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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

A láng, a tûz ésA láng, a tûz és
a parázsa parázs

Áll a kislány a színpadon. Vibrál körülötte
a levegõ. Tavaszi virágos mezõ Õ, döngi-
csélõ méhecskékkel. Ajka, mint a szamóca,
haja, mint a lágyan lengedezõ fû, szeme a
tó tükre. Csengõ hangú éneke sodró erõvel
hatol át a falakon; érezni, hogy ezen felül is
van benne még spiritusz.
A nõ a csomagjait rendezgeti. Vonzó je-
lenség; Õ a buja nyár. Ajka, mint a pipacs,
haja, mint a búzamezõ, szeme a tó mélye.
Távolba révedõ tekintete mintha nemcsak
a túloldal rá váró hegyeit fürkészné, ha-
nem egy láthatatlan világot. Hátra-hátra
pillant, aztán megint elõre néz hosszan. Ki-
köt a komp, a nõ a gázra lép, s már tova is
tûnik a kanyargós úton.

Sétál a néni az õszi leveleken. Meg-megáll-
va szusszan egyet. Nehéz a lépés, de rendít-
hetetlenül megy úti célja felé. Lánysága
szép vonásait tiszteletre méltóvá érlelte az
idõ. Ajkán halovány pír, haját dér, szeme
csillogását ködfátyol lepi. Egy ismerõsnek
küldött mosolyában azonban fölparázslik
lénye, a hajdani kislány és a nõ.
A benned munkáló láng, tûz és parázs éltet
és vezérel, míg táplálod, éget, ha rejteni
próbálod, felemészt és hamuvá lesz veled
együtt, ha kioltod.

„nem a hamuvá izzó csontja,
virrasztó igéje kell”

(Nagy László: Tûz – részlet)

Hargitai–Kiss Virág
IDÕSNAP TORNÁVALIDÕSNAP TORNÁVAL

ITT A JÁTÉK A LÉNYEGITT A JÁTÉK A LÉNYEG

KörbetáncoltákKörbetáncolták
a tüzet...a tüzet...
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Idõsnap tornával
Rendkívülire sikeredett idén az idõsek világnapja alkalmából tar-
tott városi rendezvény, amit a sárbogárdi önkormányzat és a szo-
ciális intézmények munkatársai szerveztek október 1-jén délután
a mûvelõdési házban. Jómagam – mint a fiatalabb korosztály
egyik jelenlévõ képviselõje – is nagyon örülök, hogy részese lehet-
tem az elhangzott gondolatoknak, mûsornak. Sokat gazdagod-
tam az eltöltött két órában.
Dr. Sükösd Tamás polgár-
mester köszöntötte elsõként
a város szépkorú polgárait,
akik jelentõs számban tisz-
telték meg az eseményt rész-
vételükkel. Voltak köztük
még 90 év felettiek is!
A polgármester kiemelte:
nem kötelességbõl kell tisz-
telni, megbecsülni az idõse-
ket, hanem mert olyan tu-
dást hordoznak, ami az utánuk jövõknek fontos örökség, szerete-
tük, bölcsességük, tapasztalatuk felbecsülhetetlen kincs. Éppen
ezért vigyázni kell rájuk, segíteni õket, hogy örömteli éveket él-
hessenek meg életük alkonyán közöttünk. Ha tudomásul vesszük,
hogy az öregedés nem tragédia, ha megszépítjük, kellõ humorral
kezeljük, akkor lehet idõsen is tartalmas napokat megélni. A
városatya idézetekkel is tarkította beszédét.
Õt dr. Müller Cecília megyei tiszti fõorvos követte mezei virág-
csokorba gyûjtött, lélekemelõ gondolataival. Õ háziorvosként
kezdte pályafutását, és nagyon szerette az idõseket, akik közé –
életkorát tekintve – lassan õ is tartozik. Fényképeket is hozott ma-

gával (személyessé téve felszólalását) többek között egy gyi-
mesbüki asszonyról, akinek mosolyában, szemében szerinte ben-
ne van a bölcsesség, az idõ elfogadása, az alázat, kedvesség, elége-
dettség az élettel, a helyzetével. Sokszor éppen az a gond, hogy ki-
vetítjük a körülményekre az elégedetlenségeinket. Pedig a körül-
ményeken nehezen, magunkon, a hozzáállásunkon viszont annál
inkább tudunk változtatni. Tanulságos és találó sorokat olvasott
fel arról, hogyan lehet hajlott korban is élvezni az életet, úgy élni,
hogy jól érezzük magunkat a bõrünkben, s ezáltal mások is a kör-
nyezetünkben.
Monspart Sarolta világbajnok tájfutó sportot, mozgást népszerû-
sítõ elõadása egyszerûen fergeteges volt. Minden korosztály fi-
gyelmébe ajánlom, hogy nézzék meg, amennyiben tehetik, a Bo-
gárdi TV mûsorán! Szûnni nem akaró humorral, színes példák-
kal, képekkel, sztorikkal szórakoztatta a közönséget. Szó szerint
jobbra-balra dõltünk a nevetéstõl – fõképp az elõadás végén lebo-
nyolított „torna” keretében.
A közel hetvenéves Monspart Sarolta egyik tanítása például arról
szólt, milyen jó lehetõség a sport az ismerkedésre. Mert ha a Mar-
gitszigeten szembe futunk kiszemelt áldozatunkkal, és megfelelõ
távolságban elesünk (ne pont az orra elõtt, mert akkor átlép raj-
tunk), akkor esélyünk van arra, hogy miközben a pasi fölsegít, be-
gyûjtsük róla a legfontosabb információkat, pl. a telefonszámát.
Ha mégsem tetszene az illetõ, akkor leporoljuk magunkat, és
futunk tovább a követezõ áldozatig.
Kovácsné Pázmándi Ágnes teológus–könyvtáros a lélek oldaláról
közelítette meg az öregedés pozitív megélésének fontosságát,
hangsúlyozva a szeretet erejét.
Végül a Sárszentmiklósi Általános Iskola diákjai adtak elõ egy
részletet Lázár Ervin Négyszögletû Kerek Erdõ címû kötetébõl,
majd népdalokkal és verssel örvendeztették meg a nézõket.
A program terített asztal mellett folytatódott, vendéglátással.

