
közösség összegyûlik, meghitt és elmélyült
Biblia-tanulmányozást folytat, akkor fel-
merülnek ezzel kapcsolatban bizonyos igé-
nyek. Ezért úgy gondoltuk, kényelmesebb
összejöveteleket tartani egy saját épület-
ben. A gondolat már korábban megszüle-
tett. Világméretû közösségünk útjára indí-
tott egy építési programot, aminek a kiter-
jesztése Magyarországon is megtörtént
2008-ban, és Sárbogárdra is elért. 2008 óta
52 terem épült Magyarországon, világvi-
szonylatban pedig 25.000. Ez nagy segítség
azoknak a közösségeknek, akik talán ön-
erõbõl nem tudták volna megfinanszíroz-
ni, hogy kényelmes, a bibliai oktatásnak

megfelelõ helyük legyen. Magyarországon
172 teremben jön össze az a 200-nál is több
gyülekezet, amennyi Jehova Tanúi ma-
gyarországi közösségét alkotja. A program
keretében megtörtént a telekkeresés, -ki-
választás, és eljött az ideje annak, hogy
2013 augusztusában meginduljon az épít-
kezés Sárbogárdon.

Hargitai–Kiss Virág: – Gondolom, a gyüleke-
zet növekedése is indokolta, hogy külön közös-
ségi épület jöjjön létre. Most hány fõt számlál
Sárbogárdon a közösség?

– 2006-ban alakult gyülekezetté a helyi kö-
zösség. Napjainkban körülbelül 50-en lá-
togatják az összejöveteleinket. Viszont ar-
ra is volt már példa, hogy amikor a Jézus
Krisztus haláláról való megemlékezést tar-
tottuk, akkor 120-an is eljöttek. Ez is indo-
kolta, hogy legyen egy olyan összejöveteli
helyünk, amit mi használunk, abban az
idõben, amikor nekünk felel meg a legjob-
ban, amit nem kell berendezni, visszaren-
dezni, nem kell összeállítani a hangosítást,
majd szétbontani, hanem minden a helyén

van és kényelmesen kiszolgálja a mi tanul-
mányozási és összejöveteli igényeinket.
– Ennek nem kis anyagi vonzata van. Hogyan
sikerült elõteremteni erre a forrásokat?
– Jehova Tanúi minden tevékenységüket
önkéntes adományokból fedezik, és eze-
ket az önkéntes adományokat készek meg-
osztani egymással. A már említett nemzet-
közi építési program a szûkösebb anyagi
körülmények között mûködõ gyülekeze-
tek támogatására szolgál. Azok a gyüleke-
zetek, akik nem tudják megfinanszírozni
önerõbõl egy ilyen épület költségeit, õk
egy közös kasszából ehhez az építkezéshez
forrást nyernek, és hozzáteszik a helyi tá-
mogatásukat. Így olcsón lehet hozzájutni
az építõanyagokhoz, és akik részt vesznek
az építkezésben – a felelõs mûszaki vezetõ-
tõl, a tervezõtõl a különbözõ építõipari
szakembereken át azokig, akik a segéderõt
biztosítják – mindenki önkéntes munkát
végez.

– Ez egy nagyon szép összefogás jele, hiszen
sok helyen arról panaszkodnak, hogy jó lenne
ezt vagy azt megteremteni, de mindig csak a
szavakig jutnak el a dolgok. A telekre hogyan
esett a választás, miért éppen a Tinódy úton
választottak helyet maguknak?
– Ez a telek volt az, ami a kényelmes meg-
közelíthetõség szempontjának megfelelt,
hiszen a sárbogárdi gyülekezet összejöve-
teleit látogatják simontornyaiak, ceceiek
is.
– A sárbogárdi gyülekezet milyen gyakran jön
össze? Ki vezeti az alkalmakat? Hogyan zajlik
egy-egy hétvégi, vagy akár hétköznapi alka-
lom?
– Jehova Tanúi az egész világon egységes
oktatási programban vesznek részt. Ennek
része egy hétközi összejövetel. Ez Sárbo-
gárdon kedden 18 órakor kerül megtartás-
ra a mûvelõdési házban. Ezen az összejö-
vetelen több bibliai téma nagyon változa-
tosan kerül megbeszélésre. Vannak élet-
helyzetekhez párosított bibliai gondolatok
és egy tanfolyam, aminek a célja a nyilvá-
nos szolgálatra való felkészítés. Fontos,

hogy minél felkészültebben tudjuk átadni
a Biblia üzenetét. Van egy hétvégi összejö-
vetel is vasárnaponként 10 órakor szintén
a mûvelõdési házban. Itt egy elõadás és egy
megbeszélés keretében történik a Biblia
egy-egy témájának megbeszélése. A követ-
kezõ hetekben például olyan témákról lesz
szó, hogy a Biblia milyen támogatást tud
adni nekünk a tanácsaival, alapelveivel,
hogy meg tudjunk birkózni az élet gondjai-
val; hogyan meríthetünk vigaszt a Bibliá-
ból, ha elveszítettünk valakit a szeretteink
közül; mi a helyes keresztényi álláspont,
mennyire legyünk részei napjaink világi
irányzatainak; hogyan tudunk hasznos tag-
jai lenni annak a közösségnek, amiben
élünk. Akik tanítóként szolgálnak ezeken
az összejöveteleken, õk Jehova Tanúi kö-
zül azok a képzett személyek, akik külön-
bözõ tanfolyamok keretében kapnak ah-
hoz képesítést, hogy a gyülekezet építésé-
re, oktatására tudjanak szolgálni, alaptan-
könyvként használva a Bibliát.

– Tapasztalhatjuk, hogy Jehova Tanúi eljár-
nak házakhoz, személyesen próbálnak az em-
berekkel beszélgetni Istenrõl, a hitrõl. Ez mi-
ért fontos része az Önök vallásának?

– Jehova Tanúi keresztény közösséget al-
kotnak, és a keresztény kifejezés Krisztus
követését jelenti. Mi azt tanultuk a Bibliá-
ból, hogy Jézus – nagyon nyitottan a kör-
nyezetében élõk felé – megosztotta azt az
üzenetet, amit az Atyjától hozott. Ennek
az üzenetnek a lényege, hogy Istennek van
egy megoldása az emberiség problémáira,
és Õ, ahogyan eredetileg megteremtette a
Földet és útjára indította ezt a szép, össze-
tett életet különbözõ megnyilvánulásaival,
ezt az eredeti szándékot meg akarja valósí-
tani. Jézusnak ebben kulcsszerepe van, és
Õ errõl sokat tanított. Követõi számára
mintegy útmutatásul adta: mi legyünk a
lábnyom követõi abban a vonatkozásban,
hogy a környezetünkben élõknek hívjuk
fel a figyelmét a bibliai üzenetre, amit na-
gyon jól összefoglal a „Miatyánk”, amiben
azt kérjük, hogy jöjjön el Isten országa. Mi
hisszük, hogy napjaink eseményei elõreve-
títik ezt a kedvezõ változást, és szeretnénk
lehetõséget teremteni arra, hogy akik nyi-
tottak erre az üzenetre, azokkal meg tud-
juk ezt beszélni. A Biblia – azon felül, hogy
ezt a központi üzenetet hordozza – nagyon
jó életvezetési tanácsokat is ad. Olyan
alapelvek vannak benne, amelyek segíte-
nek nekünk megfelelni napjaink kihívásai-
nak is. Szeretnénk ezekre az alapelvekre,
útmutatásokra is fölhívni a szomszédjaink,
rokonaink, barátaink figyelmét. Ehhez na-
gyon jó eszközök az Õrtorony és Ébredje-
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Cecei sulibörze
Tanévnyitó

Amikor június közepén egy szép ballagási
ünnepséggel búcsúztattuk végzõseinket,
az elmúlt tanévet, még nagyon távolinak
tûnt az augusztusi délután, amikor újra
megnyitja iskolánk a kapuit. Ezt a napot
legizgatottabban azok a kisdiákok várták,
akik most elõször lépték át a számtalan új-
donságot rejtõ, elsõre talán még félelme-
tesnek tûnõ iskola kapuit. Teljesen azért
nem volt ismeretlen számukra a környe-
zet, hiszen a tavalyi év során már többször
is jártak az intézményben ismerkedni.
E tanévben 36 kisdiák kezdheti meg tanul-
mányait Cecén, akik közül 23-an Cecérõl,
9-en Vajtáról, 4-en Sáregresrõl járnak
majd intézményünkbe. Az egész napos ok-
tatás keretében alsó tagozaton napközis,
míg felsõ tagozaton tanulószobás foglalko-
zások zajlanak majd.
A 2013-14-es tanévet a Cecei Általános Is-
kola három telephelyen kezdi meg: a Cecei
Tagintézményben 16 tanulócsoportban
275 gyermekkel, 24 pedagógus irányításá-
val; az Alapi Tagiskolában 8 tanulócso-
portban 105 diákkal, 11 pedagógussal, az
Alsószentiváni Tagintézményben 5 tanu-
lócsoportban 53 diákkal, 6 pedagógussal.
Ebben a tanévben is utazó pedagógusok
dolgoznak majd, akik mindhárom helyen
adnak órákat. Intézményünk továbbra is
biztosítja a történelmi egyházaknak a hit-
oktatás kereteinek megszervezését, köte-
lezõ jelleggel az elsõ és az ötödik évfolya-
mon, választva a hittan és az erkölcstan
tantárgyak között. A tehetséggondozás
ügyének támogatása érdekében idén is
meghirdetésre kerülnek különbözõ szak-
körök, tehetséggondozó foglalkozások.
Lehetõség nyílik a logika, informatika és
kézmûves szakkörök, felvételi elõkészítõk
látogatására, labdarúgó-, kézilabda-, kara-
te- és tollaslabdaedzéseknek adunk helyet.
Folytatjuk az együttmûködést a dunaújvá-
rosi Violin Mûvészetoktatási Intézmény-
nyel, amelynek berkein belül idén is folyta-
tódik a néptánc- és a zongoraoktatás.
Iskolánk sikeresen pályázott a TÁMOP
3.3.8. B-12 számú pályázati kiírásra,
amelynek köszönhetõen támogatni tudjuk
a halmozottan hátrányos helyzetû gyerme-
kek együttnevelését.

Erzsébet-tábor

A Cecei Általános Iskola pedagógusaiként
immár másodszor pályáztunk sikeresen a
Nemzeti Üdülési Alapítvány Erzsébet-tá-
bor „Igazolt hiányzás” táborára Tornóczi-
né Bondor Csillával. Július 29-e és augusz-
tus 3-a között 20 diákkal üdültünk Fadd-
Domboriban, mivel mindenki nagyon jól
érezte magát ott tavaly nyáron. Az idén
sem kellett csalódnunk a programokban.
A többi táborlakóval való ismerkedést tán-
cos est, kutyaterápiás bemutató, koncert,
sportversenyek segítették.

Nagy túrát tettünk az üdülõtelepen, múze-
umpedagógiai órákon vettünk részt a szek-
szárdi Wosinsky Mór Múzeumban. A mú-
zeumban olyan helyekre is bepillantást
nyertünk, ahova egyszerû látogatóként
nem juthattunk volna be, így a padlástérbe,
ahol azokat a leleteket õrzik, amiket nem
tudtak kiállítani. Nagyon izgalmas kaland
volt a sötét padlástér felfedezése. Köszön-
jük az élményt a szervezõknek!
Aki szeretett volna, az megtanulhatott ke-
nuzni, próbára tehette ügyességét sport- és
logikai versenyeken. De volt számháború,
éjszakai bátorságpróba és „Ki mit tud?” is.
Ebben a táborban mindenki nyertes volt.
Ezt a hazahozott érmek és emléklapok
száma is mutatta.
A csodálatosan szép idõ, a bõséges és fi-
nom ételek teljessé tették a pihenésünket.
Már most tervezzük és izgatottan várjuk a
jövõ nyári táborunkat.

Sohárné Bali Mária

Erdei iskola Vinyén

Közvetlenül az évzáró után szerveztünk
tábort a Bakonyba. Vinyén, a falutól nem
messze, a Hódos-ér mentén találtunk egy
nyugodt, kellemes házat, amit 22 tanu-
lónkkal csak mi vehettünk birtokba.
Cecérõl Veszprémig busszal, onnét vonat-
tal utaztunk, ami felért egy túrával!
Az elsõ délutánon számháborúztunk, amit
nagyon élvezett mindenki. Az öt nap legsi-
keresebb programja az éjszakai bátorság-
túra és -próba volt. Ebben helyi vezetõ se-
gítségét vettük igénybe.
Minden nap túráztunk a környéken, a leg-
hosszabb a Likas-kõ, Pápalátókõ-hegy il-
letve a Kõpince-forrás, Cuha-szurdok volt.
Egy nap vonattal bementünk Zircre, ahol
az apátsági templomot, a könyvtárat és a
természettudományi kiállítást néztük
meg. Esõs idõ miatt még Gyõrbe is elutaz-
tunk, ahol a Mobilitas-kiállításon töltöttük
a napot, ami nagyon érdekes volt. Az utol-
só este mûsorral készültek a gyerekek, az-
tán tábortûzzel, szalonnasütéssel zártuk a
napot.

