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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Õszi szél
Fúj az õszi szél. Makrancos kezének si-
mításába felhõk alatt vacogva összehú-
zom magam, napsütésben meg odatar-
tom neki az arcomat. Bármily gondosan
rögzítem a tincseimet, mindig talál fo-
gást, hogy kibontsa és szerteszét játssza.
A röpködõ tincsek közt eresztem szaba-
don tekintetemet a tájba.

Imádom az õszt. Ezek a színek! A fény és
árny tökélye! Azon sajnálkozom, hogy
miért nem áldott meg olyan tehetséggel
a Sors, hogy pont úgy örökíthessem meg
azt, amit a szemem befogad. Nincs az a
fényképezõgép, telefon, kamera, de még
talán festék vagy ecset se, ami ezt vissza-
adná. Fognám a pillanatot: a mélykék ég
aranyló rózsaszín pírját, a távolba futó út
fonalát, a sárguló zöld fákat, a földek
barna–fekete hullámait, és fölakaszta-
nám a falra, szembe a kanapéval, ahol
naphosszat bámulnám.

Menta és ázott föld illatát csapja orrom-
ba az õszi szél, ahogy meglendül a lanká-
kon. Megáll bennem a lélegzet egy pilla-
natra, meglepve csodálkozom rá a mell-
be vágó, de kellemes érzésre. „Figyelj
rám! Rám figyelj csak!” – súgja egy hang.
– „Láss, hallj és érezz!”

Hargitai–Kiss Virág
Visszatekintés a nyárraVisszatekintés a nyárra

Szüreti felvonulás a ZengõbenSzüreti felvonulás a Zengõben

Vajtai menetVajtai menet
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POLITIKÁBAN ZENÉLVE
Dr. Hoppál Péter, a Fidesz szóvivõje, pécsi
országgyûlési képviselõ látogatott Sárbo-
gárdra az elmúlt héten pénteken este,
hogy találkozzon a rezsicsökkentést alá-
írásukkal támogatókkal. Alább a muzsi-
kát politikai pódiumra váltó szóvivõvel va-
lamint Varga Gábor országgyûlési képvi-
selõvel a Bogárdi TV stúdiójában készített
interjúból közlünk részletet.

– Mielõtt beültünk volna ide, a székekre,
egészen katartikus beszélgetést folytattunk
arról, hogy Péternek milyen kötõdése van eh-
hez a vidékhez.
Dr. Hoppál Péter: – Amikor megtudtam,
hogy szerkesztõ asszony felmenõi édes-
anyai ágon Déghez köthetõek, akkor, való-
ban, hirtelen spontán – életünk elsõ talál-
kozása után – megöleltük egymást, mert az
én édesanyám is Dégen született, a nagy-
apám pedig majdnem három évtizeden ke-
resztül ott volt református lelkipásztor, aki
a mostani dégi református lelkészt keresz-
telte a dégi templomban, és engem is. Ami-
kor a nagyapámat a halála után 15 évvel
posztumusz díszpolgárrá avatták 2-3 évvel
ezelõtt nagyon szép ünnepség keretében,
elhoztam a gyermekeimet, és õk is megis-
merkedtek ezzel a miliõvel, amit a mezõ-
földi egyházmegye rejtekei mutatnak.
– Eredeti hivatása a zene. Milyen hangszeren
zenélt, mielõtt még a politikába belevágott?
Zenél-e most is?
Dr. Hoppál Péter: – Ha olyan hangulat
adódik, akkor azonnal zongora mellé per-
dülök és a jó hangulatot próbáljuk fenntar-
tani, akár hajnalig. A Zeneakadémián
doktoráltam zenetörténetbõl, korábban
pedig, közgazdász diplomám elõtt, még
kóruskarnagyi és középiskolai ének–zene
tanári diplomát is szereztem, illetve iskola-
igazgatóként dolgoztam, sokat foglalkoz-
tam zenei vonatkozású kérdésekkel. Egye-
temen is tanítottam 9 éven keresztül, a ze-
netörténet, a zene az életem nagy részét ki-
töltötte eddig. Hegedültem, zongoráztam,
de manapság gitárt is szívesen a kezembe
veszek. Három gyermekem zongoratanul-
mányait folytatja nagy örömömre, úgy-
hogy néha egy kicsit játszom nekik otthon.
– Egészen más a zene világa és a politika.
Hogyan került politikai terepre a zene után?
Dr. Hoppál Péter: – Kálvinista, puritán,
kuruc családból jövök. Nagyapám baráti
körében benne voltak a régi pápai refor-
mátus kollégiumi diáktársai, és ezek az
emberek nem kisebb személyiségek vol-
tak, mint Somogyi József szobrászmûvész,
a képzõmûvészeti egyetem akkori rektora,
Bodalay Géza irodalomtörténész vagy
Csoóri Sándor, az elsõ Kossuth-nagydíj
birtokosa, költõ, író. Ezek az emberek
szinte egymásnak adták a kilincset nálunk
gyerekkoromban, és a rendszerváltás elõt-
ti években az esti beszélgetésekben egye-
düli unokaként én is ott lehettem. Fantasz-
tikus élményeim ezek, hogy milyen fényes
tekintettel beszéltek Erdélyrõl.

– Ez egyfajta férfibeavatási szertartás volt.
Dr. Hoppál Péter: – A rendszerváltást úgy
éltem meg, hogy annak minden napja egé-
szen különleges ünnep volt, amiben 17
éves diákfejjel aktívan részt vettem. Márci-
us 15-öt csináltunk 89-ben pápai diákként;
elõtte nem volt olyan a fõtéren. Játszottam
gitáron a Nemzeti dalt, és együtt énekelte
az egész sokaság. Kövér László kampányá-
ban Pápán gimnazistaként plakátoltunk.
Aztán elsodródtam ettõl a világtól, jöttek
az egyetemek, a családalapítás. Jó volt ma-
gyarnak lenni 2000 körül, amikor intenzív
programok voltak, a nemzet fölemelte a
fejét a millenniumi rendezvények alkalmá-
val. Sokat jártam Erdélybe, Kárpátaljára,
vittem a diákjaimat a háború sújtotta fal-
vakba, és ott az identitásunk nagyon sokat
kapott, a gyökerekbõl sokat felszívtunk
magunkba. Az otthonról hozott élmények,
a személyes meggyõzõdések mind-mind
sûrûsödtek, és 2002-ben a Kossuth téri
nagygyûlésen a gimnazistáimmal azt
mondtuk: nem lehet, hogy ennek nem lesz
folytatása. Polgári kört alapítottam Pé-
csett, elkezdtem a közéletben tevõlegesen
részt venni, akkor már iskolaigazgatóként.
2006-ban, amikor bekerültem a helyi kép-
viselõ-testületbe, Orbán Viktor egyszer
azt mondta, hogy szükség van az ilyen em-
berekre egy új politikai környezetben, úgy-
hogy szeretné, ha beszállnék a csapatba.
2009-ben listáról egy elhunyt képviselõ he-
lyére bejöhettem az országgyûlésbe, még
ellenzékben, és 2010-tõl, amikor a körze-
tet megkaptam a pécsi választóktól, kemé-
nyen végzem a munkámat az ott élõk érde-
kében. A pécsi Fidesz-csoport elnökségi
teendõit is végzem, a frakció vezetõje va-
gyok Pécsett, meg az oktatási, kulturális
bizottság elnöke. Sok feladatot próbálok
koordináltan végezni. Kiváló kollégáim
vannak, akik ebben segítenek, és a csalá-
dom.
– Milyen apropóból vendége Sárbogárdnak?
Dr. Hoppál Péter: – Gábor barátommal a
munkakapcsolaton keresztül a személyes
nexusunk is nagyon jó, úgyhogy amikor vá-
laszthattam, hova megyek a rezsicsökken-
tést aláíró helybéliek elõtt elmondani, mi-
ért fontos az, amire szövetkeztünk, amire
õk nekünk támogatást adtak, és hogyan
készülünk ezt a politikát megvédeni és
folytatni, akkor az említett családi okok és

a Gábor iránti baráti kötõdésem miatt azt
mondtam, hogy szeretnék Sárbogárdra
jönni. Eddig csupa kellemes benyomásom
volt; ahogy megérkeztünk a településre,
nagyon kedvesek voltak az itt élõk, ahogy
útba igazítottak bennünket, ahogy a ben-
zinkútnál szóltak hozzánk. Úgy látom,
Sárbogárdon az országos átlag feletti ked-
vesség, vendégszeretet, intellektus halmo-
zódott fel.
– Kiket várnak a fórumra?
Varga Gábor: – A rezsicsökkentés nem
csak azoknak szól, akik aláírták. Szerintem
a kormányzati ciklusunk alatt az egyik leg-
nagyobb horderejû döntés a rezsicsökken-
téssel kapcsolatos. A magyar társadalmat
nagyon régen érintette már ilyen széles
körben intézkedés, az elmúlt 23 évre visz-
szatekintve. Hiszen ennek mindenki pozi-
tív áldozata. Nem emlékszem az életem so-
rán olyan évkezdésre, ami ne arról szólt
volna, hogy a kenyér, a tej, a benzin, más
egyéb ára hány százalékkal emelkedett. Az
idei év volt az elsõ, amikor mindenki azzal
szembesülhetett, hogy csökkent a rezsije.
Ebben a körzetben 17.000-nél több ember
írta alá a rezsicsökkentést, és ezeket az em-
bereket megtiszteljük azzal, hogy tájékoz-
tatjuk õket, hogyan állunk jelen pillanat-
ban és mik a következõ lépések. Novem-
ber elsejétõl megint szeretnénk egy jelen-
tõs rezsicsökkentést. Habár a rezsicsök-
kentésnek nem feltétlenül örül mindenki.
Van, akinek ez komoly anyagi, presztízs-,
vagy politikai veszteség. Nemcsak arról
kell beszélnünk, hogy ez milyen frankó, és
milyen jó ötlet, vagy az ellenzék szerint
PR-fogás, hanem arról is, hogy milyen ne-
hézségekkel kell ennek érdekében az elkö-
vetkezendõ idõszakban a képviselõknek,
Magyarországnak, a miniszterelnöknek
megküzdeni.
– Akkor hogy állunk most, mi várható a
rezsicsökkentés témakörében?
Dr. Hoppál Péter: – Amikor a mai fóru-
mon szembenézünk a sárbogárdiakkal és a
környékbeliekkel, akik eljönnek, megtisz-
telnek bennünket és egymást is azzal, hogy
közösséget alkossunk, az elsõ dolgunk az,
hogy mélyen a szemükbe nézve köszönetet
mondjunk nekik. Mert ha õk nincsenek a
hátunk mögött, akkor nem tartunk itt. Új
alkotmányunk van, ráépítettük azokat a
kétharmados törvényeket, amelyekkel
megújítottuk Magyarországot. Sikerült a
kommunizmus idõszakában megkövese-
dett rendszereinket teljes mértékben újra-
vizsgálni, és szakemberek bevonásával,
konzultációval átalakítani olyan ügyeket,
amiknek semmilyen politikai kurzus nem
mert hozzákezdeni. Emellett olyan konf-
liktusos politikát folytattunk, amiben azt
mondtuk, hogy az eddigi bólogatásnak vé-
ge van. 2010-ben a magyar emberek arra
szövetkeztek, hogy merjünk bátrak lenni,
szembenézni az eddig tabuként kezelt

Folytatás a következõ oldalon.



Bogárd és Vidéke 2013. szeptember 26. KÖZÉLET / KÖZLEMÉNYEK 3

ügyekkel. Õk velünk voltak, fogták a ke-
zünket mindvégig. Éreztük a támogatásu-
kat, itt van ebben a több mint kétmillió alá-
írásban, a nemzeti konzultációban. Ve-
lünk együtt alkották meg az új Magyaror-
szág alapjait. Ha ez a támogatás nincs, ak-
kor ezeket a harcokat nem lehetett volna
végigvinni. Bankadót senki nem vezetett
be korábban. Magyarország után 12 ország
vezette be. Rezsicsökkentést semelyik or-
szágban nem eszközöltek még. Magyaror-
szág az elsõ, mely a gazdasági növekedését
nem arra használta, hogy megerõsítse a
multinacionális cégeket, vagy újakat hív-
jon be, hanem arra, hogy az emberek zse-
bében több maradjon. A kormány meg-
nézte, hogy a 28 uniós tagországban a ma-
gyarországi átlagfizetéshez mérve az átla-
gos rezsikifizetés a legmagasabb (60 %), és
ez nincs így rendjén. Ma nem mondhatjuk
azt, hogy megemeljük kétszeresére a fize-
téseket. De elindul egy bérfejlesztési prog-
ram az egészségügyben, ahol méltatlanul
alacsony bérek voltak. Elindul egy életpá-
lyaprogram a pedagógusoknál, akik az ér-
telmiségi átlagfizetés alatt kerestek rég-
óta. A háztartások mozgásterét abban se-
gítjük, hogy ráparancsolunk a szolgálta-
tókra, és majd kompenzáljuk õket, hogy
csökkentsék a rezsit. Így a családi büdzsé-
bõl január elseje óta 10 %-kal kevesebbet
kell fizetni a rezsire. Július elsejétõl jött
egy második hullámmal a víz, szennyvíz,
szippantásos víz, szemétszállítás, PB-gáz
és kéményseprés díja, és most jön egy
újabb hullám november elsejétõl. Ez már
összesen 20 %-nyi csökkentés. Így havonta
8-10.000 Ft-ot félre tudnak tenni a csalá-
dok, ami éves szinten 100.000 Ft körüli
összeg.
– Ha béremelés nincs is, a gyermeket vállaló
családoknak ott van a családi adókedvez-
mény is, ami nem kevés segítség.
Varga Gábor: – Azt azért ne mondjuk,
hogy béremelés nincs.
Dr. Hoppál Péter: – A minimálbért
74.000-rõl 98.000-re fölemeltük három év
alatt.
Varga Gábor: – A pedagógusoknál, ahogy
a minimálbér emelkedik, a bérük is auto-
matikusan emelkedik, illetve három éven
keresztül 10 %-kal szeptemberben mindig
meg fog emelkedni. A gazdaság teljesítõ-
képességét figyelembe véve lehet bért fej-
leszteni a közszférában is, de ahhoz tényle-

gesen a gazdaságnak el kell indulnia. Erre
vannak biztató jelek, hiszen az idei évre 0,5
%-os növekedést realizálunk, jövõre 2,7-et
is mondott már egy-két angol bankház.
Görögországgal voltunk egy szinten, mely
most 240 milliárd adóssággal rendelkezik,
mi pedig, ha nem is olyan ütemben, mint
szerettük volna, de szinten tartottuk az ál-
lam adósságát, illetve minimálisan tudjuk
csökkenteni. Ez nagyban függ attól, hogy
milyen az euro árfolyama.
Dr. Hoppál Péter: – Most elõször képes
Magyarország arra, hogy a Brüsszel által
elõírt hiányt is teljesítsük. Hiába kiabálnak
ránk Brüsszelben, hiába elégedetlenek
Magyarországgal, 9 évig föl sem merült,
hogy a túlzott deficiteljárás alól kikerül-
jünk, ott vergõdtünk, és kérdéses volt,
hogy megkapjuk-e a nekünk járó euro-
milliókat és forintszázmilliárdokat arra,
hogy fejlesszük a magyar infrastruktúrát.
És hála Istennek ezt megkapjuk. Nem
mondjuk azt, hogy szuper jól teljesítünk,
de túl vagyunk a nehezén, nagyon kemény
munkával kijöttünk a gödörbõl, és már
emelkedik a gazdaság, minden gazdasági
mutató javul. Ezt senki nem meri megcá-
folni, mert ezek tények, amik számokban
jelennek meg. Nemcsak a magyar kor-
mány mondja ezt, hanem az Európai Sta-
tisztikai Hivatal és az OECD országait tö-
mörítõ gazdasági közösség is. Magyaror-
szág jobban teljesít, erõsödik a gazdasá-
gunk, és jövõre ez a tendencia még tovább
fog folytatódni.
– Köszönöm. Lehet egy olyan szemtelen ké-
résem, hogy énekeljen el valamit, ami a ked-
vence?
Dr. Hoppál Péter: – Ehhez hangulatra van
szükség. Ha lesz majd Sárbogárdon vagy a
környéken olyan esemény, ahol valami jó
magyar bort meg tudunk kóstolni, akkor
lehetséges, hogy arra is sor kerül, hogy
éneklünk egy jót.