Hargitai–Kiss Virág

45 éves osztálytalálkozó
Jó hangulatú, zenés találkozón vettek részt a
Nagylóki Általános Iskola 45 éve végzett tanulói.
A 41 tanulóból sajnos már 7-en nem élnek; a 34 fõ-
bõl 21-en jöttek el a meghívásra. Az összejövetel
hajnali 3 óráig tartott.
A résztvevõk névsora: Takács Gyula, Bajnok La-
jos, Ponnert János, Kacz Sándor, Huszár Mária,
Gyõri Mihály, Zsoldos Ilona, Hajnal Valéria, Kil-
ler Zoltán, Arany Szilvia, Ponnert Mária, Bakonyi
Erzsébet, Szalóki Attila, Barabás Lívia, Pleccser
Tibor, Fûrész Gyula, Virág György, Határ József,
Huszár József. Tórizs György és Lajtos Gabriella
is eljöttek a találkozóra, csak a közös fotóról ma-
radtak le.
Jövõre is megrendezik az osztálytalálkozót, mert
olyan jól sikerült.

Határ József
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Tûzgyújtás Szent Mihály napján
Vasárnap este 19 órakor az Ifjúsági park-
ban gyülekeztek az érdeklõdõk a Szent Mi-
hály-napi tûzgyújtásra. Bár az idõ nem
kedvezett az eseménynek, ennek dacára
mégis többen gyûltünk össze a tûz mellett,
a színpad elõtt.
Az eseményen több szervezet is közremû-
ködött. Horváth István hangosította a ren-
dezvényt többedmagával, valamint õ kon-
ferálta fel a soron következõ színvonalas
fellépõket.

Elsõként a Sárbogárdi Fúvószenekar
kezdte mûsorát a csepergõ esõben, s még
az se zavarta õket, hogy az egyik szám felé-
nél kihunytak a reflektorok fényei, s így
kotta nélkül, fejbõl kellett végigjátszaniuk
a darabot.

Míg õk fújtak, félõ volt, hogy a nagy esõzés
közepette túlságosan vizes lesz a fa, így ha-
marabb gyújtották meg a tüzet. A kis láng-
ból hamarosan magasba csaptak a tûznyel-
vek, s a hideg éjszakában a zenétõl a lel-

künk, az izzó lángoktól testünk meleged-
hetett fel.
A fúvósok után az alábbhagyó esõben a
Huszics Vendel Kórus énekelt tüzes dalo-
kat, mint a Tûz, te gyönyörû, vagy a Meg-
rakják a tüzet. Majd táncház következett a
Sárréti Csókavirág Népi Együttes közre-
mûködésével, akik – miután megtanítot-
ták az érdeklõdõknek a tánclépéseket –
körbetáncolták a tüzet, mely akkor már
hevesen izzott.

Aki közben megszomjazott, megéhezett,
azt a színpad mellett meleg tea, forralt bor
és pogácsa várta. A táncház után az Életfa
Mantrakör adott elõ sámánénekeket. Da-
laikat a közönség néma csöndben figyelte.
Akit a sámánének nem ejtett rabul, azt el-
varázsolta a két tûzzsonglõr lány, akik a tûz
forróságát testközelbe hozták pörgõ, forgó
fáklyáikkal és tûzgolyóikkal.

Hargitai Gergely

A szõlõszemek útján
A kellemes, napos, meleg õszi idõ kedvezett az alapiaknak, hiszen
idén is megtartották a szüreti felvonulást. Szombaton délben gyüle-
keztek a lovasok és kocsisok a mûvelõdési ház mögött. Már majd-
nem delet ütött az óra, amikor egy közös fotót követõen útnak in-
dult a díszes felvonulás énekelve. A szép, népies viseletbe öltözött
fiúk, lányok, férfiak és asszonyok énekelve köszöntötték ismerõsei-
ket, szomszédjaikat.
Egy hosszú séta után „pihenésképpen” egy körbe összeállt a társa-
ság, majd a kisbíró dobolását követõen jött a tánc. Az ének végén
újra lóra és kocsira pattantak a felvonulók, és így haladt tovább a
menet Alapon, este pedig jót mulattak a bálban.

