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Szüret és páva
Ebédhez kóstolgatom a múlt héten szüretelt oportó murcit. Még zavaros, de
már ott van az illataiban az ígéret: jó bor
lesz belõle.
Cseles ital a murci. Bár édes, itatja magát, de van már benne szesz annyi, hogy
könnyen a fejébe száll annak, aki mohó.
Édesanyám a murcit csak anyatejnek becézi, mivel tele van D-vitaminnal; az õsz
ajándékának tartja, amitõl erõre kap az
idõs szervezet.
Az utcán ostorpattogás, kocsizörgés hallatszik. Nótázva vonulnak a szüretisek.
Sok évvel ezelõtt a pávakörösökkel még
mi is vonultunk nótázva velük. A kocsisunknak megártott a murci, így a miklósi
faluvégi visszafordulónál egy hirtelen
kanyarral az árokba repítette a pávásokat a kocsiról. Repülj, páva, repülj! – Az
asszonyok égnek álló lábbal kalimpálva
gurultak a hordó után. Hál’ Istennek
senkinek nem esett baja.
Nem úgy, mint egy másik alkalommal
Alsószentivánon, ahol a megvadult lovak egy villanyoszlopnak vitték a kocsit.
A súlyos sérültet, egy asszonyt helikopterrel vitték a fehérvári kórházba, ahol
egy ügyes kezû, szentiváni születésû orvos varrta vissza sikeresen a leszakadt
végtagot.
***
Kint az esõ szemerkél, bent a sparhelten
a szilvalekvár rotyog halkan. A cserépköcsög az asztalra készítve várakozik,
mellette meg én, támasztva az állam, a
csöndes éjjeli órán így dudorászva:

A ZENE HATALMA

Hull a szilva a fáról,
most jöttem a tanyáról.
Sej haj, ica, rica,
kukorica derce.
Kis kalapom fekete,
Páva tolla van benne.
Sej haj, ica, rica,
Kukorica derce.
Hargitai Lajos, Hargitai–Kiss Virág

SZÜRETISEK
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NAPLÓ
– a sárbogárdi képviselõ-testület szeptember 13-ai nyílt ülésérõl –

Napirend elõtt
A halálos kimenetelû sárbogárdi baleset
áldozata illetve a hivatal volt munkatársának ugyancsak balesetben elhunyt fia emlékére egyperces néma fõhajtással emlékeztek a képviselõk, majd Nedoba Károly
napirend elõtti felszólalásával vette kezdetét a soros ülés, aki dr. Lasancz Zoltán
rendõrkapitányhoz intézte nyílt levelét: A
közelmúltban történt tragikus baleset miatt fogtam tollat, hogy a bennem fölgyülemlett keserûség által keltett gondolataimat megosszam Önnel. A város több felháborodott polgárával beszélve az eseményrõl, tolmácsolva az õ véleményüket
is, ez egy közlekedési gyilkosság volt. Ez a
megfogalmazás csak az õ Btk-jukban van
jelen, az Ön testületében talán ismeretlen.
Persze utólag már mindegy, hogy minek
nevezzük, a tény az, hogy egy ártatlan
asszony esett áldozatul a felelõtlen, magukat törvényen felülinek képzelõ fiataloknak. Van-e Önnek is tudomása arról, hogy
a lakosság jó részének milyen véleménye
van az eseményrõl? Vagy csak a statisztika
iránymutató Önnek? Megdöbbentõ számunkra a tragédia színhelye, 20 méterre a
városi rendõrkapitányságtól. Mit jelez ez?
Egyértelmûen azt, hogy nem visszatartó
erõ a rendõrség. Nincs becsülete a mundérnak. Miért is merték ezt megtenni ezek
a fiatalok? Mi tudjuk. Van egy bizonyos
kör, amelyik úgy érzi, hogy õk büntetlenül
megtehetnek akármit, nekik mindent szabad. Van-e ismerete errõl a körrõl? Ha
nincs, érdemes lenne róluk is adatokat
gyûjteni és azokról a beosztottjairól is, akik
jó viszonyt ápolnak a személyekkel. (Bizonyos cselekményeknél el kell tekinteni
még a rokoni kapcsolatoktól is.) 11 éve vagyok képviselõ, ennyi beszámolót hallgattam meg a város rendõri vezetõitõl. Sok
esetben hivatkoznak a statisztikára. Azok
sokszor nem tükrözik a valóságos helyzetet. Nagyon sokszor jeleztük a képviselõtársaimmal a sebességméréssel kapcsolatos észrevételeinket, többek között az idei
évben is. Ne mindig a város határában
mérjenek! Ott nincs gyalogosforgalom, a
kerékpáros is ritka. Itt érzésem szerint a
pénzbehajtás a lényeg. Meg kellett történnie ennek a tragédiának ahhoz, hogy a városban is sor kerüljön mérésekre? Itt lüktet, itt él a város, itt van a leggyakrabban
szükség a lakosságnak a védelmére, nem
csak a közlekedéssel kapcsolatosan. Igaz,
tény az, hogy ilyenkor kevesebb bevétele
lesz a költségvetésnek. A rendõri jelenlét
biztonságot ad, a polgárok védelmet kapnak, ha éppen szükség van rá. Ez növelné a
bizalmat Önök iránt. Kapitány úr, ez így
nem mehet tovább! A lakosság nem tekinti
partnernek a rendõrséget, nincs bizalma
Önökben. Tudom, hogy a törvény mindenkire egyformán kötelezõ, de arra is, aki

egész nap a földjén, vagy a másokén dolgozik, és komoly pénzbüntetést kap, ha az Ön
munkatársai ittasnak tekintik. Igaz, ezt a
minimálbérbõl kell kifizetni, ami köztudottan kevés. Meg vonatkozik arra is, aki a
városban száguldozik, vagy éjjel kettõkor a
városban randalírozik, netán autóval, vagy
éppen könnyû drogokat árul a diszkóban
büntetlenül. Bizonyítani nem nekünk kell,
hanem azoknak, akik a rend õrei! Kapitány úr, eljött a cselekvés ideje, ennek az
állománynak Ön a vezetõje, Öné a felelõsség nagy része is. Én bízom benne, hogy itt
a városban az Ön irányításával sikerül
helyreállítani a rendet és visszanyerniük a
lakosság bizalmát. Ha ez rövid idõn belül
nem valósul meg, akkor le kell vonnia a
tanulságot, és e megbízást vissza kell adnia. Én az elõbbiekben reménykedem.

Hírek röviden
Ezt követõen dr. Sükösd Tamás számolt
be az elmúlt idõszak történéseirõl: Augusztus 21-én megtörtént a szerzõdéskötés
a debreceni székhelyû Orvosi Ügyelet
Nonprofit Kft.-vel, akik megnyerték az
ügyeleti közbeszerzést. Bérleti díjat nem
kérünk az ügyeleti helyiségre. Szeptember
9-én a helyi szolgáltatóval és az intézmények képviselõivel tartottunk helyi menetrendi egyeztetést, mert a módosított köznevelési törvény miatt az összes iskola a 6.
óra elõtt egy ebédelõs idõsávot volt kénytelen beiktatni a tanrendjébe, így a gyerekek nem tudták volna elérni a buszokat.
Érkezett külsõ településrészi javaslat a
kollégista gyerekek pénteki hazamenetelére. A szolgáltatóval itt az egyeztetés tovább zajlik, mert az egy teljesen új buszjárat beállítását jelentené hetente egyszer. A
lakossági bejelentések alapján megkerestük a Volánt a Kislók felé hazamenõ gyermekek miatt. Számos Fehérvár irányába
történõ változtatási igénye is volt a lakosságnak. Szeptember 11-én eljött hozzánk
Bakó Gábor, a Fiorács cégcsoport ágazatvezetõje és a hozzá tartozó környezetvédelmi külsõs és céges környezetvédelmi
szakemberek. A miklósi és rétszilasi városrészt érintõ intenzív szaghatás visszaszorítására egyelõre szóbeli megállapodást kötöttünk, hogy a hígtrágya kijuttatása technológiai váltáson megy keresztül. Felajánlották, hogy felhagynak az öntözéses technológiával, azonnali betárcsázással élnek,
és ha lakossági bejelentések lesznek ezután is, akkor egy (költséges) injektáló berendezést szereznek be.

Némely emberek
A bizottságok beszámolói kapcsán Nedoba Érsek Enikõt kérte, fejtse ki azt a beszámolóban szereplõ mondatot, miszerint:
„Az általunk nyújtott segélyekkel kapcso-
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latban felmerült esetleges elégedetlenkedést jól, az ebbõl eredõen személyemet ért
szóbeli támadásokat pedig türelemmel
viselem.”
Érsek Enikõ: Volt, hogy kevesellték az
összeget és meg is határozták nekünk, mit
kérnek. A családom irányába is jöttek
olyan megjegyzések, hogy mit lehetne kezdeni ezekkel az összegekkel. Úgy gondolom, hogy aki a kicsit nem becsüli, az a nagyot nem érdemli. Úgy láttam, az illetõ
nem teljes mértékben van rászorulva
ezekre az összegekre.
Etelvári Zoltán: Fölháborító, hogy némelyik ember azt gondolja, kötelesek vagyunk õt eltartani, és meg sem köszöni a
segítséget.
Juhász János: Nem kívánok részt venni
ebben a szavazásban, tiltakozásomat kifejezve, mert továbbra sem tud átfordulni
bennem, hogy Tóth Béla, Érsek Enikõ meg
Erõs Ferenc több bizottságnak a tagja, én
pedig továbbra is méltatlan vagyok arra,
hogy bizottságban munkát végezhessek.

Túl kellene lépni
Nedoba: A III. Pörköltfesztiválról rengeteg pozitív és negatív visszajelzés is van.
Valahogyan adjunk a lakosságnak, mert
nagyon halott városnak tûnt Sárbogárd a
programok alapján. Alapon, a vadásznapon rengeteg sárbogárdi volt, mert, mint
mondták, itt nincs semmi. Értem, hogy ami
sikeres, azt nem szabad folytatni, nehogy
azt mondják, hogy elismerjük, de ezen túl
kellene lépni. Ne mondja senki, hogy nincs
pénz, ha 500.000 Ft volt a kosárlabdatornára, amin napi 1.500 Ft-os belépõk voltak, és negatív visszhangja volt, a részvétel
is gyenge volt.
Dr. Sükösd: Ha voltál a szántóversenyen,
akkor láthattad, hogy ezres nagyságrendû
ember volt kint.
Nedoba: Sokan nem a mezõgazdasági
programokban akarnak részt venni, van
más irányultság is. Lehet, hogy az több.
Juhász: Lehet, hogy a traktoroszenekar
nem volt olyan jó, mint egy komoly együttes, amit szívesen meghallgatnánk.

A költségvetés állása
Dr. Sükösd: Idén 1,9 milliárdos durván a
költségvetésünk, szemben a korábbi 2,6
körülivel. Elment az iskolák fönntartása,
de hozzájárulási kötelezettség terhel bennünket, illetve a gyermekétkeztetésben mi
vagyunk a térítési díjak beszedõi, továbbítói. Túlnyomórészt idõarányos teljesülésrõl tudunk beszélni. Érdekes színfolt a talajterhelési díj, ami 88 %-ra teljesült. A
másik 12 % beszedése különbözõ végrehajtási eszközök segítségével zajlik. Az
adósságkonszolidáció pozitív hatását inkább a második félévben, vagy 2014-ben
tudjuk kimutatni, mivel június végén ment
végbe a konszolidáció. Szerkezet-átalakítási támogatás címén többek között a gyermekétkeztetésre kaptunk támogatást. Ennek várható összege éves szinten 72 millió
Ft. A mûködõképesség megõrzését szolgáló támogatás (korábban önhiki) megpályá-
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zására is van elõterjesztés. Élnünk kell a
korábbi folyószámla-hitelkeret adta lehetõséggel, a likvid hitelt is használjuk. A fejlesztési hitel elmaradásának oka az eljáró
pénzintézet túlzott óvatossága, a döntés
még várat magára. Mindenki igyekszik takarékosan gazdálkodni, tartani az elõirányzatokat. Azok az intézmények tudnak
jobban mozogni, ahol eredményesen vontak be a gazdálkodásba pályázati forrást.
Etelvári: Az iparûzési adó 7 millió Ft-tal
meghaladta a tavalyit, ami örvendetes.
Olyan pletykát hallottam, hogy a KITE viszonylag kevés iparûzési adót fizet a forgalmához képest, mert a nádudvari számlával adja el az itteni traktorokat. Ha ez
tényleg így van, akkor mit tudunk ellene
tenni? Mert szerintem ez csalás.
Dr. Sükösd: A helyi adó vonatkozásában
az adótitok velem szemben is fönnáll. A
jogszabály meghatározza, hogy akinek
több telephelye van, az adott helyen végzett gazdasági tevékenység után milyen
módon kell megfizetnie a helyi iparûzési
adót. Az ország egyik legnagyobb gépforgalmazó cégérõl nem feltételezem, hogy
nem ismerik ezt a jogszabályt, tekintettel
arra, hogy nekik külön jogi osztályuk van.
Harmath Józsefné gazdasági osztályvezetõ: Az adóbevallásban feltüntetik a vállalat, vállalkozás összes árbevételét, levezetik a csökkentõ tényezõket, és az így kiszámított adatot osztják a telephelyekre, a
székhelyre az ott lévõ létszám és az ott
nyilvántartott eszközök alapján.
Juhász: A Fidesz az önkormányzatok sanyargatását, egyre csökkenõ támogatását
mindig számon kérte, illetve jelezte abban
a 8 esztendõben, amikor nem õk voltak hatalmon. Ez a féléves beszámoló viszont azt
írja, hogy a központi bevételek csökkenése
az ellátandó feladatok csökkenése ellenére kedvezõtlenül hat a pénzügyi helyzetre.
Az évrõl évre csökkenõ pénzmaradvány és
az önkormányzat pénzügyi helyzetének
romlását jelzi. Vagyis ebbõl az következik,
hogy a finanszírozást jobban csökkentette
a Fidesz-többség által elfogadott költségvetési törvény megfelelõ fejezete, mint
amennyi feladatot elvettek. Az adósságkonszolidáció elegendõnek tûnik-e az
egyensúly eléréséhez? Örülök, hogy a
szerkezet-átalakítási kiadások finanszírozására adnak várhatóan 72 millió Ft-ot, de
szeretném megkérdezni: mit alakítottunk
át?
Dr. Sükösd: A támogatás az államháztartáson belüli szerkezet-átalakításra vonatkozik. Az elsõ félévben a konszolidáció –
amit nagyon köszönünk – kevesebbet hozott, mint az átalakulással járó pénzügyi
feszültségek. Úgy látom, hogy a szerkezet-átalakítási támogatással illetve az önhikivel együtt elégséges lesz ahhoz, hogy
egyensúlyi helyzetet hozzunk létre.
Juhász: Szerintem ez nem lesz elegendõ.
Hogy adják, vagy nem adják, az bizonytalan, de amit lecsippentettek, az fix. Legfeljebb a két támogatással együtt állhat helyre az egyensúly, mert az adósságkonszolidáció kapcsán nem kell annyival kevesebb
kamatot fizetni, mint amennyivel többet
elvontak a várostól.

Dr. Sükösd: Az önhiki bizonytalan, de a
szerkezet-átalakítási megvan.

Kerékpárra fel!
Bogárdi Peking
Csatlakozik az önkormányzat a Nemzeti
Kerékpáros Kartához.
Dr. Sükösd: A kerékpárútra van építési
engedélyes tervünk, mindenünk megvan
és jogerõs. Jelen pillanatban annak a 15
milliárd Ft-nak – amit láttak ebben a rendszerben, akik a pályázatot elkészítették nekünk – nem ismeretes a sorsa. A kartához
nálunk nagyobb települések szép számmal
csatlakoztak, hogy tudjunk nyomást gyakorolni az unió meg a kormányzat felé,
hogy valóban van erre igény, másrészt a
szakemberek kidolgozták, hogy a jelenleg
futó uniós gazdasági programokból 2014
és 2020 között miket lehetne lehívni a
kerékpárutak egyenlõbb elosztására.
Nagy Tibor: Az itt lakó emberek a kerékpárt nem elsõsorban turisztikai céllal használják, hanem munkába, boltba, iskolába
járnak felnõttek és gyerekek is. Talán ebbõl a szempontból nekünk elõnyt kellene
élvezni. Hivatkozzunk erre, és emlékezzünk arra, hogy amikor az egyik kedves ismerõsöm Sárbogárdra költözött, azt hitte,
hogy Pekingben van, annyi bicikli van.
Dr. Sükösd: Az elfogadott tervnél elõnyt
jelentett a munkanélküli-mutatónk és az,
hogy a kerékpárt nem szórakozási célra
használják az emberek. Úgyhogy erre folyamatosan hivatkozunk, remélem, lesz
értelme és elõnye is.