Szervezõk: Csajtainé Szabó Ágnes és
Balázsné Aranyos Judit

tek címû folyóiratok, a világ két legna-
gyobb példányszámban kiadott, nem ke-
reskedelmi célú folyóirata. Ezekben szep-
temberben olyan kérdések kerülnek meg-
vitatásra, hogy a sok szenvedésnek, nehéz-
ségnek, amikkel szembenézünk napról
napra a szûkebb vagy tágabb környezet-
ben, mik az okai, és Istennek milyen meg-
oldása van ezekre.
– Hol lehet hozzájutni ezekhez a folyóiratok-
hoz?
– A nyilvános összejöveteleinken. Ezek
díjmentes példányok. Látogatásainkon is
szívesen adunk ezekbõl a kiadványokból.
– Várhatóan mikor foglalhatják el új helyüket
a sárbogárdi közösség tagjai az épülõ közös-
ségi házban?
– Az épület két ütemben fog elkészülni. Az
elsõ ütem szeptember végén zárul le, ami-
korra kívülrõl kész lesz az épület, a kerítés.
Az építõcsapat aztán továbbmegy Polgár-
diba, majd Szigetvárra, hogy az építõprog-
ram folyamatos lehessen, és amikor beáll a
tél, visszatérnek és befejezik belülrõl ezt az
épületet. Reméljük, és azon dolgozunk,
hogy 2014 tavaszán ez az épület Jehova Ta-
núi helyi gyülekezetének és természetesen
minden sárbogárdinak rendelkezésére áll-
jon.
– Még annyit áruljon el, hogy milyen külön-
leges neve lesz ennek az épületnek?
– Mint ahogy 1935 óta az egész világon,
Sárbogárdon is az lesz a homlokzaton,
hogy Jehova Tanúi Királyságterme. Jeho-
va a Biblia szerint a teremtõ Isten szemé-
lyes neve. Mi az Õ tanúi vagyunk, miköz-
ben igyekszünk Õróla beszélni és követni
az Õ útmutatásait. És azért királyságte-
rem, mert a benne zajló oktatás fõ témája
az Isten országa, vagy ahogyan az eredeti
görög szövegben megfogalmazást nyer: Is-
ten királysága, vagyis az a kormányzat,
amin keresztül a Teremtõnk helyre fogja
állítani a földet az eredeti környezetnek és
szándéknak megfelelõen.
Petõ Lászlóval az építkezés helyszínén is jár-
tunk. Feltûnt, hogy szokatlanul nagy a rend
az építkezésen, családias hangulatban, rend-
kívüli gyorsasággal készül az épület.
Petõ László: – Nagyon érdekes hatása van
ennek az építkezésnek a környékben élõk-
re, akik szívesen szemlélik a napról napra
haladó építkezést. Reggel azt látják
7.30-kor, hogy a napi aktuális építõcsapat
összejön egy megbeszélésre. Ennek a meg-
beszélésnek része, hogy egy szentírási gon-
dolatot vizsgálnak meg közösen, megbe-
szélik annak a gyakorlati alkalmazását, az-
tán a napi teendõket illetve a baleseti sza-
bályokat is átismétlik. Az, hogy egy ilyen
hangulatú és szellemû építkezés van, azért
is tetszik a környékben élõknek, mert nin-
csenek hangos szavak, káromkodás, nem
jellemzõ a dohányzás vagy az, hogy valaki
italozna. Ez arra indított sokakat, hogy fel-
ajánlják: õk is eljönnek szívesen építkezni.
Az is megtörtént már, hogy a környékbeli-
ek a szezon terményeibõl, gyümölcseibõl
ajánlottak fel az építkezõknek. Arra törek-
szünk, hogy ahogyan elkészül ez az épület,
az a környékbeliek, itt élõk számára is nyi-
tott legyen.

Hargitai–Kiss Virág
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Pluhár Pista bácsi
2. rész

– Meg se fordult a fejében, hogy elköltözzön
Sárhatvanról?
– Nem. Pedig kaptam többször is ajánlatot.
Amikor Kovács Imre elkerült Sárhatvan-
ról Sáregresre tanítónak, és õ lett az igaz-
gató, mondta nekem, hogy menjek el ta-
nácselnöknek, de én jól éreztem magam
itt. Nem akartam errõl a településrõl el-
menni. Úgy éreztem, nekem itt feladatom
van, hogy ezt a kis települést segítsem, csi-
náljak érte valamit.
– A téesznél dolgozott bognárként. Nyugdíj
után lett magánvállalkozó?
– 1955-ben beléptem a téeszbe. 60-ban úgy
döntöttem, hogy nekem kevés a bognár-
kodás; beiratkoztam Szombathelyre a me-
zõgazdasági gépésztechnikumba. Azt 62-
ben elvégeztem, 63-ban üzemegység-veze-
tõje lettem a téesznek 6-7 évig. Utána a
pusztaegresi mûszaki vezetõi posztot töl-
töttem be. Elég mozgalmas volt ez az idõ-
szak; sokszor a párttitkári funkciót is betöl-
töttem a pusztaegresi téeszben – ezért so-
ha egy fillért nem vettem föl, és büszke va-
gyok, hogy voltam párttitkár. Akkor is
azért tettem, hogy valami legyen a telepü-
léseken (Sárhatvan, Pusztaegres, Nagy-
hörcsök, Örspuszta).
A 70-80-as években a vidék kalákában
épült fel. Az emberek összefogtak, háza-
kat építettek, segítettek egymásnak. Ma
gond van belõle, ha a szomszédom eljön
segíteni nekem a házépítésben. Nem lenne
szabad kiûzni az emberekbõl a másokkal
való együttmûködést.
Azért szûnnek meg a kisebb települések,
mert nincs munkalehetõség. Most már
mindenki jogász meg menedzser akar len-
ni. Valakinek dolgozni is kellene, aki ter-
melõmunkát végez. Most jövünk rá arra,
hogy nagyon elszúrtuk, hogy nincsenek eb-
ben az országban megfelelõ, szakképzett
szakmunkások. Nincs elég ács, villanysze-
relõ, kovács. Pedig ebbõl meg lehet élni
tisztességesen. Kereslet is van rá.
– A téeszben annak megszûnéséig dolgozott?
– Amikor fel lett osztva vagyonilag a téesz
a tagok részére, úgy döntöttem, hogy még
nem lépek ki. A fiam meg a feleségem vi-
szont kiléptek. Akkor már 50 éves elmúl-
tam, mondtam a feleségemnek (aki addig
szombaton, vasárnap meg este tudott csak
fõzni, mert õ is dolgozott): annyit ettem
már zacskóból ebédet, hogy szeretnék már
egyszer délben ebédelni.
Nagyon büszke vagyok a gyerekeimre is. A
fiam velünk lakik, õ vezeti a gazdaságot. A
lányom magyar–történelem szakos tanár,
Szegeden végzett, Biatorbágyon lakik.
Mindenhol három nagyszerû unokám van.
A fiam gyerekei már nagyobbak. A legidõ-
sebb itt van velünk, õ most végez Gödöl-
lõn. A középsõ gyerek Pesten tanul, har-
madikos informatikus, a kislány gazdasági
fõiskolán tanul. A lányomnál most megy

nyolcadikba a legidõsebb fiú, és van két
lány, egy 10 meg egy 5 éves. Szoktam mon-
dani a feleségemnek, amikor itt vannak az
unokáink: „Mama, a gyerekeinkre nem vi-
gyáztunk úgy, mint az unokákra!” A sze-
münk fénye mindegyik.
– Pista bácsi nem tipikus nyugdíjas, aki le-
rakta a lantot, aztán ennyi volt, hanem még
most is eléggé aktívan tesz-vesz.
– A vagyoni felosztás után két évvel kilép-
tem a téeszbõl. Meg kell, hogy mondjam:
biztos, hogy sok hibával mûködtek a tée-
szek, de minden embernek volt munkahe-
lye, meg tudtak élni. Nagyon sok ember
alól kiment a talaj, amikor elvesztették a
munkahelyüket. Ez nagy baj a vidék
szempontjából is.
– Mert ha lelkileg tönkremegy valaki, meg
anyagilag is más helyzetbe kerül, mint ami-
ben volt, az kihatással van a családjára meg
azoknak a családjaira.
– Amikor kiálltam a téeszbõl, két évig én is
munkanélküli lettem. Nem találtam a he-
lyem. Nem tudtam, mi lesz holnap. Állan-
dó bizonytalanságban volt az ember. A két
év alatt öregedtem annyit, mint elõtte 10
év alatt.
– Hogyan tudott ebbõl kilépni végül?
– Leültünk a családdal, és megbeszéltük,
hogyan tovább. A fiam akkor már a hon-
védségnél volt, elég jó beosztásban. Volt
egy balatoni nyaralónk és egy fehérvári há-
zunk. Eladtuk mindkettõt, és befektettük
a pénzt: elindítottuk a mi kis gazdaságun-
kat.
– Miket termelnek?
– Búzát, kukoricát, napraforgót. Most na-
gyon szeretnénk egy kis kertészetet, hogy
az embereknek lenne itt egy kis munkája.
De ebben van egy hatalmas rizikó; meg va-
gyok gyõzõdve arról, hogy nagyon kevés
embert találnák, aki megbízható. Próbál-
tam már egyszer kertészetet indítani. Ami-
kor kellett 30 ember paprikát szedni, ak-
kor az elsõ napon 30 volt, a második napon
20, a harmadik napon már csak 10. Pedig
nem fizettünk rosszul, és minden este kifi-
zettük az embereket. A munkamorállal
gond van. Az is gond, hogy a kistelepülése-
ken a kertek nincsenek megfelelõen mû-
velve. Majdnem minden kert be van füve-
sítve. Szép a fû, de azért a zöldségféle meg
egy kis baromfi minden háznál elférne.
Van, aki azt mondja, nem érdemes vele
foglalkozni, mert olcsóbban meg tudja
venni. De az nem munka, hogy kimegyek a
kertbe és megkapálom a három sor zöldsé-
get, vagy megetetek 30 tyúkot! Az kikap-
csolódás.
– Cserébe ott a baromfi húsa meg a tojás.
– Az önellátás szemlélete kiveszett az em-
berekbõl.
– Pista bácsi a sárbogárdi képviselõ-testü-
letnek is volt tagja. Mikor is volt ez pontosan?

– Voltam képviselõ az elsõ ciklusban. Erre
nagyon büszke vagyok. Másfél évig voltam
a testület tagja, akkor azt mondtam, nem
tisztességes így, hogy leülünk, szavazunk
és amelyiknek nem tetszik a döntés, ráka-
csint a másikra, szünet, 10 perc múlva
visszajön és teljesen másképp szavaz. Ez
engem kikészített egészségileg. A közössé-
gi munkát nem hagytam fel Sárhatvanon.
Eltelt két ciklus, amikor újra megmérettet-
tem magam. Akkor is megnyertem a vá-
lasztást, de megint másfél év után elkezdõ-
dött a frakciózás, és végül úgy döntöttem,
kiszállok. Rettentõ nagy boldogság fogott
el, amikor értesültem róla, hogy Sárbo-
gárd díszpolgára lettem. Nagyon jólesett.

– Ez azért is volt szerintem nagyszerû, mert
egy közösség, a gazdák javasolták Önt erre a
posztra, akiknek a korelnöke.

– A képviselõ-testület korelnöke voltam
mindkétszer. Most meg a gazdák korelnö-
ke vagyok. Nagy megtiszteltetés számom-
ra. Büszkén viselem ezt a címet, különös-
képpen köszönöm a gazdáknak. A város-
ban több önzetlen ember is van, akik sokat
tesznek a városért, és komoly anyagi áldo-
zatot hoznak. Számos színvonalas rendez-
vény van. Alakul Sárbogárdon a közösségi
élet.

Mennyivel jobb, könnyebb volna az ember
élete, ha sokkal több boldog embert látna,
az utcán mosolygós emberekkel találkoz-
na, nem volna gyûlölködés. Van, aki azt
sem tudja, miért haragszik a másikra.
Ezért vagyok Sárhatvanon egy picit elke-
nõdve. Mindig büszke voltam a sárhatvani
születésemre, munkámra, de az utóbbi
idõszakban megkezdõdött a széthúzás itt
is. Semmiért sem küzdöttem annyit, mint
azért, hogy itt békesség, nyugalom legyen.
Bízom benne, hogy az idõ mindent meg-
old. Rajtam kívül sokan tesznek ezért.

– Amikor nem a közösség meg munka körül
járnak a gondolatai, akkor mi az, ami a leg-
jobban kikapcsolja?

– A munka. Szeptember 14-én a Huszics
Vendel Kórus jön tartani egy kis koncertet
a sárhatvani kápolnában, amire nagyon
készülünk. Úgy döntöttem, hogy akkorra
elkészül egy szép harangláb, azt is fel sze-
retnénk avatni 14-én. A kápolnát is fel kel-
lene javítani kívülrõl, de a mûemlékvéde-
lem miatt az nem olyan egyszerûen megy.

Hargitai–Kiss Virág
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HANTOSI KALAMAJKA
Megszûnik a felsõ tagozat Hantoson, két-
ségbe van esve a község – érkezett a hír
múlt heti lapzártánk után.
Az elõzmények a 2012-2013-as tanév végé-
ig nyúlnak vissza. 2013. június 12-én
ugyanis arról értesült Hantos, hogy az 5-6.
osztályt elviszik Mezõfalvára, és a község-
ben maradó négy osztályt összevonják. A
szülõk, illetve a település lakói felháboro-
dásuknak hangot adva 432 aláírást gyûjtöt-
tek össze, s azt eljuttatták a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központhoz (KLIK)
Budapestre.
Július 23-án kelt válaszában a KLIK köz-
nevelés-igazgatási fõosztályvezetõje meg-
nyugtatta az érintetteket, hogy az iskola az
eddigi gyakorlatnak megfelelõen, válto-
zatlan formában mûködik tovább a 2013-
2014-es tanévben.
„A Kormány, a köznevelést irányító Emberi
Erõforrások Minisztériuma kiemelten kezeli
a kistelepülések iskoláinak mûködését, ezért
született olyan döntés, hogy azon települése-
ken, ahol egyetlen iskola mûködik, nem
szüntethetõ meg felsõ tagozat” – áll a levél-
ben.
Ezért is lepte meg és ejtette kétségbe a
hantosiakat, amikor az a hír jutott el hoz-
zájuk augusztus 28-án, könyvosztáskor –
Fisher József polgármester elmondása
szerint a KLIK Dunaújvárosi Tankerülete
telefonon közölt utasítására –, hogy mégis
megszûnik a községben a két felsõs osztály.
Másnap két pedagógus elbocsátásáról jöt-
tek hírek.
Erre reagálva azonnal nyílt levélben tilta-
kozott a Hantosi Faluvédõ és Kulturális
Egyesület minden lehetséges fórumon.
Ombudsmanhoz is fordultak a lakók, mi-
vel ilyen jellegû intézményi változásról mi-
nimum 15 nappal elõbb értesíteni kellett
volna az érintetteket.
Az Élõlánc Magyarországért újraindította
mozgalmát a kistelepülések iskoláiért, po-
litikai felhangot sem nélkülözve:
„Nehéz szívvel hoztuk meg a döntést, hiszen
2007-2008-ban az elõzõ kormány idején szö-
vetségeseink voltak azok, akik most minden
idõk legnagyobb felhatalmazásával még em-
bertelenebb módon alázzák meg a kistele-
pülések lakóit – családokat, gyerekeket, ta-
nárokat, sõt most már a falu vezetõit is…
A Hantosi iskola ügyében a Fidesz–KDNP
kormány által létrehozott új intézmény illeté-
kese és a szomszéd falu, Mezõfalva nagy is-
kolájának vezetõje valósággal pingpongoz-
nak a gyerekekkel, rettegésben tartják az is-
kola alkalmazottait – akik többségét éppen
most, az iskolakezdés elõtt 2 munkanappal
bocsátották el.”
A széles körû tiltakozás eredményeként
augusztus 30-án délután telefonon vissza-
vonta a tankerület a sérelmezett döntését,
ugyanerrõl szeptember 1-jén e-mailt is
küldött, hétfõn pedig a tankerület vezetõje