Mágocsi Adrienn

ÜZENET
Minden férfi hím,

De nem minden hím férfi.
A hímet ágyéka élteti,

A férfit szellem vezérli.
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TEOLÓGUSBÓL
KÖNYVTÁROS

KOVÁCSNÉ PÁZMÁNDI ÁGNES az idõsek világnapja alkalmából láto-
gatott október 1-jén, kedden Sárbogárdra, egy kedves meghívásnak
eleget téve. A budapesti Ráday Könyvtár könyvtárosa, aki egyébiránt
teológiát is végzett, sárbogárdi gyökerekkel büszkélkedhet. Részben
ezért kértem tõle lehetõséget egy beszélgetésre. Egy nyitott, mosoly-
gós asszonyt ismertem meg személyében.

– Mennyi ideig volt itt Sárbogárdon?
Kovácsné Pázmándi Ágnes: – 15 évig él-
tem itt, elsõs gimnazista korom után kerül-
tem el.
– Miért kellett továbbmennie innen?
– Nem önként mentem. Késõbb úgy gon-
doltam, hogy ugyanúgy áldozat volt az a ta-
nár, aki miatt elmentem a gimnáziumból,
mint amilyen áldozat akkor én voltam. A
magyartanáromnál nem éreztem semmi
sikerélményt, és szóltam a szüleimnek,
hogy vegyenek ki, elmegyek a Videotonba
dolgozni. A 70-es évek közepén, ha volt a
járáson belül gimnázium, nem mehettél
másikba. Az egyházi iskolába viszont nem
volt beleszólása senkinek. Így kerültem a
Debreceni Református Gimnáziumba.
– Az egész család költözött, vagy csak Ön?
– Csak én. Nem volt könnyû. De végül ezt
az Úristen a javamra fordította. Kinyílt a
világ, másképp alakult az életem, de így
volt jó.
– A társak, a barátok, esetleg családtagok,
akik itt maradtak, azért vissza-visszahódítják
a szívét?
– A nagyszüleim miatt jöttem el Debrecen-
bõl érettségi után Budapestre továbbta-
nulni, hogy hazajöhessek hétvégenként
hozzájuk. Nagyon erõs a kötõdésem hoz-
zájuk, mert 8 hónapos koromtól iskolásko-
romig õk neveltek. Nem volt gyes meg
ilyesmi, a szüleim dolgoztak, idõs nagyné-
nit ápoltak, a nagyszüleimre maradtam.
Úgyhogy valószínûleg nem véletlen, hogy
ezen a napon itt vagyok Sárbogárdon.
– Hol éltek a nagyszülõk?
– Alsótöbörzsökön. Ha bármi nehézség ér,
mindig abból a házból merítek erõt.
– Ezek szerint még megvan a ház; a család
tulajdonában, vagy inkább csak arrafelé vezet
az útja, amikor hazatér?
– Arrafelé vezet az út. Elõször rokoni kéz-
ben volt, de aztán õk eladták. Az a hangu-
lat, ami az ember gyermekkorában léte-
zett, nincs már.
– Most egy sárbogárdi barát, ismerõs meghí-
vásának tett eleget az idõsek világnapja alkal-
mából. Ki az a barát?
– Rácz Lajos fõigazgató fõorvos úr kere-
sett meg.
– Vele honnan a kapcsolat?
– Szomszédok voltunk, amikor az édesap-
ja, idõsebb Rácz Lajos volt a körzeti orvos,
és ott volt a Tompa Mihály utcai kúriában
a körzeti orvosi rendelõ, és ott is laktak. A

család barátságát a mai napig õrizzük. Az
édesanyja, a nõvére meg-meglátogatja
anyukámat, ha erre járnak. Lajossal volt a
legkevesebb kapcsolatom, mert õ pécsi
egyetemista volt már, amikor én még gye-
rek voltam, de így, felnõtten azért szok-
tunk találkozni.
– A teológia irányába ment az élete, most vi-
szont könyvtárosként a Ráday Könyvtárban
dolgozik. Ez azért mégis csak egy másfajta út,
bár a könyvek nincsenek messze a teológiától,
hittõl.
– A teológia ugródeszka volt nekem, mert
debreceni gimnazista koromban a nagy
könyvtárba jártunk olvasni, könyvet kiköl-
csönözni, és beleszerettem a könyvtárba,
ott akartam maradni könyvtárosként. Az
akkori igazgató mondta nekem, hogy mi-
vel ez egy különleges könyvtár, régi köny-
vek vannak benne, menjek el a teológiára,
utána végezzek könyvtár szakot, és akkor
biztos lesz ott helyem. De Debrecen
messze van Sárbogárdtól, Budapest kicsit
közelebb van, és a református egyház négy
kerülete közül a Dunamelléki Egyházke-
rület – ahova Sárbogárd is tartozik – szin-
tén rendelkezik egy gyönyörû könyvtárral,
a Ráday Könyvtárral, így kerültem a teoló-
giára Budapestre. Az elsõ év végén kitûnõ
lettem, életemben elõször és utoljára, és
amikor a dékánhoz fordult a könyvtár
igazgatója segítségért, mert nem volt se-
gédkönyvtárosa, engem ajánlott be. Így
kerültem a Ráday Könyvtárba, és megta-
láltam a helyemet.
– Meg sem fordult a fejében, hogy esetleg a
teológiát lelkészi hivatásra váltsa?
– Megfordult a fejemben, de én még abba a
korosztályba tartozom, amelyikben a nõk
mint lelkészek úgy tudtak kiteljesedni,
hogy lelkészfeleségek lettek, a párjukkal
együtt mentek gyülekezetbe, és segédlel-
készként szolgálhattak, nem voltak teljes
jogú, felszentelt lelkészek. Nekem világi
párom volt, és megtaláltam azt a szolgálati
helyet, ahol az egyházon belül tudok ma-
radni, hûséggel szolgálni, és könyvtáros-
ként is van alkalmam lelkigondozni, ha
erre igény van.
– Milyen alkalmak során tud valakinek se-
gítséget nyújtani pár jó szóval?
– Ha idõsebb olvasóink keresnek valami
könyvet. Nemrégiben egy nagyon kedves
idõs úr egy éneket keresett, aminek csak
pár sorára emlékezett. Szépen összerak-
tuk, hogy mikor lehetett, melyik énekes-