Hargitai–Kiss Virág

Pályázati felhívás
A sárbogárdi polgármesteri hivatal versenytár-
gyalás útján történõ bérbeadásra meghirdeti az
alábbi ingatlanát:
Sárbogárd, Ady E. út 131. szám alatti, 2558
hrsz-ú ingatlanon található, 19 m2 nagyságú,
bérbeadásra alkalmas, jó mûszaki állapotú,
gépjármûtárolásra használható garázs helyi-
ségét.
A helyiség határozatlan idõre adható bérbe.
A garázst a használat során átalakítani nem le-
het.
A fizetendõ helyiségbérleti díj alsó határa:
3.290 Ft/m2/év+áfa.
A versenytárgyaláson való részvétel feltételei:
– A fizetendõ éves bérleti díj 10 %-ának megfe-
lelõ pályázati biztosíték befizetése a sárbogárdi
polgármesteri hivatalnál, vagy átutalással – a
11500092-1106700001 Városi Önkormányzat
KT. pénzforgalmi bankszámla Sárbogárd nevére
– 2013. október 29-én 8.00 órától 9.30 óráig,
melynek megtörténtét a helyszínen igazolni
kell.
– A pályázati ajánlat benyújtása, melynek tar-
talmaznia kell a pályázó nevét, pontos címét, a
helyiség tervezett használati célját, jogi sze-
mély esetében adószámát, 30 napnál nem ré-
gebbi cégkivonatot, és arra vonatkozó nyilatko-
zatát, hogy a versenytárgyalási feltételeket el-
fogadja.
A pályázatot Sárbogárd város jegyzõjéhez zárt
borítékban kell benyújtani.
A borítékon szerepeltetni kell: „Pályázat garázs-
ra.”
A pályázónak az ajánlatára írásban 30 napos
ajánlati kötöttséget kell vállalnia.
Amennyiben a pályázó helyett a versenytárgya-
láson annak képviselõje vesz részt, úgy csatolni
kell a közjegyzõvel ellenjegyzett megbízói okira-
tot.
A pályázati tárgyaláson az a pályázó vehet részt,
aki a pályázati ajánlatát a jegyzõhöz az elõírt tar-
talommal és határidõben benyújtja és a pályá-
zati biztosíték befizetését igazoló szelvényt be-
mutatta.
A pályázat nyertese az a pályázó, aki a pályázati
feltételeknek megfelel, és a tárgyalás során a
legmagasabb összegû bérleti díj fizetésére tett
ajánlatot.
A pályázati biztosítékot a vesztes pályázónak
visszafizetjük, az átutalással teljesítõnek a bér-
leti díjba beszámítjuk.
Amennyiben a pályázat nyertese az ajánlati kö-
töttség ideje alatt az ajánlatát visszavonja, úgy
a biztosítékként befizetett összeg a pályázat ki-
íróját illeti.
A versenytárgyaláson a licitlépcsõ: 1.000
Ft/m2/év.
Kiinduló minimum díj: a helyiségbérleti díj alsó
határa.
A bérbeadásra meghirdetett ingatlan elõzetes
idõpontegyeztetés után megtekinthetõ.
Érdeklõdni a polgármesteri hivatalban, vagy te-
lefonon a 25/520-260-as számon lehet.
A versenytárgyalás ideje: 2013. október
29-én 10 óra.
A versenytárgyalás helye: Sárbogárd város pol-
gármesteri hivatalának díszterme, Sárbogárd,
Hõsök tere 2.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzata

sok szeretettel meghívja Önöket az

IDÕSEK VILÁGNAPJA
ALKALMÁBÓL

szervezett városi rendezvényre.

Idõpontja: 2013. október 1.
14.00 óra.

Helyszíne: József Attila
Mûvelõdési Központ.

Program:
– ünnepi köszöntõ;
– ünnepi mûsor: közremûködnek

a Sárszentmiklósi Általános Iskola
tanulói.

Meghívott vendégeink: Monspart Sarolta
világbajnok tájfutó – torna az egészség-
megõrzés érdekében, dr. Pásztor László
osztályvezetõ, Kovácsné Pázmándi Ágnes
könyvtáros, református lelkipásztor, Var-
ga Gábor országgyûlési képviselõ.

MEGHÍVÓ

Sárbogárd város képviselõ-testülete nevében
tisztelettel meghívom Önt az „Itthon vagy! –
Magyarország, szeretlek!” programsorozat he-
lyi rendezvényeire:

2013. szeptember 28-án (szombaton) 21 óra-
kor Takács Nikolas klubkoncert, helye: Jó-
zsef Attila Mûvelõdési Központ;

2013. szeptember 29-én (vasárnap) 21.30
órakor Szent Mihály-napi tûzgyújtás, helye:
Ifjúsági park.

Dr. Sükösd Tamás polgármester
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Szüreti mulatság a Zengõ Óvodában
Hagyományainkhoz hûen idén szeptemberben is megrendezésre
került a szüreti mulatság az ünnepi díszbe öltöztetett óvodánk-
ban.
A gyermekek minden évben nagy izgalommal várják ezt a napot,
mert sok érdekes tevékenységben lehet részük a nap folyamán.
Az idei hangulatot meghívott vendégeink a Kölyökidõ Alapítvány
és a Kabóca népi zenekar szolgáltatta. A gyerekek számára isme-
retlen és érdekes régi, népi hangszereket hoztak és szólaltattak
meg. A nap nyitánya az óvó nénik közös népdalcsokra volt tekerõ-
lant-kísérettel, mely megadta a hangulatot a nap folytatásához, és
még az esõfelhõket is elkergette. Így nyugodtan el tudtunk indulni
vidám dallal és zenekarkísérettel a szokásos lovas kocsis felvonu-
lásunkra, melyet kicsik és nagyok, lovacskák és gazdáik is élvez-
tek.
Visszaérkezéskor több helyszín közül választhattak a gyerekek.
Az udvaron megtapasztalhatták, hogyan készítették régen és ma

szüleink és nagyszüleink
a mustot. Közösen szõ-
lõt préseltünk, majd a
présbõl kicsordult a
mézédes must, amit
mindenki megkóstolha-
tott. Az aulában táncház
várta a gyereksereget a
Kabóca zenekar nép-
táncoktatójával. S aho-

gyan minden szüret, így a miénk is dínomdánommal ért véget.
Még a legkisebbek is vidáman próbálgatták a játékos tánclépése-
ket.

Az éhes, szomjas mulatozókat terített asztalok várták a csopor-
tokban, megrakva mindenféle házi finomsággal a szülõk jóvoltá-
ból.
Köszönjük minden kedves szülõnek, nagyszülõnek, lovas gazdá-
nak a sok önzetlen segítséget és részvételt, hogy ez a felejthetet-
len, vidám nap létrejöhetett.

Toldy Miklósné óvodapedagógus

MEGHÍVÓ
Sáregres Község Önkormányzata 2013. október 5-én

Sáregresen szüreti felvonulást és bált szervez.

A felvonulás délelõtt 11 órakor indul
a polgármesteri hivataltól.

Bál: 20 órától a mûvelõdési házban. Zenél: Szabó László.

Mindenkit szeretettel vár a rendezõség!

Szüret Vajtán
Idén sem maradt el
Vajtán a már hagyo-
mánynak tekinthetõ szü-
reti felvonulás és az azt
követõ esti bál. A vajtai
lovasok és vidékrõl jött
társaik kocsijaira ezúttal
is felülhettek a beöltözõ
helybeliek, valamint a
mentet végigdaloló vaj-
tai és pálfai népdalkör és
újoncként a vajtai count-
rycsoport tagjai.

Köszönet és hála illeti a falu azon lakóit, akik kínálósátrak felállí-
tásával segítettek a lebonyolításban, ahol süteménnyel, pogácsá-
val, italokkal kínálták a vonulókat!
A vonulás végét a bográcsban készült pörkölt elfogyasztása követ-
te, majd a két dalkör közös éneklése gondoskodott a jó hangulat-
ról.
Az esti bál mintegy 80 vendége hajnali négyig szórakozhatta, tán-
colhatta ki magát az egész nap magas szinten zenélõ Tibsa Band
zenekar jóvoltából.

Horváth Gergely

SZÜRETI MULATSÁG ALAPON
Szeretettel meghívunk és várunk mindenkit

az alapi szüreti bálba

2013. szeptember 28-án.

Felvonulás kezdete: 12 óra.

Bál a mûvelõdési házban 21 órától.

Tombola, tánc! Zene: Boros zenekar.
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Záró fogathajtás Cecén
A cecei sportpályán rendezték az idei megyei fogathajtó-bajnok-
ság záró eseményét szombaton, melynek végén sor került a bajno-
ki díjkiosztóra is.
Az idõjárás kedvezett a szezon utolsó hajtásainak; remek állapo-
tú, Pákolitz István tervezte pályán küzdhettek meg az akadályok-
kal a fogatosok. A Gosztola Gábor József elnök, Gosztola Jó-
zsefné és Tóth Imre alkotta bírói testület vezényelte le a versenyt
gördülékenyen.
Sajnos a polgármesterek tervezett hajtása megfelelõ számú neve-
zõ híján elmaradt, de a kilátogatóknak így is jó szórakozást nyúj-
tott a szép fogatok, daliás lovak, s nem utolsósorban ügyes hajtá-
sok látványa. Persze, jó falatokról is gondoskodtak a szervezõk.
A helyi közönség három cecei hajtónak is drukkolhatott: Boros
Zoltán, Pordán Zsolt és Lang János a Cecei Lovas Egyesület szí-
neiben, házigazdaként képviselték a települést.
A versenyen az alábbi eredmények születtek:
Akadályhajtásban 25-en mérték össze tudásukat (közülük ketten
kizárásra kerültek), plusz egy fõ versenyen kívül. 1. lett Bokor
László (Kálozi Lovas Egyesület), 2. ifj. Ihász Béla (Seregélyesi
Lovas Club), 3. Kiss Olga (Nagylóki Lovasegylet), 4. id. Semjén
Attila (Mezõszilasi Lovas Sport Egyesület), 5. Magyar Zoltán
(Marcali Város Szabadidõ Sport Egyesület), 6. Tóth Imre (Sár-
bogárdi Lovas Egyesület).
Vadászhajtásban 20-an indultak, közülük 1. helyezést ért el Nagy
Péter (Tolna-Mözsi Lovas Egyesület), 2. Domokos Géza (Me-

zõszilasi Lovas Sport Egyesület), 3. Vida Károly (Kálozi Lovas
Egyesület, 4. id. Semjén Attila, 5. ifj. Ihász Béla, 6. Tóth Roxána.
A 2013-as Fejér megyei bajnokság összes idei futama alapján a
következõ helyezések születtek: I. Vida Károly, II. Semjén Attila,
III. Tóth Roxána, IV. Ihász Béla, V. Kiss Olga, VI. ifj. Ihász Béla.
A díjazottaknak gratulálunk! A fogathajtóknak jó pihenést illetve
a következõ szezonra való felkészülést kívánunk!

Hargitai–Kiss Virág

Lombhullatós
Iringó

A tavalyi rekordszámú induló és méhtámadás után idén csende-
sebb volt a hagyományos Iringó túra Nagylókon. A tavaszról õszre
áttett programra több mint nyolcvanan jelentkeztek. Köztük egy
olyan gyermekecske is, aki a legsúlyosabb méhcsípéseket elszen-
vedettek egyike volt 2012-ben.
Szép õszi idõ és fények csalogatták a résztvevõket a hetedik alka-
lommal megrendezett túrára. A Tavipalotánál gyülekezõk kéz-
mûveskedéssel készülhettek a gyaloglásra. Lehetett dióból kis ál-
latokat varázsolni, gesztenyébõl és kukoricacsuhéból alkotni, ját-
szani az indulásig a füves udvaron (például a vesszõbõl font kari-
kát célba dobálni), vagy épp rájárni az alkalomra sütött pogácsá-
ra.

A szervezõk szokás szerint zsíros kenyérrel, paprikával, paradi-
csommal, hagymával és frissítõvel várták a túra felénél a résztve-
võket.
Nemcsak természeti szépségekben lehetett gyönyörködni az Irin-
gó tanösvényen, hanem az út közelében legelészõ birkákban, te-
henekben is.

Hargitai–Kiss Virág

45 éves érettségi
találkozó

A szombat délelõtti napsütésben gyülekeztek a 45 éve végzett diá-
kok a Petõfi Sándor Gimnázium kapujában. Emlékidézésnek, vi-
dám találkozásoknak lehettünk szemtanúi. A közös együttlétet
egy ebéddel ünnepelték meg a Patkó csárdában.

Elsõ sor balról jobbra: Duska Erzsébet, Hrabovszki Erzsébet,
Csanádi Erzsébet, Francsics Józsefné, Pongó Ferencné, Varga
Mária, Sárközi Teréz.
Második sor: Raffai Julianna, Szõnyegi Erzsébet, Deák Zsuzsan-
na, Mezõ Julianna, Buzsáki Julianna, Kovács Erzsébet, Handa Il-
dikó, Visi Erzsébet.
Harmadik sor: Kovács Márta, Vörös Mária, Bognár István, Ko-
vács Margit, Kaszás Ágnes, Szabó Éva, Visi Erzsébet.

(M. A.)
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Táborozásaink a nyáron és kora õsszel
MIKLÓSI HÍRCSOKOR

BAKONYI CSILLAGTÚRA
2013. július 4-én reggel 8 órakor, izgatottan várva a következõ he-
tet, az óvoda parkolójában sorakoztunk. Hosszú buszozás után
megérkeztünk Zircre, az elsõ állomásunkra, ahol meglátogattuk
az arborétumot, a ciszterci apátságot, a természettudományi mú-
zeumot, a Romkertet, és mindenki örömére egy cukrászdát.
Mindezek után odaértünk a szálláshelyünkre, Huszárokelõpusz-
tára, ahol egy erdei iskola mûködik. Az épület helyiségei és annak
minden berendezése gyönyörû volt, és a táj jellegét tükrözte. Min-
denki elfoglalta a szobáját, körülnézett, és az ebédlõben megva-
csoráztunk. A vacsora után tábortüzet raktunk, ahol énekelve és
vigadozva töltöttük el az esténket, és felavattuk az újoncokat. A
lefekvés már nehezebben ment, mert mindenki izgatott volt az el-
sõ éjszaka miatt.
A következõ napokban sokat túráztunk a bakonyi erdõben.
Hosszú keresgélés után felmásztunk a Forrasztókõre, majd a Ba-
konyi Gyilkos-tóhoz is ellátogattunk. Megmásztuk a bakonyi er-
dõ egyik nagy látványosságát, az Odvaskõ-barlangot, amely 510
méter magasan helyezkedett el, a kilátás gyönyörû volt.
A túrák során segítségünkre volt Eszter néni, az erdei iskola veze-
tõje, aki sok érdekességet, történetet és helyi legendát mondott el
nekünk. Esténként ízletes házias vacsorákkal vártak bennünket
az iskola éttermében, napközben pedig a saját magunk által készí-
tett szendvicsek adták az energiát. Reggelenként Zsuzsa néni kel-
tett minket énekszóval a Republic egyik slágerével, és esténként õ
búcsúzott el tõlünk. Laci bácsi minden reggel tornával rázott fel
bennünket. Marcsi néni kézmûves-foglalkozásain szalvétatechni-
káztunk, varrtunk, körmöcskéztünk, csomóztunk. Esténként ac-
tivity-csapatversenyeket rendeztünk, melyek vidám hangulatban
teltek. Anita néni vezetésével sportversenyen vettünk részt. A
tábor elmaradhatatlan programja a bátorságpróba volt, ami félel-
metesre sikeredett.
Bakonybélbe is egy élményekben gazdag túra során jutottunk el,
ahol betekintést nyerhettünk a helyi szerzetesközösség életébe.
Meglátogattuk a borostyánkutat is. A kút meglátogatása után
mentünk az apátságba, ahol vásárolhattunk is.
A hatodik napon egy barlangot látogattunk meg, majd este min-
den szoba bemutatta azt, amivel egész héten készült mentora se-
gítségével. Az elõadás nagyon jóra sikeredett. Íme egy kis ízelítõ
az 1-es szoba elõadásából, ahol a lakók feladata az volt, hogy az át-
élt programokat jelenítsék meg filmcímek formájában:
1. nap (csütörtök):
korai kelés az indulás elõtt – Halálos iramban
busszal utazunk Zircig – Féktelenül
a zirci apátság megtekintése – Az Istenek a fejükre estek
állatcsontvázak megtekintése a természettudományi múzeumban –
Dr. Csont
fagyizás a forró teraszon – Tûz és jég birodalma
a szállás – Elvarázsolt kastély
a tábortûz – Tüzes alkony
este lámpaoltás után – A bárányok hallgatnak
Az utolsó napon a Balatonon strandoltunk, ahol nagyon jót fü-
rödtünk, majd a késõ esti órákban érkeztünk haza.