személyesen nyugtatta meg a szülõket,
gyerekeket, pedagógusokat a tanévnyitón.
Lapunk megkeresésére a Klebelsberg In-
tézményfenntartó Központ az alábbi köz-
leményben reagált:
„Hantoson a megszokott rendben kezdõdik a
tanév
A Mezõfalvai Petõfi Sándor Általános Isko-
la Hantosi Tagiskolája 2013/2014-es tanév-
ben is a korábban megszokott formában mû-
ködik, tehát elsõtõl hatodik osztályig fogad-
ják a tanulókat. Errõl a szülõi munkaközös-
séget még a nyár folyamán tájékoztatta a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ.
A hantosi tagiskolában 6 évfolyamon 29 gye-
rek kezdi az idei tanévet. Az iskolában elbo-
csátások nem történtek.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
kiemelten kezeli a kistelepülések iskoláinak
mûködtetését, a Nemzeti Köznevelési Tör-
vény értelmében is minden gyermek érdekeit
szem elõtt tartva.
Az Élõlánc Magyarországért elnöksége az
MTI OS-ben téves információk alapján je-
lentette meg közleményét 2013. augusztus
29-én.”
A Dunaújvárosi Tankerület vezetõjének,
Ilovszky Edinának a következõ kérdése-
ket juttattam el:
– Mi volt az oka, hogy a tankerület – az or-
szágos KLIK júliusi közleményével ellen-
tétben – a hantosi 5-6. osztály Mezõfalvára
vitele illetve pedagógus-elbocsátás mellett
döntött?
– Miért pár nappal a tanévkezdés elõtt kö-
zölték ezt (állítólag telefonon) az érintet-
tekkel, és nem elõbb?
– Miért vonták vissza aztán e döntésüket?
Kérdéseimre a következõ levél érkezett:
„Tisztelt Szerkesztõ Asszony!
A Hantosi Tagiskola felsõ tagozatának ügyé-
ben történt megkeresését köszönettel vettem,
egyúttal a következõkrõl tájékoztatom. A
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a
továbbiakban KLIK) fenntartásában mûkö-
dõ Mezõfalvai Petõfi Sándor Általános Isko-
la Hantosi Tagiskolájának felsõ tagozata
(5-6. osztály) az eddigi gyakorlatnak megfe-
lelõen változatlan formában mûködik to-
vább.

A KLIK Dunaújvárosi Tankerületének meg-
bízott igazgatójaként kiemelten kezelem a
kistelepülések – így Hantos község – iskolái-
nak mûködését. Ennek megfelelõen arra a
döntésre jutottam, hogy azon településeken,
ahol egyetlen iskola mûködik, nem szüntet-
hetõ meg a felsõ tagozat.

Tisztelettel üdvözli: Ilovszky Edina mb. tan-
kerületi igazgató”

Mivel az elsõ két kérdésemre nem kaptam
választ, kértem, hogy azokkal kapcsolat-
ban is nyilatkozzon a tankerület-vezetõ.
Íme:

„Tárgyügyben való ismételt megkeresését
köszönettel vettem. Mint arról tegnapi vála-
szomban már tájékoztattam, a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ fenntartásá-
ban mûködõ Mezõfalvai Petõfi Sándor
Általános Iskola Hantosi Tagiskolájának
felsõ tagozata (5-6. osztály) az eddigi gyakor-
latnak megfelelõen változatlan formában
mûködik tovább, pedagógus-elbocsátás az
üggyel kapcsolatosan nem történt.

A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi
CXC. törvény 1 § (1) bekezdésével összhang-
ban célunk olyan köznevelési rendszer meg-
alkotása, amely elõsegíti a gyermekek, fiata-
lok harmonikus lelki, testi és értelmi fejlõdé-
sét, készségeik, képességeik, ismereteik, jár-
tasságaik, érzelmi és akarati tulajdonságaik,
mûveltségük életkori sajátosságaiknak meg-
felelõ, tudatos fejlesztése révén, és ezáltal er-
kölcsös, önálló életvitelre és céljaik elérésére,
a magánérdeket a köz érdekeivel összeegyez-
tetni képes embereket, felelõs állampolgáro-
kat nevel. Kiemelt célunk a nevelés–oktatás
eszközeivel a társadalmi leszakadás meg-
akadályozása és a tehetséggondozás.

Ezen alapelveknek megfelelõen jártunk el a
Hantosi Tagiskola esetében is.”

Szóval e furcsa hantosi kalamajka tényle-
ges okait most sem tudni, hogy mit gon-
dolt, mit sem és miért a Dunaújvárosi Tan-
kerület, ellentétben feljebbvalójával, a
KLIK-kel. Tény, hogy nagyon szép fogal-
mazást kaptunk Ilovszky Edinától, kö-
szönjük. Bár a kérdésekre adott válaszok
tekintetében nem adnék ötöst. Vajon hol
tanítják a mellébeszélést a közfeladatot el-
látó embereknek?

Fõ, hogy az ügy végül a hantosiak javára
dõlt el, és az iskola marad. Remélhetõleg
nem akarják se a közeli, se a távoli jövõben
újra egy „klikkeléssel” megszüntetni.

Ki irodában, számítógép elõtt ül, annak
csak térkép e táj. De jó lenne, ha az asztal-
nál ülõ hivatalnok egy klikkeléssel ott te-
remhetne a helyszínen, és megtapasztal-
hatná, hogy élõ emberek sorsáról dönt egy
(virtuális) tollvonással!

Hargitai–Kiss Virág

A fotó illusztráció
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Új osztályok a Petõfi gimnáziumban
5. c osztály

Osztályfõnök: Kiszlné Simon Andrea
Bóka Kristóf, Farkas László, Fenyvesi Liliána Klára, Ferenczi Regina, Hegedüs Bence
Attila, Holl Domonkos, Horváth Áron Máté, Huszár András, Huszár Boldizsár, Kolom-
pár Dorina, Molnár Eszter, Nagy Nóra Eszter, Németh Dóra, Németh Ramóna, Pataki
Mátyás Olivér, Ragyamóczki Regina, Répási Eszter Csenge, Sándor Fanni, Szabó
Klaudia, Szadai Bettina, Tránszky Kitti

9. a osztály

Osztályfõnök: Horváth István

Aranyos Attila, Baki Ágnes, Bali Alexandra, Bátai Nóra, Bodoki Bernadett, Borbély Ba-
lázs, Dániel Kitti, Ellenbruck Henrietta, Fekete Patrik Gergõ, Ihász Attila, Horváth
Csaba Tamás, Kaszab Gréta, Kilinkó Melani, Kiss Máté, Kovács Martin, Marton Haj-
nalka, Marton Rita, Nagy Boglárka, Nyikos Nóra Nikolett, Pálinkás Evelin, Por-
dán-Horváth Henrietta, Schvarcz Márk István, Soós Péter, Szabó Maja, Szõnyegi Bence
Péter, Tálos Zsófia, Tenke Rita, Tóth Nikoletta, Tõke Luca Julianna, Turi Diána, Tutuc
Erik Joel, Türei Dorina

Kedves Tanulók!
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület az ál-
talános iskolák tanulói számára honis-
mereti versenyt hirdet értékes nyere-
ményekért

Sárbogárd, ismered?
címmel

1. kategória 5-6. osztályos, 4 fõs csapa-
tok
2. kategória 7-8. osztályos, 4 fõs csapa-
tok
(A csapatok szabadon szervezõdhet-
nek, nem kell egy iskolából, osztályból
verbuválódni!)
A verseny során játékos formában is-
merkedhetsz meg lakóhelyed múltjával,
jelenével és értékeivel. A felkészülés-
hez segítséget találhatsz a jövõ heti lap-
számban, a Madarász József Városi
Könyvtárban és hamarosan a Sárbogár-
di Múzeum Egyesület facebook-olda-
lán.
Ha felkeltettük az érdeklõdésedet és
szeretnél részese lenni az izgalmas meg-
mérettetésnek, érdeklõdj osztályfõnö-
ködnél, tanáraidnál!

Jelentkezési határidõ:
2013. szeptember 30.
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Nehéz az iskolatáska
Hétfõ reggelt írunk, ki magányosan, ki csapatban, valaki szomo-
rúan baktat, és akad, aki szinte rohan a miklósi iskolába. A nyári
szabadság után újra visszaülhetnek a padokba a diákok, ismét a
tábla és kréta veszi át a fõszerepet az úszógumi helyett.
Izgalmas nyári története-
ket hallani innen is, on-
nan is, lebarnult nebulók
kószálnak az iskola udva-
rán. De akadnak szégyen-
lõs, még kicsit félénk, új
diákok is.
Az udvaron sorakoznak a
gyerkõcök, osztály és év-
folyam szerint. Az elsõ
sorban, padokon ülnek a
kis elsõsök.

Az évnyitón elõször az igazgatónõ, Horváth Ferencné köszöntöt-
te a nyári szünetbõl visszaérkezõket. Beszédében egy vonatútra
invitálta a diákokat, de elõre szólt, hogy vannak új utasok is, az út
végén (azaz az év végén) pedig leszállnak majd többen is.
A köszöntõ után az elsõsök közül szavaltak néhányan, nagy lelke-
sedéssel. Akadt a kicsik között, aki elpityeregte magát megilletõ-
dötten, de biztos vagyok benne, hogy pár hónap múlva már nagy
bátorsággal áll ki a pódiumra.
Az ünnepélyt követõen az osztályfõnökök irányításával minden
osztály elfoglalhatta a tantermét: az elkövetkezõ hónapokban a
diákok második otthonát.

Mágocsi Adrienn

Iskolanyitogató
Kis lurkók hangjától volt hangos a könyvtár szombaton délelõtt. A
leendõ elsõ osztályosok és szüleik vehettek részt egy kis kézmû-
ves-foglalkozáson. Izgalmas, mesebeli tájakra vitték kalandozni a
könyvtárosok a gyerekeket. A feladványok megoldásához a köny-
veket kellett segítségül hívniuk. Így könnyedén megismerhetik a
betûk és a kötetek világát.

Az apróságok nagy lelkesedéssel
festettek, rajzoltak, könyvjelzõt
fabrikáltak. Emlékül mindenki ott-
hagyta tenyérlenyomatát, amit
majd a folyosón kifüggesztenek.
Remélem, hogy ha a kicsik megis-
merkednek a betûk magával raga-
dó világával, nem csak a lenyomat
miatt térnek vissza a könyvtárba.

Mágocsi Adrienn

Aprók a nagyokkal
Hétfõn reggel 7.30-kor indult a gyereksereg: az óvodásokból lett
elsõ osztályos kisiskolások és az õket kísérõ nyolcadikosok hosszú
sora. A mûvelõdési ház elõtt gyülekeztek s alkottak lassan sort a
nagyok, kézen fogva a kicsiket. Majd mikor a tanár nénik indulást
parancsoltak, szüleikkel körülvéve sétáltak a gyerekek egészen a
Mészöly Géza Általános Iskola udvaráig.

A nyolcadikosok vezették át elõször a gyerkõcöket az iskola kapu-
ján. Majd rövid várakozás után felsorakoztak az iskola udvarán,
ahol már a többi nebuló várta õket.
Az apukák, anyukák jobban meg voltak szeppenve, mint gyerme-
keik – nehéz az elválás, az önállósulás. Az új iskolások számára
most megváltozik a világ, mert az eddigi játék és mesevilág helyett
egy komolyabb elvárásokban teli környezetbe kell elhelyezkedni-
ük és tanulniuk.
Kezdetét vette az évnyitó, ahol a Himnusz eléneklése után egy di-
ák versben búcsúzott a nyártól. Néhány elsõs mondókával készült
az iskola tanulóinak s a tanároknak. Viszonzásképpen az Erzsé-
bet-tábort megjárt két diák tanított új dalt a fiúknak, lányoknak,
mely kacagásba torkollt.
Az iskola igazgatójának, Fülöpné Nemes Ildikó beszéde követke-
zett, majd a „Szeretünk Sió” pályázaton nyert iskolatáskákat osz-
tották ki a diákok között. Az ünnepség végét az iskolacsengõ je-
lezte, s a diákok, kisdiákok bevonultak az épületbe, elfoglalva az
iskolapadokat.

Hargitai Gergely
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A kaszás

A Sárbogárdi Rendõrkapitányság ügyeletére egy sárkeresztúri la-
kos tett telefonon bejelentést 2013. augusztus 24-én az esti órák-
ban, miszerint szomszédja egy aznapi, korábbi vitás szituáció mi-
att erõsen ittas állapotban megjelent nála, és háza bejárati ajtaját
befeszítette, ablakát kitörte. Ekkor szóban megfenyegette a ház-
ban lakókat, majd távozott. Rövid idõ múlva azonban ismét meg-
jelent, ekkor már kaszával a kezében fenyegetõzött. A garázda
személy elfogása, elõállítása után gyanúsítottként került kihallga-
tásra, felfegyverkezve elkövetett garázdaság bûntett elkövetésé-
nek megalapozott gyanúja miatt. A nyomozók kihallgatását köve-
tõen 72 órás bûnügyi õrizetbe vették.