könyvben. Végül megtaláltuk az éneket,
kifénymásoltam neki, és könnyes szemmel
köszönte meg. Hozzánk fõleg kutatók,
egyetemisták járnak. Éppen most ünnep-
lünk mi is, mert a könyvtár 100 éve nyitott
meg nyilvános könyvtárként, Ráday Gede-
on pedig éppen ma 300 éves.
– Személyes beszélgetésünkben szóba került,
hogy Ágnes édesapja evangélikus volt, édes-
anyja pedig református. Melyik templomba
jártak?
– Sárszentmiklóson volt a templom, a Pos-
ta közben meg egy kis imaház, de apu a
templomba szeretett járni Pálffy Misi bá-
csihoz. A református templomba is eljött
velünk.
– Ki volt Önre nagy hatással?
– Szabó Éva néni. Õ tartotta a gyerekek-
nek a gyermek-istentiszteletet a templom-
ban, a karzaton. Késõbb a harangozóház-
ban, az általános iskola közelében volt egy
gyülekezeti terem. Tehát nem ismeretlen-
be mentem Debrecenbe.
– Ezeknek az élményeknek is volt valamiféle
hatása arra, hogy ezen az úton induljon el.
– Igen. Kamaszként az ember lázadozik;
nem ültem minden vasárnap a templom-
ban, de mindig tudtam, hova tartozom,
melyik értékrendet vallom. Ez soha nem
volt kérdés számomra.
– Nemrégiben megjelent Sárbogárdon két
egyháztörténeti jelentõségû kötet: Forgács
Endre halálának 100. évfordulójára A
TEMPLOM SORON, a miklósi református
imaterem fennállásának 100. évfordulójára
pedig a Mustármagnyi gyülekezet. Ezekben
sok segítséget nyújtott azoknak, akik szerkesz-
tették.
– Jákob Zoli barátom szokott megkeresni,
amikor kutatásra van szükség ahhoz, hogy
egy cikket, tanulmányt megírjanak, vagy
amikor megjelenik az újságban egy évfor-
duló. Minden segítséggel én is tanulok, új
dolgokat fedezek fel. Amikor Zoli megke-
resett a tervével, a sok-sok könyvünk kö-
zött találtam egy válogatott novellakötet,
ami 1911-ben jelent meg. Beajánlottam
Zolinak, hogy ezt nagyon tudnám javasol-
ni a kiadáshoz, és mivel könyvtári ismeret-
ségem is van Sárbogárdról, elintéztük Ko-
vácsné Komáromi Edit kolléganõmmel,
hogy könyvtárközi kölcsönzésben eljuttat-
juk Sárbogárdra ezt a kötetet.
– Hogyan alakult ki a sárbogárdi könyvtárral
a kapcsolat?
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– A sárbogárdi könyvtárral nagyon régi a
kapcsolat. Engem mindig féltettek, óvtak,
igazából nem jártam ki az otthoni környe-
zetbõl, de 6 évesen beiratkoztam a könyv-
tárba – ami a mûvelõdési ház egy kicsi szo-
bája volt –, mert nagyon szép volt a könyv-
táros néni (Viola), és nagyon tetszett ne-
kem.
– Õ most is nagyon szép asszony.
– 1990-ben, amikor a lányom megszüle-
tett, egy lelkésznõ még másodrendû állam-
polgár volt és nem kapott gyest. Méltá-
nyossági gyest kellett igényelnem, és 1993-
ban, már két gyermek édesanyjaként, kap-
tam egy lehetõséget Imre László igazgató
úrtól, hogy itt dolgozhassak 4 órában a
könyvtárban, úgyhogy hazajöttünk a gye-
rekekkel. Itt nagyon jó barátokra leltem,
és egy kicsit beledolgoztam magam a köz-
mûvelõdési könyvtárosságba. A Ráday
Könyvtár aránylag zárt körû, hiszen tudo-
mányos gyûjtemény kutatókkal, egyete-
mistákkal. Itt szélesebb olvasóréteggel ta-
lálkozhattam, amiért nagyon hálás vagyok
a mai napig.
– Hány évet töltött ebben a munkakörben?
– Másfél évet. Amikor lejárt a gyes, vissza
kellett mennem Budapestre. De ha jövök,
akkor mindig szívesen látogatom meg a
sárbogárdi könyvtárat. Fõleg Kovácsné
Komáromi Edittel tartjuk a barátságot, hi-
szen kortársak vagyunk, és ha van könyvtá-
ri kérés, akkor szívesen közremûködök.
– Nem csábult el, hogy esetleg a Ráday Könyv-
tárat felváltsa a sárbogárdi könyvtárra?
– Laci bácsi csábítgatott, amikor készült
nyugdíjba menni, de akkor még nem vol-
tak ilyen szándékaim.
– Gondolom, rengeteget olvas a hivatásánál
fogva. Most van-e éppen valamilyen témakör,
ami kifejezetten izgatja, ami köré válogatja az
olvasmányait?
– Feldolgozó-könyvtárosként dolgozom,
így amik sorra kerülnek, azokba szoktam
beleolvasgatni. Most olyan könyveket vet-
tem a kezembe, amik az idõsek lelkigon-
dozásával, pszichológiájával foglalkoznak,
de a kedvencem a szépirodalom, azon be-
lül is a költészet. Az új versesköteteket
mindig megnézem.
– Van-e kedvenc költõje?
– Weöres Sándornak, aki szintén 100 éve
született, nagyon szép versei vannak. De
Ady a kedvenc költõm. Arany Jánost szin-
tén tudom ajánlani, és Szabó Magdát is,
mint írót.
– Mivel készült erre a napra a sárbogárdi idõ-
sek számára?
– Az idõ és a szeretet címet adtam az elõ-
adásomnak. Mivel az idõ nagyon gyorsan
szalad, észre se vesszük, úgy múlik el. A
szeretet pedig állandó, ahogy Pál apostol
írja: a szeretet soha el nem múlik. E köré
fontam a gondolataimat, amivel szeretnék
a közönségemnek egy kicsi erõt, megúju-
lást, optimizmust nyújtani.
– Édesanyja is itt ül majd a sorokban?
– Igen.