„MiSulink” újságíró szakkör

BÁZAKERETTYÉN JÁRTUNK
Július elsõ napján vidám kis csapat gyülekezett kora reggel az
óvoda parkolójában. A sárszentmiklósi iskola alsó tagozatos tá-
borozóiból állt ez a kis csapat, akikhez csatlakozott néhány felsõs
diák is, visszatérõ tagjai a csoportnak. A csomagok bepakolása
után el is indultunk, és a Balaton felé vettük az irányt.
Elsõ állomásunk Balatonfüred volt, ahol sétáltunk a mólónál,
megreggeliztünk a parton, miközben gyönyörködtünk a „magyar

tenger” szépségében, és érdeklõdve figyeltük a hattyúk játékát. A
nap további részében Tapolcán, a Tavasbarlangban olyan él-
ményben volt része a gyerekeknek és a vállalkozó szellemû tanító
néniknek, melyet reggel az induláskor még nem sokan gondol-
tunk volna. Egy amatõr barlangászcsapat – az egyik táborozó kis-
lány édesapja vezetésével – bevitte a csoportot egy nagyközönség
elõl lezárt barlangrészbe. Néhány szakaszon csak hason csúszva
juthattunk elõre, ám mindenki „állta a sarat”, s a túra végére érve
olyan élménnyel gazdagodtunk mindnyájan, melyre emlékezni
fogunk még nagyon sokáig. A séta, a fagyizás már csak „hab volt a
tortán”.
Az út további részében a Zalai-dombság szépségében gyönyör-
ködhettünk, miközben meg is érkeztünk úti célunkhoz, a báza-
kerettyei táborhoz. Miután mindenki elfoglalta szobáját, a gyere-
kek örömmel vették használatba az udvart. Elõkerültek a játékok,
a labdák és a szalonnasütés kellékei, majd este a tábortûznél Er-
zsike néni ünnepélyes keretek között „felavatta” az új táborozó-
kat.
A tábor ideje alatt sétáltunk a Kistolmácsi-tó körül. Kipróbáltuk a
helyi strandot, ahova egy alapos emelkedõ megmászása után ju-
tottunk fel. Az estéken tábortüzek mellett ültünk, és „rókavadá-
szat”-ot tartottunk. A Budafapusztai Arborétum természeti szép-
ségeinek megtekintése, a Csömödéri Erdei Vasútpark mûködõ-
képes gõzmozdonyai, a kisvasutazás, a Lenti élményfürdõ, ahol
egész nap csúszdázhattunk és fürödhettünk, a zalaegerszegi tévé-
torony, a Göcseji Falumúzeum és Olajipari Múzeum, a délutáni
számháborúk, a keszthelyi Festetics-kastély múzeumkertje és a
balatonszéplaki fürdõzés tették felejthetetlenné a további napo-
kat.
Hazafelé a gyerekek szavaztak arról, melyik nap, melyik esemény
volt a legélvezetesebb számukra. Szinte mindenki azt mondta, jö-
võre is eljön. Természetesen hat nap után már nagyon várták a ta-
lálkozást a szülõkkel, akiknek hosszasan mesélhettek élményeik-
rõl.

„MiSulink” újságíró szakkör

ERZSÉBET-TÁBOR ZÁNKÁN
Iskolánkban már hagyománya van, hogy Erzsébet-táboros pályá-
zaton veszünk részt az alsó tagozatosokkal. Az idén a második év-
folyamból 30 tanuló nyert táborozási lehetõséget Zánkára szep-
tember 16–18-ig. Lehetõségünk nyílt arra, hogy maradandó él-
ményhez jussanak a gyerekek a háromnapos balatoni táborozá-
son.
Változatos programokat állítottunk össze számukra. Csodálatos
napsütésben sétahajóztunk, hattyúkat ettünk a hajóállomásnál.
Sajnos az esõ miatt beszorultunk a tábori társalgóba, de sokféle
foglalkozással, kézmûveskedéssel, népi gyermekjátékok, énekek
tanulásával, dramatikus játékokkal, vetített elõadás megtekinté-
sével, totó kitöltésével tartalmasan töltöttük el az idõt. A társal-
gót megtöltötte a gyermekzsivaj és vidámság. Remek szórakozás
volt az esti „Rókavadászat”, az elrejtett csokik keresése, begyûjté-
se és elfogyasztása.

Folytatás a következõ oldalon.



Bogárd és Vidéke 2013. szeptember 26. ISKOLA 7

Hatalmas tapssal jutalmazták az esti „Ki mit tud” fellépõit. Haza-
felé megtekintettük a bencés apátságot, Tihanyban. Megcsodál-
tuk a gyönyörû kilátást, a Balaton kéken csillogó víztükrét. Elsé-
táltunk a közeli Babamúzeumba is. A táborban minden tanulónk
nagyon jól érezte magát. Beszélgetõkörben elmondták, hogy
mennyire tetszettek a szép szobák, mennyire finom, bõséges volt
az ellátás. Minden programon, foglalkozáson nagy örömmel
vettek részt. Szeretnének máskor is ilyen táborozáson részt venni.

IPR a Mészölyben
Mit jelent a rövidítés? Integrációs Pedagó-
giai Rendszert. Iskolánk, tagiskolájával, a
Szent István Általános Iskolával karöltve
2012-ben csatlakozott a programban részt-
vevõ iskolák körébe. A program során arra
törekszünk, hogy javuljon a kompeten-
cia-mérés intézményi szintû mutatója,
csökkenjen a tanulói lemorzsolódás, csök-
kenjen a tanulók között tapasztalható ké-
pességbeli különbség. A már kialakult ha-
gyományokra építve segítjük az óvoda–is-
kola átmenetet, hogy elsõseink szorongás
nélkül lépjék át az iskola küszöbét. Ugyan-
akkor segítjük végzõseink pályaválasztá-
sát, növeljük továbbtanulási esélyeiket. Az
EMMI által támogatott program során
mindkét iskolánk új eszközökhöz: tanulói
asztalokhoz, székekhez, rajz- és sportfel-
szerelésekhez jutott.

Tóth Zoltán ig. h.

ÖTÖDIKESEK LETTÜNK
Szeptember 17-én délután került sor a fel-
sõsök avatására. A diákönkormányzat ka-
pott felkérést ennek a rendezvénynek a le-
bonyolítására. Szívesen eleget is tettünk
ennek a kérésnek, és nagy lelkesedéssel
készültünk rá.

Az avatás célja az volt, hogy emlékezetessé
tegyük az ötödikesek számára a felsõbe lé-
pésüket. Az iskola alapítványától ajándék-
ba kapott pólókat ünnepélyes keretek
között vették át a gyerekek.
Az avatás elsõ felében az osztályoknak né-
hány feladatot kellett megoldaniuk. Az
osztályok jól vizsgáztak, teljesítették azo-
kat. A délutánból nem maradhatott el az
eskü sem:

„Én,………......…. fogadom, hogy
az eskü minden pontját betartom.
A tanítóknak és tanároknak mindig han-
gosan köszönök.
A tanórákon csendben figyelek.
A házi feladatomat mindig elkészítem.
Nem verekszem.
Nem árulkodom.
A nálam idõsebbeket magam elõtt be- és
kiengedem.
Este 9-kor lefekszem aludni.
Hétköznap nem játszom a számítógépen.
Ha valamelyik pontot megszegem, az 1.
pont lép életbe.”

Ki-ki eldöntheti magában, hogy a mai
gyermekek számára mekkora kihívás eze-
ket a pontokat betartani. Kik azok a tanu-
lók, akik mindezt maguktól is betartják,
vagy a szüleik betartatják azt velük?!

Bízunk benne, hogy maradandó élmény-
ben volt részük diákjainknak ezen a na-
pon. Mindenki élményekkel gazdagodva
térhetett haza.

Varsányi Erzsébet
diákönkormányzati munkát segítõ tanár

Kedves Tanulók!
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület az általános iskolák tanulói

számára honismereti versenyt hirdet értékes nyereményekért

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 múltjá-
val, 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.
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Idõutazás Sárbogárdtól Vereckéig

A gimnázium 7. c osztályának 28 diákja
szeptember 10-e és 14-e között Kárpátal-
jára (Ukrajnába) látogatott. A rendhagyó
tanulmányi kirándulásra a Határtalanul!
program keretében került sor, amelyet a
Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt. támoga-
tott.
A tanévzárón értesültünk arról, hogy pá-
lyázatunk nyertes lett. Nagy izgalommal
tervezgettük a nyári szünetben az utazást.
Kíváncsian vártuk, milyen is lesz majd át-
lépni az országhatárt, ráadásul útlevéllel.
Milyen lesz majd a szállásunk, milyenek
lesznek a városok, a falvak, az emberek? A
nyári szünetben izgatottan vártuk, ki mi-
lyen feladatot kap majd.
A vakáció végén kezdtük el a közös felké-
szülést. Verseket tanultunk, dalokkal,
tánccal, jelenetekkel készültünk, kiselõ-
adásokhoz gyûjtöttünk anyagot. Elõkészí-
tõ órákon vettünk részt, amelyeken megis-
merkedhettünk Kárpátalja történelmével,
földrajzával, hagyományával, kultúrájával.
Végre elérkezett az indulás napja. Szep-
tember 10-én reggel buszra szálltunk, s
Kárpátalja felfedezésére indultunk.
A kirándulás alatt felkerestük a magyar
történelem és irodalom emlékhelyeit. Jár-
tunk a Vereckei-hágónál, ahol eljátszottuk
a vérszerzõdés történetét, egymás kezét
fogva énekeltünk. Hangunkat „három he-
gyen túl” vitte a szél. Lelkünket mélyen
megérintette a találkozás õseink történel-
mével és a végtelenséggel. Soha nem fe-
lejtjük el!

Jártunk Munkácson, Ungváron, Beregszá-
szon. Koszorút helyeztünk el iskolánk név-
adójának, Petõfi Sándornak a szobránál
mindhárom helyen, s közben egy-egy Petõ-
fi-verset mondtunk el. Álltunk Európa kö-
zéppontjában, megnéztük a Fekete- és a
Fehér-Tisza találkozását Rahónál. Meg-
szemléltük Huszt romvárát, Beregváron a
Schönborn-kastélyt, ittunk a szépség és fi-
atalság forrásából. Gyönyörködtünk a
Sipot-vízesésben. Megrázó élményt jelen-
tett a szolyvai áldozatok emlékhelyének
felkeresése és megkoszorúzása.

Az utazás során ellátogattunk a Beregszá-
szi Magyar Gimnáziumba is, ahol a gimná-
zium igazgatója, hetedikes gyerekek és ta-
náraik fogadtak bennünket. A barátságos
fogadtatásnak köszönhetõen hamar össze-
barátkoztunk. A délelõtt folyamán mûsor-
ral és ajándékokkal köszöntöttük egymást.
Barátságos focimérkõzést játszottunk, s
két fát ültettünk el a találkozás emlékére
az iskola udvarán. Az elültetett fákra sza-
lagot kötöttünk, majd együtt elénekeltük a

Himnuszt. Nehéz szívvel váltunk el egy-
mástól, de azóta is tartjuk az interneten ke-
resztül a kapcsolatot, s gondolkozunk
azon, hogy mi is vendégül lássuk Sárbogár-
don a beregszászi gyerekeket.
Szállásunk Makkosjánosiban a Helikon
hotelben volt. A fárasztó napok végén ké-
nyelmes szobákban, figyelmes vendéglátás
mellett pihentük ki magunkat, s beszélget-
tük át a fél éjszakát, mert a sok élménytõl
nem tudtunk aludni.
Köszönjük Kadlecsik Miklósnak, a Gazda-
bolt vezetõjének a két fát, amit elültethet-
tünk. Köszönjük szüleinknek, hogy támo-
gatták a kirándulást.
Az öt nap alatt a reggeltõl estig tartó prog-
ramokon sok ismeretet szereztünk, s egy
életre szóló élménnyel gazdagodtunk. In-
dulás elõtt bíztunk benne, hogy jó lesz a ki-
rándulás, de hogy ennyire, azt nem gondol-
tuk volna. Olyan jól éreztük magunkat,
hogy tervezzük, visszatérünk még Kárpát-
aljára.

7. c osztály és Barabás Irén osztályfõnök

FELHÍVÁS

„A szomszéd kertje
mindig zöldebb”

A „Környezettudatos Sárbogárd” címû
projekt keretében a Petõfi Sándor Gim-
názium Öregdiákjainak Egyesülete fel-
hívást intéz a város lakóihoz. A telepü-
lés legtakarosabb, legszebb õszi kertjét
keressük. A nevezéseket október 18-áig
az alábbi e-mail címre várjuk:

zoldkert@gmail.com

A zsûri elõzetes idõpontegyeztetés után
fényképeket készít a kertrõl. A legszebb
kert tulajdonosa jutalomban részesül.

Mutassa meg a kertjét!

STAFÉTAFUTÁS
A HBE az aradi vértanúk tiszteletére
stafétafutást rendez

2013. október 5-én 9.30 órakor.

A versenyre az iskolák jelentkezési
határideje 2013. október 1., a HBE
e-mail címén. Egyben megkérjük az
érintett útvonalon közlekedõket,
hogy óvatosan közlekedjenek, vigyáz-
zanak a gyerekekre!
Útvonal a mellékelt képen.

A HBE vezetõsége
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Cecei sulibörze
MINDENKI KÖZLEKEDIK!

Sikeresen fejezõdött be a „Mindenki közlekedik” címû témahét a
Cecei Általános Iskolában. A hét gazdag programokat kínált, me-
lyek közt a témához kapcsolódó kézmûves-foglalkozás, rendõrsé-
gi elõadás, kerékpáros akadálypálya, sõt még a budapesti Közle-
kedési Múzeumba irányuló kirándulás is gazdagította a program-
kínálatot. A témahét záróeseménye a falu határában megrende-
zett akadályverseny volt, amelyen az iskola tanulói vettek részt a
harmadik osztályosoktól a nyolcadikosokig. A verseny állomásain

a diákok játékos felada-
tokon keresztül adtak
számot ismereteikrõl a
kerékpáros közlekedés
szabályaival kapcsolat-
ban. A régi hagyományok
szerint a diákok csapato-
kat alkottak, jelvényeket,
zászlókat, menetlevelet
készítettek és a jelzéseket
követve, a feladatokat
teljesítve jutottak el a

célállomásig. A partneri kapcsolatokat erõsítendõ sok szülõ is
képviseltette magát az akadályversenyen, és teljesítette a diákok-
kal együtt a közel 6 kilométeres távot.
A felsõ tagozatosok programjával párhuzamosan az 1. és 2. évfo-
lyamosok az iskolában valósították meg családi nap keretében a
közlekedési ismereteket felelevenítõ programjaikat. A szülõkkel
együtt feladatlapokat oldottak meg, közlekedési terepasztalt ké-
szítettek és kerékpáros ügyességi feladatokat is végrehajtottak a
sportpályán. Mindeközben jó hangulatban kovácsolódtak csapat-
tá, ismerték meg egymást a szülõk és családtagok.
A témahét plakátjai, rajzai, az alsósok által készített terepasztal
kiállításra kerültek az iskola aulájában, az akadályversenyen részt
vett csapatok zászlóival és menetleveleivel együtt a témahét
zárásaként.