Bejelentések
Juhász: A Szent István út kifogásolt szakaszán újra rengeteg kátyú van, hiába csinálta meg nagyjából elfogadható módon a
Közút. Ha van rá anyagi lehetõség, akkor
néhány kátyút be kellene tömni, mert a
közlekedés borzasztó. A Katona utcai járda elsõ szakasza (a Szent István út felõl)
sáros, amit le kellene tisztítani. Az idén be
lesz fejezve a járda? A város-rehabilitáció
összköltségnek hány százaléka került elköltésre? A hivatal mögött a piaci gombák
kialakítása meg a könyvtár számára történõ óvoda-felújítás mikor következik be?
Dr. Sükösd: A Szent István útra szeretnénk pályázni, mert ott markáns fölmarásra és újraaszfaltozásra van szükség. Bízom
benne, hogy a Katona utcai járdát be fogjuk fejezni. Augusztus 5-e óta nem jó a kistraktorunk. Az önkormányzat egyetlen
hadra fogható jármûve a transzporter, ennek segítségével próbálunk minden egyebet megoldani. Ráadásul az egyetlen belátható távolságról érkezõ mixernek egy
nagyobb beruházáson volt folyamatosan
dolga. Néha hátráltat bennünket, hogy
nem szabványos nyomvonalban és magasságban találunk telefonkábelt, ami elszakad. A piac elkészítési határideje szeptember 30. Az épülõ könyvtárnál megtörtént
az összes fal átvágása, szigetelése. Október
15-éig ott is markáns elõrehaladást fogunk
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látni. Most a tetõszerkezet cseréje, kiegészítése és külsõ munkák következnek, utána csinálják a belsõ részt, amit november
30-áig kellene befejezni. Az eszközbeszerzésnek és a könyvtárköltözésnek is bele
kellene férni december 31-éig. A piac meg
a könyvtár még nincs kifizetve, a pénzügyi
teljesítéssel 50 % körül lehetünk. 232 millió Ft az összköltség. Az egyházi rész, a térköves járda, a hivatal és a kultúrház kész
van is, átvették a parkosításokat is.

Érted szólok
Nedoba: A jegyzõ asszonyhoz lenne egy
kérésem. Az államtitkártól eltérõen én
nemcsak szépnek, okosnak is tartalak, és
biztos meg fogod érteni, hogy nem ellened,
hanem érted szólok. Sokszor kritizálták
ezelõtt 4-5-6 évvel az akkori hivatalvezetõt, hogy túl szigorú, kevés az empátia benne, és kõkeményen megköveteli a munkát.
Te másfajta hivatalvezetõi stílust honosítottál meg, ami, úgy gondolom, nem rossz.
Empátiával fordulsz az emberek és a dolgozóid felé. Viszont a lakosság jelezte,
hogy sajnálatos módon nagy a lazaság, és
sokszor mobiloznak bizonyos ügyintézõk,
saját családi problémáikat intézik, nem az
ügyfél az elsõ. Úgy gondolom, hogy a te jóságoddal, empátiáddal páran visszaélnek,
és ez nem jó fényt vet az intézményre és
rád. Kérlek, tedd meg a szükséges lépést.
Neveket tudnék mondani, de nem fogok,
mert nem az én dolgom.
Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ: A hivatal vezetésével kapcsolatos elképzeléseim tényleg különböznek a korábbi vezetõétõl. Úgy értékelem, hogy a demokratikus,
a hivatal dolgozóit a döntésekbe, végrehajtásba jobban bevonó gyakorlat mûködik.
Persze, vannak olyan emberek, akik ezzel
megpróbálnak visszaélni. Úgy érzem, ezt
sikerült kezelni. A lakosság részérõl én
más visszajelzéseket tapasztalok. Aki bejön, azzal emberi módon bánnak és próbálnak segíteni neki. Volt, aki hozzám jött
panaszkodni az ügyintézõre, ott próbáltam
eljárni. Azt kérem továbbra is a lakosságtól, hogy ha bárkinek bármi problémája
van ügyintézõ kapcsán, akkor jöjjön be
hozzám, és ki fogjuk vizsgálni.

Színek és formák
Nedoba: A lakosság jelezte, hogy a hirdetõtáblát folyamatosan karban kellene tartani. Az üvegesben megsárgult, fölpöndörödött papírok vannak, nem az aktuális hírek. A Petõfi utcai tábla kihelyezésére július 1-je volt a határidõ testületi döntés alapján, és július 31-én helyezték ki. Ki volt a
hibás? Mellébeszélést nem kérek, arra allergiás vagyok. 3 tengelyes 22 tonnával járkál a Petõfi utcában, közben a református
templomnál folyamatosan igazoltatnak. A
rendõrség nem jön oda! Ha már kitettük a
táblát, akkor annak legyen érvénye! Mókás ember volt, aki ezt a színt kitalálta az
okmányirodánál meg a mûvháznál, ahol
van a fal és oda van írva, hogy mûvház. Már
csak rózsaszín kellene.
Folytatás a következõ oldalon.
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Folytatás az elõzõ oldalról.

Dr. Sükösd: 20 évig rózsaszín volt a hivatal.
Nedoba: Az sem volt jó, azért mondom.
Arról a falról beszélnék inkább, ahol a mûvelõdési ház van. Ott már most mocskos,
összerugdalják. Mûgyantalábazattal kellett volna lehúzni, azt le lehetett volna takarítani. A másik a kapu. Úgy át lehet suhanni az Ady Endre úton, hogy senki nem
veszi észre, mert üveg, átlátható, semmiféle. Arra jó, hogy a 63-as úton közlekedõk
figyelmét nem vonja el. Baleset miatta
nem fog történni. Olyan szocreál; Dunaújvárosban voltak ilyenek. A graffitisek majd
befújják.
Dr. Sükösd: Ez ugyanolyan, mint amikor
egy vállalkozó befestette pirosra a pizzériát. Mindenki azt mondta, hogy milyen
hülye (elnézést a kifejezésért), mégis mindenki beszélt róla, és tudták, hol a pizzéria.
Ennél szélesebb körû társadalmasítást ennek nem tudtunk volna csinálni, mint ami
megtörtént. Bárki megnézhette elõre,
hogy így fog kinézni, látványterv volt. Az
építõ jellegû kritikát egy kicsit elõbb
könnyebben tudtuk volna fogadni. Azt is
hallottam többektõl, hogy ez mennyit vett
el a pályázatból. Semennyit. Kell beletenni
sajnos ilyen elemeket is. Építettünk volna
a parkrendezésre fordított pénzbõl is, de
ez az unióból átvett pályázati rendszer,
ahol a zöldfelület kezelésének és mindennek százalékos arányban el kell érni azt,
amit ott elképzeltek. Ez nem biztos, hogy a
magyar problémák megoldására jó, de így
lehet belevonni forrást.

KÖZÜGYEK
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Dr. Sükösd: Az idén nem, de a jövõ évi
Start Munkaprogramban a Túry Miklós
utca benne van. Most a Katona meg a Vasút utcát csináljuk.

van. Érdekes módon pár perc múlva megjelent az apja, anyja és egy idegen nõ, és
rendet tettek az autóban. A gyilkost letartóztatták, de az ügyész indítványára szabadon engedték. Ez Magyarország igazszolgáltatása és rendõrsége 2013 szeptemberében!
A képviselõ felszólalásában a Bogárdi TV
üzenõfaláról olvasott föl néhány beírást, illetve a Bogárd és Vidékében a rendõrséggel kapcsolatos interjúból és riportból is
idézett, kiegészítve azokat a következõ
gondolatokkal: Évek óta mondogatjuk,
hogy a HEMO-nál ott vannak a tûk, a kanalak, hogy fel kellene lépni a száguldozók
és a drogterjesztõk ellen, de a rendõrség
szerint nincsen száguldozás, se drog Sárbogárdon. Azért talán, mert némelyik járõr vagy rendõr érdekelt az üzletben? Fekete Mercedeseket, BMW-ket, dzsipeket
nem állítanak meg, csak az öreg Suzukikat
meg a munkából vagy a szõlõbõl hazaérõ,
hazatérõ bicikliseket, és ha hiányzik a
csengõ, vagy a gumi rossz, félhavi fizetésre
büntetnek. Ki a társadalomra veszélyesebb? A csengõ nélkül közlekedõ biciklis, a
zebránál az átkelni nem akaró gyalogosnak meg nem álló autós, vagy a korrupt hatóság? A Bogárdi újságban feltett kérdésekre a kapitány úr semmilyen választ
adott. Ha én lennék a kapitány, akkor a
pletykákra, amiket mondanak, a belsõ elhárításnak felhívnám a figyelmét. A baleset után átestünk a ló túlsó oldalára, a
rendõrség orrba-szájba büntet, igazoltat,
traffipaxozik, a gyilkos meg továbbra is
szabadlábon autózik, és nincs semmi következménye. Javaslom a polgármester úrnak és a képviselõtársaimnak, hogy írjunk
egy beadványt a belügyminiszter úrnak,
hogy valamit csináljon, hogy megváltozzon
a helyzet, mert ez tarthatatlan. Legyen
végre törvény és rend Sárbogárdon! Fogjam fülön a több 10 emberrel lévõ kábszerterjesztõt, vagy a nagyon sok haverral
lévõ, ökörködõ autósokat, és én vigyem
oda a rendõrségre, nem a rendõr, aki azért
kapja a fizetést, hogy bennünket megvédjen? Akkor vegyük le a rendõrség autójáról, hogy „Szolgálunk és védünk” és írjuk
rá, hogy „Zaklatunk és kirabolunk”.

Füles
Etelvári: Az augusztus 20-ai ünnepségen
hallottam egy bennfentestõl, hogy a sportcsarnok és a mûfüves pálya sínen van, tehát nyerni fogunk. Mit tudsz errõl?
Dr. Sükösd: A mûfüves pályát megnyertük
a bogárdi sporttelepre. A sportcsarnokról
szeptember közepéig kapunk információt.
Hogy hoznak-e pozitív döntést, azt nem tudom, de hogy ebben a tárgykörben a napokban is találkoznak országgyûlési képviselõk, azt tudom.
Etelvári: Lejárt a mozgássérült-igazolványom, behívtak fölülvizsgálatra. Bevittem
a leleteket, és a doki azt mondta: „A te betegséged csak 10 pontot ér, és 40 ponttól
lehet megadni a mozgássérült-igazolványt.
Akinek le van vágva a fél lába, az is csak
34-35 pontot kap. Örüljél, hogy megvan
mindkét lábad.” Polgármester úr, alkalomadtán tolmácsold ezt a problémát a megfelelõ helyen, mert sokan föl vannak háborodva.
Dr. Sükösd: Ezt az országgyûlési képviselõ
úrnak tudom továbbítani, mert a megyei
közgyûlésnek ebben semmilyen szerepe
nincs.
Juhász: Képviselõtársunk mióta mozgáskorlátozott? Mert szemmel láthatólag
nem az.
Nedoba: Fut, vizet hord, mindent tud csinálni. Fitt vagy.

Ha nem kertész,
hétszentség…

Ki a veszélyesebb?

Etelvári: A Suszterhegyben az E.ON megint lebarmolta a gyönyörû diófákat, amiken már volt termés. Ha mindenáron le
kell vágni, akkor tavasszal, vagy a vegetációs idõszak végén csinálják, vagy valami formát adjanak neki. A környezetvédelmi államtitkár úrnak el fogom küldeni a képeket. Tudom, hogy nem kertész, de akkor ne
menjen oda. Még az a szerencse, hogy nem
az enyémnél történt, mert hétszentség,
hogy levágtam volna az emelõkosárból.
Dr. Sükösd: Az E.ON alvállalkozója elmondta, hogy nekik is van annyi eszük,
hogy nem vegetációs idõszakban csinálják,
hanem egész évben, és akkor jönnek ide,
amikor sorra kerül. A törvényi kötelezettségüknek eleget tesznek azzal, hogy elõre
meghirdetik. A tulajdonos azt csinál a fájával, amit akar, de ha a vezeték légterében
van, akkor õk kíméletlenül levágják. Erre a
jogszabály lehetõséget ad nekik, és ezzel
élnek is.
Etelvári: Az Ó utcában semmi keresnivalója nincs a traktornak. Háromtengelyes
pótkocsik úgysem tudnának elfordulni a
Szélsõ utcába. Az Árpád-lakótelepen lévõ
kisgyerekes anyukák az úttesten tolják a
gyerekkocsit, mert annyira rossz a Túry
Miklós utcai járda. Ezzel tudunk valamit
csinálni?

Etelvári: Mozogni kell, mert ha leülök, felállni nehéz, de nem sajnáltatom magam.
Nedoba napirend elõtti fölszólalását folytatva: az a nap is olyan volt, mint a többi,
2013. augusztus 22-én. Zajlott a megszokott élet Sárbogárdon. Az emberek siettek
haza a munkából. Borosné Terike is egy
volt azok közül, akik még útba ejtették valamelyik boltot. Várta haza a férje, még
csokit is vett az unokáknak, hogy majd holnap megeszik. Kerékpárral igyekezett haza a 63-as úton, örült, hogy vége a napnak,
nagyon elfáradt, mindjárt hazaér. Közben
egy presszóban, vagy parkolóban, vagy félreesõ helyen készülõdött a halál. Drog,
vagy ital fogyott, és nagy tételeket tettek
föl fogadáson, hogy ki ér elõbb az OMVkúthoz, mert aki gyõz, az sok-sok ezer forintot nyer. Két, törvényen és emberi értékeken kívül álló, érinthetetlen fiatal versenyzett Sárbogárd fõutcáján. 150-nel száguldottak az autók az 50 helyett. És a magáról megfeledkezett embernek nem
mondható fiatal elvesztette uralmát az autó felett, és az épp arra, hazafelé igyekvõ
Terikét, egy köztiszteletben álló édesanyát, feleséget, nagymamát, mindenki által szeretett munkatársat halálra gázolta.
A gyilkos még megbánást sem tanúsított,
mert amikor az újraélesztést megpróbáló
hölgy elmondta a gyilkosnak, hogy az áldozata meghalt, csak azt felelte: és akkor mi

Mohamed koporsója
Dr. Sükösd: Kérhetünk a belügyminiszter
úrtól bármit. A képviseleti demokrácia ezt
teljes egészében lehetõvé teszi minden
magyar állampolgárnak. Lasancz kapitány
úr azt mondta, nagyon szívesen várja a
képviselõket ezt megvitatni. A tragédia
megtörtént sajnos. A büntetõeljárás megy.
A kapitány úr arról tájékoztatott, hogy ha
kell, megadja annak a nevét, aki a Fejér
Megyei Rendõr-fõkapitányságon foglalkozik az üggyel, de érdemi információkat
nem fogunk kapni, mivel a nyomozás jelen
pillanatban tart. Én személy szerint nagyon komoly szakmai hibának tartom azt,
amit az ügyész tett, mert az ügyésznek a
törvényességi õrködés mellett a társadalomra gyakorolt hatást is vizsgálni kell.
Folytatás a következõ oldalon.
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A büntetõeljárási törvény nem lebeg, mint
Mohamed koporsója, hanem egy rendszerbe kell, hogy illeszkedjen. Ügyészi indítvány nem volt az elõzetes letartóztatásba helyezésre. Õrizetbe vette a rendõrség
az elkövetõt, ennyi eszköze volt. Ha kapitány úr meginvitálta a képviselõ-testületet,
akkor ennek találok rövid idõn belül egy
fórumot, és akkor leülünk és eldöntjük,
hogy annak a feljegyzése menjen-e tovább
a miniszter úr felé. Jobb lenne, ha mindkét
fél kézjegye ott szerepelne rajta, mert az
objektívabb vizsgálatot eredményezhet,
remélem.
Tóth Béla a Szélsõ utca rendbetétele felõl
érdeklõdött.
Dr. Sükösd: Amióta a mart aszfalt akkora
érték lett, azóta megjelentek a szélhámosok a piacon, és az eljáró vállalkozó azt észlelte, hogy egy több éve valahol álló, döglött mart aszfaltot törtek újra, azt szerették
volna kemény pénzért rásózni, csak õ nem
vette át. Ezért csúszunk. Türelmet kérek
egyelõre. Rosszul már meg tudtuk volna
csinálni, de azt meg nem szeretném.
Tóth: A HEMO elõtt állandóan lopják a
táblákat meg szedik le a buszokról a dísztárcsákat. Nem lehet azt az embert megfogni? Ha 100 kilós betontömbbel visz valaki egy táblát, azt nem látják?

kat keresni, amik a biztonságot növelik.
Hatékonyan mûködnek azok a forgalomlassítók, amik bemérik az autóst, és jelzik a
város elején, hogy lassíts. Másutt a zebrákat piros színnel körbefestették, hogy
sokkal jobban észrevehetõk legyenek.