Alkoholmámor

A sárbogárdi járõrök intézkedtek 2013. augusztus 28-án a kora es-
ti órákban egy 58 éves szekszárdi férfivel szemben Vajtán. A köz-
úti ellenõrzés során a rendõrök a sofõr leheletén alkoholszagot
éreztek, ezért vele szemben elektromos alkoholszondát alkal-
maztak, amely 0,24 mg/l értéket mutatott. Ezt követõen a gépko-
csivezetõt mintavételre állították elõ a Sárbogárdi Rendõrkapi-
tányságra. Ellene ittas jármûvezetés miatt eljárás indult.
Egy ismeretlen személy 2013. augusztus 29-én az esti órákban te-
lefonon bejelentést tett a Sárbogárdi Rendõrkapitányság ügyele-
tére, hogy egy vajtai férfi behatolt egy helyi, üzemen kívüli sörözõ-
be, ahol több tárgyat összekészített. A gyors rendõri intézkedés-
nek, a helyi polgárõrséggel való együttmûködésnek köszönhetõ-
en a kiérkezõ járõrök a helyszínen tetten érték és elfogták a helyi
férfit, akit elõállítottak a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra. A
személy gyanúsítottként került kihallgatásra dolog elleni erõszak-
kal elkövetett lopás vétség megalapozott gyanúja miatt. A gyanú-
sított 72 órás bûnügyi õrizetbe került, a bûnügyi osztály kezdemé-
nyezte elõzetes letartóztatását.

Csatornás, paplanos csalók

Gyanús személyekrõl érkezett bejelentés a rendõrségre 2013. au-
gusztus 30-án reggel. Mint az a bejelentésbõl kiderült, Sárbogárd
területén egy utánfutós autóból több személy csatornatisztítási
munkák végzése céljából több helyen érdeklõdött a lakosságnál.
A bejelentést a járõrök visszaellenõrizték, majd igazoltatás alá
vonták az autóban ülõ öt személyt, akik utánfutóval és szerszá-
mokkal járták a várost. Az intézkedés során megállapítást nyert,
hogy a személyek csatornázási munka ürügyén próbáltak meg
csalással pénzhez jutni, ezért mindegyiküket elfogták a rendõrök,
majd elõállították a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, ahol sza-
bálysértési eljárás indult ellenük.
A sárbogárdi rendõrök 2013. szeptember 3-án három salgótarjáni
férfivel szemben intézkedtek, akik egy 76 éves sárosdi férfi lakásá-
ba mentek be azzal, hogy neki paplant adjanak el. Amikor a férfi-
vel megegyeztek abban, hogy az árut tõlük 40.000 forintért meg-
veszi, a sértett a szekrényébõl elõvette megtakarított pénzét. Mi-
közben elterelték a figyelmét, a pénzköteget magukhoz vették,
majd elmenekültek a helyszínrõl. A bejelentést követõen a jár-
õrök elfogták a három férfit és elõállították a Sárbogárdi Rendõr-
kapitányságra, ahol a nyomozók kettõt tanúként, S. Kálmán 29
éves salgótarjáni lakost gyanúsítottként hallgatták ki lopás vétség
elkövetésének megalapozott gyanúja miatt.

Jogosítvány nélkül

A Sárbogárdi Rendõrkapitányság járõrei 2013. augusztus 30-án
este Sárbogárd külterületén igazoltatás alá vontak egy kálozi fér-
fit, aki gépkocsijával a 63-as fõúton közlekedett. Az ellenõrzés so-
rán a személy magát hitelt érdemlõen igazolni nem tudta, igazol-

vány nem volt nála. Adatainak visszaellenõrzése során megállapí-
tást nyert, hogy a személy a jármûvezetéstõl eltiltás hatálya alatt
vezetett, ezért elõállították a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra,
vele szemben szabálysértési eljárást kezdeményeztek, és 72 órás
szabálysértési õrizetbe vették.
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság járõrei Sárbogárd belterületén
igazoltatás alá vontak egy fiatalkorú sárbogárdi lakost, aki gépko-
csival közlekedett. A személy az igazoltatás során magát hitelt ér-
demlõen igazolni nem tudta, ezért õt elõállították a Sárbogárdi
Rendõrkapitányságra, ahol személyazonosságát megállapították
és arra is fény derült, hogy a személy nem rendelkezik vezetõi en-
gedéllyel. Engedély nélküli jármûvezetés miatt szabálysértési el-
járás indult ellene.

Közérdekû tájékoztató

Az egyes rendészeti tárgyú törvények módosításáról szóló 2013.
évi XCIII. törvény több ponton módosította a szabálysértésekrõl,
a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rend-
szerrõl szóló 2012. évi II. törvényt (a továbbiakban: Szabs. tv.) az
alaptalan, a valódi segélykérések bejelentését megakadályozó
magatartás szabálysértésként történõ szankcionálása érdekében.
A segélyhívások esetén intézkedési kötelezettséggel rendelkezõ
készenléti szervek a rendõrség, a mentõk és a katasztrófavédelem
(tûzoltóság), amelyek az ingyenesen hívható egységes európai
112-es segélyhívószámon, valamint a 107-es, a 104-es és a 105-ös
nemzeti segélyhívószámokon érhetõek el.
Szeptember 1-jétõl a rendõrség ötezertõl százötvenezer forintig
terjedõ bírságot szabhat ki, amennyiben valaki az Országos Men-
tõszolgálatot pl. nem életmentés, sürgõsségi ellátás vagy beteg-
szállítás érdekében hívja fel, vagy a rendõrséget pl. nem közleke-
dési balesetrõl tájékoztatja vagy nem bûncselekmény esetén kér
segítséget, hanem pl. viccelõdik, vagy a hatóságot trágár kifejezé-
sekkel illeti.
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy csak abban az eset-
ben hívják az ingyenes segélyhívószámokat, ha valóban segít-
ségre van szükségük, veszélyhelyzet, vészhelyzet esetén, vagy ha
olyan eseményrõl szeretnének bejelentést tenni, ahol az illetékes
szervek intézkedésére van szükség.
Amennyiben bármilyen más ügyben kívánnak a Sárbogárdi
Rendõrkapitánysággal kapcsolatba lépni, ügyet intézni, informá-
ciót kérni, hívják a 06-25-460-046-os alapdíjas, közvetlen vezeté-
kes telefonszámot.

Újra itt a tanévkezdés!

Az elõzõ évekhez hasonlóan idén szeptemberben is a rendõrség
és a polgárõrség együttmûködve, közösen felügyeli és segíti a kis-
és nagyiskolások gyalogátkelõhelyeken történõ átkelését, közle-
kedését. Vezessünk óvatosan, fokozottan figyeljünk a reggeli és
délutáni órákban az iskolások által megnövekedett gyalogosfor-
galom miatt, tartsuk be a közlekedési szabályokat, kerüljük el a
nem várt események bekövetkezését!

Sárbogárdi Rendõrkapitányság

KÉK HÍREK
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CIVIL NAP
2013. szeptember 7.

15 óra

Sárbogárd, mûvelõdési központ
és környéke

„Újratervezés – Sárbogárd városköz-
pontjának megújítása” címû város-re-
habilitációs projekt keretében elkülö-
nített programalap felhasználásával
megvalósuló miniprojekt.
Programja:
– kiállítás-megnyitó a mûvelõdési ház-
ban Vágvölgyi Elvira mûveibõl, a Sár-
bogárdi Múzeum Egyesület közremû-
ködésével;
– játszóház a Csipike Egyesület szerve-
zésében;
– civil terefere: beszélgetés a civilekkel
a civilekrõl dr. Sükösd Tamás polgár-
mesterrel;
– bemutatkozik a NYITOK program:
nyitott tanulási központ a mûvelõdési
házban;
– civil fõzõcske és ismerkedés, barátko-
zás a szervezetek tagjaival.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Dobogós helyen végeztek
a Fejér megyeiek az országos

tûzoltóvetélkedõn
A váli önkormányzat és a dunaújvárosi pa-
pírgyár létesítményi tûzoltósága, valamint
egyéni irányítói kategóriában a Sárbogárdi
Hivatásos Tûzoltó-parancsnokságról Ba-
rabás Tamás tûzoltó fõtörzsõrmester kép-
viselte Fejér megyét augusztus 29-e és 30-a
között a IX. Országos Tûzoltó Szakmai
Vetélkedõn Komáromban.
A felmenõ rendszerû verseny döntõjén a
megyei és a területi fordulókon eredmé-
nyesen szerepelt versenyzõk vehettek
részt. Így nyolc-nyolc hivatásos és önkor-
mányzati tûzoltó-parancsnokság csapata,
három meghívott létesítményi tûzoltócsa-
pat, valamint egyéni kategóriákban az irá-
nyítók, beosztottak és gépkocsivezetõk
mérték össze tudásukat és ügyességüket.
Az országos megmérettetésen az önkor-
mányzati kategóriában a Váli Önkor-
mányzati Tûzoltóság a harmadik, a létesít-
ményi kategóriában a dunaújvárosi Papír
Létesítményi Tûzoltóság a második helye-
zést érte el. Egyéni kategóriában az irányí-
tók közül Barabás Tamás tûzoltó fõtörzs-
õrmester a negyedik, a létesítményi gépko-
csivezetõk közül Schvarcz Róbert a har-
madik helyen végzett.

Szabadtéri tüzeknél
a sárbogárdi tûzoltók

Mozgalmas délutánja volt a katasztrófavé-
delem sárbogárdi hivatásos tûzoltóinak
szeptember 2-án, hétfõn: egymás után há-
rom szabadtéri tûznél avatkoztak be. Igar
közelében körülbelül fél hektáron bozótos
és régi szalmabálák gyulladtak ki. A tûz ve-
szélyeztette a közeli sertéstelep épületeit.

A gyors beavatkozásnak köszönhetõen a
lángok terjedését idõben megakadályoz-
ták a tûzoltók, és egy kétszáz körbálából ál-
ló kazlat is megvédtek a tûztõl. A három-
órás oltásban a Lajoskomáromi Önkéntes
Tûzoltó Egyesület is részt vett.
Ezután Igarról Sárkeresztúrra siettek az
egységek, ahol a Szabadság utcában száz
négyzetméteren száraz fû, nádas égett,
majd a Damjanich utcában mûveletlen
kertekben gyulladt meg a bozótos. A lán-
gok a lakóházakra és a melléképületként
használt fabódékra nem terjedtek át. A
tûzesetek során sérülés nem történt.
Fotó: Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-pa-
rancsnokság

Szabó-Bisztricz Anett tû. hadnagy,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

GYERMEKRAJZPÁLYÁZAT
általános iskolásoknak

„A Duna MÁSIK arca” címmel gyermek-
rajzpályázatot hirdetett a BM Országos
Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság a du-
nai árvízzel érintett megyékben élõ általá-
nos iskolások számára. A gyermekek képe-
iken keresztül megmutathatják, milyen-
nek látták az árvizet, mit gondoltak a váro-
sokon, falvakon átrohanó, emberek biz-
tonságát veszélyeztetõ Dunáról. A pályá-
zat védnöke Jankovics Marcell Kossuth- és
Balázs Béla-díjas mûvész.
A gyermekek két kategóriában nevezhet-
nek, az elsõ kategóriában a 6–10 éves, míg
a második kategóriában a 11–15 éves gyer-
mekek egyéni alkotásait várja a fõigazga-
tóság. A pályamunkákat A4-es méretben
kell beküldeni. Bármilyen technikával ké-
szülhetnek a rajzok, kivételt képeznek a
számítógépes grafikák. A zsûri értékelése
alapján kategóriánként három-három al-
kotás kaphat díjat.
A pályázatokat szeptember 16-áig kell be-
küldeni a BM Országos Katasztrófavédel-
mi Fõigazgatóság Igazgatási Fõosztályá-
nak címezve: 1903 Budapest, Pf. 314.
Minden kép hátoldalára rá kell írni a gyer-
mek nevét, életkorát, lakcímét, az iskolája
nevét és címét, valamint egy e-mail címet.
Eredményt októberben hirdet a fõigazga-
tóság, a díjazottakat külön értesíti.

KATASZTRÓFAVÉDELEM HÍREI

A CSODACSIPKE KLUB
szeptember 11-étõl

újra várja tagjait
és az új érdeklõdõket

a mûvelõdési központban
18 órakor.
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Krémes körteleves

A körtét meghámozzuk, kisebb darabokra szeleteljük. Felöntjük
4 dl vízzel, hozzáadjuk egy citrom levét és héjat, fûszereket, egy
evõkanál cukrot, majd hagyjuk felforrni. A tûzrõl lehúzva hagyjuk
egy kicsit hûlni, közben kiszedjük belõle a fûszereket. 2 dl vízzel
elkeverjük a pudingport, hozzáöntjük a tejszínt és hozzáadjuk a
leveshez. A tûzre visszatéve, újraforrástól számítva 1 percig hagy-
juk még fõni. Ezután a körtét néhány merõkanál lével összetur-
mixoljuk (akinek van, csinálhatja botmixerrel). Visszaöntjük a
többi léhez, és cukorral ízesítjük. Jól behûtjük, tálalás elõtt 4 kör-
tét megpucolunk, kis kockákra vágjuk. Tálkába szedjük a levest,
hozzáteszünk a felkockázott körtébõl, fahéjjal megszórjuk.

Májkrémes burgonyaszeletek

Hozzávalók: 1,5 kg burgonya, 30 dkg kenõmájas, 4 nagyobb ge-
rezd fokhagyma, 3 evõkanál tejföl, 15-20 dkg bacon, 20 dkg sajt
szeletelve, vagy reszelve, kevés ételízesítõ, kávéskanálnyi õrölt
bors, sütõmargarin a tepsi kikenéséhez.
A krumplit sós vízben héjastul puhára fõzzük. Váltott vízzel le-
hûtjük, megpucoljuk, és nagyméretû, kikent tepsibe szeleteljük
(kb. 6-7 mm vastagságúnál ne legyen vastagabb). A kenõmájast
egy tálkába tesszük, hozzáadjuk a zúzott fokhagymát, a tejfölt,
borsot és ételízesítõt (de ezzel vigyázzunk, mert a kenõmájas elég
sós). Jól elkavarjuk, ezután teáskanállal a krumpliszeleteket meg-
kenjük vastagon a krémmel (4 mm vastag legyen legalább). Bebo-
rítjuk a baconszeletekkel, majd rátesszük a sajtot (lehet lapkasajt,
de reszelt, vagy szeletelt sajt is tökéletesen megfelel; ha nincs
sajtszeletelõnk, krumplihámozóval is fel lehet szeletelni). Sütõ-
ben pirosra sütjük.