HULLADÉKGYÛJTÉS ÖNKÉNTESEN
A Cecei Általános Iskola a korábbi években is bekapcsolódott
azokba a kezdeményezésekbe, amelyek a környezet megóvását, a
természetvédelmet célozták meg. Ennek jegyében 2013-ban csat-
lakoztunk a Te szedd! országos szemétszedési akcióhoz, amely az
illegális hulladéklerakók feltérképezését és felszámolását tûzte ki
célul. Az önkéntes akcióhoz iskolánk 25 fõvel csatlakozott, és
szervezte meg a szeptember 14-ei idõpontra a rendezvényt.

Terveink szerint az iskolától indultunk volna kerékpárral a külte-
rületi részre, de számításainkat keresztülhúzta az esõs idõjárás, a
programot kénytelenek voltunk elhalasztani. Az idõjárás szep-
tember 20-án, pénteken már lehetõvé tette az akció megtartását,
amely keretében iskolánk környezeti nevelésben élen járó peda-
gógusai, Balázsné Aranyos Judit és Csajtainé Szabó Ágnes veze-
tésével diákjaink egy csoportja a település egyik, a Köztársaság

úthoz közel levõ külterületi részén felszámoltak egy illegális hul-
ladéklerakót. A munka során kommunális szemetet szedtünk
zsákokba, illetve mezõgazdaságban használt fóliát gyûjtöttünk
össze ömlesztve.
A hulladék elszállításában nyújtott segítségükért köszönetet sze-
retnénk mondani a KÖZÉV Kft. munkatársainak.

PAPÍRGYÛJTÉS
A cecei iskolában ÖKO intézményként nagy hangsúlyt fektetnek
a szelektív gyûjtési szokások kialakításának. Pet palackot, üveget,
elemeket, nejlont, mûanyag kupakot, fénycsöveket és izzókat,
elektromos hulladékot, sõt még használt sütõolajat is gyûjtenek
egész éven át szelektíven.
E mellett minden évben kétszer arra buzdítják a diákokat és a
hozzátartozókat, hogy vegyenek részt a papírgyûjtési akcióban is.
Erre az idei évben szeptember 24-25-26-án került sor, amikor is a
diákok névre szólóan és
osztályonként egymás-
sal versenyezve gyûjthe-
tik a háztartásokban fel-
gyûlt papírhulladékot.
Mivel ez a kezdeménye-
zés sok évre nyúlik
vissza igen nagy a rész-
vételi arány. A családok
magukénak érzik az
ÖKO szemlélet, az újra-
hasznosítás erõsítését.
Különösen nagy öröm,
ha ezt az elöljárók is komolyan veszik. Varga Gábor polgármester
úr, aki szülõi minõségében vett részt a programon szintén nagy
mennyiséggel támogatta a kezdeményezést, hiszen gyermekével
együtt sok-sok papírt hozott a gyûjtésbe.
Az iskola munkatársai köszönetüket szeretnék kifejezni mind-
azoknak a diákoknak és szülõknek, akik segítik õket a papírgyûj-
tés lebonyolításában és sikeres megvalósításában!

RENDÕRSÉGI BEMUTATÓ

Iskolánkban nagy sikerû rendõrkutyás bemutatót tartott szep-
tember 20-án, délelõtt a Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság
képviseletében Rudniczai Rudolf rendõr törzszászlós és segítõje,
Deák Mihály helyi körzeti megbízott rendõr õrmester. A bemuta-
tó során a 3-4. évfolyamos diákjaink ízelítõt kaptak abból, hogy
egy kiválóan kiképzett rendõrkutya milyen kifinomult érzékkel
találja meg a különbözõ helyekre, füves területre, gépjármûbe,
vagy éppen egy kézitáskába elrejtett kábítószergyanús anyagot. A
bemutató fõszereplõje a Tigi névre hallgató holland juhászkutya
volt, aki nemcsak a drogkeresésben jeleskedett, hanem a bûnel-
követõk elfogásában is remekül megállta a helyét. A bemutató
után a gyerekek kérdéseket tehettek fel a rendõri munkával
kapcsolatban, sõt még meg is simogathatták az ebben a helyzet-
ben már rendkívül barátságos kutyust.
Köszönetet szeretnénk mondani a Fejér Megyei Rendõr-fõkapi-
tányság vezetõinek, hogy lehetõvé tették ennek a nagy sikerû ren-
dezvénynek a megszervezését.

Cecei Általános Iskola
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Ha olyanok nem lesztek
Akinek kisgyermeke volt, vagy van, az pon-
tosan tudja, hogy a gyerekek nem alakos-
kodnak, úgy viselkednek idegen helyen is,
ahogy otthon megszokták. Nálunk is sok
érdekes dolog megtörtént annak idején
ebbõl adódóan. Egy hétfõi napon például
addig erõsködött legkisebb leányunk a
bölcsõdében, amíg kenyeret és málnaször-
pöt kapott, s utána annak rendje és módja
szerint úrvacsoráztak a csöppek. Igaz
ugyan, hogy õ eredetileg káposztalét kért,
amit azóta se sikerült megfejteni, hogy mi-
ért. Talán a vöröskáposzta színére emlé-
keztette az úrvacsorai bor színe. A lényeg
az, hogy megtörtént a dolog, a gondozó-
nõk nagy gyönyörûségére, s nekünk is al-
kalmat teremtett a bizonyságtételre. Tud-
ták természetesen addig is, hogy imaházba
járunk, hogy férjem lelkipásztor, de más
az, amikor egy 2-3 éves csöppség vezeti
nagy komolyan az istentiszteletet, mégpe-
dig egy bölcsõdei szobában, egy állami
fenntartású intézményben. Nem véletle-
nül olvassuk azt a 8. zsoltárban, hogy
„Gyermekek és csecsemõk szája által is
építed hatalmadat ellenfeleiddel szemben,
hogy elnémítsd az ellenséget és a bosszúál-
lót.”
Ugyanerre az igére emlékezteti Jézus a je-
ruzsálemi bevonulás után az õt felelõsség-
re vonó vezetõket is:
„Sohasem olvastátok: Gyermekek és cse-
csemõk szája által szereztél dicséretet?”
A nagyobb gyerekek már mérlegelnek, s
ha nem elég erõs a belsõ tartás, az Úrban
való szilárd bizalom, akkor könnyen kerül-
hetnek a környezet befolyása alá. Talán 8.
osztályos volt középsõ leányunk, amikor
német cserediákokat fogadtak. Elõre meg-
kapták az érkezõ diákok nevét, elérhetõsé-
gét, fényképét, hogy lehetõségük legyen a
kapcsolatfelvételre. Sokat imádkozott az
érkezõ kislányért, s úgy döntött, hogy elõre
megírja neki, hogy mi Istenben hívõ, ke-
resztény lelkész család vagyunk, nehogy
sokkolja megérkezése után a tény. „In-
kább most mondjon nemet, ha akar –
mondta –, minthogy kellemetlenül érezze
magát nálunk.” A kislány ennek ellenére
nem gondolta meg magát, mi pedig nagy
szeretettel fogadtuk. Együtt kirándultunk
vele, leutaztunk a Balatonhoz, fõztük a fi-
nomabbnál finomabb ételeket, amiket
nem igazán kóstolt meg. Látszólag semmi

nem érdekelte, míg kis barátnõjét minden
lelkesítette. Azért a palacsintából szépen
berámolt, miután közös erõvel rábeszél-
tük, hogy kóstolja meg. Mi úgy tettünk,
mintha mi sem történt volna, hiszen sok-
szor volt, van nálunk vendég, és szépen él-
tük a mi keresztény életünket. Imádkoz-
tunk, áhítatot tartottunk, amiken ugyan-
olyan közömbös képpel, de részt vett kis
vendégünk, annak ellenére is, hogy nem
kényszerítettük.
Néhány hónappal késõbb lányomék osztá-
lya volt viszontlátogatáson Németország-
ban. Kissé szorongva ment, hiszen nem
volt éppen valami közvetlen a hozzá beosz-
tott leányzó, s tudta, hogy náluk lesz szállá-
son. Mint kiderült, nagyon sok hasonlóság
volt a két család között, hiszen náluk is
pont három leány volt, hasonló életkor-
ban, mint nálunk. Csak az volt furcsa neki,
hogy mindenki élte a saját életét a saját
„kuckójában”. A lányok a szobájukba zár-
kóztak, az apuka vagy dolgozott, vagy a té-
vé elõtt ült, az anyuka munka után a kony-
hában készítette a vacsorát. Menjünk segí-
teni anyukádnak – javasolta, de senki nem
mozdult. Végül is õ beállt, mert így szokta
meg. Sokat beszélgettek munka közben,
aminek az lett az eredménye, hogy szom-
bat este megkérdezte az anyuka, hogy sze-
retne-e másnap elmenni egy gyülekezetbe,
mert, végül is, õ ismer egyet. Igent mon-
dott. Vasárnap reggel õk ketten kocsiba
ültek és imaházba indultak, míg a többiek
aludtak. S ekkor jött a meglepetés. Belép-
ve az imaház elõterébe döbbent csend fo-
gadta õket, majd egy idõs néni lányom nya-
kába borult, és elkezdett hangosan zokog-
ni, s egy szláv nyelven hadarni. Semmit
nem értett a rémült gyerek a szituációból.
Szép lassan azért összeállt a kép. A szláv
nyelv onnan adódott, hogy eredetileg
Oroszországból hazatelepült németekbõl
szervezõdött a gyülekezet, s a nagymama,

mert hogy az anyuka édesanyja volt az a
néni, aki lányom nyakába borult, érzelmi
fellángolásában oroszul szólalt meg. Igen,
jól értették kedves olvasóim! Abba a gyü-
lekezetbe látogattak el azon a bizonyos va-
sárnapon, ahol az anyuka felnõtt, s ahol
családja, anyukája, testvérei azóta is éltek.
Férjhezmenetele után sajnos kimaradt a
gyülekezetbõl, mégpedig nagyon draszti-
kusan. Lányom látogatása ébresztette rá,
hogy mit vesztett ezzel. Hazafele autózva
csak annyit mondott neki: „Most döbben-
tem rá, hogy mennyire hiányzik nekem a
közösség.”

Eléggé döbbenten hallgattuk a beszámo-
lót, mi szülõk is. Isten már akkor tudta,
hogy mi a terve, amikor hozzánk küldte azt
a kislányt, aki nem igazán tudott mit kez-
deni azzal a ténnyel, hogy Magyarországon
egy olyan családhoz került, akik ugyanazt
az Urat imádták, mint nagyszülei, unoka-
testvérei. Leányunknak pont hozzájuk kel-
lett utazni a hatalmas Németország szám-
talan családja közül, s ott kellett segítõ-
kész, hitét megvalló életet élni, hogy az
anyuka hosszú évtizedek után újra belép-
jen Isten házába, már csak vendége iránti
szeretetbõl, s Isten beszélhessen a szívével.

Nem tudjuk, mi van velük azóta. Isten tud-
ja. Mi ott kaptunk egy feladatot, és leá-
nyunk is kapott. Nem volt éppen könnyû
dolga, hiszen könnyebb lett volna egy ba-
rátságos diáklány vendégszeretetét élvez-
nie, mint egy magába zárkózóét. De Isten
tudta, hogy beszéde van azzal a családdal
rajta keresztül. A többi az Õ dolga.
Hisszük, hogy az, aki elkezdte bennük a jó
munkát, be is fejezi a Krisztus Jézus napjá-
ra.

Kulcsár Anikó

Forrás: Antenna (a Magyar Evangéliumi
Rádió Alapítvány kiadványa) 2013. 3. szám

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szeretett férjem, édesapánk,

nagyapánk,

ID. FIRGI LÁSZLÓ
sárszentmiklósi lakos
– életének 78. évében –

szeretõ szíve örökre megpihent.
Temetése 2013. szeptember 28-án,

szombaton, 13 órakor lesz
a sárszentmiklósi temetõben.

Gyászoló család

KÖNYV- ÉS FILMAJÁNLÓ
Müller Péter: Férfiélet, nõi sors

Összeomlóban van a sok ezer éves férfiuralom. És születõben a nõk lelkében elfojtott igazi és örök
Én-élmény. Az emberiség történetének legnagyobb fordulatát éljük. A férfilélek katarzisát és a nõi lélek
önmagára ébredését. Sorsunkban és párkapcsolatainkban olyan drámák zajlanak, amelyeket nemigen
tapasztaltunk a múltban. Férfinak és nõnek ezért nehéz élni manapság. A férfinak vissza kell találnia el-
árult, magas szellemi valójához és alázatához. Ehhez az önös énjének össze kell törnie, darabokra. A nõ-
nek pedig meg kell találnia önmagát és a méltóságát, amit még keresni sem engedélyeztek neki, soha.
Nem tudom, milyen világ jön. De ha lesz új világ, az a nõk tiszteletén fog alapulni. Ebben bizonyos
vagyok.

A nagy füzet
A film a második világháború idején egy határszéli faluban a nagy-
mamájuknál nevelkedõ és a könyörtelen világban túlélni igyekvõ
ikerpár megrázó története. A gyerekeknek egyedül kell megtanul-
niuk mindent, ami a túléléshez szükséges. Magányosan, éhezve
és fázva vezetik naplójukat a nagy füzetbe. Följegyzik, mit láttak,
mit hallottak, mit tettek, mit tanultak. Ugyan életben maradnak, de
szívük megkeményedik, testük megedzõdik. A nagy füzet poszt-
modern, háborúellenes dráma, nagyhatású parabola arról, milyen
pusztító hatással van a háború a gyermeki pszichére.
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Lapszemle 1913. szeptember 28.
Értékes felolvasás. Prepeliczay Korponay Aranka, lapunk illusztris munkatársa f. hó 17-én Kas-
sán, az ev. nõegylet estélyén felolvasást tartott, melyrõl a „Felsõmagyarország” következõkben
számol be: Az ev. nõegylet tegnapi estélyének szép sikerérõl számolhatunk be. A tárgysorozat min-
den egyes pontja kielégitette a hozzáfûzött nagy reményeket. Két izben élveztük özv. Prepeliczay
Eleõdné, a kiváló irónõ felolvasását. Mindkét esetben gyönyörködtünk nemcsak szép zamatos ma-
gyar nyelvezetében, kitünõ stílusában, nagy gyakorlatra valló olvasásában, igazi irodalmi értékü
dolgozatában hanem az érzelmi momentumok is oly megragadóan, oly közvetlen szóltak a szi-
vekhez, hogy nem egyszer könny ragyogott fel a hallgatók szemében. (Sárbogárd és Vidéke 1913.
szept. 21.)

Egy fiatal asszony naplója.
Irta és az Ev. Nõegylet szept. 16-iki
estélyén felolvasta: özv. Prepeliczay

Eleõdné Korponay Aranka.
Azt állitják, hogy az élet kormányosa a vég-
zet. Az enyém egy kis katica-bogár volt,
mely lomhán gubbaszkodott egy levélkén
és hagyta magát a szellõtõl ringatni. Öröm-
sikoltással siettem a bogár felé és emeltem
vigyázva a tenyeremre.
– Katica-bogárkám, merre visznek engem?
– kérdém s éber figyelemmel lestem min-
den mozdulatát.
A bogárka lassan mászott végig tenyere-
men. Vörös szinü, fekete petytyes pupja
alól apró szárnyacskák váltak ki s vidám
zümmögéssel repült tova.
– A Dunán át? – szóltam és elmélázva tá-
voztam.