A biztonság érdekében
Nagy: A városkapu kõbõl, vagy fából lett
volna jobb, az elkészültnél magasabb kivitelben. A felragasztott betûket féltem,
hogy le fogják egyszer rúgni, mert olyan
magasságban vannak. De úgy igazságos, ha
a beruházás végén véleményezzük majd az
egészet. A régi piac lebontásra kerül-e?
Mert van olyan sárbogárdi ember, aki ezt
hajlandó lenne lebontani. A közlekedési
balesetben családtagjaikat vesztett családoknak részvétemet szeretném kinyilvánítani. A rendõri munkát minõsíti, amikor a
rendõrség elõtt ezt szabadon megtehetik.
Amikor a rendõrkapitány jönni fog, egy
héttel elõtte mérni fognak. Egyébként
máshol mérnek. A tudatmódosító szerek
használatával kapcsolatban háromszor jeleztem, hogy nagy probléma van. Nem arra
kell törekednünk, hogy gesztusokat tegyünk a rendõrség irányába. A felelõsségünk elvitathatatlan, önkritikát kell gyakorolnunk, mert az érdekérvényesítõ képességünk nem volt megfelelõ. Ha kiépültek
volna közlekedési lámpák, jó eséllyel nem
történik meg ez a baleset, mert azoknak
forgalomlassító szerepük van. Ezt továbbra is szorgalmaznunk kell. Feladatunk
minden polgár biztonságos közlekedésének a lehetõvé tétele. Ezt elmulasztottuk,
de soha nem késõ. Ennél jóval kisebb településeket elkerülõúttal kerülnek meg. A
baleset után, vasárnap 2-3 óra alatt az elõttünk lévõ zebránál 5 olyan autót láttam,
ahol az elõzést a lakótelep elõtt kezdték
meg, a zebrán, a keresztezõdésekben hajtották végre, és a rendõrségnél soroltak
vissza. Tehát nem mondhatjuk, hogy a közlekedési fegyelem azóta különösebben javult volna. A késõbbi problémák megelõzése végett próbáljunk olyan megoldáso-

Dr. Sükösd: A kapitány úr által biztosított
egyeztetési lehetõséggel élni kell. A lassítós beméréssel én is egyetértek, mert az
használhat, és nem teszi tarthatatlanná a
közlekedésünket. Meggyõzõdésem, hogy
1,6-os vérrel, ha falat húzol elé, akkor is elüt akárki. A régi piac rendeltetésének
megváltoztatásához döntést kellene hozni.
Építészetileg lebontani nem nagy mutatvány, és ha abban van használható dolog,
azt szerintem házon belül megoldjuk.

5

KÖZLEMÉNY
A Pusztaegresi Polgárõr Egyesület, mint a helyi
mûvelõdési ház üzemeltetõje, szeptember
30-ával visszaadja a klub fenntartását. A másfél
év alatt rengeteg értékes dolog összegyûlt.
Ezek nagy részét ajándékba kaptuk, de egyesületünk is vásárolt a gyereknapra, kreatív foglalkozások alkalmával. Úgy gondoltuk, hogy a helyi Kölyökvár Óvodának adjuk ezeket, segítve a
gyermekfoglalkozásokat és az óvoda mindennapjait.

Nedoba: Jól tudom, hogy a megyei kapitány úr a kinevezése óta nem tette még
tiszteletét itt, a testületnél?
Dr. Sükösd: Volt nálam, amikor kinevezték, utána itt volt a rendõrség ünnepi állománygyûlése, bárki eljöhetett volna.
Nedoba: Üzenem neki, hogy szeretettel
várjuk testületi ülésre.
Dr. Sükösd: Szóltam Lasancz kapitány úrnak, õ azt mondta, hogy elsõ körön õ szeretne beszélni a képviselõkkel, hogy lehessen tudni, mi menjen tovább. Induljunk el
ezen az úton. Azt gondolom, el fogunk jutni a döntéshozóig. Nem tudom, hogy
érünk-e el vele eredményt, de mindenki elmondja konkrétan, hogy mivel mi a problémája. Vannak sajnos olyanok, amiket
elég általánosságban megemlíteni, mert
köztudomású. Ha erre sem történik semmi, akkor közösen kitaláljuk, hogyan tovább.

A polgármester közlendõi
A polgármester így folytatta hozzászólását: A gyógyászati segédeszköz-pályázat
eredményesen zárult. Három, fogyatékkal
élõket képviselõ szervezetet tudunk segíteni. A mozgássérültek szervezete egy
multifunkciós kerekesszékkel gyarapszik,
a látássérültek egy számukra kialakított
mobiltelefonnal, a Csipike Egyesület számos játékkal. Sajátságos technológiával
készül a Vasút utca elején a járda, ahol már
egyáltalán nem lehet közlekedni a rendezetlen tulajdon- és domborzati viszonyok
következtében. Az egyetlen megoldás a
betonfeltörés, térkövezés. Mindenkinek a
türelmét kérem. A kátyúzások folyamatosan történtek. Mindenki le tudja fényképezni, mennyi gaz van a 63-ason. Ajánlom:
ki is lehet húzni. Minden évben elmondjuk, hogy a 63-as útra a közmunkásokat ki
sem küldhetem, mert nem a miénk, hanem
a Magyar Közúté. Próbálunk nyomást gyakorolni rájuk, több-kevesebb sikerrel. Egybeesett, hogy megjelent a cikk, és a közutasok éppen tegnap értek ide az országos
közmunkaprogramban szereplõ emberekkel (akik egyébként túlnyomórészt nálunk
dolgoztak még tavaly), és elvégezték a 63as rendbetételét.
Hargitai–Kiss Virág

A dobozokban volt zsírkréta, színes ceruza, ragasztó, rajzoláshoz szükséges papírok, dekorációs anyagok, hurkapálca, hulahoppkarika, ugrókötél, a dunaújvárosi papírgyár hajtogatós
ajándékai, többféle ceruzatartó stb.
Egyesületünk ezúton szeretne köszönetet mondani mindenkinek, aki ezalatt az idõszak alatt
bármely módon segítette munkánkat és támogatta elképzeléseinket.
Pusztaegresi Polgárõr Egyesület

KÖSZÖNET
Szeptember 6-án 22.30-kor leégett a családi
házunk Pusztaegresen.
Köszönetet szeretnénk mondani azoknak, akik a
tragédiában nagy segítséget nyújtottak: a Joó
Kovács családnak az áramért és az állatelhelyezésért; Molnár István családjának és Bözsi néninek a másnapi romeltakarításban résztvevõk
ebédeltetésében nyújtott segítségért; Molnár
Istvánné Zita ruha- és bútorfelajánlásáért, és az
eddig itt töltött idõ alatt Molnár István és fia, Isti
építkezési segítségéért; Tóth Istvánnak és családjának a romeltakarításért, fõzési segítségért;
a Holcz családnak a fõzésben, mosásban nyújtott segítségért és háztartásigép-felajánlásért;
a közeli rokon, Zsoldos A. pénzadományáért;
Zsoldos E. és családja ruha-, élelem- és pénzsegítségéért; Vájer Tamásnak az állatelhelyezésért és állatszállításért; Ladányi Erzsi néninek az
eddig itt töltött idõ alatti segítõkészségéért;
Ellenbruck Tündinek a ruha- és élelem-felajánlásért.
Köszönetet szeretnék még mondani dr. Sükösd
Tamás polgármesternek, Érsek Enikõ képviselõ
asszonynak a támogatásukért.
A törmelék-eltakarításban résztvevõknek is
szeretnénk megköszönni munkájukat: Gvigoriát
G., Ellenbruck I., Killer J., Jencski Zs., Holcz L.,
Molnár I., Joó Kovács G., Pethes Pál és családja, Tóth Cs., Tóth I., Nagy S.
Továbbá köszönet Novotni Karcsinak az áram
visszakötésében nyújtott segítségért, és még
sok másnak, akik megkérdezték, miben tudnak
segíteni.
Köszönjük!
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Mázas fazék, csupor – szabad a vásár!
Az Oroszi testvérek, Sándor és István Cecérõl Sáregresre költöztek fazekasmûhelyükkel. Rétimajor felõl a vasút elõtti útszakasz jobb oldalán található régi vegyesboltban rendezkedtek be. Az épület homlokzatán és elõtt fazekasmunkák hirdetik a mûhelyt és üzletet. A fal
melletti féltetõ alatt seregnyi töklámpás szárad.
A fehérnépnek különösen nagy csábítás betoppanni egy fazekasüzletbe. Kaspók, vázák, kancsók, kuglófsütõk, tálak, csuprok, mázas fazekak s még mennyi minden sorakozik megszámlálhatatlanul a polcokon! Itt aztán lehet válogatni, szabad a vásár!
István: – Nagyon kellemes környezetben vagyunk, jól lehet itt alkotni. Nagy a csend, festõi a látvány, szép a település. Jól érezzük
itt magunkat, ösztönöz minket a természet, az idilli hangulat.
Sándor: – A mûhely látványosan meg van csinálva. Jönnek esténként majdnem mindennap gyerekek alkotni. A faluban is elfogadták ezt a tevékenységet. Voltunk települési rendezvényeken, gyereknapon, református táborban. Nagyon megtetszett a gyerekeknek a fazekasság. Egy gyerek jött, hozott még egyet magával, aztán vidékrõl is jönnek. Most már eléggé megszaporodtunk.
– Vannak-e újabb alkotásaitok, amiket a helyi környezet ihletett?
István: – Van parasztszekér, ló, csíkos kaspó, egresleveles csupor
mint helyi jellegzetesség, sárkányfej, hatalmas kosarak, arcmintás
korsó, lámpabúra…
Sándor: – … szellem.
– Igen, látom, készültök a közelgõ töklámpásidõszakra.
Sándor: – A sárkány a kemence tetejére készül, de nagyon sok
embernek tetszik, és a házaik kéményére viszik. Ez nekünk nagy
büszkeség. Nagy kedvencem most az arcképes kancsó, fénykép
alapján valakinek az arcát megmintázni.
– Hány éve ûzitek ezt a szakmát?
István: – Közel 10-12 éve. Fantasztikus, hogy mennyi emberrel lehet megismerkedni, mennyi szokás van. A munkák, amik itt láthatók, javarészt az emberek lelkivilágából vannak merítve. Persze,
sok egyéni dolgot hozzáteszünk.
– Vannak egyedi megrendelések?
Sándor: – Az összes munkánk
azon alapszik. Mert jön egy
ember, és azt mondja: „Nekem ilyen edény kell”, lerajzolja, megbeszéljük. Beengedjük az embereket a mûhelybe betekinteni. Ez a varázsunk. A titkunk, hogy együttmûködünk. Minket a vásárlók
is tanítanak, mert mindenki
hoz egy ötletet.
– Kiszúrtam egy tortát, ahogy
beléptem a mûhelybe, ami természetesen nem csokoládéból
készült, hanem agyagból.
Sándor: – Nem gondoltuk soha, hogy tortát is fogunk sütni,
de az emberek kitalálták,
hogy legyen olyan, ami fennmaradhat, amit az örökkévalóságnak esküvõ után el tudnak tenni, nem romlandó és látványos. Mivel édesanyám élettársa cukrász, nem volt nehéz ezt a feladatot megoldani. Itt, a mûhelyben egy kis zsúrtorta látható, de
készítettünk már háromemeletes tortát is.
– A kemence is itt található?
Sándor: – Nem. Ha Cece felõl jövünk, akkor jobb kéz felõl az elsõ
háznál, a vasút után. Az agyag elõkészítése is ott zajlik. Hagyományos, fatüzelésû, római, kétosztatú kemencét alkalmazunk. A terület adottsága, a nyugalom megfizethetetlen. Ezért többet is tudunk termelni. Nagyon szívesen látunk bárkit, és végig is vezetjük
a „birodalmunkban”.
– Nem kényelmetlen, hogy a mûhelyben megformázzátok a különbözõ
agyagtárgyakat, és azokat el kell szállítani pár házzal odébb kiégetni,
utána pedig vissza?
Sándor: – Meg lehet szokni. Ott nagyobb a hely a kemencéknek, a
fának, agyagnak.
– Eljártok-e vásározni?

István: – Igen, szoktunk járni különbözõ fesztiválokra, falunapokra, legutóbb Rétimajorban voltunk a Megyenapon. Az egyik legérdekesebb dolog az volt, amikor Szombathely mellõl eljöttek egy
délután gyorsasági motorral egy római boroskészletért hozzánk.
– Miért szerettetek bele ebbe a vidékbe, a Dél-Mezõföldbe?
Sándor: – Mivel városon is laktunk, többek közt Székesfehérváron, kicsit a város hiányzik. Nem bírnám ki, hogy egy héten egyszer ne menjünk be Sárbogárdra. Mûvészlelkû emberként viszont
csodálatos itt élni. A mai világban a megélhetéshez muszáj gyorsnak lenni, ezért jobb itt, nyugalomban alkotni. Az ember lelkileg
feltöltõdik, és ez felülmúlhatatlan érzés.
– Mondhatni a vidéken csendben dolgoztok, a városban pedig a zajban
kapcsolódtok ki. Amikor nem a mûhelyben dolgoztok, merre jártok
szívesen? Mit csináltok?
István: – Szabadidõnkben zenélni szoktunk.
Sándor harmonikán játszik, én szintetizátoron
és énekelek.
– Van-e kedves tárgyatok,
amit szerettek elkészíteni?
Sándor: – Nekem a figurális dolgok. Mindegy, mi
az, csak legyen rajta valami dombormû. A legkedvesebb most a szentelt vizes kancsóm, amin Szûz Mária és egy
imádság látható. De bármit csinálok, megszeretem, és nehezen
válok meg tõle.
István: – Az én kedvencem a magyar népi fazekasság. Bár sok
munka nem látható belõle, mert sajnos igény nincsen rá. A magyar fazekasság kihalófélben van Magyarországon. Fontosnak
tartom, hogy meg kell õrizni ezt a hagyományt, és tovább kell
adni.
– Saját készítésû bögrébõl, csészébõl isszátok-e a teát, kávét?
István: – Saját készítésû tányérból szoktunk enni, és saját készítésû csuporból szoktunk inni. Én tejet, reggelente kakaót, tejeskávét.
Sándor: – Van egy kedvenc söröskriglim, habár nem arra használom, amire készült. Már kicsit kopott a füle, de hazai.
Hargitai–Kiss Virág
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Megyenap Rétimajorban
Rétimajorban rendezték az idén a Megyenapot és Fejér Termék Vásárt. Az érdeklõdõk létszámára sajnos hatással volt a
zord idõ.
Az esemény a Fejér Megyei Közgyûlés kihelyezett ünnepi ülésével vette kezdetét az
alkalomhoz illõen berendezett rendezvénysátorban. A Sáregresi Népdalkör mûsorát és Bobory Zoltán költõ szavalatát követõen Tiringer Mária, Sáregres polgármestere örömének adott hangot, hogy te-

lepülésük töltheti be a házigazda szerepét,
majd Varga Gábor országgyûlési képviselõ
és Törõ Gábor, a Fejér Megyei Közgyûlés
elnöke mondott ünnepi beszédet. A megye
jeles elismeréseit is ez alkalomból adták át

mindazoknak, akik kiemelkedõ hivatástudattal és elkötelezettséggel munkálkodtak
a megye érdekében. Többek között díszpolgári címet vehetett át a cecei származású, Pusztaszabolcson tevékenykedõ Gubicza Tibor több évtizedes közszolgálati,

példamutató pedagógiai és fiatalokat közösségi életre nevelõ munkája elismeréseként. Fekete János-díjjal jutalmazták Nyikosné Katzenberger Erikát, a Sárbogárdi
Járás hivatalvezetõ-helyettesét színvonalas közszolgálati munkája, példaértékû vezetõi tevékenysége elismeréseként.
A nap folyamán halételfõzésben, horgászatban vetélkedhettek a jelentkezõk, válogathattak sajtokból, mézekbõl, fazekasés famunkák, ékszerek közül, valamint
délután helyi és környékbeli fellépõk szórakoztatták a közönséget.
Hargitai–Kiss Virág