Szórt cukkinis–mákos pite édesen

Hozzávalók a tésztához: 25 dkg rétesliszt, 17 dkg porcukor, 1 cs
vaníliás cukor, fél cs sütõpor; a töltelékhez: 50 dkg reszelt cukkini
(ha fiatal, nem kell megpucolni), 15 dkg darált mák, 1 cs vaníliás
cukor, 5 dkg porcukor; az öntethez: 2,5 dl tej, 2 egész tojás; a tep-
sihez és a tetejére: 5 dkg vaj, vagy margarin.
A tésztához valókat összekeverjük. Ennek a keveréknek a 2/3 ré-
szét egy közepes méretû, alaposan kivajazott tepsibe szórjuk.
Egyenletesen elterítjük rajta a következõ tölteléket: az almare-
szelõn lereszelt cukkinit nagyon enyhe besózás és 10 perc állás
után alaposan kinyomkodjuk, összekeverjük a mákkal, a vaníliás
cukorral és a porcukorral. A töltelékre rászórjuk a maradék keve-
réket, és leöntjük az öntettel, ami a tejben elkevert, villával felvert
tojásokból áll. A tepsikikenésbõl megmaradt vajat rámorzsoljuk a
tetejére, és elõmelegített sütõben, közepes lángon (170-180 fok,
45 perc) megsütjük.

NAGYMAMA RECEPTJEI

A következõ napok idõjárását egy anticiklon alakítja majd, így a hét hátralé-
võ részében, illetve a jövõ hét elején többnyire napos, csendes, kora õszi
idõben lesz részünk. Csütörtökön és pénteken még a nyugati országrészben
valamivel több lehet a felhõ, és ott jelentéktelen zápor is elõfordulhat, majd
szombattól országszerte derült, csapadékmentes idõjárásra készülhetünk.
A keleties irányú szél gyenge, vagy mérsékelt marad. A kellemes, 24-25 fok
körüli délutánok mellett azonban az éjszakák néhol már igen csípõsek lesz-
nek. A völgyekben, illetve a Kiskunság egyes fagyzugos helyein akár 5 fok
körüli, vagy kevéssel ez alatti értékeket is mérhetünk hajnalonként, illetve
elsõsorban ezeken a helyeken megjelenhetnek az elsõ talaj menti fagyok is.

www.metnet.hu

IDÕJÁRÁS

AZ EKÉK VETÉLKEDÉSE
Ahogy ott sorakoztak a traktorok a dombon, mint egy tankhad-
osztály támadás elõtt, abban volt valami lenyûgözõ. És elõttük a
nyüzsgõ tömeg, a sátrak, a dobogón a zenekar fennkölt hangzatai
és mindenekelõtt a késõ nyári, aranyos napsütés kétségtelenül
valami ünnepi hangulatot sugároztak.
Vannak nagyon unalmas ünnepségek. A jelenlevõkben olyankor
felmerül a kérdés: ugyan miért van szükség erre? Ezen a szombat
délelõttön senki nem kételkedett abban, hogy ünnep van itt az
enyhén emelkedõ dombok között. Az emberek szívélyesen paro-
láztak, veregették egymás vállát, semmi jele nem volt az országot
megosztó, a közéletet megkeserítõ, jóságos embereket is egymás
ellen fordító pártoskodásnak. És nem volt ivászat, részeg látoga-
tók tántorgása. Itt komoly emberek találkozásáról, a munkáról,
szántásról volt szó.
Szántás nélkül ugyanis nem létezne emberiség. Az eke elõtti kor-
ban kis embercsoportok gyilkolták egymást itt-ott a földgolyón,
behorpadt hassal, gubancos hajjal kutattak valami ehetõt. Az eke
addig nem képzelt bõséget hozott, falvak, városok jöttek létre, ga-
bonatáblákon sürgött-forgott a közösség. Micsoda szobrot érde-
melne az az ismeretlen zseni, aki a fordítóekét kitalálta! A fényes
vaslap nemcsak belehasít a földbe, hanem át is dobja a kifordított
rögöt a másik oldalra. Az így elõkészített földbe lehet ám jól vetni!
A magtárakban búzahegyeket lapátoltak a jobbágyok.
Minden emberi tevékenység alkalmat adhat versengésre. Gye-
rekkoromban vettem részt távköpési versenyben, van költõi ver-
seny, versengés abban, hogy melyik fél képes egy gömb alakú já-
tékszert egy gerendákkal keretezett hálóba többször bejuttatni
(futball). A szántóverseny nem arról szól, hogy kinek a traktorja
vágtat gyorsabban a dûlõn. A minõség számít. Mert lehet jól és
jobban szántani. Nyugtalanító kérdés, hogy ki nyújt többet a világ-
nak: aki pontosabban továbbítja a labdát a futballpályán, vagy aki
jobban szánt. Az értékrend jóvátehetetlenül torz: a labdazsonglõr
milliókat is kaphat, a szántómester egy oklevelet.
Senki sem kételkedett abban, hogy a sárbogárdi szántóverseny-
nek ünnepéllyel kell kezdõdnie, és az ünnepély megnyitása a
Himnusz legyen. Felharsantak a
zenekar trombitái, a nép énekelte,
hogy „Isten, áldd meg a magyart”.
A traktorok ormán lebegtek a
nemzetiszín zászlócskák. A jelen-
levõket meglegyintette egy olyan
sejtelem, hogy talán van esély a „jó
kedvvel, bõséggel” megáldott „víg
esztendõ”-re. Ilyen volt a hangulat
ebben az áldott napsütésben.
! Hol marad a Magyar Televízió közvetítõkocsija? – kérdezte va-
laki. Tényleg furcsa volt, hogy az a televízió, amelyik egy levitéz-
lett politikus minden megnyilatkozását a világ elé tárja, nem szánt
egy kamerát, egy remek operatõrt ennek az emelkedett esemény-
nek a rögzítésére. Vagy itt volt a tévé, csak nem vettük észre?

L. A.VÁR A SÁRBOGÁRDI
NYUGDÍJASKLUB!

Tessék, csak tessék!
Bátorkodjanak belépni hozzánk minden hétfõ estén!

Szíves fogadtatásban részesülnek régi és új tagok,
társak közt könnyebben szûnik a bánat, a gond.

Lelki felfrissülést nyújtanak a beszélgetések,
a meghitt, ünnepi és vidám együttlétek.

Mulatság is akad olykor,
s hozzá trakta, nóta, bor.

Legyen az hölgy vagy férfiú,
minden örökifjút

vár a Sárbogárdi Nyugdíjasklub!
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KEDVCSINÁLÓ
47 éve mûködik a Huszics Vendel Kórus. Sok ezer órányi kóruspróba, megannyi
fellépés van mögöttünk itthon, országhatáron innen és túl. Bejártuk fél Európát,
szerepeltünk a határon túli magyar közösségek elõtt. Amellett, hogy felejthetet-
len élményekkel lettünk gazdagabbak, úgy érezzük, városunkat is méltóképpen
képviseltük, bárhol is jártunk.
Legjobban itthoni szerepléseink motiváltak bennünket, hiszen hûséges közön-
ségünk évtizedek óta kitart mellettünk, a kórus története az õ történetük is. A
hangversenykórus minõsítést is a sárbogárdi közönség elõtt érdemeltük ki
2010-ben. Mindig arra törekedtünk, hogy októberi és karácsonyi hangverse-
nyeinken valami újat, különlegeset mutassunk be. Vendégkórusok, énekes és
hangszeres elõadók tették még gazdagabbá koncertjeinket.
Most újra nagy fába vágjuk a fejszénket! 2013. október 6-án ritkán látható–hall-
ható hangversenyt szervezünk. Azon az estén kevés ehhez fogható lesz az or-
szágban! Ritkán fordul elõ még a fõvárosban is, hogy egyazon estén az ország
egyik legjobb zenekara (MÁV Szimfonikusok), nemzetközi díjakkal jutalmazott
hangszervirtuóz (Várdai István), egy szintén a hangszerén briliánsan játszó,
Liszt-díjas hegedûmûvész (Baráti Kristóf, aki ezúttal a karmesteri szerepet tölti
be) egy pódiumon lép fel. És ez a csoda Sárbogárdon megvalósul! Hatalmas
megtiszteltetés, egyben óriási kihívás ez a kórus számára, hiszen ilyen lehetõ-
ség elõtt még soha nem álltunk.
A meghívón látható mûsor önmagáért beszél! Vendégeink olyan mûveket ad-
nak elõ, amelyekre a világ bármely részén tódulnak a nézõk. Most nem Tokióban
vagy Párizsban, hanem a sárbogárdi mûvelõdési házban csendülnek majd fel a
csodálatos dallamok! Mi pedig a szimfonikus zenekarral együtt Schubert G-dúr
miséjét adjuk elõ! Belegondolni is gyönyörûség! Egy õsbemutató is elhangzik
majd: ifj. Leszkovszki Albin Petõfi Sándor versére korábban számunkra írt Szülõ-
földemen c. mûvét most nagyzenekari kíséretre írta át, ebben a formában itt
hangzik majd el elõször.
Az elmúlt évtizedek alatt soha nem kértünk belépõdíjat hangversenyeinkre. En-
nek a koncertnek a szervezése és rendezése azonban meghaladja anyagi lehetõ-
ségeinket. Bár belépõdíjat ezúttal sem kérünk, támogatói jegyek megvételével
kérjük Önöket a hangverseny költségeihez való hozzájárulásra! Ezeket a jegye-
ket az énekkar tagjaitól és a mûvelõdési központban lehet megvásárolni.
Bízunk abban, hogy erre a kivételes hangversenyre régi és új hallgatóink meg-
töltik a színháztermet!

Szabados Tamás, a Bogárd-Dal Egyesület elnöke
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Az Agárdi Termál csoport
eredményei

LMSK–Dég 2-0
Káloz–Kulcs 4-2
Baracs–Lajoskomárom 6-1
Szabadegyháza II.–Nagylók 2-4
Kõszárhegy–Seregélyes 2-4
Aba-Sárvíz–Pusztaszabolcs 1-3
Adony–Sárbogárd 6-0
Sárszentmiklós–Mezõszilas 15-0

Az Agárdi Termál csoport állása
1. Sárszentmiklós 1 1 0 0 15 0 15 3
2. Adony 1 1 0 0 6 0 6 3
3. Baracs 1 1 0 0 6 1 5 3
4. Seregélyes 1 1 0 0 4 2 2 3
5. Nagylók 1 1 0 0 4 2 2 3
6. Káloz 1 1 0 0 4 2 2 3
7. Pusztaszabolcs 1 1 0 0 3 1 2 3
8. LMSK 1 1 0 0 2 0 2 3
9. Kõszárhegy 1 0 0 1 2 4 -2 0
10. Szabadegyháza II. 1 0 0 1 2 4 -2 0
11. Kulcs 1 0 0 1 2 4 -2 0
12. Aba–Sárvíz 1 0 0 1 1 3 -2 0
13. Dég 1 0 0 1 0 2 -2 0
14. Lajoskomárom 1 0 0 1 1 6 -5 0
15. Sárbogárd 1 0 0 1 0 6 -6 0
16. Mezõszilas 1 0 0 1 0 15 -15 0

A Horfer Serleg csoport eredménye
Rácalmás–Perkáta 3-0
Elõszállás–Vajta 0-7
Zichyújfalu–Mezõfalva II. 4-1
Enying–Sárszentágota 5-0
Nagykarácsony–Kisapostag 4-2
Alap–Nagyvenyim 5-2
Cece–Dase 3-3

A Horfer Serleg csoport állása
1. Vajta 1 1 0 0 7 0 7 3
2. Enying 1 1 0 0 5 0 5 3
3. Alap 1 1 0 0 5 2 3 3
4. Zichyújfalu 1 1 0 0 4 1 3 3
5. Rácalmás 1 1 0 0 3 0 3 3
6. Nagykarácsony 1 1 0 0 4 2 2 3
7. Dase 1 0 1 0 3 3 0 1
8. Cece 1 0 1 0 3 3 0 1
9. Kisapostag 1 0 0 1 2 4 -2 0
10. Nagyvenyim 1 0 0 1 2 5 -3 0
11. Mezõfalva II. 1 0 0 1 1 4 -3 0
12. Perkáta 1 0 0 1 0 3 -3 0
13. Sárszentágota 1 0 0 1 0 5 -5 0
14. Elõszállás 1 0 0 1 0 7 -7 0

Kötelezõ „házi” feladat
Sárszentmiklós–Kulcs 3-1

Sárszentmiklós SE: Farkas, Gráczer G.,
Gráczer B., Fekete, Hegedüs, Gorza (Ko-
vács), Lajtos (Csikesz), Vámosi (Tóth),
Krajcsovics (Rozsos), Huszár (Nagy), Sza-
bó Sz.
Cserék: Csikesz, Rozsos, Tóth, Nagy, Ko-
vács, Szabó Z., Kimiti. Edzõ: Sárai György.
A 3. fordulót is gyõzelemmel hozta le Mik-
lós, amolyan kötelezõ házi feladat volt, de
nem ment zökkenõmentesen. Az elsõ fél-
idõben Krajcsovics lõtt a tizenhatos csücs-
kérõl egy irtózatos gólt a jobb felsõbe. A
második félidõ egy darabig eseménytele-
nül telt, a kulcsiakat nem tudtuk áttörni,
sõt egyszer jutottak az egész meccsen a ka-
puhoz közeli szabadrúgáshoz, amit gólra is
váltottak. Erre válaszolt Szabó Sz. pár perc
múlva, a kapus mellett elhúzta a labdát,
majd kisodródott helyzetbõl, még épp be
tudta a hosszúba gurítani. Szabó gólja után
rögtön Gráczer B. lõtt egy kapásgólt, a
hosszún érkezve szöglet után, ezzel beállít-
va a végeredményt. Azonban a gyõzelem
ellenére még kell javítani játékunkon.

Az ifjúsági meccs: 8-1

Góllövõk: Nagy 2, Pajor L. 2, Kiss 2, Nyúl,
Gráczer, Németh.
A mérkõzés elõtt üdvözöltük kedves nézõ-
inket, és egyben egykori játékosunk, Szalai
János végezte el a kezdõrúgást.