*
Nehány hétre a fenti esemény után, képvi-
selõválasztás volt nálunk. Az egész kör-
nyék egybegyült erre az alkalomra. A mun-
kapárt gyõzött és a fiatal képviselõ följárta
mindazokat a családokat, akik rá szavaz-
tak. Mi hozzánk is eljött. Éppen a konyhá-
ban foglalatoskodtam és pirulva siettem
eleibe, hogy fogadjam és szüleimhez beve-
zessem. Olyan bájos voltam leányos zava-
romban, (ezt férjem mondja) hogy rögtön
elhatározta, hogy vagy én leszek a felesége
vagy senki.
Nagybátyám Budapesten lakott, õ náluk
láttam viszont ifju képviselõnket. Rövid is-
merkedés után megkért és óhajára Buda-
pesten, a Deák-téri templomban esküd-
tünk. Nem mentünk nászutra, hanem fér-
jem levitt a birtokára, amely az Alföld sik-
ságán feküdt.
Egy fiatal asszony otthona! Varázsszó,
mely megdobogtatja a szivet. Õ vele birja
azt. Õ vele, aki szivének boldogsága. Az Õ
jelenléte teszi azt édessé. A meg nem
szakitott együttlét, az Õ birhatása alkotja a
boldogságot. – Kulcsokkal zörögve jár-kél
és végzi háziteendõit s figyelve vigyáz, hogy
meg van-e Õ vele elégedve? – Büszkeség
dobogtatja meg szivét egy elismerõ szavára
vagy szemének egy szeretetteljes pillantá-
sára. Az együttlét boldogsága feledteti a
multat és minden elenyészik, a szeretet me-
legétõl.
„Atyám, a te jóságod parancsolt mindig
szivverésemnek megnyugvást. Oh adjad,
hogy reményeimben soha meg ne csalód-
jam.”

*
Mint álomkép, tünik szemeim elé a mult a
boldogságával, szüzies félénkségével, csá-

bos bizonytalanságával, szemérmes szé-
gyenkezésével.
Eszembe jutnak buzgó imám szavai:
„Áld meg Uram öt, ki a szivemet birja, hogy
szerelme állandó, hüsége törhetetlen és
irántami türelme kifogyhatatlan legyen.”

*
Minden férjnek ajánlanám, hogy mielõtt
megnõsül, semmisitse meg a régi szerelmes
leveleit, melyek már ugyis a multnak rom-
jai. Mert ha egy roskatag várromot látunk
és bár el is képzeljük annak fénykorát, el-
hagyatottsága szánalmat kelt szivünkben.
Ugy vagyunk mi férjünk szerelmes levelei-
vel is. Keserüséget okoz annak gyengesé-
gét megismerni, kit mint férjünket ugy tisz-
telünk, szeretünk, és szánalmat kelt ben-
nünk azok iránt, akik általa elhagyatva, a
romhoz hasonlók. Végre bántja önérze-
tünket, hogy nem mi voltunk férjünk elsõ
ideálja.
Sürü könyhullatás között tartottam kezem-
ben az elhalványult rózsaszinü szalaggal át-
kötött levélcsomagot, melyet férjem egy
nyitott fiókjában leltem meg és azon gon-
dolkodtam, hogy miért nem semmisitette
meg azokat a leveleket? – Talán a hamu
alatt még szikra lappang a számukra?
Véghetetlen boldogtalannak éreztem ma-
gamat. Nem tudtam, hogy mitévõ legyek?
A leveleket megsemmisiteni nem volt jo-
gom, mert azok nem én hozzám irattak.
Végre elhatároztam, hogy figyelmeztetem
férjemet a levelekre. Kiszakitottam a nap-
lómból egy lapocskát és azon keserü sza-
vakkal elpanaszkodtam a fölött, hogy nem
én voltam férjemnek elsõ szerelme. Ezt a
lapot ugy helyeztem el az iróasztala alá,
hogy azt beléptekor rögtön észre kellett
vennie.
Egy forró nyári napon sürü füst emelkedett
ki az iroda kéményébõl és én reménykedve
siettem feléje. Vigyázva néztem be az abla-
kon s férjemet láttam a kályha mellett ülni
és a szerelmes levelekkel betüzelni.
Örömrepesõ szivvel távoztam leshelyem-
rõl. Végtelen boldognak éreztem maga-
mat.

*
Esküvõnk évfordulóján férjem egy szép ró-
zsacsokorral lepett meg, melyet a követke-
zõ szavakkal nyujtott át:
– Az asszony legyen a rózsához hasonló! –
mondá. – Bírja annak szépségét, büszkesé-
gét. Ne ingadozzon, hanem támaszkodjon
erõsen karójához, melyet az Úr szemelt ki
számára. Óvja magát a kisértésektõl és
övezze körül magát a kötelesség tüskéivel.
Igyekezzen üdeségét bimbócskái részére
megtartani. Viruljon a számukra és árassza

el õket szeretete melegével. Hullassa reá-
juk kelyhének minden harmatcsepjeit,
hogy általa megerõsödve szállhassanak
szembe az élet viszontagságaival. – Boritsa
reájuk a szemérmetességnek lombsátorát,
hogy hozzá legyenek hasonlók.
Hálásan fogadtam a kedves meglepetést s
melegen köszöntem meg férjemnek irán-
tami figyelmét és egyuttal azt is, hogy en-
gem választott feleségül. Majd befutottam
babuskáért és apjához vittem.
Mindkettõnket keblére ölelt és könnyes
szemmel mondá:

„Ennyi örömmel beérem,
Amig csak napom leszáll.
Oh Isten! tõled csak azt kérem:
Ne tégy többet értem,
Hagyd meg azt, amit adál.”

Egy év! Oh Isten, világok Ura! Ha már egy
uj nap virradata is hálával tölti el szivemet,
miként áldjalak én az elmult évnek boldog-
ságáért? Mint a sik tengeren vitorlázó ha-
jósnak, oly messze tünt fel elõttem a bol-
dogságnak partja, melynek elérhetését ra-
gyogó szinekkel festette fel elém a képze-
let. Most az öröm, boldogságnak napjait
élem atyám s e napokat is ugy, mint minden
jót, kegyelmednek köszönhetek…
Ne engedd soha Atyám felednem, hogy nõ
vagyok; a gyengébb fél, kinek a természet-
tõl van parancsolva, az erõsebbet tisztelni
és annak engedni kötelesség. Tanits meg
türni, nem szolganõi alázatból, hanem hit-
vesi szeretetbõl, mely a türelmet édessé te-
szi és nehézségeit nem érezteti. Tanits meg
nõi kötelességeimre, hogy azok hü teljesi-
tése, engedékenység, gondoskodás által
férjem becsülését, szeretetét, mint legfõbb
kincsemet kiérdemeljem és megtarthas-
sam.

Mint a virág a nap elsõ sugarán
Kinyitja zárva tartott kebelét.
Kelyhében édes harmat gyöngye csillog
S illattal üdvözli létje reggelét,
Ugy én is, e másodév hajnalával
Megnyitom keblem, Istenem! neked;
Oh vedd az illattal: buzgó imámat
S a harmatot: a hálakönnyeket.

Naplóm irását abban kellett hagynom mert
sirt a kis babuska és én hozzá siettem. Kö-
vér kezecskéit ökölbe szoritva nyomta ar-
cocskájához és az egyikébõl papiros csucs-
kája látszott ki. Kiváncsian fejtettem ki azt
kezecskéjébõl és rajta férjem irására ismer-
tem. Örömtõl dobogó szivvel olvastam el a
sorokat:
Ha Isten fia ujra születni vágyna, Téged vá-
lasztana anyjának.
(Folyt. köv.)

(-b -n)

A kép illusztráció



Pénteken igen hûvösen indul a nap, a haj-
nali órákra a kevésbé felhõs keleti,
északkeleti tájakon akár 0 fok közelébe is

csökkenhet a hõmérséklet. Napközben az ország délnyugati felén még felhõs
lesz az ég, és ott kisebb esõ is kialakulhat, másutt többórás napsütésben bízha-
tunk csapadék nélkül. Szombaton a párás, ködös reggelt követõen változóan
felhõs idõre számíthatunk. Vasárnap megnövekszik a felhõzet, és a késõ dél-
utáni, esti óráktól kezdõdõen délnyugaton már eleredhet az esõ. Hétfõn alapve-
tõen borult, esõs idõben lesz részünk, a déli országrészben jelentõs mennyisé-
gû csapadék hullhat, és a tartósan borult, esõs tája-
kon alig emelkedik 10 fok fölé a hõmérséklet. A hõér-
zetet tovább ronthatja a meg-megélénkülõ keleti
szél. Kedden lassanként csökken a csapadékhajlam,
és délután már a nap is kisüthet.

www.metnet.hu
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FÛSZERES KÖRTEKRÉMLEVES

Hozzávalók: 8 nagyobb, érett körte, 1 tk citromlé, 2 ek cukor, nagy csi-
pet só, 1 tk õrölt fahéj, 0,5 kk õrölt szegfûszeg, 1 púpos ek vaníliás pu-
dingpor, 2 dl fõzõtejszín (20 %-os), 1 tasak vaníliás cukor.
A körtéket alaposan megtisztítjuk, magházukat kivágjuk, héjukat levágjuk.
A gyümölcshúst nagyobb darabokra szeljük. Egy fazékban annyi vízzel önt-
jük fel, hogy épp ellepje. Meghintjük a sóval, cukorral, fahéjjal, szegfûszeg-
gel és puhára fõzzük. Mixerrel pürésítjük. A pudingport csomómentesre
keverjük a tejszínnel. A leves levébõl a tejszínbe kanalazunk, hogy ne le-
gyen hideg, majd a levesbe öntjük. Hagyjuk felforrni. Langyosan, vagy jól
lehûtve, fahéjjal megszórva kínáljuk.

BAKONYI SERTÉSRAGU GALUSKÁVAL

Hozzávalók: 1 kg sertéshús (comb, vagy lapocka), 10 dkg füstölt sza-
lonna, só, õrölt fekete bors, 1 fej vöröshagyma, 1-2 gerezd fokhagy-
ma, 1 kk õrölt piros paprika, 2 fehér paprika, 1 db paradicsom, 30 dkg
gomba, 2 dl tejföl, 1 ek liszt, 1 kk mustár.
A húst kockára daraboljuk, kevés olajon fehéredésig pirítjuk, sózzuk, bor-
sozzuk, majd felöntjük kevés vízzel, hogy párolódjon. A szalonnát apróra
vágjuk, zsírjára sütjük. Közben a hagymát, a fehér paprikát, paradicsomot
és a gombát is feldaraboljuk.
A szalonnához elõször a hagymát adjuk és üvegesre pároljuk, majd a gom-
bát, fehér paprikát, paradicsomot, és erõs tûzön gyorsan zsírjára pirítjuk. A
tûzrõl levéve rászórjuk a pirospaprikát, a zúzott fokhagymát, kb. 1 dl vizet,
ízlés szerint sót, borsot, és összeforraljuk. Beletesszük a félig megpuhult
húst levével együtt, és takaréklángon tovább fõzzük. Ha már megpuhult,
behabarjuk. A habaráshoz a tejfölt, 1 kiskanálnyi mustárt, 1 kk porcukrot, 1
evõkanál lisztet csomómentesre kikeverjük, és lassan a raguhoz adjuk,
majd összeforraljuk. Galuskával tálaljuk.

CSÜLÖKPÖRKÖLT

Hozzávalók: 1 szép hátsó csülök (nem füstölt), 5 db nagy fej vörös-
hagyma, 2 gerezd fokhagyma, 2 db zöldpaprika, 2 db paradicsom, pi-
rospaprika, olaj, só, bors, ételízesítõ, erõs paprika (ízlés szerint), kb.
1,5 dl vörösbor, kb. 1,5 kg krumpli.
A csülköt kicsontozzuk, kockákra vágjuk. A vöröshagymát megtisztítjuk,
felkockázzuk. Olajon üvegesre pirítjuk a hagymát, enyhén megsózzuk,
majd levesszük a tûzrõl, pirospaprikával megszórjuk. Ezután tesszük bele a
csülköt, a felkockázott paprikát, paradicsomot, ízlés szerint ízesítjük. Fel-
öntjük kevés vízzel és lassú tûzön majdnem puhára fõzzük (kb. 1-1,5 óra).
Ekkor kerül bele a felkockázott krumpli, melyet puhára fõzünk. Ha elkészült,
beleöntjük a vörösbort, kicsit még összefõzzük és savanyúsággal tálaljuk.

KARFIOLOS RAKOTT HAL

Hozzávalók: 50 dkg fagyasztott tengeri hal, 2 evõkanál liszt, 2 evõ-
kanál olaj, 1 kg karfiol, 2 dl tejföl, 1 tojássárgája, 5 dkg reszelt sajt, re-
szelt szerecsendió, só.
A halat ujjnyi darabokra vágjuk, lisztbe mártjuk, és az olajban ropogós pi-
rosra sütjük. A karfiolt sós vízben puhára fõzzük, lecsurgatjuk és rózsáira
szedjük. Tûzálló tál aljára kenünk egy kanálnyit az olajból, amiben a hal
sült, majd a karfiolt és a halat rétegezve lerakjuk. A tetejére karfiol kerüljön,
és a tojásos tejföllel leöntjük. A tetejére csorgatjuk a maradék olajat, a
sajttal meghintjük, és a tetejét a sütõben megpirítjuk.

MÉZES KÖRTÉS PITE KARAMELLÖNTETTEL

Hozzávalók: 7 csapott ek liszt, 5 db tojás, 4 csapott ek cukor, 1 dl nap-
raforgóolaj, 1 kávéskanál mézeskalács-fûszerkeverék, 1 kg körte, 2
ek méz, 1 dl tejszín, 2 csapott ek cukor, 2 ek víz, 1 teáskanál sütõpor.
A tojást kikeverjük alaposan a 2 kanál cukorral és az olajjal. Hozzáadjuk ka-
nalanként a 7 evõkanál lisztet, a sütõport, a mézeskalács-fûszerkeveréket.
Egy tepsit lisztezünk, olajozunk, és beleöntjük a masszát. A körtét meghá-
mozzuk, felszeleteljük. Szirupot készítünk lassú tûzön a vízbõl és a mézbõl.
Megforgatjuk benne a körtedarabokat, és a sütemény tetejére halmozzuk.
Elõmelegített sütõben kisütjük. A cukrot karamellizáljuk, felöntjük tejszín-
nel, és a félig kihûlt tésztára öntjük, késsel elsimítjuk.