Hargitai–Kiss Virág

Könyvtárak az emberi kapcsolatokért
Országos

Könyvtári Napok
2013. október 7–13.

Október 7-e és 13-a között kerül megrendezésre az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat,
amelyhez a Madarász József Városi Könyvtár idén is csatlakozott.
Könyvtárunk 2013-ban is rendezvények sokaságával igyekszik megszólítani kedves Olvasóit és leendõ
kedves Olvasóit. Az õszi országos könyvtári napok helyi – ingyenes – programjai igyekeznek a lakos-
ság minden korosztályának, érdeklõdési körének megfelelõ, nívós elfoglaltságot biztosítani.
Célunk az olvasáson, a könyveken kívül az, hogy felhívjuk a figyelmet arra, milyen alapvetõ szerepe van
a könyvtáraknak az emberek életében, az emberi kapcsolatokban. 2013-ban ugyanis az emberi kap-
csolatokat állítjuk a könyvtári napok középpontjába. Életkortól és lakóhelytõl függetlenül minden em-
ber számára nélkülözhetetlen, hogy értékes kapcsolata legyen embertársaival, amely mind a társas
kapcsolatok, mind pedig a lelki egyensúly megõrzésének szempontjából rendkívül fontos. A hét ese-
ményeit a család, a baráti kapcsolatok, az egymásra figyelés, egymás segítése, a befogadás és az elfo-
gadás szempontjait szem elõtt tartva igyekszünk körbejárni.
Folytatódnak az elmúlt években elkezdett, s azóta igen kedveltté vált baba- és kölyökprogramok is.
Bízunk abban, hogy ezen az õszön is sokaknak sikerül felfedezni, hogy milyen változatos lehetõségeket
kínálnak a könyvtárak nemcsak az olvasásra, de a szabad idõ tartalmas eltöltésére is.
Minden érdeklõdõnek tartalmas napokat, hangulatos idõtöltést kívánunk!
Programjaink:
Október 7. (hétfõ) 17 órakor: Nõi sorsok regényben és filmben. Vendégünk Pataki Éva író, forga-
tókönyvíró.
Október 9. (szerda) 17 órakor: „A tûz és jég országa” – Novák Kovács Zsolt vetítéssel egybekö-
tött izlandi úti beszámolója.
„GYÖNGYörûségeim” címmel kiállítás látható Szloboda Angéla munkáiból, amely megtekinthe-
tõ október 7-e és 31-e között a könyvtár nyitvatartási idejében.
A fenti programokon kívül október 1-je és 13-a között különféle kedvezményekkel állunk olvasóink ren-
delkezésére:
– ez idõ alatt beiratkozott 16 éven felüli olvasóink 365 napra az éves tagdíj befizetése nélkül vehetik
igénybe a könyvtár szolgáltatásait (a DVD-klubba történõ beiratkozásért ez idõ alatt is fizetni kell);
– a megbocsátás napjai: késedelmes olvasóink mentesülnek a pótdíj kifizetése alól;
– kedvezményes könyvárusítás selejtezett könyvekbõl.

Találkoz(z)unk a könyvtárban!

Október 7-én (hétfõn) 17 órától

Nõi sorsok regényben és filmben

Vendégünk: Pataki Éva író, forgatókönyvíró.
A találkozó után lehetõség nyílik az írónõ könyveinek

kedvezményes megvásárlására és dedikálásra.

Október 9-én (szerdán) 17 órától

„A tûz és jég országa”
Novák Kovács Zsolt vetítéssel egybekötött izlandi úti beszámolója.

GYÖNGYörûségeim
Kiállítás Szloboda Angéla munkáiból.

Megtekinthetõ: október 7–31-ig a könyvtár nyitvatartási idejében.
A könyvtár rendezvényeire a belépés ingyenes.
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Kazánház gyulladt ki
Sárbogárdon

Melléképületben csaptak fel a lángok
szeptember 2-án, vasárnap Sárbogárdon.
Az Árpád utcai családi ház lakója, késõ
délután hazaérve, a kazánházból szivárgó
füstre figyelt fel, és értesítette a katasztró-
favédelmet.