Kicsi nagylókiak szüretije
Szüreti mulatság a Nagylóki Csicsergõ Óvodában
és Egységes Óvoda–Bölcsõdében
18-án (szerdán) reggeli után nagy izgalommal készülõdtek az óvodások és
bölcsõdések az elsõ szüreti mulatságunkra. Két feldíszített lovas kocsin csikós legény felvezetésével, énekszóval vonultunk a község utcáin.
Többször meg-megálltunk, a kocsiról leszállva a kisbírók kidobolták a mulatságot. A gyermekek népviseletbe öltözve, citeraszó mellett énekeltek,
táncoltak az odasereglõ falubeli nénik, bácsik nagy örömére. A szép mûsorért cserébe csemegéket kaptak, amiket ebéd után jóízûen elfogyasztottak.
Citerán kísért: Bakonyi Ágota mûvelõdésszervezõ, Nánási Katalin dajka
néni.
Ezúton is köszönetünket szeretnénk kifejezni a fogatok hajtóinak: Nagy
Istvánnak és Kiss Nándornak, a csikósunknak, Török Attilának és a segítõ,
kísérõ szülõknek.
Az intézmény nevelõtestülete

KÖSZÖNET

Cecei sulibörze
Témahét
A Cecei Általános Iskola éves munkatervében már ötödik éve szerepel témahét
megtartása. Elõször csak abból a megfontolásból kezdtük el ezt az oktatási formát,
mivel a TÁMOP 3.1.4-08-2-2008-0019 számú pályázat ezt elõírta számunkra. A tapasztaltunk azonban az volt, hogy ez a kooperatív, projekt- és egyéb módszerek alkalmazásával megvalósított tanulásszervezési eljárás nagyon jól illeszkedik iskolánk oktatási rendszerébe, a pedagógusok
sikeresen alkalmazzák, és a diákok visszajelzése is pozitív. Az idei évben a pályázat
fenntartási idõszakának megfelelõen
„Mindenki közlekedik” címmel kerül
megrendezésre témahetünk szeptember
16-a és 20-a között. A téma aktualitását az
adta, hogy az iskola tanulói és diákjai ta-

vasszal egy online közlekedési versenyen
vettek részt, melyen megtanulhatták a kerékpáros közlekedés szabályait. A témahéten a tanórák mellett a délutáni foglalkozások is a kerékpáros közlekedés témakörében szervezõdnek. Lesz rendõrségi
elõadás, kerékpáros akadálypálya, kézmûves-foglalkozás, a hetedik és nyolcadik
osztályosok a Közlekedési Múzeumba kirándulnak, és zárásként akadályversenyen
vesznek részt tanulóink.
Ráczné Pincési Julianna

Több alkalommal, több helyen elhangzott és megjelent, hogy a 2013. évi Megyenap Rétimajorban
kerül megrendezésre. Valóban, a Sáregres közigazgatási területéhez tartozó ökoturisztikai központ
adott helyet 2013. szeptember 14. napján az ünnepi közgyûlésnek és a Fejér Termék Vásár mellett
különbözõ szabadidõs programoknak.
A szervezõk, közöttük Sáregres Község Önkormányzata is célul tûzte ki, hogy a Fejér Megyei Önkormányzat által odaítélt kitüntetések és díjak méltó módon és kellemes környezetben kerüljenek a
különbözõ elismerésekben részesülõkhöz.
Rétimajor, a Fejér Megyei Önkormányzat és Sárbogárd Város Önkormányzata mellett ezúton szeretném megköszönni Sáregres tekintetében a Sáregres Polgárõr Egyesület munkáját, a fõzõcsapat finom ebédjét, a Sáregresi Népdalkör színvonalas
közremûködését és nem utolsó sorban Hermann
Mária fáradozását az ünnepi közgyûlésnek helyet
adó rendezvénysátor és a szabadtéri színpad dekorációját illetõen.
Tisztelettel: Tiringer Mária polgármester
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A zene hatalma
A Huszics Vendel Kórus szeptember 14én a sárhatvani kápolnában adott hangversenyt. A kápolna zsúfolásig megtelt, a kórus teljesítményét hálás tapssal köszönték
meg a megjelentek. – Ez lenne a szikár, rövid tudósítás az eseményrõl. Aki azonban
részese volt ennek a délutánnak, annak
sokkal többet jelentett egy szokásos koncertnél. Talán megengedhetõ, hogy ezúttal nem arról írok, hogyan szólt a Halleluja
(fenségesen!), vagy a Bogorogyice gyevo
(gyönyörûen!), hanem azokról az érzelmekrõl, amelyek hatalmukba kerítettek
(talán nemcsak engem) a koncert alatt és
után.
A sárhatvani kápolnában énekelni különös élményt jelent. Kórus és közönsége
karnyújtásnyira egymástól, a lélegzetvételt
is hallani a csodálatos akusztikájú kupola
alatt. Hallgató és énekes közvetlenül hat
egymásra. Közvetlen közelrõl láttuk az arcokon az áhítatot, az öröm és a boldogság
mosolyát. Olyan mosoly ez, mint a csecsemõ boldog mosolya. Ritka pillanatokat éltünk meg együtt. Énekünk a szívekbe hatolt, a közönség áhítata, mosolya a mienkbe Létrejött a befogadás, az elfogadás nagy
élménye. Énekelhetsz máskor is bármilyen
szépen, szakmailag kifogástalanul, ilyen
bensõséges kapcsolat kórus és hallgatósá-

ga között ritkán jön létre. Talán ezt nevezik katarzisnak.
Lehet, hogy a hely szelleme…
Csodálatos ez a kápolna! A Mezõföld szívében, a Sárrét mellett itt ez a gyöngyszem! Amikor Arcadelt Ave Mariaját énekeltük, bevallom, lehunytam a szemem.
Egy régi emlék tolult fel bennem. Valamikor a 90-es évek elején a kórussal Franciaországban jártunk, Párizst is meglátogattuk. Betértünk a világ egyik legszebb gótikus épületébe, a St. Chapelle-be. A kápolna zsúfolásig tele volt turistákkal, japánok,
amerikaiak, angolok, franciák csodálták a
gótikus építészet remekét. Akkor Vendel
felemelte a kezét és dalra fakadtunk.
Arcadelt Ave Mariaját énekeltük. Az emberek megálltak, síri csönd lett, ugyanazt
az áhítatot, ugyanazt a mosolyt láttam az
arcukon, mint most Sárhatvanon, a kápolnában. És amikor befejeztük egy piannissimós amennel, néhány pillanatig valódi
templomi csend vett körül bennünket.
Azután leírhatatlan ováció! Japánok szorongatták a kezünket, angolok lapítgatták
a vállunkat. Nagy-nagy boldogságot éreztem! Nem értettük egymás szavát, de a zene valamennyiünkbõl ugyanezt az érzést
váltotta ki.

Itt, a sárhatvani kápolnában gondolom,
mindenki magyar volt. Különbözõ korú,
nemû, vallású, különbözõ pártállású, politikai meggyõzõdésû, sárhatvani és máshonnan jött emberek jöttek el. Magyarul
beszélnek, beszélünk és mégsem mindig
értjük egymást. És ezek a nagyon különbözõ emberek a koncert egy órájára egy közösséget alkottak. Ha ugyanaz a dolog (a
zene) ugyanazt az érzést váltja ki valamennyiünkbõl, ha vannak közös örömeink
és bánataink, közös érzelmeink, reményünk lehet, hogy lehet közös értelmünk
is.
Lehet, hogy messzire elkalandoztam a
hangversenytõl. De talán mégsem! A koncert után megszólalt a harang a Pluhár István által mívesen kifaragott harangtoronyban, jelképezve egy kis közösség (a sárhatvani) összetartozását. A baráti vacsorán pedig egy asztalnál ült egykori téeszbrigádvezetõ, arisztokrata, nyugdíjas és fiatal; élveztük a szívélyes vendéglátást, s
még dalra is fakadtunk egy pohár bor után.
Kedves sárhatvaniak, Mariann, Pista és a
többiek! Köszönjük!
Szabados Tamás

Koncertre készülve
Október 6-án rendkívüli esemény helyszíne lesz a sárbogárdi mûvelõdési ház. A
MÁV Szimfonikusok, Baráti Kristóf, Várdai István valamint a Huszics Vendel Kórus ad koncertet a zene világnapja alkalmából.
LENDVAI GYÖRGY hegedûmûvészt, a
MÁV Szimfonikusok Sárbogárdról elszármazott ügyvezetõ igazgatóját véletlenül
csíptem el a mûvelõdési ház színháztermében szerdán délelõtt. Éppen a színpadot
mérték fel a közelgõ hangversenyre.
Mint érdeklõdésemre elmondta: nagy
örömmel, ünnepi alkalom elõtti várakozással készül a koncertre, hiszen elsõ alkalommal mutatkozhatnak be a MÁV Szimfonikusokkal itt, a szülõhelyén. Amellett,
hogy sok vidéki fellépést vállalnak, azért
nagy dolog ez számukra, mert Várdai Ist-

ván gordonkamûvész és Baráti Kristóf hegedûmûvész lesz a két közremûködõjük.
Baráti Kristóffal – aki most karmesterként
elsõ ízben vezényli majd az együttest – régi,
jó kapcsolatot ápolnak, Várdai Istvánt pedig szinte minden évben meghívják a zenekarhoz. Szíve csücske a sárbogárdi énekkar is, örül, hogy az együttmûködés létrejött.
A színházterem méretei miatt negyven fõvel, fafúvósokkal, rézfúvósokkal és vonóskarral érkezik majd a zenekar, hogy a kórus és a szólista is elférjen.

Büszkén tudósítok arról, hogy Lendvai
György a nemzeti ünnep alkalmából a közelmúltban a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje polgári tagozat kitüntetésben részesült. A hegedûmûvészt meglepetésként
érte e megtiszteltetés, ami – tette hozzá –
egyúttal a MÁV Szimfonikus Zenekar tagjainak, munkatársainak is elismerés.
A kitüntetéshez ezúton is teljes szívbõl
gratulálunk!
Hargitai–Kiss Virág
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Szüret Tinódon
Délben kezdõdött volna a tinódi szüreti felvonulás, ekkor azonban
az esõ még vigasztalanul esett. Aztán két órára elállt az esõ, és elindult a menet.

„Nem vagyunk mi cukorból!” – mondták a résztvevõk. – „Ha közben esik is, csak kívül ázunk el!”
A fiúk a kocsin persze módjával belül is „áztatták” magukat, de
csak annyira, hogy nagyobb legyen a vidámság.
Ostorpattogtatással, nagy kurjongatásokkal vonultak végig Tinód
fõutcáján 18 kocsival. A késés miatt nem álltak meg táncolni a szokott helyeken. Annál nagyobb volt a hangulat a végén, a szüreti
mulatságon, amit Pordánékkal szemben egy üres telken felállított
sátorban rendeztek meg.
Hargitai Lajos

Ének az esõben
Az alsószentiváni felvonulók szombaton délután az iskola sportpályáján
gyülekeztek. Sinka György és felesége szervezték és támogatták, hogy az
idén is megrendezhessék a szentiváni szüreti mulatságot.
Hat fogattal járták végig a falut, hat csikós pattogtatta az ostort a menet
élén, s hatvannál többen ültek a kocsikon. Indulás elõtt a szervezõk mindenkinek a lelkére kötötték, hogy legyenek óvatosak, tartsák be menet
közben a közlekedési szabályokat. Erre a polgárõrök és a rendõrök is vigyáztak, akik végig biztosították a menetet. Néhány évvel ezelõtt történt
egy súlyos baleset, talán ezért is nagyon fegyelmezett volt a felvonulás.
Több helyen megvendégelték a felvonulókat, akik körtánccal, énekkel
köszöntötték az utcák népét. A vidámságot az idõnként eleredõ esõ se
zavarta meg.
A felvonulás után este a sportpályán felállított nagy sátorban tartották a
szüreti mulatságot.
Hargitai Lajos

Szüret Felsõkörtvélyesen
Szomorú, borongós idõ látogatott el hozzánk szombaton. Az esõ
nehezítette a szervezõk dolgát, a hat-hét kocsiból csak kettõ érkezett el a faluba. De ez nem volt akadály a vidám, szépen felöltözött
lányoknak és fiúknak.
Hagyomány, hogy a körtvélyesi felvonulást töbörzsöki kocsik is díszítik. Az idei évben egy kocsi tudott eljutni az ünnepségre. Kormos fiúkkal, szép, díszes ruhába öltözött lányokkal indult el a szüreti körmenet, amit egy különleges kocsi tett egyedivé. A jármû
egészét bevonták díszfüvekkel, örökzöldekkel, és kis kémény is kikandikált a tetejérõl, amit aztán használatba is vettek. Harsogó zeneszóval, énekelve látogatták végig az utcákat a hagyományos szüreti útvonalon.
Mágocsi Adrienn
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A százéves gyülekezeti ház
Szeptember 14-én, szombaton, délután
hálaadó istentiszteletre gyûltek össze a
sárszentmiklósi református imateremben
a gyülekezet tagjai és a meghívott vendégek. Éppen száz esztendõvel ezelõtt,
1913-ban ugyanezen a napon szentelte fel
Tomanóczy János helyettes lelkész az új
református elemi népiskolát díszes ünnepség keretében. Ezt követõen több mint
harminc éven keresztül mûködött benne a
felekezeti oktatás Ruszti Pál tanító vezetésével. Az államosítás után a lakást nagy nehezen meghagyták ugyan a gyülekezet birtokában, de a termet elvették, azt csak vasárnap használhatták a reformátusok. A
rendszerváltással került újra az egész épület és telek a gyülekezet tulajdonába, azóta
többször felújították, s külsõ képe is megváltozott.

Így írtak a Sárbogárd és Vidéke 1913. szeptember 21-ei számában az épület avatásáról.
„Iskolaavatás Sárszentmiklóson
Díszes ünnepség keretében avatta fel a sárszentmiklósi ref. közönség újonnan épült iskoláját, e hó 14-én. Nemcsak a sárszentmiklósi ref. hivek vettek részt teljes számban
az ünnepségen, de szép számmal képviselve
volt a környék is. A virágfüzérekkel, koszorúkkal feldíszitett tanteremben délután 3
órakor vette kezdetét a „Jövel Szentlélek”
éneklésével az ünnepély, melyen dr. Tomanóczy János sárbogárdi ref. helyettes lelkész
tartott költõi szépségekben gazdag, magas
szárnyalású szent beszédet. A lelkésznek, helyes kis ajánlás kiséretében, Kovács Terus,
egy szép sárszentmiklósi hajadon, virágcsokrot nyujtott át. Az ünnepség befejeztével az iskola udvarán táncra perdült a fiatalság. Az
új iskola tágas, szellõs, világos helyiségeivel,
kényelmes tanitói lakásával, a község legszebb helyén épült és Varga István sárbogárdi épitész szakavatott, szép munkája. Dicséretére válik a sárszentmiklósiaknak s követendö példa gyanánt áll sok, anyagiakban tehetõsebb eklézsia számára!”
Persze az épület fontos mutatója egy gyülekezetnek, az igazi értékét azonban mégis
a hirdetett Ige és az élõ Úrral közösségben
lévõ tagok adják. Errõl beszélt nyitó áhítatában Agyagási István esperes a Zsidókhoz írt levélben olvasható ige alapján:
„Mert minden háznak van építõje, aki pedig mindent felépített, az Isten az.” (3:4)
Külön színfoltja volt a megemlékezésnek

2013. szeptember 19. Bogárd és Vidéke

MIKULI JÁNOS
1931–2013

az évfordulóra készült „Mustármagnyi
gyülekezet” címû kiadvány rövid ismertetõje Horváth István gondnok vezetésével.
Ezáltal a maroknyi közösség régmúltja is
feltárult kissé. Megható volt a meghívott
vendéglelkészek köszöntõje, akik egy-egy
bibliai idézettel és pár szóval mondtak áldást az egybegyûltekre: Bõjtös Attila evangélikus munkatárs a testvérfelekezet részérõl, Böttger Antal a dunaújvárosi, Jakab Erika az iváncsai, valamint Szabó Péter a szomszédos cecei reformátusok nevében szólt. Személyes gondolataikat osztották meg a jelenlévõkkel a Rétszilasról elszármazott lelkészek, Szénási László és
testvére, János. Gottfried Richard néhány
évvel ezelõtt alapi lelkészként segített be
mintegy fél évig a miklósi szolgálatba, így
fejezte ki örömét felidézve az egykori emlékeket. Dr. Sükösd Tamás, Sárbogárd
polgármestere is tiszteletét tette eme fontos eseményen s beszédében elmondta:
néhány alkalommal még õ is e falak között
töltötte tanulmányait. Nem lehetett jelen,
de levélben küldte el köszöntõ sorait Hõs
Csaba, aki szintén helyettesítõ lelkészként
vett részt a miklósiak életében, és az innét
származó Tatai Zsuzsanna.
Az alkalmat a miklósi református fiatalok
éneke tette szebbé Horváth Réka gitárkíséretével. Mellettük szolgált még a sárbogárdi református énekkar Jákob Zoltán
vezényletével. Õk Ádám Jenõ 134. zsoltárával („Úrnak szolgái mindnyájan”) és a
„Hûséged végtelen” angolszász énekkel
tettek bizonyságot az élõ Úrról, akinek hûsége nem változott az idõk folyamán. A
gyülekezeti énekek kíséretében Hegedûs
Judit klarinéton, Szummer Ádám trombitán, Koska György tenorkürtön játszott.
Verssel köszöntötte 100 éves évfordulóján
az épületet Sükösd Gergõ, valamint Heksziné Somogyi Rózsa. A méltó ünnepély
imádsággal, áldással és a Himnusz éneklésével zárult.
Jóllehet, esõs, borús délután volt, de a miklósiak szívét mégis ünnepi ragyogás töltötte be.
A kiemelt alkalom a szomszédos miklósi
klub helyiségeiben folytatódott szeretetvendégséggel. Ennek keretében találkozhattak egymással a helyiek és a messzebbrõl jött vendégek.
J. Z., H. G.