NAGYMAMA RECEPTJEI

IDÕJÁRÁS

RÁDIÓKABARÉ
Említik a nagymama kombinéját. Nevetés. Elhangzik a magyar
miniszterelnök, Orbán Viktor neve. Nevetés. Szó van a lecsó elké-
szítésének nehézségeirõl. Nagy tömegkacaj. Valaki elmeséli, ho-
gyan részegeskedett a barátjával. Ó, hát ez nagyon mulatságos,
nevet az egész terem. Minden a nemiségre, szexre vonatkozó uta-
lás harsány derût kelt. Általában a biológiai szférára való célzás
teljes biztonsággal behozza a hõn óhajtott kacajt.
Az emberek szeretnek nevetni, mohón sóvárogják azt a lehetõsé-
get, hogy egy jóízût hahotázzanak. Imádnak olyan nézõtéren ülni,
ahol mindenki nevet, mert ezzel lehetõséget kapnak arra, hogy
csatlakozzanak a kacagókórushoz. Kórusban nevetni: micsoda
gyönyör! Én, aki nem tartózkodom a teremben, hanem otthon
ülök a fotelban, rádión hallgatom a kabarét, még csak el sem mo-
solyodom azon, amin nézõtériek könnyesre röhögik magukat.
Miért szeretnek nevetni az emberek? Errõl könyveket írtak ko-
moly filozófusok, ez is azt mutatja, hogy nem könnyû kérdés. Ne-
vetni öröm, az élet boldog eseménye. Egészséges dolog, serkenti a
lélegzetvételt, gyógyítja a lelket, azt mondják, hizlal. Aki nevet,
annak nincsenek baljós gondolatai, jól érzi magát a bõrében. Ha
még mások is vele nevetnek, akkor feloldódik ebben a légkörben,
lebeg egy örömérzetben, mámorral csatlakozik a tömeghez.
Ha az ember kívülállóként hall egy hahotázó tömeget, megérzi,
hogy a nevetõk önfeledt állapotban vannak, mondhatni ösztön-
szinten végzik a kacagási munkát. Nagy libanyájak néha hango-
san, kórusban gágogni kezdenek, rikoltozó libahangokat hallat-
nak. Egy felkacagó nézõtér hanghatása eléggé emlékeztet erre.
Nem igazi nevetés az, amely elhatározásból jön létre. A hahotát
mûködtetõ nevetõizmok akaratunktól függetlenül, mintegy ma-
guktól lépnek mûködésbe. Észre sem vesszük és már a hasunkat
fogjuk, a térdünket csapkodjuk, és zeng a terem. Az ösztönvilág
mélyrétegei nyilatkoztatják meg magukat a kacagásban.
Mondd meg, min nevetsz, és megmondom, ki vagy. Elhangzik egy
poén mondjuk a melegekrõl. Van, aki megvetõen elhúzza a száját,
mert sérti õt, hogy ilyen vacak sikerhajhászással akarják õt meg-
nevettetni, és van, aki a karjait dobálja a nagy röhögéstõl. De mi
van, ha a nevetõ szégyelli, hogy bizonyos silány komikai hatásra
önkéntelenül kacajra fakad õ is? Van ilyen, nem? Sodorja õt ma-
gával a tömeghangulat, bár restelkedik, hogy mélyre süllyedt. A
nyilvános kabarémûsorok némelyik száma hallatán még én, a rá-
dióhallgató is szégyellem magam azok helyett, akik hahotáznak a
lealacsonyító „humor” hatására. Ezeknek a mûsoroknak a létre-
hozói valószínûleg nincsenek tisztában a felelõsségükkel. Ha Ma-
gyarországon bajok vannak a kulturális színvonallal, akkor ezek
az urak is ludasak ebben. Tisztelt humorista barátom, biztos, hogy
ki kell nevettetni a nagymamát, aki Önt csecsemõ korában tisztá-
ba tette, lemosta, patyolat pelenkába burkolta, sõt lehet, hogy
megpuszilta az Ön popóját, a rózsásat? És biztos, hogy jókedvû
cinkosság légkörét kell megteremteni a részegeskedés kapcsán?
Emlékszem olyan idõkre, amikor a részegség szégyen volt. A mai
kabarék néha azt sugallják, hogy a részegség dicsõség.
Mondd meg, mivel nevettetsz, és megmondom, ki vagy.

L. A.
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Itthon vagyok –
Sárbogárd, szeretlek!

Napjainkban a médiában sok szó esik a szeptember 28-29-ei Itthon
vagy – Magyarország, szeretlek! országos akcióról, amelyben Sár-
bogárd is részt vesz. Ennek kapcsán eltûnõdtem, nekem vajon mit
jelent az, hogy itthon vagyok.
Sárbogárdon születtem, így mondhatom, hogy szülõföldem ez a táj.
Itt élek már 50 éve. Tudom, hogy a mi szûkebb hazánkban van iz-
galmasabb, hegyes-völgyes, vadregényes hely. Mégis miért van az,
hogy megmelegszik a szívem, ha kerékpározom a sárbogárdi, a
sárszentmiklósi, a töbörzsöki részen vagy a tinódi utcán?
Épül-szépül Sárbogárd. Egyelõre a középsõ része. Örömmel tölt el
a mûvelõdési ház, a polgármesteri hivatal megújult külsejének a
látványa, a központ változása. Nyáron szemet gyönyörködtetõ volt
a fõutcai rózsabokrok pompája vagy a frissen vágott füves részek
üde zöldje. Még sorolhatnám a szép helyeket, utcákat, virágos ker-
teket az összes városrészben, hisz ezek együttese Sárbogárd.
Közérzetünket meghatározza a környezet, hogy tisztaság, szépség,
rend fogad-e bennünket. Aztán itt vannak a legfontosabbak: az
emberek. Kik élnek velem és mellettem? Hisz lehet gazdag térség-
ben, szép épületekben egymástól elidegenedve, magányosan élni,
de lehet kis közösségben melegségben, szeretetben lenni. Rajtunk
múlik. Hogy szeretnénk élni? Milyen emberré akarunk válni? Mi a
fontos? Mi az érték?
Az egy hétvégére vonatkozó figyelemfelhívás fontos, de nem elég-
séges. Hisz olyan külsõséggé válhat, mint a karácsony, amikor sok-
szor a pénz helyettesíti a szeretetet a világban.
Vajon jelen van-e a hétköznapjainkban az a jólesõ érzés, amelytõl
itthon érezzük magunkat? Ehhez figyelnünk kell a környezetünket
és észrevenni a szépet, a jót, nem letagadva a hibát, a változtatni va-
lót. Aztán figyelnünk kell befelé, önmagunkba nézve. Mitõl és kitõl
melegszik a meg szívünk? Mikor lesz vidám a napunk? Mi az, ami jó
érzést okoz? Mi az, ami felszabadít, és mi az, ami teher lesz?
42 évig éltem Sárszentmiklóson, sok emlék van bennem. Gyermek-
kori családom, rokonaim, tanáraim, munkahelyem, munkatársak,
saját családom, ismerõsök, barátok. Emberek, akik részesei voltak
életemnek, fontosak voltak nekem. Ettõl voltam otthon ezen a he-
lyen. Aztán 8 éve „sárbogárdi” lettem, és most itt vagyok otthon. A
társasházban éppúgy jól érzem magam, mint a régi családi házban.
A szomszédokkal jó viszonyt ápolok. Tudunk egymásról, de nem
tolakodunk, nem pletykálunk, ha segítség kell, mindig itt vagyunk.
Számba vettem azokat, akik a mindennapokban kiszolgálnak, és
szolgáltatnak. Õk azok, akik könnyebbé teszik az életemet. Vajon
megbecsülik-e õket? Közöttük vannak azok az emberek, akikkel jó
együtt lenni, pár szót váltani. Boltjainkban az eladók, a szerelõk, az
ezermesterek, a szakácsok, a postások, dolgoznak értünk a vállal-
kozásokban, ügyeket intéznek a hivatalban, pénzünket kezelik,
gyógyítanak.
Itthon érzem magamat, amikor az autószerelõm odaadóan törõdik
az autómmal, vagy a fodrászom a hajammal, vagy az eladó barátsá-
gos és figyelmes velem. Sorolhatnám a virágbolton, a pékségen át
az autómosóig a sok helyet, de mindig az a fontos, milyen az az em-
ber, aki fogad engem.
Itthon vagyok – ezt érzem –, amikor segítségre van szükségem, és
tudom kire számíthatok. Tudom, bátran fordulhatok édesanyám
szomszédjaihoz, akiket gyerekkoromtól ismerek. Vajon másnak is
van-e Fülöp Sanyi bácsija, Juliska nénije, Iván Józsi bácsija, Takács
családja, Zámbóné Klári nénije, mint nekem. Van-e jó szomszédja,
kedves eladója, megbízható segítõje, rendes fõnöke és munkatár-
sa? Bizonyára igen. Csak körül kell néznünk, észre kell vennünk, és
meg kell köszönnünk, hogy vannak nekünk.
Ha felismerjük azokat az embereket, akikkel össze tudunk fogni és
egymást segíteni, élhetõbbé válik az életünk. A kellemetlen ügyek,
problémák intézése attól válik könnyebbé, hogy az ügyet intézõ
személy megértõ és emberséges. A jó indulatú, jó érzésû, melegszí-
vû emberektõl válik egy hely otthonná. Olyan otthonná, amely a
nehezebb napokon is, minden rossz ellenére meg tud tartani ben-
nünket, és segít megõrizni a világba és az emberekbe vetett hitün-
ket és bizalmunkat.

Horváth Katalin
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Hoztuk a kötelezõt
idegenben

Fejér megyei I. o. 2. forduló:

Martonvásár KSE–VAX KE Sárbogárd
22-30 (11-16)

Vezette: Kiss – Pál.
Sárbogárd: Borostyán – Goldberger 1, Bodoki 6, Pluhár 5, Rehák
6, Balogh 2, Kaló 3.
Cserék: Sohár, Iker, Suplicz 3, Vorsléger 1, Szabó J. Zs. 1, Hegedüs 2.
Szombaton folytatódott a bajnokság számunkra, mégpedig ide-
genben, a Martonvásár otthonában. Ez a hely mindig kivételes
szokott lenni, számunkra mivel egy kellemetlen stílusú csapattal
állunk szemben, és még ráadásként meg kell küzdenünk a szabad-
téri betonos pályájukkal is.
A viszonyokhoz képest jól kezdtük a mérkõzést, és magunkhoz
ragadtuk a kezdeményezést. Gyorsan sikerült meglépnünk, és egy
magabiztos elõnyt szerezni már az elsõ félidõ derekára. Észre le-
hetett venni a támadójátékunkon az elõzõ heti mérkõzés hasz-
nosságát. A félidõ második felére elõjöttek kisebb-nagyobb pon-
tatlanságok és figyelmetlenségek mind támadó- és védõoldalon,
ebbõl kifolyólag nem sikerült tovább növelnünk az elõnyünket.
A második félidõt hasonlóan kezdtük, mint az elsõt, szép gólokat
lõttünk és védekezésben is rendre idõben találkoztunk az ellenfél
játékosaival. A félidõ közepe fele is volt egy gyengébb periódu-
sunk, de ez nem volt különösebb hatással az eredmény alakulásá-
ra. Így a végeredmény egy magabiztosnak mondható 8 gólos siker.
A hétvégén nem lépünk pályára, mivel a résztvevõ csapatok szá-
ma páratlan a bajnokságban, így a hétvégét a pihenésnek lehet
szentelni. A következõ mérkõzésünket október 6-
án, szombaton, hazai pályán 18 órakor Seregélyes
csapata ellen játsszuk. Sok szeretettel várunk min-
den érdeklõdõt!
HAJRÁ, SÁRBOGÁRD!

Rehák Tamás

Pontokat
ajándékoztunk

Sárszentmiklósi SE: Leiszkovszky, Gráczer G., Gráczer B., Feke-
te, Hegedüs, Tóth, Lajtos, Huszár (Vámosi), Gorza (Krajcso-
vics), Rozsos, Szabó Sz.
Cserék: Krajcsovics, Vámosi, Szabó Z., Szabó G., Arany, Farkas.
Edzõ: Sárai György.

Nagylók–Sárszentmiklós 4-4

A lóki rangadón 8 gól született egyenlõ eloszlásban. Miklós már
az elején vezetett egy szabadrúgást követõen Szabó Sz. révén, ám
egy védelmi hiba után jött az egyenlítés Kovács vezérletével. A
másodikat Huszár szerezte, Szabó Sz. szögletét fejelte be, majd a
félidõ végére Tóth is betalált. A második félidõ elején a csereként
beállt Krajcsovics szerezte meg a negyedik gólt. Azt gondolták a
fiúk, hogy megvan a meccs, de jött a második, majd nem sok idõ
múlva a harmadik nagylóki találat, elõbbit Killer D., utóbbit
Lendvai szerezte. Olyan lélektani löketet kaptak, hogy szinte már
várni lehetett az egyenlítõ gólt, ami jött is egy exmiklósi, azaz Tó-
rizs révén. Sajnos x lett a vége, pedig erõnlétben és minden tekin-
tetben jobbnak bizonyultunk, azonban ez nem jött ki.

Ifjúsági mérkõzés: 0-4

Góllövõk: Nagy K. 2, Nagy Á., Németh.
További eredmények:

U14 Sárszentmiklós–Aba 3-2
U16 Sárszentmiklós–Pusztaszabolcs 2-0
Öregfiúk Sárszentmiklós–Pálhalma 3-2
A következõ mérkõzésen, 2013. szeptember 29-én 15 órai kezdet-
tel Szabadegyháza II-t fogadjuk itthon.
Minden szurkolót szeretettel várunk!

Sárszentmiklósi SE

Az Agárdi Termál csoport
eredményei

Kulcs–Seregélyes 0-9
Baracs–Szabadegyháza II. 2-0
Pusztaszabolcs–Kõszárhegy 3-1
Aba-Sárvíz–Káloz 2-3
Nagylók–Sárszentmiklós 4-4
Lajoskomárom–Mezõszilas 1-0
Adony–Dég 4-1
Sárbogárd–LMSK 1-0

A csoport állása

1. Seregélyes 6 6 0 0 24 7 17 18
2. Sárszentmiklós 6 5 1 0 30 6 24 16
3. Baracs 6 5 0 1 20 5 15 15
4. Nagylók 6 4 1 1 22 18 4 13
5. Aba–Sárvíz 6 4 0 2 24 8 16 12
6. Pusztaszabolcs 6 4 0 2 11 8 3 12
7. Kõszárhegy 6 3 1 2 15 10 5 10
8. LMSK 6 3 1 2 13 8 5 10
9. Káloz 6 3 1 2 16 15 1 10
10. Adony 6 3 0 3 14 13 1 9
11. Lajoskomárom 6 1 2 3 7 14 -7 5
12. Sárbogárd 6 1 1 4 3 20 -17 4
13. Szabadegyháza II. 6 1 0 5 9 15 -6 3
14. Dég 6 0 1 5 2 20 -18 1
15. Mezõszilas 6 0 1 5 6 28 -22 1
16. Kulcs 6 0 0 6 4 25 -21 0

A Horfer Serleg csoport
eredményei

Kisapostag–Zichyújfalu 3-1
Nagykarácsony–Alap 3-0
Cece–Mezõfalva II. 2-5
Nagyvenyim–Perkáta 8-2
Dase–Sárszentágota 3-2
Vajta–Enying 4-1
Elõszállás–Rácalmás 2-1

A csoport állása

1. Nagykarácsony 6 6 0 0 24 8 16 18
2. Kisapostag 6 5 0 1 18 8 10 15
3. Enying 6 4 0 2 25 13 12 12
4. Nagyvenyim 6 4 0 2 21 16 5 12
5. Alap 6 4 0 2 13 12 1 12
6. Vajta 6 3 1 2 21 10 11 10
7. Zichyújfalu 6 3 0 3 17 10 7 9
8. Mezõfalva II. 6 3 0 3 16 17 -1 9
9. Dase 6 2 1 3 13 19 -6 7
10. Elõszállás 6 2 0 4 6 17 -11 6
11. Rácalmás 6 1 1 4 11 17 -6 4
12. Cece 6 1 1 4 14 22 -8 4
13. Sárszentágota 6 1 1 4 12 20 -8 4
14. Perkáta 6 0 1 5 6 28 -22 1

KEZDÕDIK
A TEREMFOCI!

A sárbogárdi teremfoci-bajnokságra
csapatok jelentkezését várják még jövõ
hét végéig.
Jelentkezni Tóth Zoltánnál lehet a 06
(30) 902 8023-as telefonon.

Szervezõk

ÉRTESÍTÉS
A HBE vezetõsége értesíti

a gondozási körbe tartozókat, hogy az
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI NAP

2013. szeptember 27-én 9.00 órától
kerül megtartásra

a József Attila Mûvelõdési Központ
nyugdíjasklubjában.

Téma: üdülési igények
leadásának határideje.

HBE-vezetõség
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Magyar bajnok

2013. szeptember 22-én a baseball junior
magyar bajnoki döntõn magyar bajnoki cí-
met szerzett csapatával (Giants) ifj. Kot-
tán Béla 14 éves, sárbogárdi tanuló. A ké-
pen válogatott csapattársával és a 2013-as
kupával látható.

A csapat edzõjeként édesapja, Kottán Bé-
la is elismerésben részesült.
Gratulálunk!