A melléképület körülbelül tizenkét négyzetméte-
res helyiségében a vegyes tüzelésû kazán, egy
szekrény és a benne tárolt ruhák égtek. A lángokat
a sárbogárdi hivatásos tûzoltók rövid idõn belül
megfékezték. Sérülés nem történt.

A fûtési idõszakra készülve a katasztrófavédelem
felhívja a figyelmet a tüzelõ- és fûtõberendezések,
valamint a kémények karbantartásának fontossá-
gára és a szén-monoxid-mérgezés veszélyeire.
A nyílt lánggal üzemelõ fûtõ-, melegítõ- vagy fõzõ-
készüléket minden esetben kellõ óvatossággal,
körültekintéssel alkalmazzuk. Csak engedélyezett
típusú, kifogástalan mûszaki állapotú tüzelõ- és
fûtõberendezéssel szabad melegíteni. A gázzal
üzemelõ tûzhelyet nem szabad fûtés céljára hasz-
nálni (nem biztonságos, és mérgezõ gázok kelet-
kezhetnek). A tüzelõ-, fûtõberendezéshez csak a
gyártó által ajánlott tüzelõanyagot szabad hasz-
nálni.
Szilárd tüzelõanyaggal (fa, szén, szalma stb.) üze-
melõ berendezés közelébe éghetõ anyagot nem
szabad elhelyezni. A tüzelõberendezés ajtóit állan-
dóan tartsuk csukva. A berendezést csak akkor
tisztítsuk, amikor az már lehûlt. Berendezési tár-
gyak, bútorok a fûtõtestek és a hozzá kapcsolódó
füstelvezetõ csövek közelében nem helyezhetõk
el. A füstcsõ hézagmentesen illeszkedjen, mert a
visszaáramló füst mérgezést, a szétesõ csõ tüzet
okozhat. A füstcsövet 1,5 méterenként – de leg-
alább egy helyen – fémbilinccsel az épületszerke-
zethez kell rögzíteni és a kéménybe hézagmente-
sen csatlakoztatni. A széntüzelésû berendezést
használók figyeljenek arra, hogy a szenet nedves
állapotban ne tárolják be, mert öngyulladás tör-
ténhet.

Ügyeljünk arra is, hogy a vízkör elmenõ és vissza-
térõ szelepe a fûtés alkalmával nyitva legyen.
Áramszünet esetén a keringetõ szivattyú nem
mûködik! Ilyen esetben a tüzelést ne folytassuk,
tartsunk készenlétben nem éghetõ anyagú edényt
és lapátot (pl. fémvödör, kis szeneslapát), ame-
lyekkel ki tudjuk szedni a parazsat a kazánból és
biztonságosan kivihetjük olyan helyre, ahol azu-
tán eloltható.
Ha elmegyünk otthonról, ne rakjuk meg a kazánt,
mert ha áramszünet lesz, a keringetés megszûnté-
vel a víz felforr a kazánban, és az felhasadhat, fel-
robbanhat!
Fatüzelésû kandalló elõtt ne szárítsunk mosott ru-
hát!
A szilárd tüzelõanyaggal üzemelõ kazánok, kan-
dallók, kályhák nyílt égésterûek, tehát a mûködés-
hez szükséges oxigént a környezetükbõl nyerik!
Ha a tüzelõberendezés a lakásban van, ügyeljünk
arra, hogy mindig legyen a tökéletes égéshez ele-
gendõ levegõ, figyeljünk a megfelelõ szellõztetés-
re!
Lehetõleg csak kihûlt hamut és salakot öntsünk
konténerbe. Forró hamut nem szabad üríteni épü-
letben, vagy annak közvetlen közelében, mû-
anyag hulladékgyûjtõbe, illetve ahol az tüzet okoz-
hat, például a száraz aljnövényzetet meggyújthat-
ja.

Szabó-Bisztricz Anett tû. hadnagy,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

KATASZTRÓFAVÉDELEM HÍREI

Eltiltás alatt vezetett

A Sárbogárdi Rendõrkapitányság járõrei
2013. szeptember 26-án a délutáni órák-
ban a 61. számú fõúton, Cece külterületén
igazoltatás alá vontak egy személygépko-
csijával közlekedõ sárszentlõrinci férfit.
Az igazoltatás során megállapítást nyert,
hogy a személy jármûvezetéstõl eltiltás ha-
tálya alatt vezetett, ezért õt elõállították a
Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, majd 72
órás szabálysértési õrizetbe vették, sza-
bálysértési eljárást kezdeményeztek vele
szemben.

Füles
A TESCO áruházból lopásról érkezett te-
lefonon bejelentés 2013. szeptember 28-
án a Sárbogárdi Rendõrkapitányság ügye-
letére. Egy fiatalkorú abai fiúra hívta fel
egy vevõ a biztonsági szolgálat figyelmét,
aki egy üres fülhallgatós dobozt dobott el
az áruházban. A biztonsági szolgálat mun-
katársa figyelemmel kísérte a fiú mozgá-
sát, aki a próbafülkében a nyakába helyez-
te az eltulajdonított fülhallgatót, és azzal a
vevõszolgálatnál próbált meg távozni az
áruházból, ahol tetten érték õt és visszatar-
tották a járõrök kiérkezéséig. Az elkövetõ
a rendõrkapitányságon meghallgatása so-
rán a szabálysértés elkövetését beismerte,
ellene szabálysértési eljárás indult.