Régi idõk focija
Szalai János sporttársunk 1960-tól 1987-ig
aktívan futballozott Sárszentmiklóson.
Sok borsot tört az ellenfelek orra alá csa-
tárként, fõleg kimagasló fejjátékával. Ak-
tív pályafutása után sem hagyta el az egye-
sületet, elnökként, szakosztályvezetõként,

edzõként tevé-
kenykedett to-
vább. A 80-as
években megszer-
vezte az öregfiúk
csapatát, amely a
mai napig mûkö-
dik. Rendszere-
sen részt vesz
mérkõzéseinken,
amit egyúttal a
sportegyesület ve-
zetõsége megkö-
szönt, és jó egészséget kíván részére.
Felhívjuk szurkolóink, a sporttársak és az
egykori játékosok figyelmét, hogy akinek
van a Sárszentmiklósi SE csapatáról régi
fényképfelvétele, egy másolat erejéig adja
kölcsön. Célunk ugyanis egy fotókiállítás
bemutatása az egyesület múltjáról, fejlõ-
désérõl. A korábbi játékosok bemutatásá-
val hagyományt szeretnénk teremteni, így
minden hazai mérkõzés elõtt egy-egy ko-
rábbi meghatározó játékost kívánunk be-
mutatni.
Fényképek leadásával kapcsolatban Nagy
László elnököt keressék a 06 (30) 939
2027-es telefonszámon minden hazai mér-
kõzést megelõzõen. Az átadott fényképe-
ket kivétel nélkül pár napon belül vissza-
juttatnánk a tulajdonosának.
A 2013. szeptember 6-án megrendezésre
kerülõ Románia–Magyarország labdarú-
gómeccset a kedves szurkolók, barátok az
egyesület klubházában kivetítõn megte-
kinthetik.
Várunk mindenkit szeretettel!
A következõ mérkõzést Sárbogárdon
játsszuk 2013. szeptember 8-án, 16.30-as
kezdéssel.

Sárszentmiklósi SE

SÍC – hírek, eredmények

Újabb országos
bajnoki cím

Újabb országos
bajnoki címet szerzett

Katona Dóri és Stadler Balázs!
Az elmúlt héten megrendezett 2013. évi
országos pályaíjász-bajnokságon tíz ver-
senyzõnk közül öten végeztek a dobogón,
öten érem nélkül maradtak.

Eredményeink: országos bajnok a kadet
lányok mezõnyében Katona Dorottya, a
serdülõ fiúk között teljes távon Stadler Ba-
lázs.

Gyermekek között rövid távon a lányok
mezõnyében Csik Nikoletta a 3. helyet,
Szénási Benedek a 4. helyet szerezte meg.
Kadet fiúk mezõnyében indult Batári Ba-
lázs, aki a 3. helyen végzett; Révész Csaba
a 6. helyen végzett.
A felnõtt férfiaknál indult Bóla József a
12., Széplaki Zoltán a 18. helyezett.
Rövid távos felnõtt nõi versenyzõnk, Szé-
násiné Szabó Mariann a 6. helyen végzett.
A veterán férfiak között Gilicze Ferenc a
3. helyet, Gilicze László a 6. helyet szerezte
meg.
A csapat OB-n a Katona–Bóla–Széplaki
összeállítású olimpiai csapatunk az 5. he-
lyen zárt.
Egyesületünkrõl bõvebben tájékozódhat-
nak a sic.hupont.hu oldalon, vagy szemé-
lyesen az egyesületben.
E-mail: lgilicze@tolna.net.
Várjuk érdeklõdésüket!

Sárréti Íjász Club Sárbogárd
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Lapszemle 1913. szeptember 7.
A tárca rovat Sz. I.-vel szignált, „Mártírok” címû, patetikus írása
a régóta meglévõ magyar–lengyel barátság egyik tanúbizony-
sága. A lap híreiben érdemes továbbtallózni. Olvashatunk a köz-
életben még mindig élénken élõ Erzsébet királynõ emlékérõl,
Huszár Ágoston nagy társaságban lefolyt 83. születésnapjáról,
házasságkötésrõl, a Forgács lelkész halálával megürült bogárdi
papválasztás esélyeirõl, sáregresi bicskázásról, és Tolna vár-
megye fõispánjának beiktatásáról.

Mártírok
Potocky gróf, a nagy Potockyk utolsó sarja halálán volt. Minden
erejét elvette már a gyilkos kór, de mielõtt végkép elpusztitotta
volna, ajándékozott neki néhány boldog percet.
Mellébõl már alig hallhatóan törtek fel a kínos hörgések és csak
homlokának hideg verejtéke sejtett valami nagy lelkiindulatot.
Lelkében átvonult a rózsás gyermekkor, mikor a falu aprajával
játszadozott a kastély parkjában, aztán az ifju évek boldog küzdé-
sét látta, hogyan harcolt a külsõ ellenséggel és a magáéival, a bal-
ítéletekkel. Milyen gyönyörrel szívta magába azoknak az íróknak
tanát, kik egyenlõséget kiáltoznak.
Atyját látta maga elõtt, a buzgó lengyel nemest, minden erejével,
minden bünével. Anyját, kit legszebb éveiben kellett a családi
kriptába helyezni. Barátokat és rokonokat, kik fölött virágok nyil-
nak és fonnyadoznak évrõl évre.
A szûkebb családi kör látomásai után láza tovább vezette õt. Látta
hõsi küzdelmében vitéz nemzetét, mint tusakodik egy emberség-
telen koronával, ki nem ismer jogot, csak azt a nagy hatalmat és
megalázkodást. És azt látta még, hogy az õ népe elveszett…
Egy mély sóhajtás és Potocky gróf meghalt.
Meghalt mindenki nélkül. Barátai nagyon szívesen eljöttek volna
a drága s szeretett kedves bajtársuk betegágyához, de hol vannak
a barátok? Ki Szibériában bûnhõdik, mert nem türhette a muszka
önkényeskedést. Ki Párisban vagy Turinban eszi a számûzés ke-
serves kenyerét, mások pedig jeltelen, kemény sírdomb alatt hall-
gatnak.
Két napig feküdt nyitott koporsóban a gróf. Azután befedték a
koporsót. Galambõsz szolgák vitték le a terembõl a kápolna elé. A
durva tenyerû, szomoru jobbágyoknak szemeibõl ugy pergett a
keserû könny, mintha édes atyjukat kisérték volna utolsó útjára.
Ambrozius páter az õsz plébános beszentelte a halottat. A cere-
mónia után a halotti beszédhez fogott. A magas sovány aggastyán
nem tette beszédével a legjobb benyomást a hatóságok uraira.

Nem látszott meg semmiképp sem az a kenetteljes alázat, amit a
papoktól megszoktak az orosz urak. Sokolov hadnagy ugy érezte
magát, mintha hideg víz futna át a gerincén. A páter nagyon egy-
szerûen beszélt. Nem fûszerezte beszédét semmivel sem, még a
szent atyák irásainak idézetével sem, hanem ugy beszélt, mint a
hogy szive diktált neki. Hangos tiszta kiejtéssel szólt. Dicsõítette a
halált, mely a lengyel ember legjobb barátja.
– Miért sírtok? – mondta a körülálló parasztoknak. – Ne sírjatok;
a kit e koporsó befed, az megtette kötelességét a haza iránt és ti
irántatok.
Sokolov most hirtelen a rendõrtiszthez fordult.
– Az öreg nagyon heveskedik – mondá.
– A legtökéletesebb élet semmisült meg ezzel, a ki elõttem fekszik
– folytatta a tisztelendõ atya.
– Miért hallgatnám el az érdemeit, Potocky Ádám a népem legdi-
csõbb fia, miért, talán ezek miatt itt, a kik mint hiénák gyültek erre
a szent helyre, a te lábadhoz…
Az urak most összenéztek. Sokolov hadnagy pedig izgatottan mo-
toszkált a fegyverzsebében és egész testében csak úgy reszketett.
A pap most kiegyenesedett. Az aggastyán olyan megvetéssel szó-
nokolt, mint egy próféta.
– Óh Ádám, milyen nagy ember voltál te! Te nem ugy szeretted
hazádat, mint mi. Mert mi másokat is szeretünk a haza mellett,
családunkat, gyermekeinket, de te csak boldogtalan, elveszett
lengyeleidet.
A hadnagy magánkívül volt. Halálsápadtan izgett-mozgott.
– És milyen más módon szeretted te a hazádat – folytatta a páter –
igazán másképpen mint mi. Te átérezted, hogy nemcsak az oro-
szok mi ellenségeink, hanem az a meghasonlás, a mi a nép és ne-
mesek között van. Te büszke nemesek ivadéka megértetted azt és
õseid fényûzése helyett egyszerû udvarházzá alakítottad kastélyo-
dat, belõled egyszerû gazda lett, a ki nem ismer rangkülönbséget
ember és ember között. Ezzel a nemes felfogásoddal, Ádám, te,
Ádám sokkal többet ártottál az ellenségeidnek, mint igen sok hõ-
sünk a harcmezõn. És ha valamikor nehéz rabbilincseink lehulla-
nak, akkor neked egy részed lesz abban.
A rendõrhadnagy már odalépett a paphoz, hogy vasra verje a „lá-
zítót”. Abban a pillanatban már odaugrott Sokolov tiszt, egyet
lõtt és az õsz páter barátjának koporsójára omlott.
Az áldozat vére pirosra festette a másik fekete koporsóját.

(-b -n)

Mûvészeink sorozat
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület meghívja Önt

VÁGVÖLGYI ELVIRA

„Az én világom” címû kiállítására.
Megnyitó

2013. szeptember 7-én (szombaton)
15 órakor a mûvelõdési ház kiállítótermében.

Mindenkit szeretettel várunk!
Életemrõl röviden
Szombathelyen tanultam rajztanárnak, ekkor (is) sokat segített Zocskár
András tanár úr. Nagy álmom volt, hogy legyen egy papírom arról, hogy „tu-
dok” rajzolni...
2008-ban már én tanítottam diákokat rajzolni. Idõközben két kiállításom is
volt a sárbogárdi városi könyvtárban. A rajzolás kikapcsol, megnyugtat, jó
érzés, mikor a papírra tudom vetni a gondolataimat...
Nekem mindegyik a kedvenc alkotásom, mert tudom, miért rajzoltam.

Vágvölgyi Elvira
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Szeptember 7., SZOMBAT
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.30 Az Este 5.55 Nemzeti Nagyvizit 6.25 Magyar
gazda 6.55 Család-barát Hétvége 9.00 Aranyfeszt 2013 9.30 Vágtass velem! 10.00
Történetek a nagyvilágból 10.30 Életmûvész 11.30 Valóságos kincsesbánya 12.00
Hírek 12.05 Másfélmillió lépés Magyarországon 12.55 Az ellenszer 14.55 A világ-
örökség kincsei 13.15 Boxutca 13.45 Forma-1 15.20 Természetes világ 16.15 Fábry
17.35 Gasztroangyal 18.30 Szerencseszombat 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.20
San Antonio 21.55 Borvacsora 22.50 Mocskos zsaru – New Orleans utcáin 0.50 Eric
Clapton – Crossroads
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.05 Sárkányhegy titka 2. 11.35
Gasztrotúra Extra 12.00 A’la Car 12.30 4ütem 13.05 Dilinyósok 13.40 Agymenõk
14.25 Eastwicki boszorkák 15.25 A hõs legendája 16.30 Kutyátlanok kíméljenek!
18.30 Híradó 18.55 Fókusz Plusz 20.00 X-Faktor 21.50 Red 0.00 A Da Vinci-rejtély
1.45 Míg a halál el nem választ
TV2: 6.00 Az idõ örvényében 6.25 TV2 Matiné 10.00 Monster High 10.25
Astro-világ 11.30 Kalandjárat 12.00 Babavilág 12.30 Fogyótúra 13.00 Én is meny-
asszony vagyok 13.30 Stílusvadász 14.00 Xena 15.00 A férjem védelmében 16.00
Luxusdoki 17.00 Irigy Hónaljmirigy show 18.00 Tények 19.00 Aktív Extra 19.30 Lo-
pakodó 21.45 World Trade Center 0.10 Psycho 1.55 Astro-világ 3.00 Propaganda
3.50 A férjem védelmében 4.40 Kalandjárat
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05 Ho-
rizont 9.30 Korkóstoló – Gasztromagazin 10.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika
12.22 Sportvilág 12.30 Történet hangszerelve 13.05 Kabaréklub 14.05 Világóra
14.35 A tudomány hangjai 15.00 Hírek 15.05 Idõt kérek 16.00 Szombat délután
17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.30 Népzene 19.07 Sportvilág
19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.05 Sportvilág 20.30 Aranyalap 20.50
Vers napról napra 21.04 Rádiószínház 21.54 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.30 Esti séta 23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Kabaréklub 0.10 Éjszaka

Szeptember 8., VASÁRNAP
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 A rejtélyes XX. század 5.55 Esély 6.25 Magyar
gazda 6.55 Család-barát Hétvége 9.00 A sokszínû vallás 9.20 Unitárius magazin
9.45 Evangélikus ifjúsági mûsor 9.50 Útmutató 10.20 Katolikus krónika 11.00 Katoli-
kus szentmise 12.00 Hírek 12.05 Világ+Kép 12.35 Természetes világ 13.30
Forma-1 16.10 TS – Sport 7 16.45 Játékidõ 18.50 A lényeg 19.30 Híradó 20.00
Sporthírek 20.20 Taxi 21.50 Vidocq 23.30 Elrabolt élet 0.55 MüpArt Classic
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.10 Egészségkalauz 10.50 Teleshop
11.45 Gasztrotúra 12.15 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek 12.50 Tuti
gimi 13.50 Míg a halál el nem választ 14.20 Én és a gorillám 16.25 Rabló-pandúr
18.30 Híradó 18.55 Harry Potter és a halál ereklyéi 21.50 Nyomodban a halál 23.50
Portré 0.30 Míg a halál el nem választ
TV2: 6.00 Idõnyomozó 6.25 TV2 Matiné 10.10 Astro-világ 11.15 Egészségmánia
11.45 Stahl konyhája 12.20 Több mint testõr 12.50 A kiválasztott – Az amerikai lát-
nok 13.50 Békétlen békítõ 14.50 Sue Thomas – FBI 15.50 Lopakodó 18.00 Tények
19.00 Napló 20.00 Mamma Mia! 22.05 A Bourne-csapda 0.10 Nem vénnek való vi-
dék 2.25 Astro-világ 3.30 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasárnapi
újság 8.30 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 10.04 A Magyar Pünkösdi Egyház isten-
tiszteletének közv. 11.05 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 Sportvilág 12.30 Har-
minc perc alatt a Föld körül 13.05 G7 – Gazdasági magazin 13.30 Nemzeti nagyvizit
14.05 Szonda 14.35 Oxigén 15.00 Hírek 15.05 Hangalbum 15.30 A Metró Klubtól a
Szigetig 16.00 Vasárnap délután 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág
18.30 Irodalmi újság 19.07 Sportvilág 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.05 Határok nélkül – A kultúráról 20.30 Aranyalap 20.50 Vers napról napra 21.04
Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek, kenó
23.05 Sport 23.07 Válogatás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából 0.10 Éjszaka