Szerkesztõség

A Cece NIKK nem szûnt meg!
Sajnos az utóbbi idõben egyre több forrásból halljuk vissza, hogy általános iskolákban és
egyéb helyeken is azzal tanácsolják el a lányokat a kézilabda-tanulástól, a kézilabdázás-
tól, hogy azt az információt adják nekik és szüleiknek: Cecén nem érdemes próbálkozni,
mert a cecei kézilabda megszûnt.
Ezúton is szeretnénk minden kedves érdeklõdõvel tudatni: A CECEI KÉZILABDA
NEM SZÛNT MEG!
Nem fejeztük be a tevékenységünket, csak némileg átalakultunk a kezdetekhez képest.
Ma már a cecei kézilabdaklub teljes mértékben a székesfehérvári FKC-hoz tartozik,
mindennemû fenntartási, felszerelési és oktatási költséget a Fehérvár Kézilabda Club
biztosít.
Edzéseink továbbra is Cecén az általános iskola tornacsarnokában vannak heti 3-4
alkalommal.
Továbbra is szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõ szülõt és gyermeket edzésein-
ken, programjainkon!
Elérhetõségeink: 06 (20) 256 9934 – Pordány Ferenc edzõ, 06 (20) 225 0305 – Asbóth
László edzõ, e-mail: cecenikk@gmail.com.

Az edzõk

KÖSZÖNET

A tinódi szüreti bál szervezõi köszönik a segítséget a következõknek:

Almádi Zsuzsi, Aranyorsó, Áruház dolgozói, Atlanta, Azi (Sárréti híd), Bende János, Bla-bla
pizzéria, Bodoki Béla, Bogárd és Vidéke, Center Sport, Cosa Nostra pizzéria, Csabai József, Csányi
Miklós, Domján János, Ébl Zoltán, Erlich Róbert, Fagyöngy virágbolt, Farkas Ferenc, Feketéné Fe-
kete Melinda, Flört Divat, Fõtéri Cukrászda, Fruzsi Bizsu, Gáz-modul Weisz, Gazdabolt, Glance
Szépségszalon, Hantos – polgármesteri hivatal, Hegedûs lottózó, Horváth János, Horváth Lajosné
virágboltja, Huszár József órásmester, Huszár Róbert, id. Bognár József, id. Molnár István, id.
Nagy Istvánné, ifj. Bognár József, ifj. Nagy István, Irka papír, Kardos Mihályné, Killer Mihály, Két-
kerék kerékpárbolt, Kovács Attiláné, Kukucska Sándor, Kukucskáné Kajári Julianna, Lakatos Gyõ-
zõ, Lara-therm, László János (Rekotya), Lócskai István, Margitka varrodája, Menõ Manó dolgozói,
Mészáros János, Mundér Ruházati bolt, N. Kovács Zsolt, Nagy Richárd, Nimród Szikvíz, Nyári Fe-
renc, Oceán használtruha-kereskedés, OMV, Orova Kft., özv. Csányi Lászlóné, özv. Huszár
Sándorné, özv. Németh Imréné, özv. Zsemberi Istvánné, Paczona István, Paczonáné – Állatele-
delbolt, Pajor Mihály és neje, Pákozdi Erika, Pálinkásné Rigó Mária, Papp Gáborné, Pillantás Opti-
ka, polgármesteri hivatal, polgárõrség, Rehákné lottózó, Révész, Rigó Mária, Sáfrány Pékség, Sár-
rét Color, Sinka János, Somogyvári Lajos, Soós László, Spuri kerékpárbolt, Szabó János, Szabó
József, Szántó István, Tarr Kft., Tatai László és neje, tûzoltóság, Várkonyi Rita, Villamossági szak-
üzlet (Attila u.), Wolf Kft., Lippai István, Zsebõk Zoltán, fogatosok, résztvevõk és felvonulók.

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sár-
bogárd Város Önkormányzatának kép-
viselõ-testülete a 2013. szeptember 13-
ai ülésén elfogadta:
– a 32/2013. (IX. 24.) önkormányzati
rendeletet a Sárbogárd Város Önkor-
mányzatának 2013. évi költségvetésérõl
szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati
rendelet módosításáról;
– a 33/2013. (IX. 24.) önkormányzati
rendeletet a civil szervezetek támogatá-
si rendjérõl szóló 11/2012. (III. 13.) ön-
kormányzati rendelet módosításáról.
A rendeletek megtekinthetõk ügyfélfo-
gadási idõben a polgármesteri hivatal
szervezési csoportjánál.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

Felkészülési mérkõzés
Sárbogárd KC–Tamási 63:56

(18-18, 13-14, 16-13, 16-11)

Legjobb dobók: Németh K. 21/9p, Tóth K. 23/3p, Botka I. 13/3p, Gráczer B. 2p, Csuti P. 2p,
Takács V. 2p, Czene M.
A mindvégig szoros találkozón az utolsó percben dõlt el a gyõzelem kérdése. Az erõnléti-
leg jól felkészített vendégcsapat derekasan állta a sarat, folyamatosan a hazaiak nyomá-
ban volt. Egy-két pont elõny azonban szinte mindig maradt a két csapat között. Jó véde-
kezés, higgadt és türelmes játék eredményeképpen gyõztesen hagy-
hatták el a játékteret. Most hétvégén a Városligetben játszanak a
bogárdiak, képviselve Fejér megyét a kosarasnapon. Az elsõ hazai
bajnoki mérkõzés: 2013. október 5., szombat, 19.00 óra.
Hajrá, Sárbogárd KC!

Szervezõk
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Szeptember 28., SZOMBAT
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Nemzeti Nagyvizit 6.25 Magyar
gazda 6.55 Család-barát Hétvége 9.05 „Itthon vagy! – Magyarország, szeret-
lek!”-hétvége 10.00 Noé barátai 10.30 Pecatúra 11.00 „Itthon vagy! – Magyaror-
szág, szeretlek!”-hétvége 12.00 Hírek 12.05 „Itthon vagy! – Magyarország, szeret-
lek!”-hétvége 15.00 Vad Magyarország – A vizek birodalma 15.55 „Itthon vagy! –
Magyarország, szeretlek!”-hétvége 17.30 Gasztroangyal 18.30 Szerencseszombat
19.10 „Itthon vagy! – Magyarország, szeretlek!”-hétvége 19.30 Híradó 20.05 Sport-
hírek 20.20 „Itthon vagy! – Magyarország, szeretlek!” -hétvége 21.05 Poligamy
22.25 Szimfonik Live 0.25 A rejtekhely
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.25 Míg a halál el nem választ 10.55
XXI. század – A legendák velünk élnek 11.25 Házon kívül 12.00 A la Car 12.30 4ütem
13.05 Cobra 11 14.05 Eastwicki boszorkák 15.05 A hõs legendája 16.05 Dolgozó
lány 18.30 Híradó 18.55 Fókusz Plusz 20.00 X-Faktor 21.20 Eredet 0.20 Szerelemért
szerelem
TV2: 6.00 Az idõ örvényében 6.25 TV2 Matiné 10.00 Monster High 10.25
Astro-világ 11.30 Kalandjárat 12.00 Kalandjárat Extra 12.30 Babavilág 13.00 Fogyó-
túra 13.30 Stílusvadász 14.00 Xena 15.00 A férjem védelmében 16.10 Elvitte a víz
18.00 Tények 19.00 Aktív Extra 19.30 Ilyen a formám 21.45 Bûntény a támaszpon-
ton 23.50 Karantén 1.25 Astro-világ 2.30 Propaganda 3.25 A férjem védelmében
4.20 Kalandjárat
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05 Ho-
rizont 9.30 Korkóstoló – Gasztromagazin 10.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika
12.22 Sportvilág 12.30 Történet hangszerelve 13.05 Kabaréklub 14.05 Világóra
14.35 A tudomány hangjai 15.00 Hírek 15.05 Idõt kérek 16.00 Szombat délután
17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.30 Népzene 19.07 Sportvilág
19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.05 Sportvilág 20.30 Aranyalap 20.50
Vers napról napra 21.04 Rádiószínház 21.53 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.30 Esti séta 23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Kabaréklub 0.10 Éjszaka

Szeptember 29., VASÁRNAP
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Barangolások öt kontinensen 6.00 Esély 6.30
Magyar gazda 7.00 Híradó 7.10 Sporthírek 7.15 Katolikus krónika 7.55 A hét szent-
ség – A bérmálás 8.10 Kérdések a Bibliában 8.20 Református magazin 8.25 Evangé-
likus ifjúsági mûsor 9.00 „Itthon vagy! – Magyarország, szeretlek!”-hétvége 10.30
Szent Mihály-napi ünnepi búcsús szentmise 11.30 „Itthon vagy! – Magyarország,
szeretlek!”-hétvége 12.00 Hírek 12.05 „Itthon vagy! – Magyarország, szeret-
lek!”-hétvége 12.55 Négyesfogat-hajtó Eb 15.30 „Itthon vagy! – Magyarország,
szeretlek!”-hétvége 17.00 Indul a bakterház 18.10 „Itthon vagy! – Magyarország,
szeretlek!”-hétvége 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 „Itthon vagy! – Magyaror-
szág, szeretlek!”-hétvége 21.30 „Itthon vagy! – Magyarország, szeretlek!”-hétvége
22.00 Borvacsora 23.00 Solti 100 0.55 A nyolcak nyomában
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Egészségkalauz 10.35 Teleshop
11.30 Gasztrotúra 12.00 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek 12.40
Érd–FTC nõi kézilabda-mérkõzés 14.25 Futótûz 16.30 Mindent bele, fiúk! 18.30 Hír-
adó 18.55 A szállító: A tábornok lánya 21.20.00 X-Faktor 21.55 A sziget 0.35 Portré
1.10 A szállító: A tábornok lánya
TV2: 6.00 Idõnyomozó 6.25 Zöld világ 6.50 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 15.55 Ilyen a formám 18.00 Tények 19.00 Napló 20.00 Dick és Jane trükkjei
21.50 Charlie Wilson háborúja 23.50 A hercegnõ 1.50 Astro-világ 2.55 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 Unitárius 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 dél-
után 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.30 Irodalmi újság 19.07
Sportvilág 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.05 Határok nélkül – A kultú-
ráról 20.30 Aranyalap 20.50 Vers napról napra 21.04 Rádiószínház 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Válogatás a
Vasárnapi újság reggeli mûsorából 0.10 Éjszaka

Szeptember 30., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Aranyfeszt 2013 5.55 Ma reggel 9.00 A királyi
ház titkai 10.10 Jó tudni! 10.40 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25
Napirend elõtt 12.55 Roma magazin 13.25 Domovina 13.55 Magyarlakta – vidékek
krónikája 14.50 Család csak egy van 15.35 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 Hacktion újratöltve 21.20 Kékfény 22.15 Az Este 22.50
Aranymetszés 23.45 Híradó 0.00 KorTárs 0.30 Család csak egy van 1.15 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 Éj-
jel-nappal Budapest 14.50 Fókusz 15.25 A végsõ akarat 16.25 A bosszú angyala
17.30 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.20 Fókusz 19.45 Éjjel-nappal Budapest
20.55 Barátok közt 21.35 Dr. Csont 22.35 CSI: A helyszínelõk 23.35 A fõnök
TV2: 6.00 Aktív Extra 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babaper-
cek 9.40 TeleShop 10.50 Astro-világ 12.00 Amit a szív diktál 13.00 Monk – Flúgos
nyomozó 14.00 Tények 14.50 Csapdába csalva 15.50 Családi titkok 16.50 Fogyj Ré-
kával 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 Össze-
esküvés 0.45 Tények 1.20 Astro-világ 2.25 NCIS 3.20 Hõsök 4.10 Magyarország,
jövünk! 4.15 Aktív Extra
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc
9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika
12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A görög katolikus 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 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

Október 1., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 A királyi ház titkai
10.10 Jó tudni! 10.40 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Srpski
ekran 12.55 Unser Bildschirm 13.25 Pecatúra 13.55 Hacktion újratöltve 14.50 Csa-
lád csak egy van 15.40 A múlt fogságában 16.30 Híradó 16.45 A szenvedélyek láng-
jai 17.35 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következõ! 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek
20.20 Párizsi helyszínelõk 21.10 King 22.00 Az Este 22.30 Gyilkosság 23.20 Híradó
23.35 A Gyõri Filharmonikus Zenekar hangversenye a Richter teremben 0.25 Család
csak egy van 1.10 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
17.30 A gyanú árnyékában 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 le-
gendák 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 nyo-
mozó 14.00 Tények 14.50 Csapdába csalva 15.50 Családi titkok 16.50 Fogyj Réká-
val és Norbival! 17.00 Hal a tortán 18.00 Tények 19.15 Édes élet 20.15 Aktív 21.00
Jóban-Rosszban 21.35 Elsõ vasárnap 23.40 Fogyj Rékával és Norbival! 23.45 Zsa-
ruvér 0.45 Tények 1.20 Astro-világ 2.25 A fény ösvényei 4.00 Hõsök 4.50 Magyar-
ország, jövünk! 4.55 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 Kabarémati-
né 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 maga-
zin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.32 Rádiószínház
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

Október 2., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 A királyi ház titkai
10.10 Jó tudni! 10.40 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Hrvatska
krónika 12.55 Ecranul nostru 13.25 Útravaló 13.40 A hangyák mindent tudnak 13.55
Gasztroangyal 14.50 Család csak egy van 15.40 A múlt fogságában 16.25
Jövõ-Idõben 16.30 Híradó 16.50 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 On the Spot 22.05 Az Este 22.40 Summa 23.10 Angi jelenti 23.40 Híradó
23.50 Történetek a nagyvilágból 0.20 A Gyõri Filharmonikus Zenekar hangversenye
a Richter-teremben 1.05 Család csak egy van 1.50 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 be-
mutatja: Mi, muzsikus lelkek 13.40 Éjjel-nappal Budapest 14.50 Fókusz 15.25 A
végsõ akarat 16.25 A bosszú angyala 17.30 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó
19.20 Fókusz 19.45 Éjjel-nappal Budapest 20.55 Barátok közt 21.35 Szulejmán
22.45 Házon kívül 23.20 Reflektor 23.35 Bakkermann
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek
9.30 Teleshop 10.50 Astro-világ 12.00 Amit a szív diktál 13.00 Monk – Flúgos nyo-
mozó 14.00 Tények 14.50 Csapdába csalva 15.50 Családi titkok 16.50 Fogyj Réká-
val és Norbival! 17.00 Hal a tortán 18.00 Tények 19.15 Édes élet 19.50 Skandináv-
lottó-sorsolás 20.15 Aktív 21.00 Jóban-Rosszban 21.35 A búra alatt 22.40 Frizbi
Hajdú Péterrel 23.50 Fogyj Rékával és Norbival! 23.55 Ringer – A vér kötelez 0.55
Tények 1.30 Astro-világ 2.35 A búra alatt 3.30 Hõsök 4.20 Magyarország, jövünk!
4.25 Babavilág
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc
9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika
12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A református egyház fél-
órája 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 maga-
zin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.32 Rádiószínház
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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Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖ-
KÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREG-
RESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O
05-ös csatornán, a 93 Mhz-es frekvencián, valamint az LRT-
COM hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frekven-
cián.
Szeptember 27., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00
Lapszemle 19.00 Megyenap Rétimajorban (54p), A Huszics Ven-
del Kórus koncertje Sárhatvanban (60p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Szeptember 28., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Kézilabdatábor-
ban a VAX Tápiószentmártonon 3. rész (60p) 13.00 Lapszemle
14.00 Megyenap Rétimajorban (54p), A Huszics Vendel Kórus
koncertje Sárhatvanban (60p) 18.00 Lapszemle 19.00 Sáregresi
fazekasok (20p), 100 éves miklósi imaterem (108p) 23.00 és 0.00
Lapszemle
Szeptember 29., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Megyenap Rétima-
jorban (54p), A Huszics Vendel Kórus koncertje Sárhatvanban
(60p) 13.00 Heti híradó 14.00 Sáregresi fazekasok (20p), 100 éves
miklósi imaterem (108p) 18.00 Heti híradó 19.00 Hitélet 23.00 és
0.00 Heti híradó
Szeptember 30., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00
Heti híradó 19.00 Sáregres újra hazavárt (ism. 113p), Fogathajtás
Cecén (47p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Október 1., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Kézilabdatáborban a
VAX Tápiószentmártonon 3. rész (60p) 13.00 és 18.00 Heti hír-
adó 19.00 A stúdió vendége: dr. Hoppál Péter (24p), Interjú
Pluhár István díszpolgárral (ism. 45p), SRB JAM: Erõsember-
verseny (ism. ~70p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Október 2., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Sáregres újra hazavárt (ism.
113p), Fogathajtás Cecén (47p) 13.00 Heti híradó 18.00 Lap-
szemle élõben 19.00 Sport 23.00 és 0.00 Lapszemle
Október 3., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Lap-
szemle 19.00 Hitélet 23.00 és 0.00 Lapszemle