5 év börtön elsõ fokon
a halált okozó gázolónak

A Sárbogárd belterületén 2013. augusztus
22-én történt halálos kimenetelû közleke-
dési baleset kapcsán, melyben egy sárbo-
gárdi nõ életét vesztette, a Székesfehérvári
Járásbíróság 2013. szeptember 27-én meg-
hozta elsõfokú ítéletét. A helyi férfit, aki it-
tasan, kábítószer hatása alatt, bódultan
okozta a balesetet, a bírói tanács elsõ fo-
kon – nem jogerõsen – 5 év letöltendõ bör-
tönbüntetésre, 7 év jármûvezetéstõl eltil-
tásra és szintén 7 év közügyektõl eltiltásra
ítélte. A kábítószer birtoklása miatt ható-
ságunk büntetõeljárás keretében nyomoz
tovább.

Sárbogárdi Rendõrkapitányság

Besurranót fogtak

A tulajdonos által eldugott pótkulccsal ment
be a tolvaj háromszor is a házba.
Cecén, a Széchenyi utcában lakó egyik csa-
lád meglepetten tapasztalta, hogy 2013.
szeptember 21-én és szeptember 23-án is
készpénz tûnt el házukból akkor, amikor
nem voltak otthon. Mivel behatolásnak
semmi nyoma nem volt, ezért szeptember
24-én délelõtt a család egyik tagja elbújt a
ház udvarán álló külsõ mellékhelyiségben,
hogy kiderítse, hogyan kél lába a pénzük-
nek. Nem sokáig kellett várni, mert rövid
idõ elteltével egy ismerõs férfi – aki koráb-
ban alkalmi munkásként segédkezett a
családnál – jelent meg az udvaron. Határo-

zott léptekkel ment a rejtekhelyhez, ahová
a háztulajdonos a pótkulcsot eldugta. Elõ-
vette a kulcsot, és azzal nyitotta ki a ház aj-
taját.
A család rejtõzködõ tagja ekkor rázárta az
ajtót az odabent pénz után kutató férfire,
majd hívta a Sárbogárdi Rendõrkapitány-
ságot.
A kiérkezõ járõrök a helyszínen elfogták
K. István 22 éves helyi lakost, akit azt köve-
tõen elõállítottak a Sárbogárdi Rendõrka-
pitányságra.
A férfit a nyomozók gyanúsítottként hall-
gatták ki lopás vétség elkövetésének meg-
alapozott gyanúja miatt, majd szabadon
bocsátották. A fiatal férfi kihallgatása so-
rán beismerõ vallomást tett, és elmondta,
hogy amikor korábban ott dolgozott, ak-
kor leste ki, hogy a tulajdonos hová rejti el
a kulcsot, és azt felhasználva jutott be a
házba mindhárom alkalommal.

Diótörõk

A Sárbogárdi Rendõrkapitányságra 2013.
szeptember 27-én délután érkezett beje-
lentés, mely szerint Káloz külterületén egy
kertbõl lopják a diót. A helyszínre küldött
járõrök elfogták és a Sárbogárdi Rendõr-
kapitányságra elõállították P. Csaba 20
éves és T. Anikó 22 éves helyi lakosokat. A
diótolvajokat a nyomozók meghallgatták,
és ellenük szabálysértési eljárást indítot-
tak, mely során P. Csabát szabálysértési
õrizetbe vették.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

KÉK HÍREK

Fotó: Sárbogárdi Hivatásos
Tûzoltó-parancsnokság
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A magyar népmese napja a Zengõ Óvodában
A magyar népmese napja alkalmából újra
megtelt a Zengõ Óvoda aulája az óvoda
gyermekeivel és dolgozóival. Benedek
Elek mesemondó születésének tiszteleté-
re mesedélelõttöt tartottunk.
A Szivárvány csoportosokkal stílusosan
Benedek Elek Kolontos Palkó címû mesé-
jét játszottuk el, nagy-nagy átéléssel. A me-
sejáték résztvevõi szerepüknek megfelelõ
jelmezbe öltözve tették színessé, élveze-
tessé az elõadást. Mi, óvó nénik is újra „be-

lebújtunk” egy-egy mesefigura „bõrébe”.
A közös dramatizálás élményszerûbbé va-
rázsolta a gyermekek számára a mesét.
A vidám elõadás mosolyt csalt a többi gyer-
mek arcára, és megnevettetett kicsit, na-
gyot egyaránt. Óriási tapssal jutalmazták a
Szivárvány csoportosok produkcióját.
A magyar népmesékkel könyvtári foglal-
kozások alkalmával is ismerkedtünk. Kö-
szönjük Kovácsné Komáromi Edit könyv-

táros néninek ezeket a foglalkozásokat,
valamint hogy megtekintette mûsorunkat.
A Szivárvány csoportos szülõknek köszön-
jük, hogy a jelmezekkel és a gyönyörû de-
koráció kellékeivel ismét segítettek abban,
hogy örömtelivé varázsoljuk gyermekeik
óvodai életét.
Az élõ magyar népmese szeretetére ösztö-
nözzük, neveljük gyermekeinket ezzel a
hagyományõrzõ nappal. Csuda jó érzés
volt ismét örömöt szerezni!