Hosszan tartó, türelemmel viselt betegség után meghalt Mikuli János.
82 éves volt.
Elsõ generációs értelmiségiként értette a falusi, paraszti élet minden csínját-bínját. Tudott a lóval bánni, falat
húzni, szõlõt permetezni, kaszával aratani, birkát nyúzni. Ezt a tudást nem tanulta, kapta. Kapta a felmenõktõl, a
parasztgazda szülõktõl. És kapott mást
is tõlük: lehetõséget a tanulásra.
Matematika–fizika szakos pedagógus
lett, és ezt a tudást szülõhelyének szolgálatába állította. Sárszentmiklós iskolájának megszállott napszámosa lett.
1956-tól 1991-ig, 33 éven át dolgozott
szaktanárként, majd helyettes igazgatóként, végül iskolavezetõként.
Õ építtette újjá az iskolát.
Egy olyan tantestület szervezõje, irányítója és tagja volt, amelynek munkáját mindig a következetesség, az emberre való odafigyelés és a közösségi
szemlélet hatotta át. Egy olyan iskola
meghatározó személyisége volt, ahol a
mérték a tudás, az emberség és becsület volt. Nyugalmat és biztonságérzetet
sugárzó lénye kivívta a tanulók, a szülõk, a nevelõtestület és a falu (a város)
közösségének tiszteletét és elismerését.
Mikuli János élete példa volt, egy nehéz korban mutatta meg, hogyan lehet
a paraszti világ évszázados értékeit
megtartani. Az értékeket, amelyek az
embervoltunkat õrzik és a méltóságunkat adják.
Ne feledjük el õt.
Temetése 2013. szeptember 21-én,
szombaton 10.30-kor lesz
a sárszentmiklósi temetõben.
Sárszentmiklósi Általános Iskola

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik

STEIDL JÁNOSNÉ
temetésén részt vettek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

Sárbogárdi KÉPESLAPOK
kaphatók szerkesztõségünkben
40 Ft-os áron.
Sárbogárd, Hõsök tere 12.,
tel.: 06 (25) 508 900.

Bogárd és Vidéke 2013. szeptember 19.

EMLÉKEZÉS
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Lapszemle 1913. szeptember 21.
Védekezés kolera ellen, virtuskodó legények,
szerencsétlen birkózás, a református elemi
iskola avatása Miklóson, aranylakodalom,
Papp Ármin mindszenti földbirtokos 30
köbméter murvaadománya a római katolikus templomba vezetõ út elkészítéséhez –
ilyesfajta hírek töltik meg a régi lapszámot.
Két vers is közlésre került: Sárbogárd körül
1 óra alatt az egyik címe, a másik pedig a
gyermeknek a szülõhöz intézett panaszát
foglalja rímbe.
Az akkori újság szívesen nyújtott lehetõséget
az írói ambíciókkal bíró egyéneknek. Ennek
példája az alábbi monológ.

Menyegzõ után.
– Egy fiatal leány monológja. –
Irta: Hajdu Miklós.
Lica! Tizenötéves leányka, fehér, selyemruhában, pár szál virággal a kezében szinte tulzott
naivsággal beszél: Jó, jó édes mamucim! Igazad van, a kis lányoknak ilyenkor már rég
aludniok kellene, igazad van, neked is jó apuskám, a kis lányok feküdjenek le és aludjanak.
De az ágyban még könyvet olvasni, ez nem való…(mintha el akarna menni a szobájába,
meghajtja magát és köszön.) Jó éjszakát! Jó éjt!
(Egyszerre most elkomolyodik, bosszusan és
gépies gyorsasággal ismétli) Jó éjt, jó éjt, jó éjt!...
(...)
A Licát otthon hagyhattátok volna. Fiatal leánynak nem kell okvetlenül tanuja lenni holmi
szeretkezéseknek.
(Fölkacag)…Persze azt hiszi a Tekla néni,
hogy tán engemet is bánt az irigység, ha holmi
szeretkezéseket látok, mint õt. Szegény néni, hiszen nem csodálom, ötvenhat évvel leánynak
lenni nem éppen kellemes. Én meg csak a jövõ
év november tizenkilencedikén leszek tizenhét
éves, két hete hogy tánciskolába járok, öt hete,
hogy megkaptam a fehér selyem ruhám és máris beleuntam a nagylánykodásba…Mit tagadjam, szeretnék valami olyan frakkos úrnak az
oldala mellett ülni az asztalfõnél, mint Etus a
Gyuszi bátyám mellett.
Hiszen nekik most olyan jó dolguk lehet. Az
Etus mindig a Gyuszi bajuszát csókolgatja…

Még csak el sem bucsuztak tölünk, egyszerre elillannak a vacsorától. Ez illetlenség. Igaza van
a Tekla néninek: a férfiak rosszak, mind
rosszak… Még sem a legtöbb rossz, nem mind.
Lám az én apósom is férfi, a szép doktor bácsi is
férfi, (mélyen fölsóhajt) a Dombi Dezsõ is… A
Dombi Dezsõ, milyen ékesszólóan tud az ember szemébe nézni és milyen hallgatva tud beszélni…Oh, ez az ékesszóló pillantás és ez a
hangtalan beszéd ez, ez, ez. Ugye-e, hogy igaza
volt a Tekla néninek!? (utánozva):
A Licát otthon hagyhattátok volna.
(Szomoruan) Bizony jobb is lett volna otthon
maradnom. Legalább nem bántott volna meg a
Dombi Dezsõ (hangsulyozva az úr szót) úr.
Mert meguraztam azonnal, amikor megcsókolt… Egyebet nem tehettem, talán jobb lett
volna, ha a mamámnak megmondom vagy a
Tekla néninek. Nem, nem, sokkal sulyosabb
büntetés, hogy ugy beszéltem vele: Tisztelt
Dombi úr, azután „Uraságod” azt hisz? vagy
„Az ön véleménye Dombi úr téves!” De azt hiszik, hogy talán mérgelõdött, oh nem, mosolygott, olyan szemtelenül mosolygott. Belátom, a
férfiak rosszak, nagyon rosszak. Nem is megyek
én sohasem férjhez, megmaradok lánynak. Fogok harisnyát foltozni, villamos részvényeket
rakosgatni a ruhaszekrénybe, a békeegyesület
gyüléseire eljárni, épp-ugy, mint a Tekla néni.
Azután a nevem is bent lesz a Cimtárban, mint
a Tekla nénié. Akkor hiába fog elõttem dicsekedni (utánozva): „Erdõssy Tekla kisasszony,
lakik Nefelejts-utca hatvannegyedik szám elsõ
emelet, telekkönyvi szám hatszáztizenkettõ,
vizvezeték R. negyvenhat.”
(...)
Azért sem, én nem segitek az irodában! Nevetséges, ha ügyvéd, vegyen patvaristát, vagy
irnokot, de Dombi Dezsõné õ nagysága nem
fog aktákat másolni és végrehajtási kérvényeket
körmölni. Nem és ezerszer nem. Azt megteszem, hogy elmegyek a törvényszéki tárgyalásokra, amikor majd az én Dezsõm lesz a védõ,
de ezen kívül semmi közöm az ügyvédséghez.
Ha bemegy az irodába a Dezsõm, megcsókolom és be nem teszem a lábam a hivatalos helyiségbe. És délben kijön az irodából a Dezsõm és
megint megcsókolom … (Fölsikolt) Nem, nem

csókolom meg, miért csókolt meg ma a menyegzõn?
(...)
Mindennek õ az oka. Megboszulom magam.
Nem leszek dr. Dombi Dezsõné. Nem, ha õ
olyan kegyetlen volt és éhesen hagyott, akkor
örökké szomjazni hagyom a csókom után. Ez
lesz a boszu, ugy is mindig sopánkodott, hogy
szomjazik a csókomra, sopánkodott addig-addig, míg végül megcsókolt. Jó, majd megbánja.
Jaj, csak ne lennék olyan éhes.
(Hirtelen megörül, a zsebéhez kap onnét egy kis
kulcscsal együtt egy kis levelet is kihuz.) Hisz itt
az éléskamra kulcs, (a levelet megpillantja) de
ez micsoda? (Olvassa lassan a boritékot.) „Õ
Nagysága Hetyei Kornélia kisasszonynak.” (Izgatottan fölbontja a boritékot) Ki irhatta? ….
(Olvassa): „Édes kis Lica!” Ejnye, be szemtelen megszólitás! Lássuk tovább! „Bocsássa
meg, hogy ezt a levelet be csempésztem.” Ejnye,
be szemtelen! „De valamit meg kellett önnek
mondanom, amit a szomszédjaink végett hallgattam el. Röviden annyit irok, hogy holnap teszem le az ügyvédi vizsgát és holnapután bejelentem a papának, hogy magácskát megcsókoltam és egyszersmind a folytatásokra kikérem a legfelsõbb engedélyét, vagyis megkérem a
maga aranyos kezecskéjét. (Szótagolva olvassa
tovább) Csó-kol-ja a le-en-dõ võ-le-gé-nye
dok-tor Dombi De-de-de-zsõ ……. (Hosszu
szünet, majd összecsókolja a levelet) Már nem
vagyok éhes, hanem (a levegõbe dob egy csókot) szomjas, borzasztóan szomjas … De nem
iszom semmit, hiszen õ is szomjas, olyan édes a
közös boldogság … (Jobbfelé tekint.) Megyek,
jó apuskám, édes mamucim, aludni. Apuskám, szót fogadok, nem olvasok az ágyban
könyvet, csak ezt a levelet fogom csókolni …
(Meghajtja magát.) Jó éjszakát, jó éjt!
(-b -n)

ÚJ KÖNYVEK SÁRBOGÁRDRÓL ÉS SÁRSZENTMIKLÓSRÓL
Forgács Endre:
A TEMPLOM SORON
Halálának 100. évfordulójára jelent meg ékes szavú
lelkészünk 1911. évi gyûjteményének újrakiadása,
egyéb helyi jellegû munkáival kiegészítve a Bogárd
és Vidéke Hírház gondozásában. A borítón Mészöly
Géza rajza látható, a kötetet Jákob Zoltán szerkesztette. Részletek Leszkovszki Albin elõszavából:
„Színes, gazdag világba lépünk, ha felütjük Forgács
Endre A templom soron címû kötetét. Az elsõ világháború elõtti „békeévek” magyar vidéke idézõdik
fel elõttünk. A könyvecske lapjairól átsugárzik a
mai olvasóra valami erkölcsi biztonság, olyan társadalmi közeg légköre, amelynek tiszta állóvizét
még nem kavarták fel a háború meg az utána jövõ
forradalom és a trianoni béke szörnyûségei.”
„Forgács Endre országosan ismert, jó tollú, sok elismerésben részesült ember volt a maga korában,

szerepléseit zajos tetszésnyilvánítások kísérték,
beszédeit több esetben kinyomtatták, és így terjesztették. A sárbogárdiak büszkén vehetik tudomásul, hogy 1884-tõl haláláig, 1913-ig, tehát 29
évig volt városuk református eklézsiájának papja, a
kötet címében említett Templom sor a helybeli református templom utcaszakaszára utal.”

Mustármagnyi gyülekezet
Ez a könyv a Sárszentmiklósi Református Egyházközség gyülekezeti háza fennállásának 100. évfordulójára jelent meg. Részlet a bevezetõbõl:
„Hagytuk, hogy a belõlük áradó „élet íz” magával
sodorjon minket. Munkánk a sárszentmiklósi reformátusság életébõl (és természetesen ezzel együtt
a falu életébõl is) mutat be mozaikkockákat, remélve, hogy ezen részletekbõl – a hiányosságok ellenére is – mindenki szeme elõtt összeáll az a teljes
kép, amely eleink évszázados küzdelmeit láttatja.
Egy, az önállóságát nagyon nehezen kivívó gyüle-

kezet rajzolódik ki elõttünk, amelynek templomépítési próbálkozásai két ízben is kudarcba fulladtak. A nehezen kuporgatott pénzét a háborús inflációk nagyobbrészt eltüntették, majd a kommunista államosítások minden vagyonából kiforgatták és
az 1940-es évek vége óta napjainkig egymást váltó
lélekölõ eszmék generációk sokaságát sodorták el
Isten ügye mellõl. Ezért különösen hálát adhatunk a
Gondviselõ Istennek, hogy ma is létezik a sárszentmiklósi református gyülekezet, és a 100 éve épült,
szépen felújított imaházban hétrõl hétre istentiszteleti közösségben lehetünk.”
A gazdagon illusztrált kiadványt Jákob Zoltán és
Horváth István szerkesztette rengeteg forrás felhasználásával és a gyülekezet segítségével. A borítót Hargitai–Kiss Balázs tervezte.
A két kötet megvásárolható a sárbogárdi illetve
a sárszentmiklósi református gyülekezeteknél.
Szerkesztõség
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CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK

NAGYMAMA RECEPTJEI
TEJES KARALÁBÉLEVES HÚSGOMBÓCCAL
Hozzávalók: 1 közepes karalábé, 20 dkg darált hús, 5 dl tej, 1 tojás,
morzsa, só, bors, petrezselyemzöld.
A karalábét kis kockákra vágva enyhén sós vízben fõni tesszük. Sózzuk,
borsozzuk, apróra vágott petrezselyemzöldet teszünk bele. A húst eldolgozzuk a tojással, hozzáadunk 2 evõkanálnyi morzsát, sózzuk, borsozzuk. A
masszának lágynak, de szépen összeállónak kell lennie. Apró gombócokat
formázunk belõle. A leveshez öntjük a tejet, amikor felforrt, belerakjuk a
húsgombócokat, és lassú tûzön készre fõzzük.

KOLOZSVÁRI PALACSINTA
Hozzávalók: 1 tojás, 25-30 dkg finomliszt, 3-4 dl szódavíz, 10 dkg kolozsvári húsos füstölt szalonna, 10 dkg sajt, 2 dl tejföl, 1 kis fej vöröshagyma, só, bors.
A füstölt szalonnát vékony csíkokra vágjuk, és a zsírját kiolvasztjuk. A pörcöt leszûrjük, a visszamaradt zsíron aranysárgára pirítjuk a megtisztított
és nagyon apróra vágott vöröshagymát. A tojást kevés szódavízzel habosra keverjük, majd a lisztet hozzáadva, apránként felöntjük a maradék szódavízzel, és szokásos sûrûségû palacsintamasszát keverünk belõle. Sóval,
borssal fûszerezzük, végül belekeverjük a szalonnapörcöt és a pirított vöröshagymát, majd tizenöt percig állni hagyjuk. Serpenyõben a szokásos
módon kisütjük a palacsintákat, megszórjuk reszelt sajttal, és összecsavarva egy hosszúkás tûzálló tálba vagy tepsibe tesszük. A tetejét meglocsoljuk tejföllel, majd elõmelegített, forró sütõben átforrósítjuk. Melegen
tálaljuk.

CSIRKEMÁJ LECSÓSAN
Hozzávalók: 60-70 dkg csirkemáj, 1 fej vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma, 2 nagy zöldpaprika, 2 paradicsom, 1 púpozott teáskanál pirospaprika, só, bors, majoránna, petrezselyemzöld, olaj, ízlés szerint
erõs paprika, vagy chili.
Kevés olajon üvegesre pároljuk a szálasra vágott hagymát, apróra vágott
fokhagymát adunk hozzá, ezután a felkockázott zöldpaprikát, pár perc pirítás után pedig a nagyobb darabokra vágott csirkemájat. Addig pároljuk
együtt, míg a máj kifehéredik. Ekkor hozzáadjuk a lehéjazott, kockára vágott paradicsomot is, sózzuk, borsozzuk, majoránnával, pirospaprikával
ízesítjük, és közepes lángon addig pároljuk, míg a máj megpuhul (kb. 10
perc). Tálaláskor apróra vágott petrezselyemmel szórjuk meg.