Szeptember 9., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 A lényeg 5.55 Ma reggel 9.00 Capri – Az álmok
szigete 9.55 Rex felügyelõ 10.45 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25
Napirend elõtt 12.55 Roma magazin 13.25 Domovina 14.00 Magyarlakta – vidékek
krónikája 14.55 Család csak egy van 15.45 A szenvedélyek lángjai 16.25 Híradó
16.40 Rex felügyelõ 17.30 Híradó 17.35 A múlt fogságában 18.30 A következõ!
19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.20 Legenda 21.35 Kékfény 22.30 Az Este 23.05
Aranyfeszt 2013 23.35 Híradó 23.50 Az utolsó elõtti út 0.15 Munkaügyek – Irreality
Show 0.45 Család csak egy van 1.30 Bûvölet
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 Portré 13.40 Éj-
jel-nappal Budapest 14.50 Fókusz 15.25 A végsõ akarat 16.25 Kettõs játszma 17.30
A bosszú angyala 18.30 Híradó 19.20 Fókusz 19.45 Éjjel-nappal Budapest 20.55 Ba-
rátok közt 21.35 Dr. Csont 22.35 CSI: A helyszínelõk 23.40 A fõnök 0.45 Reflektor
1.00 Remington Steele
TV2: 6.00 Aktív Extra 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babaper-
cek 9.40 TeleShop 10.50 Astro-világ 12.00 Amit a szív diktál 13.00 Monk – Flúgos
nyomozó 14.00 Tények 14.55 Született feleségek 15.55 Csapdába csalva 16.55
Fogyj Rékával és Norbival! 17.00 Veled is megtörténhet! 18.00 Tények 19.05 Csalá-
di titkok 20.10 Aktív 21.00 Jóban-Rosszban 21.35 NCIS 23.35 Én is menyasszony
vagyok 0.05 Összeesküvés 1.05 Fogyj Rékával és Norbival! 1.10 Tények 1.45
Astro-világ 2.50 NCIS 3.50 Hõsök 4.40 Magyarország, jövünk! 4.45 Aktív Extra

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
12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.24 Zene 13.30 Az evangélikus
egyház félórája 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 17.54
Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.30 Családi sáv
19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers
napról napra 21.04 Belépõ – Kulturális magazin 21.32 Rádiószínház 21.55 Zene
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05
Sport 23.07 Arcvonások 23.30 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Szeptember 10., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 Capri – Az álmok
szigete 9.55 Rex felügyelõ 10.40 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25
Srpski ekran 12.55 Unser Bildschirm 13.25 Aranyfeszt 2013 13.55 Ridikül 14.45
Kállóí Molnár Péter koncert 15.40 Család csak egy van 16.25 Híradó 16.40 A szenve-
délyek lángjai 17.25 Híradó 17.35 A múlt fogságában 18.30 A következõ! 19.30 Hír-
adó 20.00 Sporthírek 20.15 Magyarország–Észtország vb-i selejtezõ labdarú-
gó-mérkõzés 22.25 Az Este 23.05 Híradó 23.20 9/11: A nõ, aki ott se volt 0.10 Mun-
kaügyek – Irreality Show 0.40 Család csak egy van 1.25 Bûvölet
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 Brandmánia 13.40
Éjjel-nappal Budapest 14.50 Fókusz 15.25 A végsõ akarat 16.25 Kettõs játszma
17.30 A bosszú angyala 18.30 Híradó 19.20 Fókusz 19.45 Éjjel-nappal Budapest
20.55 Barátok közt 21.35 A mentalista 22.40 Döglött akták 23.40 XXI. század – A le-
gendák velünk élnek 0.15 Reflektor 0.35 Hazudj, ha tudsz!
TV2: 6.00 TotalCar 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek
9.40 TeleShop 10.50 Astro-világ 12.00 Amit a szív diktál 13.00 Monk – Flúgos nyo-
mozó 14.00 Tények 14.55 Született feleségek 15.55 Csapdába csalva 16.55 Fogyj
Rékával és Norbival! 17.00 Veled is megtörténhet! 18.00 Tények 19.05 Családi tit-
kok 20.10 Aktív 21.00 Jóban-Rosszban 21.35 Lepattintva 23.45 Zsaruvér 0.45
Fogyj Rékával és Norbival! 0.50 Tények 1.25 Astro-világ 2.30 Táncalak 3.40 Hõsök
4.30 Magyarország, jövünk! 4.35 Super Car
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
12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.25 Zene 13.30 A római katoli-
kus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 14.35 Arcvonás-
ok 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Kabarématiné 15.30 Közelrõl 16.40
Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Hatá-
rok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene
19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11 Belépõ - Kulturális magazin 20.50 Vers napról nap-
ra 21.04 Rádiószínház 21.30 Sportvilág 22.30 Krónika 22.50 Sportvilág 23.00 Hírek,
kenó 23.05 Sport 23.07 Arcvonások 23.30 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Szeptember 11., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 Capri – Az álmok
szigete 9.55 Jó tudni! 10.25 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25
Hrvatska krónika 12.55 Ecranul nostru 13.25 Útravaló 13.40 Szentágothai János –
Ahogy a tanítványok emlékeznek 14.00 Ridikül 14.50 Régi csibészek – Az Ome-
ga-sztori 15.45 Család csak egy van 16.30 Híradó 16.45 A szenvedélyek lángjai
17.30 Híradó 17.35 A múlt fogságában 18.30 A következõ! 19.30 Híradó 20.00
Sporthírek 20.20 Egyszer volt, hol nem volt 21.05 Gyilkosság 21.55 Az Este 22.30
Summa 23.00 Híradó 23.15 Átok 0.15 Munkaügyek – Irreality Show 0.45 Család
csak egy van 1.30 Bûvölet
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 A Muzsika TV be-
mutatja: Mi, muzsikus lelkek 13.40 Éjjel-nappal Budapest 14.50 Fókusz 15.25 A
végsõ akarat 16.25 Kettõs játszma 17.30 A bosszú angyala 18.30 Híradó 19.20 Fó-
kusz 19.45 Éjjel-nappal Budapest 20.55 Barátok közt 21.35 Szulejmán 22.50 Házon
kívül 23.20 Reflektor 23.40 Pusztító szélvihar 1.30 Míg a halál el nem választ
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek
9.30 Teleshop 10.50 Astro-világ 12.00 Amit a szív diktál 13.00 Monk – Flúgos nyo-
mozó 14.00 Tények 14.55 Született feleségek 15.55 Csapdába csalva 16.55 Fogyj
Rékával és Norbival! 17.00 Veled is megtörténhet! 18.00 Tények 19.05 Családi tit-
kok 19.50 Skandinávlottó-sorsolás 20.10 Aktív 21.00 Jóban-Rosszban 21.35 A búra
alatt 23.45 Ringer – A vér kötelez 0.45 Fogyj Rékával és Norbival! 0.50 Tények 1.25
Astro-világ 2.30 A hullámok hercege 4.35 Hõsök 5.20 Magyarország, jövünk! 5.25
Babavilág
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
12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.24 Zene 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 17.54
Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért sza-
vak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11 Belépõ – Kultu-
rális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.32 Rá-
diószínház 21.51 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00
Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Arcvonások 23.30 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, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CE-
CÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁR-
SZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93
Mhz-es frekvencián, valamint az LRT-COM hálózatán a C7-es csa-
tornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.

Szeptember 6., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Lapszemle
19.00 Interjú a sárbogárdi rendõrkapitánnyal (45p), A Huszics Vendel Kó-
rus Kárpátalján 4. rész 23.00 és 0.00 Lapszemle

Szeptember 7., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 Lapszemle 14.00
Interjú a sárbogárdi rendõrkapitánnyal (45p), A Huszics Vendel Kórus Kár-
pátalján 4. rész 18.00 Lapszemle 19.00 Interjú Pluhár Istvánnal, Sárbogárd
díszpolgárával (60p), Sáregres hazavár (113p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

Szeptember 8., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Interjú a sárbogárdi rendõrkapi-
tánnyal (45p), A Huszics Vendel Kórus Kárpátalján 4. rész 13.00 Heti hír-
adó 14.00 Interjú Pluhár Istvánnal, Sárbogárd díszpolgárával (60p), Sáreg-
res hazavár (113p) 18.00 Heti híradó 19.00 Ökumenikus istentisztelet
Sárszentmiklóson (ism. 70p) 23.00 és 0.00 Heti híradó

Szeptember 9., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Ökumenikus istentisztelet
Sárszentmiklóson (ism. 70p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Évnyitó
Sárszentmiklóson (~30p) és a Mészölyben (~30p), Elõdeink lépte nyo-
mán (ism. 74p) 23.00 és 0.00 Heti híradó

Szeptember 10., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Heti híradó
19.00 Bemutatkozik a Jehova Tanúi gyülekezet (20p), Szántóverseny
(137p) 23.00 és 0.00 Heti híradó

Szeptember 11., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Évnyitó Sárszentmiklóson
(~30p) és a Mészölyben (~30p), Elõdeink lépte nyomán (ism. 74p) 13.00
Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport: Kézilabdatábor
Tápiószentmártonban 2. rész (~60p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

Szeptember 12., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Kézilabdatábor Tápió-
szentmártonban 2. rész (~60p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Ökume-
nikus istentisztelet Sárszentmiklóson (ism. 70p) 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 mûsorváltozás-
ról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szerep-
lõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Hirdetésfelvétel a Hírházban (Bogárd és Vidéke szerkesztõsége). Ha
gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. – 06 (40)
416 000, LRT-COM Kft. – 06 (40) 811 911.

Szeptember 12., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 Capri – Az álmok
szigete 9.55 Jó tudni! 10.25 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25
Slovenski utrinki 12.55 Alpok–Duna–Adria 13.25 Vágtass velem! 13.55 Ridikül
14.40 Omega koncert 15.35 Család csak egy van 16.20 Híradó 16.30 A szenvedé-
lyek lángjai 17.15 Szerencsehíradó 17.25 Híradó 17.35 A múlt fogságában 18.30 A
következõ! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.20 Fábry 21.40 Az Este 22.15 Nemzeti
nagyvizit 22.45 Barangolások öt kontinensen 23.15 Híradó 23.30 Szabadság szár-
nyán – Moka Béla igaz története 0.25 Munkaügyek – Irreality Show 0.55 Család
csak egy van 1.40 Bûvölet
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 EgészségKalauz
13.40 Éjjel-nappal Budapest 14.50 Fókusz 15.25 A végsõ akarat 16.25 Kettõs játsz-
ma 17.30 A bosszú angyala 18.30 Híradó 19.20 Fókusz 19.45 Éjjel-nappal Budapest
20.55 Barátok közt 21.35 A szállító 23.25 Brandmánia 0.05 Reflektor 0.20 Infománia
1.00 Remington Steele
TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Ba-
bapercek 9.30 Teleshop 10.50 Astro-világ 12.00 Amit a szív diktál 13.00 Monk –
Flúgos nyomozó 14.00 Tények 14.55 Született feleségek 15.55 Csapdába csalva
16.55 Fogyj Rékával és Norbival! 17.00 Veled is megtörténhet! 18.00 Tények 19.05
Családi titkok 20.10 Aktív 21.00 Jóban-Rosszban 21.35 Mr. és Mrs. 23.20 Amerikai
szépség 1.40 Fogyj Rékával és Norbival! 1.45 Tények 2.20 Astro-világ 3.25 Hõsök
4.15 Magyarország, jövünk! 4.20 Segíts magadon!
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
12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.25 Zene 13.30 A római katoli-
kus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium
Rádiókabaré 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 17.54
Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért sza-
vak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11 Belépõ – Kultu-
rális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.32 Rá-
diószínház 21.51 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00
Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Arcvonások 23.30 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Szeptember 13., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 Capri – Az álmok
szigete 9.55 Jó tudni! 10.25 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25
Roma kultúra 12.55 Esély 13.25 Történetek a nagyvilágból 14.05 Ridikül 14.50
Omega-koncert 15.45 Család csak egy van 16.15 Híradó 16.40 A szenvedélyek
lángjai 17.25 Híradó 17.35 A múlt fogságában 18.00 A következõ! 19.30 Híradó
20.00 Sporthírek 20.20 Szerelem és egyéb katasztrófák 21.55 Az Este 22.25 Szere-
tettel Hollywoodból 22.55 Híradó 23.10 Így készült: A nagymester 23.55 Kylie X
2008 – koncert 0.50 Munkaügyek – Irreality Show 1.20 Család csak egy van 2.05
Bûvölet
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 Gasztrotúra 13.40
Éjjel-nappal Budapest 14.50 Fókusz 15.25 A végsõ akarat 16.25 Kettõs játszma
17.30 A bosszú angyala 18.30 Híradó 19.20 Fókusz 19.45 Éjjel-nappal Budapest
20.55 Barátok közt 21.35 CSI: Miami helyszínelõk 22.35 Gyilkos hajsza 23.35 Ke-
mény motorosok 0.40 Reflektor 0.55 Gasztrotúra 1.20 4ütem
TV2: 6.00 Alexandra Pódium 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Ba-
bapercek 9.30 Teleshop 10.50 Astro-világ 12.00 Amit a szív diktál 13.00 Monk –
Flúgos nyomozó 14.00 Tények 14.55 Született feleségek 15.55 Csapdába csalva
16.55 Fogyj Rékával és Norbival! 17.00 Veled is megtörténhet! 18.00 Tények 19.05
Családi titkok 20.10 Aktív 21.00 Jóban-Rosszban 21.35 Cool Túra 23.30 Briliáns el-
mék 0.30 Fogyj Rékával és Norbival! 0.35 Tények 1.10 Astro-világ 2.15 Hõsök 3.10
Briliáns elmék 4.10 Magyarország, jövünk! 4.15 Alexandra Pódium
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
12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.24 13.30 A zsidó vallási fele-
kezet félórája 14.05 Alma és fája 14.35 Regényes történelem 15.00 Krónika 15.10
Prémium Hely 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.54
Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért sza-
vak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11 Belépõ – Kultu-
rális magazin 20.50 Vers napról napra 21.04 Belépõ – Kulturális magazin 21.32 Rá-
diószínház 21.50 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00
Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Alma és fája 23.30 Regényes történelem 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



Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826

Sárbogárd központjában, Posta utcában, felújított
családi ház eladó. 06 (20) 419 4940.