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

Október 3., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 A királyi ház titkai
10.10 Jó tudni! 10.40 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Rondó
13.25 Átjáró 13.50 Leonardo, Vincibõl – A zseni származása 14.45 Család csak egy
van 15.30 A múlt fogságában 16.20 Híradó 16.35 A szenvedélyek lángjai 17.20 Sze-
rencsehíradó 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következõ! 19.30 Híradó 20.05
Sporthírek 20.20 Poén Péntek 21.20 Munkaügyek – Irreality show 21.50 Az Este
22.25 Nemzeti nagyvizit 22.55 A rejtélyes XX. század 23.25 Híradó 23.40 Elhallga-
tott gyalázat 0.35 Család csak egy van 1.20 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 an-
gyala 17.30 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.20 Fókusz 19.45 Éjjel-nappal Bu-
dapest 20.55 Barátok közt 21.35 Bankcsapda 23.20 Brandmánia 0.00 Reflektor
0.20 A la Car 1.00 Remington Steele
TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Ba-
bapercek 9.30 Teleshop 10.50 Astro-világ 12.00 Amit a szív diktál 13.00 Monk –
Flúgos nyomozó 14.00 Tények 14.50 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. 23.30 Fogyj Rékával és Norbival!
23.35 Vágy és vezeklés 1.55 Tények 2.30 Astro-világ 3.35 Hõsök 4.25 Magyaror-
szág, jövünk! 4.30 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 13.30 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 maga-
zin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.32 Rádiószínház
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05
Rádiószínház 0.10 Éjszaka

Október 4., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 A királyi ház titkai
10.10 Jó tudni! 10.40 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Életkerék
12.55 Esély 13.25 A hangyák mindent tudnak 13.45 Angi jelenti 14.15 Történetek a
nagyvilágból 14.45 Család csak egy van 15.35 A múlt fogságában 16.25
Jövõ-Idõben 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 Le-
genda 21.25 Életmûvész 22.25 Az Este 23.00 Híradó 23.15 Forma-1 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 Gasztrotúra 13.40
Éjjel-nappal Budapest 14.50 Fókusz 15.25 A végsõ akarat 16.25 A bosszú angyala
17.30 A gyanú árnyékában 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 Ke-
mény motorosok 0.40 Reflektor 1.00 Gasztrotúra 1.30 4ütem
TV2: 6.00 Alexandra Pódium 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Ba-
bapercek 9.30 Teleshop 10.50 Astro-világ 12.00 Amit a szív diktál 13.00 Knight
Rider 14.00 Tények 14.50 Csapdába csalva 15.50 Családi titkok 16.50 Fogyj Réká-
val és Norbival! 17.00 Hal a tortán 18.00 Tények 19.15 Édes élet 20.15 Aktív 21.00
Jóban-Rosszban 21.35 A hihetetlen Hulk 23.50 Fogyj Rékával és Norbival! 23.55
Briliáns elmék 0.55 Tények 1.30 Astro-világ 2.35 A hihetetlen Hulk 4.50 Magyaror-
szág, jövünk! 4.55 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 metodista egyház félórá-
ja 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 maga-
zin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.32 Rádiószínház
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05
Sport 23.07 Alma és fája 23.30 Regényes történelem 0.10 Éjszaka

MÛSORA

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

polgárõrségtõl éjjel-nappal a következõ telefonszámon:
06 (30) 6210 651, e-mail: polgarorseg@indamail.hu



Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826
A Szivárvány Stúdióban (Kossuth u. 9.) lévõ szoláriumban csöveket cse-
réltünk.
Albérlet kiadó. 06 (30) 225 2067 (8000847)

Boroshordók eladók Sárszentmiklóson. 06 (25) 461 465
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 kere-
sek autóról történõ értékesítés ellátására. 06 (30) 382 4133 (7953825)

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

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
Két birka eladó. 06 (25) 466 524
Sárbogárdon 4 szobás családi ház frekventált helyen eladó. Érdeklõdni:
06 (70) 935 4645 (7953871)
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FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512

GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása
06 30 440 5790

Használt, jó állapotban lévõ, ágynemûtartós
GYERMEKHEVERÕK 5000 Ft/darabáron eladók.

06 30 425 9736

FOGSZABÁLYOZÁS MAGÁNRENDELÉS!
Dr. Csulak Fruzsina 06 25 461 997

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

APRÓHIRDETÉSEK

A BOGÁRD-DAL EGYESÜLET
KÖZLEMÉNYE

Nagy öröm számunkra az a hatalmas érdeklõdés, amely az ok-
tóber 6-ai koncert iránt megnyilvánul. A hangversenyre vala-
mennyi belépésre jogosító támogatási jegy (a pótszékekre is)
elkelt.
Arra kérjük kedves közönségünket, hogy a 17 órakor kezdõdõ
elõadás elõtt, 16.55-ig foglalják el helyüket. A helyek elfoglalá-
sa érkezési sorrendben történik. Kérjük, támogatási jegyüket
hozzák magukkal! A hangversenyrõl kép- és hangfelvétel ké-
szül, telefonjukat az elõadás alatt szíveskedjenek kikapcsolni!
Mindnyájuknak nagyon jó szórakozást kívánunk!

Vár a Sárbogárdi Nyugdíjasklub!
Tessék, csak tessék!

Bátorkodjanak belépni hozzánk minden hétfõ estén!
Szíves fogadtatásban részesülnek régi és új tagok,
társak közt könnyebben szûnik a bánat, a gond.

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

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

Legyen az hölgy vagy férfiú,
minden örökifjút

vár a Sárbogárdi Nyugdíjasklub!
Kezdés: hétfõnként 15 órakor

a József Attila Mûvelõdési Központban.

HARGITAI NAGYMAMA
SZAKÁCSKÖNYVEI

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

Kis szakácskönyv: 1.500 Ft
Nagy szakácskönyv: 2.500 Ft
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Bíróság elé állítják
a halálos balesetet

okozó férfit
Gyorsított eljárásban ítélhetik el a kerék-
párost elgázoló autóst.
A Sárbogárdi Rendõrkapitányságra 2013.
augusztus 22-én 19 óra 40 perckor érkezett
bejelentés arról, hogy a 63-as számú úton,
Sárbogárd belterületén közúti közlekedési
baleset történt. A rendelkezésre álló ada-
tok szerint egy Opel személygépkocsi Szé-
kesfehérvár irányába haladva meg akart
elõzni egy BMW-t, de a gépkocsivezetõ az
elõzési manõver közben elvesztette ural-
mát a jármû felett. A gépkocsi megpördült
és elsodort egy, az út jobb oldalán kerékpá-
rozó 57 éves helybéli asszonyt. A hölgy a
baleset során olyan súlyosan sérült, hogy a
helyszínen életét vesztette.
Az Opel vezetõjét, a 24 éves, sárbogárdi
Ny. Milánt a rendõrök elõállították a Sár-
bogárdi Rendõrkapitányságra, ahol halált
okozó jármûvezetés ittas állapotban bûn-
tett elkövetésének megalapozott gyanúja
miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd
bûnügyi õrizetbe vették. A büntetõeljárás
alatt a rendõrök szakértõt rendeltek ki, aki
megállapította, hogy Ny. Milán szerveze-
tében a baleset megtörténtekor nemcsak
alkohol, hanem valamilyen vezetési képes-
ségre hátrányosan ható szer is volt. Emiatt
a férfit a balesetvizsgálók ismét gyanúsí-
tottként hallgatták ki. Ezúttal a korábban
terhére rótt bûncselekményen túl halált
okozó jármûvezetés bódult állapotban
bûntett elkövetésével is meggyanúsították.
A nyomozást 2013. szeptember 19-én Ny.
Milán ellen a Fejér Megyei Rendõr-fõka-
pitányság közlekedésrendészeti osztálya
befejezte és az iratokat bíróság elé állítási
javaslattal küldte meg a Székesfehérvári
Járási Ügyészségnek.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

GYEREKEK LOPTAK

Egy sárkeresztúri lakos 2013. szeptember
17-én délután telefonon tett bejelentést a
Sárbogárdi Rendõrkapitányság ügyeleté-
re, hogy ismeretlen személy ajtóbefeszítés-
sel behatolt a lakatlan családi házába,
ahonnan motoros láncfûrészt, motoros fû-
kaszát és különbözõ kisgépeket tulajdoní-
tott el. A gyors rendõri intézkedésnek,
helyszíni tevékenységnek, adatgyûjtésnek
köszönhetõen megállapítást nyert, hogy a
bûncselekményt két helyi gyermekkorú
személy követte el, akiket a Sárbogárdi
Rendõrkapitányságon kihallgattak. Az el-
tulajdonított tárgyak egy része lefoglalás-
sal elõkerült.

BÓDULT ÖKLÖZÕ
Egy sárbogárdi lakos 2013. szeptember
19-én a kora esti órákban személyesen tett
bejelentést a Sárbogárdi Rendõrkapitány-
ság ügyeletére, hogy a bejelentést megelõ-
zõen Sárbogárd központjában, a buszmeg-
állónál egy helyi férfi két alkalommal ököl-
lel arcon ütötte, melynek következtében
könnyû sérülést szenvedett. A bántalmazó
személyt a járõrök elõállították a Sárbo-
gárdi Rendõrkapitányságra, ahol ruháza-
tának átvizsgálása során elõkerült kábító-
szergyanús növényi származék, amely mi-
att tõle vizeletmintát vette. A személyt
gyanúsítottként hallgatták ki garázdaság
és könnyû testi sértés miatt. A bûncselek-
mények elkövetését elismerte. A kábító-
szer gyanús anyag vizsgálatát szakértõ fog-
ja végezni.

KÖVETTE A TOLVAJT
Egy nagylóki lakos 2013. szeptember 20-án
a délelõtti órákban telefonon tett bejelen-
tést a Sárbogárdi Rendõrkapitányság
ügyeletére, hogy a reggelre virradó éjszaka
ismeretlen személy mezõgazdasági gépal-
katrészeket tulajdonított el telephelyérõl,
és a feltételezett elkövetõt gépkocsival kö-
veti éppen Dunaújváros felé. A feltétele-
zett elkövetõ után azonnal járõrautó in-
dult Sárbogárdról, továbbá értesítésre ke-
rült a Dunaújvárosi Rendõrkapitányság,
mely szintén járõrautót indított a helyszín-
re. A feltételezett elkövetõt, egy nagylóki
lakost, Dunaújváros külterületén állítot-
ták meg és vonták ellenõrzés alá. Gépko-

csija hátsó ülésén megtalálták az eltulajdo-
nított gépalkatrészeket, amiket a sértett
egyértelmûen felismert. Az elkövetõt elõ-
állították a Sárbogárdi Rendõrkapitány-
ságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki,
cselekményét részben ismerte be. A gya-
núsított 72 órás bûnügyi õrizetbe került,
hatóságunk kezdeményezte elõzetes letar-
tóztatását, a Székesfehérvári Járásbíróság
az elõzetes letartóztatás ügyében 2013.
szeptember 22-én tartott tárgyaláson az el-
követõ házi õrizetérõl határozott.

KUTYÁK AZ ÚTON
2013. szeptember 20-án a kora délutáni
órákban személyi sérüléses közlekedési
balesetrõl érkezett bejelentés a Sárbogár-
di Rendõrkapitányságra. Egy sárkeresz-
túri lakos segédmotoros kerékpárral köz-
lekedett a település belterületén, a Kos-
suth utcában, amikor az egyik ház nyitott
udvarából több kutya szaladt ki elé. Az
egyik kutyát már nem tudta kikerülni, el-
ütötte, melynek következtében elesett, és
8 napon belül gyógyuló, könnyû sérülést
szenvedett. Az eb tulajdonosa ellen eljárás
indult.

AGRESSZÍV BRINGÁS
Az Országos Mentõszolgálat egy személyi
sérüléses kerékpáros balesetrõl tett beje-
lentést 2013. szeptember 22-én a kora dél-
utáni órákban, mert Igar–Vám településre
riasztották õket, és kérte a rendõrség segít-
ségét, mert a sérült személy erõsen ittas ál-
lapotban agresszíven viselkedett, akadá-
lyozta a feltétlenül indokolt egészségügyi
ellátást.
A helyszínen megállapítást nyert, hogy egy
igari lakos kerékpárral erõsen ittas álla-
potban közlekedett a település Kossuth
utcáján, amikor ittas állapotban elvesztet-
te uralmát a kerékpár irányítása felett, el-
esett, és 8 napon belüli, könnyû sérülést
szenvedett. A helyszínre érkezõ mentõsök
további vizsgálatokat tartottak indokolt-
nak, melynek a sérült ellenállt, ezért a
mentõszemélyzet biztonsága érdekében
egy rendõrjárõr kísérte be a kórházba,
ahol vér- és vizeletmintát is vettek tõle. A
személlyel szemben ittas jármûvezetés mi-
att eljárás indult.

Sárbogárdi Rendõrkapitányság

KÉK HÍREK

Hivatásos tûzoltók
gyakorlata Vajtán

Megyei ellenõrzõ gyakorlatot tartott a Fej-
ér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgató-

ság szeptember 19-én, csütörtökön Vaj-
tán. A feltételezés szerint a Golgota Teo-
lógiai Fõiskola kastélyépületének alagsori
kazánhelyiségében robbanás történt, tûz
keletkezett, amely a szomszédos helyisé-
gekre is átterjedt, és két dolgozót nem ta-
lálnak. A gyakorlatra a megye mindhárom
hivatásos tûzoltó-parancsnokságáról ér-
keztek egységek.
A tûzoltási és mentési feladatok teljesíté-
sében hármas kiemelt riasztásban Sárbo-
gárdról két gépjármûfecskendõ és a víz-
szállító jármû, míg Székesfehérvárról és

Dunaújvárosból egy-egy gépjármûfecs-
kendõ vett részt. A kiérkezõ tûzoltó egysé-
gek a taktikai elveknek megfelelõen haj-
tották végre a beavatkozást. A gyakorlat
értékelésén összegezték azokat a fonto-
sabb mozzanatokat, melyek tanulságként
szolgálnak a jövõbeni beavatkozások so-
rán.
A – feltételezett – riasztással egy idõben az
intézmény is megtartotta éves kiürítési
gyakorlatát, melyet példás fegyelemmel
hajtottak végre.

Katasztrófavédelem

KATASZTRÓFAVÉDELEM HÍREI



20 KÖZÖSSÉG 2013. szeptember 26. Bogárd és Vidéke

Sárszentmiklóson már évek óta hagyomány, hogy szüreti felvonu-
lást és bált tartanak. Szombaton déli 12 órakor volt gyülekezõ a
katolikus templom mögötti füves részen. Jöttek is a lovasok, ko-
csisok s a lakók is kisereglettek az utcákra a nóták hallatára. A ko-
csik s lovak szépen fel voltak díszítve virágokkal, füvekkel, a ko-

csin ülõk szép magyaros ruhákba öltöztek erre a napra, csakúgy,
mint a lovasok, huszárok. Ahogy összesereglett a felvonuló csa-
pat, Farkas István (Piktor) vezetésével, valamint polgárõri kísé-
rettel elindultak, hogy körbejárják egész Miklóst. Több helyen le-

szálltak a kocsikról, hogy a kisbíró kidobolhassa az esti szüreti
mulatságot, majd táncra kerekedtek. Több táncos lábú érdeklõdõ
is csatlakozott a nézelõdõk közül.

A felvonulás egészen a kora esti, késõ délutáni órákig tartott,
majd este folytatták a mulatozást a bálban a sárszentmiklósi klub-
ban. A bálban igen jó hangulat uralkodott, így hajnalig mulathat-
tak a résztvevõk.
Gratulálunk a szervezõknek a kiváló kivitelezésért!

Hargitai Gergely

SZÜRET, BOR, BÁLSZÜRET, BOR, BÁL