MÁRAMAROSI HAGYMASALÁTA
Hozzávalók: 5 fej hagyma, 1 ek paradicsompüré, 2 ek olaj, só, bors.
A hagymát megtisztítjuk, szeletekre vágjuk. Belehalmozzuk egy tiszta
konyharuhába, a konyharuhát összetekerjük, majd a nyújtófával alaposan
megveregetjük, hogy a hagyma minél jobban összetörjön. A konyharuhából tésztaszûrõbe borítjuk, leöblítjük, majd lecsorgatjuk, és a salátástálra
rakjuk. Az öntethez alaposan összekavarjuk az olajat a paradicsompürével,
és sóval, borssal ízesítjük. Sült húsok mellé adhatjuk.
Pusztaegresen elmaradt ugyan a falunap az idõjárás miatt, azonban voltak
„elvetemült” futballisták, akiknek nem számított se esõ, se sár, se hideg,
szenvedéllyel hódoltak kedvenc sportjuknak. Íme a pusztaegresi fiatalok
csapata.
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DOHOGÁS
Mondom a férjemnek: „Te, én azt hiszem, nem fogom kibírni ezt
a most kezdõdõ választási hadjáratot.” Õ ezt a kijelentésemet a
szokott módján egyszerûen nyafogásnak minõsítette. Úgy vélekedett, hogy ha az eddig lezajlott hat korteshadjáratot jó egészséggel kibírtam, akkor ezt a hetediket is jól ki fogom bírni. Szerintem
téved. Engem már a csata elsõ hetei is megviselnek.
Mi bajom van tulajdonképpen? Valahogy az, hogy ez a háború
nem a normális emberi alapvetések szerint történik. Az egész,
úgy, ahogy van, hazugság. Kérdezem tõled: van-e olyan ember,
aki mindig mindent rosszul csinál? Van ilyen emberi lény? Még a
legbutuskábbnak, legügyetlenebbnek is sikerül néha ezt-azt jól
megoldania. Nézz meg egy csökkent szellemi képességûek számára létrehozott intézményt! Milyen aranyos dolgokat produkálnak
az ottani emberkék! A politikában ez nem számít. Akármit mond,
tesz az egyik fél, a másik azonnal kijelenti, hogy ez rossz, hülyeség,
dilettantizmus, alkalmatlanság. Legéppuskázza. „Tedd, amivel
árthatsz, történjék bármi!” – olvasom egy Victor Hugo-regényben. Bizonyos munkakörökben egyszerûen tilos a másik félrõl jót
mondani. Nem égõ ilyen melót elvállalni, ahol kötelezõ lódítani?
A nagy sakkjátékosok mélyen lenézik a társadalmat. Azt hiszik,
hogy a nép csupa hülyébõl áll, akik a legegyszerûbb dolgokat sem
képesek átlátni. Na most tegyük fel, hogy én pont arra az oldalra
szavaztam, amelyiket ezek az ócsárolók sárral dobálnak. Ha nekik igazuk van, akkor én egy analfabéta gügye vagyok, aki voltam
olyan zavaros eszû, hogy ezekre az alkalmatlanokra szavaztam
ahelyett, hogy rájuk voksoltam volna, akik ugye mind zsenik.
Hogy jönnek ezek az agitátornak minõsített kezdõk ahhoz, hogy
engem így leminõsítsenek, magukat pedig szemérmetlenül az
egekbe emelik? Szóval színvonal, uraim, színvonal!
Leginkább a csatározás mögött meghúzódó gyûlölet zavar. Ettõl
lett annyira gõzös az agyuk a csatározóknak, hogy átlépik a józan
ész határait. Szintén Hugo írta: „Az elefánt, ha egy hangya gyûlöli,
veszélyben forog.” Én itt vidéki magányomban nem igazán értem,
miért gyûlölködnek. Miért kell ugatni? Nem vagyunk veszett kutyák. Szerintem egy normális ember nem gyûlölködik, hacsak erre
nincs alapos oka. A gyûlölet sérti a másik ember elfogadásának
alaptörvényét. Azt hiszem, nem egészséges lelkiállapot. A fogoly,
persze, hogy gyûlöli a smasszert, aki összeveri õt. Itt viszont iskolázott, családos emberekrõl van szó, akikrõl némi jóindulattal fel
lehet tételezni, hogy nem akarnak rosszat, és nem vallatószobák
könyékig véres kezû szadistái. Miért kell róluk folyamatosan
rosszakat mondani?
A férjem azt mondja, hogy az illetõ sárdobálók egyszerûen pénzért ordibálnak. Ebbõl jön össze a jövedelmük, ebbõl fizetik a
gyermekeik iskolaszereit, ebbõl mennek külföldi nyaralásra. Hát
nekem ettõl kissé forog a gyomrom. Muszáj mérgezni a levegõt?
Nem bírom, na!
L. A.

IDÕJÁRÁS
A következõ idõszakban észak, északnyugat felõl viszonylag hûvös,
váltakozó nedvességtartalmú levegõ áramlik a Kárpát-medence fölé.
A többször erõsen megnövekvõ felhõzetbõl elsõsorban szombaton
és hétfõn várható szórványosan esõ, vagy záporesõ, de területi átlagban jelentõs mennyiségû csapadék nem lesz. Az északi, északnyugati szél idõnként megélénkül, a jövõ hét elején erõs széllökésekre is
lehet számítani. A legmagasabb hõmérséklet általában kevéssel 20
fok alatt alakul, az éjszakai órákban pedig helyenként 5 fok közelébe
hûlhet a levegõ.
www.metnet.hu
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Mészöly Géza
szobrának áthelyezése
Régi vágyunk teljesült azzal, hogy iskolánk
új épületéhez került névadónk, Mészöly
Géza szobra. Külön öröm számunkra,
hogy a szobor áthelyezése ebben a tanévben történt, hiszen idén ünnepeljük, Mészöly Géza születésnapján, iskolánk névadásának 30 éves évfordulóját.
Új épületünkben folyik a mindennapi oktató–nevelõ munka, így mindenképpen
célszerû volt, hogy számára méltó helyszínt keressünk. A fõbejárat melletti parkot találtuk erre a legalkalmasabbnak. Így
naponta köszönthetõ Mészöly Géza szobra, aki fogadja az iskolába érkezõ diákot,
dolgozót, szülõt, vendéget.
Ezúton is szeretném megköszönni a szobor áthelyezésével kapcsolatosan Sárbogárd Város Önkormányzatának támogatását, a Sárbogárdi Tankerület anyagi hozzájárulását. Külön köszönöm Huszár Péternek, hogy nem csak áthelyezte, hanem újjá
is varázsolta Kelemen Kristóf szobrászmûvész alkotását.
Fülöpné Nemes Ildikó igazgató

A MÉSZÖLY ISKOLA HÍREI
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LEHETÕSÉGEK A MÉSZÖLYBEN
Iskolánkban minden tanévkezdés különleges és izgalmas. Augusztusban, az év tervezésekor mindig arra törekszünk, hogy minél szélesebb lehetõségeket, változatosabb programokat biztosítsunk tanítványainknak.
Nagy hangsúlyt fektetünk az idegen nyelv
oktatására, a használható nyelvtudásra.
Szeptembertõl új lehetõség a francia nyelv
tanulása az eddigi angol és német nyelv
mellett. 7. évfolyamtól felkínáltuk a második idegen nyelv oktatását fakultatív formában. Örülünk, hogy többen élnek ezzel
a lehetõséggel.
A másik kiemelt feladatunk az informatika oktatása, mely a délutáni foglalkozásokkal válik teljessé. A 6., 7. és 8. évfolyamosok ECDL-vizsgára való felkészítése
évek óta nagyon eredményes. Az idei tanévben is biztosított a lehetõség, hasonló sikerekre számítunk.
Az egészséges élethez a rendszeres testmozgás elengedhetetlen. A mindennapi
testnevelés bevezetése mellett nagyon fontos, hogy a gyerekek folyamatosan mozog-

janak, sportoljanak. Az érdeklõdési körüknek megfelelõen alakítottuk ki a délutáni foglalkozásokat: focizhatnak, kézilabdázhatnak, pingpongozhatnak diákjaink. Testnevelõink folyamatosan szerveznek délután osztályok közötti mérkõzéseket.
Nyári továbbképzés keretében pedagógusaink megismerkedtek egy logikai gondolkodást segítõ porgrammal. Csoportfoglalkozásokon játékokkal fejlesztjük a gyerekek logikus gondolkodását. Az alsó és felsõ tagozatosok is szívesen vesznek részt
ezeken a foglalkozásokon.
Természetesen az eddigiekhez hasonlóan
idén is lehetõséget biztosítunk a következõ
szakkörökre, foglalkozásokra: furulya,
énekkar, kézmûves, magyar, matematika,
történelem, természetismeret, sakk.
Bízunk benne, hogy minden gyermek megtalálta az érdeklõdési körének megfelelõ
szabadidõs elfoglaltságot, és hasznosan,
tartalmasan telik a tanév.
Fülöpné Nemes Ildikó igazgató

KIRÁNDULT A 6. A OSZTÁLY
2013. szeptember 13-án kirándulást terveztünk az osztállyal a sárbogárdi
szennyvíztelepre, utána pedig megnéztük Sárbogárd nevezetességeit.
Reggel az iskola KRESZ-parkjánál gyülekeztünk, onnan indultunk el kerékpárral a szennyvíztelepre. Mikor odaértünk, Péter bácsi és Attila bácsi
fogadtak bennünket. A lányok Péter bácsival mentek, aki megmutatta nekünk az 5 méter mély medencéket és azt, hogy mi történik azzal a sok vízzel,
amit elhasználunk. Megfigyelhettük, hogy mit és hogyan szûrnek ki a vízbõl.
Ezalatt Attila bácsi a fiúknak elmesélte, hogy mi szennyezi és tisztítja a vizet,
majd késõbb mikroszkóp alatt sejteket is néztünk.
Ezután elmentünk a városi könyvtárba, ahol Edit néni bemutatta Sárbogárd
nevezetességeit. Megnéztük Kossuth Zsuzsanna szobrát a rendelõintézet
udvarán, elsétáltunk Petõfi Sándor és Boross Mihály emléktáblájához. Ellátogattunk a tájházhoz, majd megnéztük a református és végül a katolikus
templomot. is.
Nagyon jól éreztük magunkat, hiszen sok új ismerettel lettünk gazdagabbak.
Horváth Szabina, Király Nikolett 6. a

„IGAZI MÉSZÖLYÖSÖK LETTÜNK...”
Szeptember 12-én, pénteken nagy napra virradtak a Mészöly Géza Általános Iskola elsõ osztályos tanulói. Elérkezett avatásuk alkalma.
Kora délután Csilla néni és Judit néni oldalán az 1. a osztály, valamint Kati nénivel az 1. b osztály izgatott várakozással felsorakozott iskolánk parkjában. Útbaigazításukat követõen 3 helyszínen
fogadtuk õket egy kis megmérettetésre. Gizi néninél mesekirakót
állíthattak össze. Margó néninél a zsámolyba célba dobást gyakorolhatták. Nálam Pöttömke elrejtett piros pontjait gyûjthették
kosárba érdeklõdõ szülõk biztatására. Lippai Luca 4. a osztályos
tanuló elõvezetésével ünnepélyes fogadalmat tettek arra nézve,
hogy iskolájuk hírnevét öregbítik, életét gazdagítják majd. Immár
igazi mészölyösökként, néhány negyedikes társuk közremûködésével átvehették ajándékaikat: iskolánk alapítványának ajándékaként egy Mészöly-pólót, könyvjelzõt, E.ON-csomagban baseballsapkát, fehér pólót, futball-labdát, ugrókötelet.
Kipirult arcoknak, örömnek, lelkesedésnek lehettünk tanúi. Kívánjuk, hogy méltán, vidáman és büszkén koptassák elsõseink iskolánk padjait!
Váraljainé Melis Orsolya tanító néni, 4. c osztály
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SPORT

Gyõztes rangadó
Sárszentmiklós–Pusztaszabolcs
Sárszentmiklós SE: Leiszkovszky, Gráczer G. (Vámosi),
Fekete, Gráczer B., Hegedüs, Varga (Krajcsovics), Tóth,
Csikesz, Gorza (Huszár), Rozsos (Lajtos), Szabó Sz. (Szabó Z.).
Cserék: Vámosi, Krajcsovics, Huszár, Lajtos, Szabó Z. Edzõ:
Sárai György.
Miklós lehozta a rangadót a nem túl sportszerû Pusztaszabolcs ellen. Az elején szöglethez jutottunk, amit Gráczer
B. juttatott a kapuba, egy begyakorolt figura eredménye
volt. A második gól nem sokkal az elsõ félidõ vége elõtt
született. Gorza beadását Szabó Sz. váltotta gólra. Ezenkívül mind a két félidõben hagytunk ki helyzeteket, de ezzel
nem tudott Pusztaszabolcs élni. A végeredményt Csikesz
állította be: egy gyönyörû támadás végén helyezett a kapuba, a labdát a mélységbõl indult Krajcsovicstól kapta a
jobb oldalról. Pusztaszabolcs viszont 4-0-ra nyert lapok tekintetében, két sárga és két piros.
Az ifjúsági meccs: 4-1.
Góllövõk: Nyúl, Németh, Gráczer B., Szakács.

Nagyszerû, magabiztos
kezdés a nyitányon
Fejér megyei I. o. – 1. forduló

VAX KE Sárbogárd–Ercsi SE II. 51:14 (25-7)
Vezette: Fazekas – Vargáné.
Sárbogárd: Borostyán – Szabó J. Zs. 8, Bodoki 10, Pluhár 7, Rehák 6,
Kaló 4, Goldberger 9, Németh I., Sohár – Németh II. 1, Iker 4, Suplicz 2.
Hétvégén csapatunk megkezdte 6. idényét a Fejér megyei I. osztályban.
Az elsõ fordulóban az ellenfél az NB2-es Ercsi csapatának az utánpótláscsapata volt.

RÉGI IDÕK
A mérkõzés kezdete elõtt üdvözöltük kedves nézõinket, és
egykori játékosunk, Derecskei József végezte el a kezdõrúgást. Derecskei József 1967-ben kezdte a labdarúgást
Sárszentmiklóson az ifiben mint jobb szélsõ. Egy év után
felkerült a nagy csapatba, 17 éves korában a megyei I. osztályba. Kivételes cselezõ képességének köszönhetõen rengeteg 11-est harcolt ki. 20 éven keresztül aktívan futballozott, majd elnökként és edzõként tevékenykedett az egyesületnél éveken keresztül.

Szalai Jánostól 1995-ben vette át az Öregfiúk stafétabotját, amely által a mai napig szervezi és irányítja õket. 63
évesen még ûzi a labdát, bár gyorsasága kicsit megkopott,
sokat tanulhatnak tõle a fiatalok. Rendszeres résztvevõje
a mérkõzéseknek és tagja a szakosztályvezetésnek.
Köszönjük az egyesületnél végzett társadalmi munkákat,
edzõi tevékenységet és a sportemberi példamutatást! További jó sportolást és egészséget kívánunk!
2013. szeptember 22-én 16.00 órakor Nagylókon játszik
csapatunk.
2013. szeptember 25-én 15.00 órakor kerül megrendezésre a Magyar Kupa mérkõzése Sárszentmiklós és az AFC
Csákvár között.
Várunk mindenkit sok szeretettel!
További eredmények:
U16: Sárszentmiklós–Mezõfalva 3:1
U13: Sárszentmiklós–Adony 3:0
Öregfiúk: Pusztaszabolcs–Sárszentmiklós 5:1
Hajrá, Sárszentmiklós!
Sárszentmiklós SE

Nagyszerûen kezdõdött a mérkõzés, hiszen már az elején magunkhoz ragadtuk a kezdeményezést, és sorban lõttük a szebbnél szebb gólokat az
ellenfél kapujába. Tíz perc elteltével már jelentõsnek mondható 7 góllal
vezettünk. Ilyenkor már látni lehetett, hogy a két csapat között nagy a különbség mind fizikálisan, mind játéktudásban. Ebbõl kifolyólag nyugodtan kézilabdázhattunk, csiszolhattuk a taktikánkat és gyakorolhattuk támadásban a felállt fal elleni játékelemeinket, amik késõbb hasznosak lehetnek a nívósabb ellenfeleinkkel szemben. Egyénileg nem lehet senkit
sem kiemelni, hiszen mindenki bõségesen kivette a részét az 51 lõtt gólból.
A hétvégén viszont egy szorosabbnak ígérkezõ találkozót fogunk vívni
idegenben, az ellenfél a Martonvásár csapata lesz. Külön érdekessége a
szombaton 14 órakor kezdõdõ mérkõzésnek, hogy szabadtéren rendezik,
ami komoly kihívást jelent minden csapatnak, de a célunk egyértelmûen
a két pont begyûjtése.
A nyitó mérkõzéshez hozzátartozott még Gróf Ferenc, csapatunk tiszteletbeli tagjának 74. születésnapjának köszöntése is. Isten éltesse Feri bácsit még legalább ennyi ideig!
A hétvégi gyõzelmet a VAX KE Sárbogárd Borostyán János csapatkapitánynak és családjának ajánlja fájdalmuk enyhítésére.