Pálinkafõzetõk figyelem! Az abai pálinkafõzde
várja régi és az új megrendelõit. 06 (30) 927 5627
(8000732)

Terménydarálás 06 (20) 973 6871 (8000738)

Lakás kiadó, hosszú távra, bútorozottan. 06 (30)
433 8449 (8000743)

Eladó 2,2 méteres kombinátor, 4 sorú kukorica ve-
tõgép, kettes eke. Érdeklõdni: Alap, Fõ út 131. 06
(25) 220 058 (8000835)

A Szivárvány Stúdióba (Kossuth utca 9.) kozmeti-
kust vagy masszõrt keresünk. 06 (30) 3808 330

Két ágy sürgõsen eladó. 06 (30) 424 5268 (8000799)

Sárszentmiklóson ház eladó, nagy kerttel. 06 (30)
424 5268(8000799)

Vállalok a délutáni órákban vasalást, takarítást,
gyermekfelügyeletet, idõsgondozást. Oklevelek és
referenciák. 06 (30) 433 8449 (8000743)

Albérletet keresek. 06 (70) 382 9048
Választási malacok eladók. 06 (20) 367 2785
Vörös tojótyúk vásár Sárbogárdon. Rendelhetõ
szeptember közepéig. Telefon: 06 (25) 462 189, 06
(20) 616 1466. 06 (30) 442 4971 (8000923)

Árpád-lakótelepen harmadik emeleti, erkélyes la-
kás, egyedi gázfûtéssel eladó. 06 (30) 601 0554
Mezõszilason páncéltõkés, felújítandó verseny-
zongora költözés miatt eladó. Ára: 50.000 Ft.
Ugyanitt, nagyon jó állapotú, bordó, német nõi ke-
rékpár szintén eladó. Ára: 13.000 Ft. Érdeklõdni az
alábbi számokon lehet: 06 (70) 607 6721 06 (25)
247 259.
Tollpaplan-készítés! Kész paplanok kaphatók. Pá-
kolicz Árpádné, Sárszentágota 06 (25) 476 051
(8000674)
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FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512

JOGOSÍTVÁNY! Tanfolyam indul
2013. szeptember 6-án, pénteken

18 órakor a sárbogárdi
mûvelõdési házban. Diákkedvezmény,

részletfizetés! Jelentkezni:
Fûrész József – 06 30 290 3744

GÁZKÉSZÜLÉKEK
javítása, karbantartása

06 30 440 5790

HOSSZÚ HÉTVÉGE ZAKOPÁNÉBAN
szeptember 27-30-ig.

4 nap: busz+szállás+bõséges
reggeli, vacsora. 38.000 Ft/fõ.

Telefon: 06 70 334 9149
Etelvári Zoltán

Válogatott
EXTRA MINÕSÉGI RUHÁK, CIPÕK,

profilváltás miatt sürgõsen ELADÓK
1.200 FT/KG áron.

Krómozott SZTENDEREK,
TURKÁLÓLÁDA, PRÓBABABA

áron alul megvásárolhatók.
Érdeklõdni: 06 20 201 1314

Sárszentmiklóson
ÉLELMISZERBOLTBA SZAKKÉPZETT

ELADÓT KERESÜNK.
Jelentkezni lehet

a lujzi2013@gmail.com e-mail címre
küldött szakmai önéletrajzzal.

KIEMELT
APRÓHIRDETÉSEK:

a Bogárdi TV-ben is látható!

APRÓHIRDETÉSEK

KARATEEDZÉSEK
INDULNAK

Németh Attila 6 danos
karatemester szervezésében

Sárbogárdon szeptember 9-étõl,
hétfõn és szerdánként, 18-19 óráig

a Mészöly Géza Általános Iskola tornatermében;

Sárszentmiklóson szeptember 9-étõl,
hétfõn és szerdánként, 16-17 óráig, a

Sárszentmiklósi Általános Iskola tornatermében;

Cecén szeptember 10-étõl,
kedden és csütörtökönként, 17-18 óráig
a Cecei Általános Iskola tornatermében.

Érdeklõdni lehet a 06 (20) 9270 985-ös
telefonszámon.

Mezõföld Gimnázium
A Dunavecsei Református Kollégium Mezõföld Gimnáziuma

Sárbogárdon, a József Attila u. 14. szám alatt várja
az érettségizni vágyókat

ESTI MUNKARENDÛ oktatásra (heti 2 nap, délután).
JELENTKEZÉSI FELTÉTEL: betöltött 16. életév (meglévõ bizonyítványát beszámítjuk).
Az oktatás iskolarendszerben történik a tanév rendjéhez igazodva (szeptembertõl júniusig).
Elõnye, hogy tanulóink diákigazolványt igényelhetnek, illetve családtámogatási kedvezményt
kaphatnak.

BEIRATKOZÁS: folyamatosan telefonon
a 06 (25) 282 234, vagy a 06 (20) 239 7525,

vagy a 06 (30) 201 7659-es számon.

SZEMÉLYESEN 2013. augusztus 21-23.,  2013. augusztus 25. és szeptember 6.,
15 és 18 óra között a Mészöly Géza Általános Iskolában.

Jelentkezési lap letölthetõ: www.mezogimi.hu
Tanuljon nálunk, velünk, legyen több általunk!

Az Alapi Óvoda Alsószentiváni
Tagóvodájába

1 fõ TAGÓVODAVEZETÕI és
1 fõ részmunkaidõs

ÓVODAPEDAGÓGUST
keresünk azonnali kezdéssel.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak,

akik szerettünk,

BOROS JÁNOSNÉ
TERIKE

temetésén részt vettek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek,

fájdalmunkban osztoztak.

Gyászoló család

GYÛJTÉS
A Vajdaságban élõ rászorultak számára
rendez gyûjtést Kovács István Miku-
lás-nagykövet. Minden használható
holmit szívesen fogad: játékot, ruhane-
mût, cipõt, háztartási illetve technikai
eszközöket, könyvet stb.

A felajánlásokért – amiket a
mikulaskovet@gmail.com címen lehet

jelezni – házhoz megy.
További elérhetõség: Kovács István:

06 (30) 293 2375.

Szerkesztõség

SÍRFELÚJÍTÁST VÁLLALOK

szeptember 25-ig
kedvezményesen.

06 30 494 0305
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FELHÍVÁS

Tisztelt gyermekvédelmi kedvezményben
részesülõk!

A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 20/A §-a értelmében a rendszeres gyermekvédelmi jogosult-
sághoz kapcsolódó évi kétszeri (augusztus, november) támogatást fo-
gyasztásra kész étel, tanszer és ruházat vásárlására felhasználható 5.800
Ft/fõ Erzsébet-utalvány formában kell nyújtani a 2013. augusztus 1. napján
is fennálló jogosultság esetén a jogosultak részére.

Az utalványokat néhányan még nem vették át.

Az utalványok 2013. szeptember 15-éig a polgármesteri hivatal (Sárbo-
gárd, Hõsök tere 2.) fszt. 17. számú irodájában munkanapokon Huszár
Gabriella hatósági ügyintézõnél átvehetõk: hétfõ–csütörtök 8–11.30,
12.30–15.30, péntek 8–13 óra között, ügyfélfogadási idõben.

Kérem a jogosult szülõt, vagy nagykorúvá vált gyermeket, hogy szívesked-
jen az utalványt személyesen, vagy írásbeli meghatalmazottja útján a jel-
zett idõpontokban átvenni.

Dr. Varnyu Péter aljegyzõ–hatósági osztályvezetõ

MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete,
Hantos Község Önkormányzatának képviselõ-testülete

és Nagylók Község Önkormányzatának képviselõ-testülete

2013. szeptember 11-én (szerdán) 17.30 órakor
együttes ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: a polgármesteri hivatal díszterme, Sárbogárd, Hõsök tere 2.
Napirend:
1. A Sárbogárd–Hantos–Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Tár-
sulás 2013. évi költségvetésének I. féléves beszámolója.
2. A Sárbogárd–Hantos–Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézmény-
fenntartó Társulás 2013. évi költségvetésének I. féléves beszámolója.
3. A Sárbogárd–Hantos–Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Tár-
sulás 2013. évi költségvetésének módosítása.
4. A Sárbogárd–Hantos–Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézmény-
fenntartó Társulás 2013. évi költségvetésének módosítása.

Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete
és Nagylók Község Önkormányzatának képviselõ-testülete

2013. szeptember 11-én (szerdán) 17.45 órakor
együttes ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: a polgármesteri hivatal díszterme, Sárbogárd, Hõsök tere 2.
Napirend:
1. A Sárbogárd–Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2013.
évi költségvetésének I. féléves beszámolója.
2. A Sárbogárd–Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2013.
évi költségvetésének módosítása.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

HÁZASSÁGKÖTÉSEK

A nyár folyamán a következõ párok kötötték össze hivatalosan is életük fo-
nalát Sárbogárdon:

július 13-án
Stefán Izabella (Sárbogárd) és Kósa János (Decs);

július 30-án
Penderik Andrea (Sárbogárd)
és Szántó István (Sárbogárd);

augusztus 17-én
Sepsi Etelka (Sárbogárd) és Kára László (Zemplénagárd);

augusztus 17-én
Sárosi Melinda (Sárbogárd) és Bruzsa Csaba (Sárbogárd);

augusztus 17-én
Kõfejü Szilvia (Sárbogárd) és Csomai Zoltán (Sárbogárd);

augusztus 24-én
Farkas Kitti (Sárbogárd)

és Puchinger Richárd (Sárbogárd).
A neveket az önkormányzat közlése alapján, a házaspárok hozzájárulásával
tettük közzé.
Gratulálunk! Sok boldogságot, bõséges gyermekáldást, a nehézségekben
kitartást kívánunk az újdonsült házasoknak!

Szerkesztõség

TÁJÉKOZTATÓ
A Magyar Állam tulajdonában és a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi
LXXXVII. törvény szerint a Nemzeti Földalapba és a NFA tulajdonosi jog-
gyakorlási körébe tartozó ingatlanok vonatkozásában a 12/2012 (VI. 8.)
VMN-utasítás figyelembe vételével a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgató-
ság (székhely: 2509 Esztergom, Strázsa-hegy, ügyfélszolgálat: 1121 Bp.,
Költõ u. 21., képviseli: Füri András igazgató) a Nemzeti Földalapba tartozó
földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI.
17.) korm. rendelet rendelkezései alapján haszonbérleti pályázatokat hirdet
meg.
A pályázati felhívást, valamint benne az eladásra, vagy a haszonbérbe,
vagy vagyonkezelésbe adásra kerülõ földrészletek jegyzékét a Duna–Ipoly
Nemzeti Park Igazgatóság székhelyén, ügyfélszolgálatán, internetes hon-
lapján, a földrészletek fekvése szerinti területi szervezeti egységeinél és az
illetékes önkormányzatnál legalább 30 (harminc) napra hirdetmény formá-
jában, valamint a helyben szokásos módon közzé kell tenni.
A pusztaegresi ingatlan-nyilvántartást érintõ
DINPI 62/2013; DINPI 63/2013; DINPI 64/2103; DINPI 65/2013; DINPI
66/2103; DINPI 67/2013; DINPI 68/2013; DINPI 69/2013
azonosító számú pályázati felhívások a sárbogárdi polgármesteri hivatal
hirdetõtábláján 2013. augusztus 30. napján kifüggesztésre kerültek, me-
lyek tartalmazzák az ingatlanok helyrajzi számát, mûvelési ágát, a pályázati
eljárás teljes menetét.
A pályázati felhívásban megállapított 45 napos ajánlattételi határidõ a köz-
zététel napjával kezdõdik.

A pályázatokkal kapcsolatos további információ: dinpi@dinpi.hu,
vagy 06 (1) 391 4610 (telefon), 06 (1) 200 1168 (telefax).

Dr. Varnyu Péter aljegyzõ–hatósági osztályvezetõ

SZEPTEMBERI VÉRADÁSOK
Véradást szervezünk a következõ helyszíneken:
szeptember 6. (péntek) Nagylók, mûvelõdési ház, 14–17 óráig;
szeptember 11. (szerda) Sárbogárd, mûvelõdési ház, 11.30–17.30 óráig;
szeptember 19. (csütörtök) Aba, általános iskola, 14–17 óráig;
szeptember 25. (szerda) Mezõszilas, családsegítõ központ, 14–17 óráig.
Vért adni 18 év felett lehet!
A véradásra, kérjük, hozzák magukkal személyi igazolványukat, lakcímkár-
tyájukat és TAJ-kártyájukat!
Sok szeretettel várunk mindenkit!

Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete

IDÕPONTVÁLTOZÁSOK
A szeptemberi túra 8-án, vasárnap lesz,
az októberi pedig 5-érõl 19-ére módosul.

Az indulási idõk és helyszínek változatlanok.

Természetjárók
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Ezzel a címmel hirdetett programokat tanulói részére a Cecei Ál-
talános Iskola augusztus végén az IPR-program keretében.
A fecskék már a dróton ülnek, a napok egyre rövidebbek, az idõjá-
rás hidegebbre fordul, és ez mind annak a jele, hogy az iskola újra
elkezdõdik. A diákok is egyre jobban érzik a nyár végét, az iskola
kezdetét.
Az IPR-programnak köszönhetõen lehetõséget biztosítunk tanu-
lóink számára, hogy a nyári szünet végén kicsit oldottabb légkör-
ben találkozzanak nevelõikkel. Az elsõsök megismerkedhetnek
új környezetükkel, tanítónõjükkel, kézmûves-foglalkozásokon
hozzájárulhatnak tantermük díszítéséhez. De minden évfolya-
mon szerveztünk valamilyen munkát, hogy a gyerekeket bevonjuk
környezetük széppé varázslásába. A tornafolyosó fala is színeseb-
bé vált, növendékeink kreativitását mutatva.
A programokon való részvétel tanúsítja, hogy van igény a gyere-
kek körében az efféle feladatokra, hiszen ezzel az új tanév kezde-
tét, az iskolai környezethez való újbóli alkalmazkodást könnyítjük
meg számukra, emellett egy vidám és hasznos délelõttöt, vagy dél-
utánt tölthetnek együtt osztályfõnökükkel, osztálytársaikkal.

Ferenczi Roland

Hurrá, itt az iskola!Hurrá, itt az iskola!