A 2013/14-es bajnokság alapszakaszának sorsolása:
Martonvásár–Sárbogárd:
Sárbogárd–Seregélyes:
Bicske–Sárbogárd:
Sárbogárd–DAC:
Rácalmás–Sárbogárd:
Ercsi II.–Sárbogárd:
Sárbogárd–Martonvásár:
Seregélyes–Sárbogárd:
Sárbogárd–Bicske:
DAC–Sárbogárd:
Sárbogárd–Rácalmás:
HAJRÁ, SÁRBOGÁRD!

szeptember 21., szombat,
október 5., szombat,
október 13., vasárnap,
október 19., szombat,
november 9., szombat,
november 16., szombat,
november 23., szombat,
december 8., vasárnap,
március 22-23. ?
március 29-30. ?
április 5-6. ?

14.00
18.00
18.00
18.00
16.00
16.00
18.00
16.00

Rehák Tamás
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Audi Hungaria ETO
U16 Kupa

SPORT / HÍREK, ESEMÉNYEK
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KÉK HÍREK

– sárbogárdi gyõzelmi fordulat –

Lebukott

A Bogárdi TV üzenõfalán hívták fel szerkesztõségünk figyelmét egy sárbogárdi fiatalemberre, Szabó Leventére, aki bronzos gyõzelemre vitte a Gyõri ETO U16-os csapatát az
Audi Hungaria ETO-kupán.
A www.csakfoci.hu weboldalon a következõ hír számol be errõl:
„A harmadik helyen zárta a Gyõri
ETO U16-os csapata az Audi Hungaria ETO-kupát.
A bronzmeccsen a
portugál Benficát
gyõzték le a fiatal
zöld-fehérek. A
tornát a Barcelona
nyerte, pedig a
csoportkörben a
gyõriek a katalánokat is legyõzték.
Pacsi Bálint együttese a kezdõsípszó után
szinte rögtön megszerezhette volna a vezetést, hiszen már a 3. percben büntetõhöz
jutott, a csapatkapitány, Koncsag Martin
azonban ezúttal elhibázta a tizenegyest –
számol be az eto.hu.

A Sárbogárdi Rendõrkapitányság járõrei
2013. szeptember 9-én a kora délutáni
órákban Kálozon igazoltatás alá vontak
egy helyi férfit. Az igazoltatás során megállapítást nyert, hogy a személy ellen a
Szekszárdi Járásbíróság elfogatóparancsot adott ki. A személyt elfogták, elõállították a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra,
ahol tárgyalási õrizetbe vették.

A második félidõben aztán Szabó Levente
parádés emelése meghozta a vezetést – és
mint utóbb kiderült, a gyõzelmet is – a gyõri csapat számára. A Barcelona elleni 2-0
után ezúttal 1-0-ra nyertek a gyõri fiatalok,
ezzel megszerezték az Audi Hungaria
ETO U16 Kupa harmadik helyét.”
Gratulálunk, Levente!
Szerkesztõség

Az Agárdi Termál csoport
eredményei
Szabadegyháza II.–Káloz
Seregélyes–Lajoskomárom
Sárszentmiklós–Pusztaszabolcs
LMSK–Kulcs
Dég–Mezõszilas
Adony–Aba-Sárvíz
Baracs–Nagylók
Kõszárhegy–Sárbogárd
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
4
4
4
3
3
3
2
2
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
2
1
1
1
0

0
0
1
1
1
1
1
2
2
3
4
3
4
4
4
5

0-2
2-1
3-0
2-0
1-1
0-5
1-3
5-0
26
15
22
18
18
14
13
8
13
10
9
6
1
2
6
4

2
7
5
5
14
7
7
7
13
12
13
14
16
20
27
16

24
8
17
13
4
7
6
1
0
-2
-4
-8
-15
-18
-21
-12

Egy sárbogárdi lakos 2013. szeptember
12-én délután telefonon tett bejelentést a
Sárbogárdi Rendõrkapitányság ügyeletére, hogy a bekerítetlen szõlõskertjébõl ismeretlen tettes 30 kg szõlõt tulajdonított
el. A helyszínen végzett gyors intézkedésnek, adatgyûjtésnek köszönhetõen megállapítást nyert, hogy a szõlõtolvaj két sárbogárdi gyermekotthonos személy, közülük
az egyik gyermekkorú. Az elkövetõket a
Sárbogárdi Rendõrkapitányságra elõállították, ahol szabálysértési eljárás keretében meghallgatták õket, majd a fiatalkorú
elkövetõ szabálysértési õrizetbe került. A
gyerekek beismerték a szabálysértés elkövetését. Az ügyben gyorsított eljárás alkalmazásával a Székesfehérvári Járásbíróság
másnap meg is hozta elmarasztaló ítéletét,
a szõlõtolvaj fiatalkorúra 10 nap elzárást
szabott ki.

Cserbenhagyás
Egy sárosdi lakos 2013. szeptember 12-én
a kora esti órákban telefonon tett bejelentést a Sárbogárdi Rendõrkapitányság

A Horfer Serleg csoport
eredményei

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

Lipem-lopom a szõlõt

15
15
12
12
12
10
10
9
7
6
3
2
1
1
1
0

Mezõfalva II.–Perkáta
Zichyújfalu–Dase
Sárszentágota–Nagyvenyim
Enying–Kisapostag
Cece–Nagykarácsony
Alap–Elõszállás

2-0
2-4
2-3
2-6
3-2

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

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

5
4
4
4
3
3
2
1
1
1
1
1
1
0

0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
1

0
1
1
1
2
2
2
3
3
3
3
3
4
3

21
24
15
13
16
13
17
12
10
10
10
8
4
4

8 13
9 15
7
8
9
4
7
9
14 -1
9
8
17 -5
15 -5
17 -7
17 -7
15 -7
16 -12
17 -13

15
12
12
12
9
9
7
4
4
4
4
3
3
1

ügyeletére anyagi káros balesetrõl, melynek õ volt az elszenvedõje. A balesetet
okozó másik személy elhajtott a helyszínrõl. A balesetben személyi sérülés nem történt. A helyszínre érkezõ járõrök gyors
adatgyûjtést követõen felkutatták a baleset helyszínérõl megállás nélkül távozó
helyi férfit, akit lakásán találtak meg. A
személlyel szemben elektromos alkoholszondát alkalmaztak, amely pozitív értéket
mutatott, ezért a személyt elõállították a
Sárbogárdi Rendõrkapitányságra vérvétel
céljából. Ellene ittas vezetés miatt eljárás
indult, a cserbenhagyás bûncselekmény elkövetését vizsgáljuk.

Harcias kiskakasok
A Sárkeresztúri Általános Iskolából 2013.
szeptember 13-án a déli órákban bejelentés érkezett a Sárbogárdi Rendõrkapitányság ügyeletére, hogy két helyi fiú az iskola
udvarán összeverekedett, egy pedagógus
szedte szét õket. A helyszínre érkezõ járõrök a két fiút elõállították a Sárbogárdi
Rendõrkapitányságra. Mindketten könynyebben sérültek. Közülük az egyik gyermekkorú volt. A fiatalkorú személy garázdaság miatt gyanúsítottként lett kihallgatva, a bûncselekmény elkövetését beismerte.
Sárbogárdi Rendõrkapitányság

Keri, a rendõrkutya
szagot fogott
Gyerekekhez vezette el a rendõröket Keri,
a négylábú egy sárkeresztúri betörés kapcsán.
Egy sárkeresztúri lakos tett bejelentést
egy, a Sárkeresztúr, Dózsa György utcában történt bûncselekmény kapcsán 2013.
szeptember 17-én. A betörés során az ismeretlen elkövetõ az ingatlanból kerti, valamint kézi szerszámokat, valamint gázpalackot tulajdonított el.
A rendõrök Kerit, a rendõrkutyát indították a
rögzített
nyomokról, aki egy
800 méterre lévõ
házhoz vezette
õket. Az ingatlanban lévõ 11 és
13 éves fiúk a
rendõrök kérdése nélkül azonnal azt mondták:
„A flexet nem mi loptuk!”
A mentegetõzõ gyerekek késõbb részben
elismerték a Dózsa György utcában elkövetett lopást. Otthonukban a házkutatás
során a rendõrök megtalálták azt a gázpalackot, ami a sértetté volt.
A két gyermekkorút, törvényes képviselõjük jelenlétében, meghallgatták a nyomozók, majd szabadlábra bocsátották õket.
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság a két fiú
által elkövetett bûncselekmény miatt az eljárás során felveszi a kapcsolatot a gyermekjóléti szolgálattal.
Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság
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TV-RÁDIÓMÛSOR

Szeptember 21., SZOMBAT
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Nemzeti Nagyvizit 6.25 Magyar
gazda 6.55 Család-barát Hétvége 9.00 Aranyfeszt 2013 9.30 Vízitúra 10.05 Történetek a nagyvilágból 10.35 Életmûvész 11.30 A víz ára 12.00 Hírek 12.05 Ostrom újratöltve 12.35 Másfélmillió lépés Magyarországon 13.30 Egy szabad ember – Találkozás Vukán Györggyel 14.05 Karcolás – Polyák Lilla dala 14.15 Boxutca 14.45
Forma-1 16.20 A világörökség kincsei 16.40 Épül a Park 17.35 Gasztroangyal 18.30
Szerencseszombat 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Egy nap 22.10 Borvacsora
23.05 Birkózó vb 23.35 Brooklyn mélyén 1.40 Phil Collins: Vissza a múltba
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.25 Míg a halál el nem választ 11.00
XXI. század – A legendák velünk élnek 11.30 Házon kívül 12.00 A’la Car 12.30 4ütem
13.10 Agymenõk 14.30 Eastwicki boszorkák 15.30 A hõs legendája 16.35 Hajszál
híján hõsök 18.30 Híradó 18.55 Fókusz Plusz 20.00 X-Faktor 21.45 A szellemlovas 2.
– A bosszú ereje 23.35 Élve vagy halva 1.15 Remington steele
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 menyasszony 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
Szinglik éjszakája 21.35 A tábornok lánya 23.50 Robbanófejek 1.40 Astro-világ 2.45
Propaganda 3.40 A férjem védelmében 4.30 Kalandjárat
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05 Horizont 9.30 Korkóstoló – Gasztromagazin 10.00 Szombat délelõtt 12.00 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 Aranyalap 20.25 Vers napról napra
20.35 Sportvilág 21.04 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta
23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Kabaréklub 0.10 Éjszaka

Szeptember 22., 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 Katolikus krónika 9.40 A sokszínû vallás
10.00 Evangélikus magazin 10.25 Evangélikus ifjúsági mûsor 10.30 A Heidelbergi
káté 11.00 Metodista istentisztelet 12.00 Hírek 12.05 Világ+Kép 12.35 A világörökség kincsei 12.55 TS – Sport 7 13.30 Forma-1 16.20 Nemzeti vágta 2013 18.50 A lényeg 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Az utolsó jelentés 22.10 Az amerikai
23.55 Birkózó vb 0.25 MüpArt – Sebõ-együttes
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.05 Egészségkalauz 10.40 Teleshop
11.35 Gasztrotúra 12.05 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek 12.40 Míg a
halál el nem választ 13.10 Tuti gimi 14.15 Mindenem a tánc 16.50 Osztály, vigyázz!
18.30 Híradó 18.55 A szállító: A párizsi csomag 21.20.00 X-Faktor 21.50 Halálos célpont 23.45 Portré 0.30 A szállító: A párizsi csomag 1.25 Míg a halál el nem választ
TV2: 6.00 Idõnyomozó 6.25 TV2 Matiné 10.00 Astro-világ 11.00 Egészségmánia
11.30 Stahl konyhája 12.00 Több mint testõr 12.30 Aktív Extra 13.00 A kiválasztott
– Az amerikai látnok 14.00 Békétlen békítõ 15.00 Sue Thomas – FBI 16.00 Szinglik
éjszakája 18.00 Tények 19.00 Napló 20.00 Sztárom a párom 22.25 Gladiátor 1.20
Monty Python: Az élet értelme 3.20 Astro-világ 4.25 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 Református istentisztelet közv.
11.05 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 Sportvilág 12.30 Harminc 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 Aranyalap 20.25
Vers napról napra 20.35 Sportvilág 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 23., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 A lényeg 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 Napirend elõtt 12.55 Roma magazin 13.25 Domovina 13.55 Magyarlakta – vidékek krónikája 14.55 Család csak egy van 15.40 A múlt fogságában 16.30 Híradó 16.45 A
szenvedélyek lángjai 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következõ! 19.30 Híradó
20.05 Sporthírek 20.20 Legenda 21.35 Kékfény 22.30 Az Este 23.05 Aranyfeszt
2013 23.35 Híradó 23.50 Történetek a nagyvilágból 0.20 Munkaügyek – Irreality
Show 0.50 Család csak egy van 1.35 Bûvölet
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 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 Éjjel-nappal Budapest 14.50 Fókusz 15.25 A végsõ akarat 16.25 A bosszú angyala
18.30 Híradó 19.20 Fókusz 19.45 Éjjel-nappal Budapest 20.55 Barátok közt 21.35
Dr. Csont 22.35 CSI: A helyszínelõk 23.40 A fõnök 0.40 Reflektor 1.00 Remington
Steele
TV2: 6.00 Aktív Extra 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
nyomozó 14.00 Tények 14.50 Csapdába csalva 15.50 Családi titkok 16.50 Fogyj Rékával és Norbival! 17.00 Hal a tortán 18.00 Tények 19.15 Édes élet 20.15 Aktív
21.00 Jóban-Rosszban 21.35 NCIS 23.40 Fogyj Rékával és Norbival! 23.45 Összeesküvés 0.45 Tények 1.20 Astro-világ 2.25 Herkules és a tûzkarika 3.55 Hõsök 4.40
Magyarország, jövünk! 4.45 Aktív Extra

2013. szeptember 19. Bogárd és Vidéke

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 13.30 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 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.32 Rádiószínház 21.56 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 24., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 Capri – Az álmok
szigete 9.55 Jó tudni! 10.20 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25
Srpski ekran 12.55 Unser Bildschirm 13.25 Aranyfeszt 2013 14.00 Madagaszkár
14.55 Család csak egy van 15.40 A múlt fogságában 16.30 Híradó 16.45 A szenvedélyek lángjai 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következõ! 19.30 Híradó 20.05
Sporthírek 20.20 Párizsi helyszínelõk 21.15 King 22.00 Az Este 22.35 Próbatétel
0.10 Híradó 0.25 Munkaügyek – Irreality Show 0.55 Család csak egy van 1.35
Bûvölet
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 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 A bosszú angyala
18.30 Híradó 19.20 Fókusz 19.45 Éjjel-nappal Budapest 20.55 Barátok közt 21.35 A
mentalista 22.35 Döglött akták 23.35 XXI. század – A legendák velünk élnek 0.10
Reflektor 0.30 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 nyomozó 14.00 Tények 14.50 Csapdába csalva 15.50 Családi titkok 16.50 Fogyj Rékával és Norbival! 17.00 Hal a tortán 18.00 Tények 19.15 Édes élet 20.15 Aktív 21.00
Jóban-Rosszban 21.35 Spangol – Magamat sem értem! 0.15 Fogyj Rékával és Norbival! 0.20 Zsaruvér 1.20 Tények 1.55 Astro-világ 3.00 Kelj fel, komám, ne aludjál!
4.25 Magyarország, jövünk! 4.30 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 13.30 A római katolikus egyház
félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Kabarématiné 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.54 Sportvilág
18.00 Ütközõ 18.30 Határok 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 napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.32 Rádiószínház
21.56 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 25., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 Capri – Az álmok
szigete 10.00 Jó tudni! 10.25 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25
Hrvatska krónika 13.00 Ecranul nostru 13.25 Útravaló 13.40 A világörökség kincsei
14.00 Madagaszkár 14.55 Család csak egy van 15.45 A múlt fogságában 16.30 Híradó 16.45 A szenvedélyek lángjai 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következõ!
19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Egyszer volt, hol nem volt 21.05 Gyilkosság
21.55 Az Este 22.30 Summa 23.00 Híradó 23.15 Apolka – Egy emlõdaganatos nõ
története 23.45 Munkaügyek – Irreality Show 0.15 Család csak egy van 1.00
Bûvölet
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 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 bemutatja: Mi, muzsikus lelkek 13.40 Éjjel-nappal Budapest 14.50 Fókusz 15.25 A
végsõ akarat 16.25 A bosszú angyala 18.30 Híradó 19.20 Fókusz 19.45 Éjjel-nappal
Budapest 20.55 Barátok közt 21.35 Szulejmán 22.45 Házon kívül 23.15 Reflektor
23.35 Zuhanó repülés
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 nyomozó 14.00 Tények 14.50 Csapdába csalva 15.50 Családi titkok 16.50 Fogyj Rékával és Norbival! 17.00 Hal a tortán 18.00 Tények 19.15 Édes élet 19.50 Skandinávlottó-sorsolás 20.15 Aktív 21.00 Jóban-Rosszban 21.35 A búra alatt 22.40 Frizbi
Hajdú Péterrel 23.40 Fogyj Rékával és Norbival! 23.45 Ringer – A vér kötelez 0.45
Tények 1.20 Astro-világ 2.25 A búra alatt 3.20 Ringer – A vér kötelez 4.10 Hõsök
4.55 Magyarország, jövünk! 5.00 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 13.30 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 szavak 19.30
Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.32 Rádiószínház
21.56 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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Szeptember 26., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 Capri – Az álmok
szigete 10.00 Jó tudni! 10.25 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25
Slovenski utrinki 12.55 Alpok–Duna–Adria 13.25 Vízitúra 14.00 Egy szabad ember –
Találkozás Vukán Györggyel 14.40 Család csak egy van 15.30 A múlt fogságában
16.20 Híradó 16.35 A szenvedélyek lángjai 17.20 Szerencsehíradó 17.30 Híradó
17.40 Ridikül 18.30 A következõ! 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Fábry 21.40
Az Este 22.15 Nemzeti nagyvizit 22.45 Híradó 23.00 Barangolások öt kontinensen
23.30 Aranykapuk mögött 0.25 Munkaügyek – Irreality Show 0.55 Család csak egy
van 1.40 Bûvölet
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 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 A bosszú angyala 18.30 Híradó 19.20 Fókusz 19.45 Éjjel-nappal Budapest 20.55 Barátok közt
21.35 A szállító 3. 23.35 Brandmánia 0.10 Reflektor 0.30 A la Car 1.00 Míg a halál el
nem választ
TV2: 6.00 Segíts magadon! 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 nyomozó 14.00 Tények 14.50 Csapdába csalva 15.50 Családi titkok 16.50
Fogyj Rékával és Norbival! 17.00 Hal a tortán 18.00 Tények 19.15 Édes élet 20.15
Aktív 21.00 Jóban-Rosszban 21.35 Mr. és Mrs. 23.35 Fogyj Rékával és Norbival!
23.40 Amerikai pite: A szerelem Bibliája 1.30 Tények 2.05 Astro-világ 3.10 Hõsök
3.55 Magyarország, jövünk! 4.00 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 katolikus 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 szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.32 Rádiószínház 21.56 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00
Hírek, kenó 23.05 Rádiószínház 0.10 Éjszaka

Szeptember 27., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 Capri – Az álmok
szigete 10.00 Jó tudni! 10.30 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25
Roma kultúra 12.55 Esély 13.25 Történetek a nagyvilágból 14.00 Madagaszkár
14.55 Család csak egy van 15.45 A múlt fogságában 16.30 Híradó 16.45 A szenvedélyek lángjai 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következõ! 19.30 Híradó 20.05
Sporthírek 20.10 Boxutca Extra 20.20 Mr. Balhé 22.00 Az Este 22.30 Szeretettel Hollywoodból 23.00 Híradó 23.10 A lekophatatlan 0.50 Munkaügyek – Irreality Show
1.15 Család csak egy van 2.00 Bûvölet
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 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 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 elmék 23.40 Kemény motorosok 0.45 Reflektor 1.00 Gasztrotúra 1.30 4ütem
TV2: 6.00 Alexandra Pódium 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 nyomozó 14.00 Tények 14.50 Csapdába csalva 15.50 Családi titkok 16.50
Fogyj Rékával és Norbival! 17.00 Hal a tortán 18.00 Tények 19.15 Édes élet 20.15
Aktív 21.00 Jóban-Rosszban 21.35 Túl jó nõ a csajom 23.30 Fogyj Rékával és Norbival! 23.35 Briliáns elmék 0.35 Tények 1.10 Astro-világ 2.15 Túl jó nõ a csajom 3.55
Hõsök 4.35 Magyarország, jövünk! 4.40 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 13.30 A Hetednapi Adventista
Egyház 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 szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.32 Rádiószínház 21.56 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
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON,
SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93 Mhz-es frekvencián, valamint az
LRT-COM hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es
frekvencián.
Szeptember 20., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Zenés evangelizáció Sárbogárdon 2. rész (ism. 86p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Királyságterem épül Sárbogárdon (20p), Szántóverseny 1. rész
(60p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Szeptember 21., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: VAX KE Sárbogárd–Ercsi SE II. kézilabda-mérkõzés (60p) 13.00 Lapszemle
14.00 Királyságterem épül Sárbogárdon (20p), Szántóverseny 1.
rész (60p) 18.00 Lapszemle 19.00 Alapi Vadásznap (ism. 127p),
Szántóverseny 2. rész (60p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Szeptember 22., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Királyságterem épül Sárbogárdon (20p), Szántóverseny 1. rész (60p) 13.00 Heti híradó
14.00 Alapi Vadásznap (ism. 127p), Szántóverseny 2. rész (60p)
18.00 Heti híradó 19.00 Hitélet 23.00 és 0.00 Heti híradó
Szeptember 23., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00
Heti híradó 19.00 Sáregresi fazekasok (20p), 100 éves miklósi
imaterem (108p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Szeptember 24., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: VAX KE Sárbogárd–Ercsi SE II. kézilabda-mérkõzés (60p) 13.00 és 18.00 Heti
híradó 19.00 Megyenap Rétimajorban (54p), A Huszics Vendel
Kórus koncertje Sárhatvanban (60p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Szeptember 25., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Sáregresi fazekasok
(20p), 100 éves miklósi imaterem (108p) 13.00 Heti híradó 18.00
Lapszemle élõben 19.00 Sport 23.00 és 0.00 Lapszemle
Szeptember 26., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 és 18.00
Lapszemle 19.00 Hitélet 23.00 és 0.00 Lapszemle

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

POLGÁRÕRVONAL
Lakossági bejelentések és segítségkérések a
polgárõrségtõl éjjel-nappal a következõ telefonszámon:

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

Fõszerkesztõ és kiadó: Hargitai Lajos, tel.: 06 (30) 9860-849. Felelõs szerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág, tel.: 06 (30) 3483 320.
Szerkesztõség, kiadóhivatal és nyomda: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12. Telefon: 06 (25) 508-900, 06 (25) 508-901. E-mail:
bogardesvideke@gmail.com Honlap: www.bogardesvideke.hu Lapszemle látható: a Bogárdi Tévén és az interneten:
www.bogarditv.blog.hu Állandó és idõszaki rovatok szerzõi, szerkesztõi: Dombi Zoltánné, Gerse Ferenc, Gróf Ferenc, Hargitai
Lajos, Hargitai–Kiss Virág, Horváth István, Horváthné Mikuli Erzsébet, Huszár Anikó, Jákob Zoltán, Kiss Balázs, Kiszlné Simon
Andrea, Kovács Györgyné, Leszkovszki Albin, Pajor László, Papp László, Pozsár László, Rehák Sándor, Szabó Béla, Tóth Zoltán,
Zámbó Tibor és még sokan mások. Tördelõszerkesztõ: Huszár Anikó. Grafikai szerkesztõ: Kiss Balázs. Elõkészítés és
utómunka: Heiland Ágnes, Hargitai Gergely, Mágocsi Adrienn. Készült: a Bogárd és Vidéke Lapkiadó nyomdájában. Megjelenik minden csütörtökön. Kéziratok
leadási határideje: kedden 17 óráig. Kéziratot egy hónapon túl nem õrzünk meg. Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a tartalom és a szerzõ szándékának
tiszteletben tartása mellett, közlésük esetén megrövidítsük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztõségét, azokért a felelõsséget a nyilatkozók,
illetve szerzõk viselik. Ugyanez vonatkozik a hirdetések tartalmára is. Hirdetésfelvétel: keretes hirdetések: kedden 16 óráig, apróhirdetések: szerdán 10 óráig adhatók
le. Csak a törvénybe nem ütközõ tartalmú hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán, 12 órakor. Terjesztés: saját terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel házhoz
szállítással, illetve megvásárolható Sárbogárd és a környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken. Elõfizethetõ a terjesztõknél és a szerkesztõségben. 4
hétre: 800 Ft, negyedévre: 2200 Ft, félévre: 4000 Ft, egész évre: 7600 Ft. Eng.sz.: HU ISSN 0866 4382.

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje, az
»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.
1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Tel.: 06(1)303-4738,
fax: 06(1)303-4744.
http://www.observer.hu
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HIRDETÉSEK

KIEMELT
APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512
GÁZKÉSZÜLÉKEK
javítása, karbantartása
06 30 440 5790
Jó állapotban lévõ, ágynemûtartós
GYERMEKHEVERÕK
5000 Ft/darabáron eladók.
06 30 425 9736
SZABOLCSI ALMAVÁSÁR
szeptember 21-én
A SÁRBOGÁRDI VÁSÁRBAN.
AKCIÓ 5 KG=800 FT.

ORSZÁGOS KIRAKODÓÉS KISÁLLATVÁSÁRT
RENDEZÜNK

APRÓHIRDETÉSEK
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826
Sárbogárd központjában, Posta utcában, felújított családi ház eladó. 06 (20) 419 4940.
Albérletet keresek. 06 (70) 382 9048
Vörös tojótyúk vásár Sárbogárdon. Rendelhetõ
szeptember közepéig. Telefon: 06 (25) 462 189,
06 (20) 616 1466. 06 (30) 442 4971 (8000923)

TENDANCE
TÁRSASTÁNC KLUB
Ha szeretnél megtanulni
táncolni, vagy meglévõ
tudásod gyarapítani,
akkor JELENTKEZZ!
Szeretettel várunk
gyermek vagy felnõtt
csoportunkba Sárbogárdon
a József Attila Mûvelõdési Házban!
További információ: 06 30 530 9797

Minden nap
8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke
eseményeirõl

Családi ház sürgõsen eladó Sárbogárd központjában. 06 (30) 282 1186, 06 (30) 489 1766 (8000842)
Garázs kiadó 06 (30) 209 9371
Sárbogárdi „B” kategóriás jogosítvánnyal rendelkezõ munkatársat keresek autóról történõ értékesítés ellátására. 06 (30) 382 4133 (7953825)

Árpád-lakótelepen harmadik emeleti, erkélyes
lakás, egyedi gázfûtéssel eladó. 06 (30) 601
0554 (8000919)

Kereskedelmi végzettséggel rendelkezõ munkatársakat keresünk tápboltba, napi 4 órás munkaidõbe, sárbogárdiak jelentkezését várjuk. 06
(20) 379 2800 (7953825)

Tollpaplan-készítés! Kész paplanok kaphatók.
Pákolicz Árpádné, Sárszentágota 06 (25)
476 051 (8000674)

Vegyes borszõlõ, hétvégi szürettel eladó. 06
(20) 911 4711 (7953824)

A Szivárvány Stúdióban (Kossuth u. 9.) lévõ
szoláriumban csöveket cseréltünk.
Albérlet kiadó. 06 (30) 225 2067 (8000847)
Boroshordók eladók Sárszentmiklóson. 06 (25)
461 465
Alapon komfort nélküli (másfél szoba+folyosó)
felújításra szoruló parasztház eladó. Irányár: 900
ezer Ft. 06 (20) 946 8559, 06 (30) 616 8654
(8000845)

Rántani való csirke kapható Mentõ köz 06 (70)
339 6137 (7953822)
Raktáros munkatársat keresünk. Áruismeret,
gyakorlat elõny. Önéletrajzokat a Krencz Nagykerbe kérjük személyesen.
Eladó 7 db 120-130 kg-os hízó. Irányár 480
Ft/kg. Érdeklõdni: 06 (30) 338 1922 (7953819)
Albérletet keresünk Székesfehérváron 06 (20)
405 7366

Kedves Tanulók!

2013. szeptember 21-én
Sárbogárdon az Ifjúsági park
(Túry M. u. mellett) területén.
A vásár területén a BB Szépség és Egészségház
képviselõje, Barabás Zsófia jóvoltából az érdeklõdõk ingyenesen kipróbálhatják a „Flabélos”
gép jótékony hatásait (8-12 óráig).
Bõvebb információért érdeklõdhet
a KÖZÉV Kft. telefonszámán:
06 (25) 508 990,
vagy honlapunkon: www.kozev.hu.

2013. szeptember 19. Bogárd és Vidéke

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület
az általános iskolák tanulói számára
honismereti versenyt hirdet
értékes nyereményekért

KVJ MÛVEK ZRT.

3D
MÉRÕTECHNIKUST
keres.
Elvárások:
– minimum középfokú mûszaki
végzettség
– 3D mérõgépek ismerete
– kézi mérõeszközök ismerete
– angol/német nyelv kommunikációs
szintû ismerete
– B-kategóriás jogosítvány
Feladatok:
– CNC vezérlésû 3D koordináta
mérõgép kezelése
– új programok írása
– a gép napi karbantartása
– mérési jegyzõkönyvek elkészítése
– mérési módok egyeztetése
a vevõkkel
Elõny:
– PCDMIS szoftver ismerete,
MSA ismeretek
A szakmai önéletrajzokat
a horvathne@kvjmuvek.hu
címre várjuk.

Sárbogárd, ismered?
címmel
1. kategória 5-6. osztályos 4 fõs csapatok
2. kategória 7-8. osztályos 4 fõs csapatok
(A csapatok szabadon szervezõdhetnek, nem
kell egy iskolából, osztályból verbuválódni!)
A verseny során játékos formában ismerkedhetsz meg lakóhelyed múltjával, jelenével és
értékeivel. A felkészüléshez segítséget találsz a Madarász József Városi Könyvtárban
és a Sárbogárdi Múzeum Egyesület facebook-oldalán (https://www.facebook.com/
sarbogardimuzeumegyesulet).
Ha felkeltettük az érdeklõdésedet és szeretnél részese lenni az izgalmas megmérettetésnek, érdeklõdj osztályfõnöködnél, tanáraidnál!
Jelentkezési határidõ:
2013. szeptember 30.
Jelentkezni lehet a
sarbogardimuzeum@gmail.com címen.

Bogárd és Vidéke 2013. szeptember 19.
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50 éve végeztek
A Mészöly Géza Általános Iskolában 50 évvel ezelõtt,
1963-ban végzett 8. a és b osztályosok találkoztak a
Fanni presszóban szombaton délelõtt. A valamikori
osztálylétszám az „A”-soknál 40, a „B”-seknél 37 fõ
volt.
Az 50 éves általános iskolai találkozó csoportképe, balról jobbra, elsõ sor: Kovács József, Szõnyegi Lujza,
Bereczk Julianna, Varga Erzsébet, Szakács Katalin,
Mádi Irén, Gilicze Teréz, Geiger János, Szõnyegi József; második sor: Takács István, Varga Erzsébet, Csendes Magdolna, Simon Sándor, Németh Lídia, Békési
Ferenc, Kiss Mária, Forster Margit, Petõ Erzsébet; harmadik sor: Gyõri József, Kiss István, Németh Ágnes,
Filep Zsuzsanna, Szente Erzsébet, Pápai Klára, Szõnyegi Mária,
Juhász János, Rácz Gyöngyi, Simon Éva, Szabó Katalin; negyedik
sor: Ács István, Molnár Sándor, Kovács Julianna, Kocsis József,
Arany Szabó Katalin, Szalai István, Gyõri Piroska, Pozsár László,
Kiss István.
Hiányzók a találkozóról: „A” osztályból: Balázs Éva, Csizmadia
Julianna, Egyed József, Erdélyi József, Hingyi György, Horváth
György, Horváth Katalin, Jákli Mihály, Kiss Ilona, Nagy Judit,
Takács Katalin, Tálai Irén, Tolnai Irén, Tomán István, Tóth Zoltán; a „B” osztályból: Dombi Krisztina, Farkas Mária, Huszár
Gyöngyi, Kéri Ilona, Kroll Miklós, Soós János, Varga Julianna,
Wuszth Gizella.
Elhunytak, „A” osztály: Csányi Irén, Heidinger Lajos, Horváth
Bertalan, Klár Tibor, Kurucz Mária, Sebestyén Sándor, Somogyi
Mihály, Szecsõdi Sándor, Szõnyegi Lajos, Gyöngy Virág Ignác,
Zerényi János; „B” osztály: Czuczay Ferenc, Pintér István, Vajda
András, Vida János, Wimmer József. Rájuk egyperces néma felállással emlékeztek.
Hargitai Lajos