Mészáros Márta, Szabó Zoltánné –
Szivárvány csoport

Szüreti bál a cecei oviban
A múlt héten pénteken Cecén az óvodában különleges szüreti mulatságot szerveztek. A
nagy tömeget már a kapun kívülrõl is lehetett látni. Nagyon eredeti és kreatív dekoráció
tette õszi, szüretelõs hangulatúvá az egész udvart.

Szépen kiöltözött kicsi lányok és fiúk álltak libasorba, míg köszöntötte az óvoda vezetõje,
Mészáros Istvánné az összegyûlt szülõket, nagyszülõket, vendégeket. Majd megkezdõdött a
mulatság. Elsõként a kicsik néptánccal, énekekkel lepték meg a közönséget, a háttérzenét a
Búzavirág Népdalkör szolgáltatta nagy szeretettel. Késõbb önálló mûsort is adtak, akárcsak
a Vajtai Õszirózsák, akiket nagy tapssal köszöntöttek az érdeklõdõk.
Izegtek-mozogtak a kicsike a lábak, nem bírták a mozdulatlanságot, így hát nagy mulatozás
vette kezdetét, amihez bátran csatlakozhatott minden táncos lábú. A talpalávalót a Búzavi-
rág Népdalkör szolgáltatta citerásokkal, énekekkel. Anyukák, apukák és nagyszülõk büsz-
kén táncoltak a szüret ünnepén. A lelkes óvó nénik a szülõket és a vendégeket paprikás–
hagymás zsíros kenyérrel és forró teával kínálták.
Mikor eljöttem, még nagyon ropták a mulatozók. Remélem, az egész napot végigünnepel-
ték.

Mágocsi Adrienn

Barbárhurrikán
Barbárok „söpör-
tek” végig a város-
központban hurri-
kánként, mocskos
munkát hagyva ma-
guk után. Az Ady
Endre úti lakótelep
második sorának
déli oldalát, a mögötte húzódó garázs-
sor falát és a trafóházat dekorálták ki
festékszóróikkal. Horogkereszt és
egyes csoportokat sértõ feliratok, fir-
kálmányok maradtak utánuk.
A szabad véleménynyilvánítás ezen
módja eléggé primitív lelkivilágról árul-
kodik. Sokak számára teljesen érthetet-
len, hogy ez mire jó. Ráadásul mások
vagyona elleni rongálás miatt rendõri
kézre is kerülhetnek az elkövetõk. Re-
méljük, így lesz!
A Hõsök terén a mûvelõdési ház és a
városháza feliratát is megrongálták
egyesek. Az egyik betûn cipõ, illetve rú-
gás nyoma látható, más betûket pedig
kézzel, vagy más módon csonkítottak
meg.
Nemrég újították fel a tulajdonosok a
szóban forgó épületeket, próbálva ez-
zel szebbé tenni a közös környezetün-
ket. Ezért is mérhetetlenül dühítõ a
vandálok cselekedete. Volt, akiben
megfogalmazódott – ha keménynek és
brutálisnak tûnik is –, hogy az ilyen vad-
állatok ellen jó lenne bevezetni a kö-
zépkori kézlevágásos módszert, hátha
abból tanulnának.

Hargitai–Kiss Virág
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Mészöly-mesevetélkedõ
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer – Sárbogárd szívében – egy
Mészöly Géza nevû Általános Iskola. Ez az iskola 2013. szeptember
30-án mesevetélkedõt hirdetett 2–4. osztályosokból verbuválódott
csapatok részére, hogy kitudódjon, ki igazodik el legügyesebben a
mesék világában.
Ehhez a csapatoknak 5 próbát, azaz feladatot kellett kiállniuk. Elõ-
ször egy keresztrejtvény kitöltésén törhették a fejüket, mely egy híres
magyar népmesegyûjtõ nevét rejtette, aztán mesetotó várta a kis ne-
bulókat. A 3. feladatban Marék Veronika meséjén keresztül bebizo-
nyosodott, hogy barátok nélkül bizony még a mesében sem érdemes
élni. A 4. próbatétel a 21. századi hercegek és hercegnõk, vagyis nap-
jaink meséinek birodalmába vezette el a vetélkedni vágyókat, humoros mesepuzzle összeillesztésén keresztül. Végül azt is megtudhat-
tuk, milyen szavak bújnak el a csapatok által választott mesecímek nevében.
A próbákat minden csapat becsületesen kiállta, a gyõztes csapat „A három csibe” nevû trió lett.
Így volt, szép volt, igaz volt. Itt a vége, fuss el véle!

A mesefeladatokat levezényelte és írásba foglalta: Reichardtné Szalai Ágnes

Szüretelni
voltunk

Október 26-án az 1. a és 4. a osztály szü-
retelni ment Tolnanémedibe.
A gyerekek nagy izgalommal várták az
eseményt.
A tanítási órák után busszal érkeztünk a
helyszínre. Lippai Zsombor és Luca szü-
lei rétessel és pogácsával fogadtak ben-
nünket. Kicsit szaladgáltunk, hogy kipi-
henjük a tanítási órák fáradalmát, aztán
hozzákezdtünk a munkához. Beálltak a
tanulók a sorba vödrökkel és ollóval.
Égett a kezük alatt a munka. Pillanatok
alatt leszedték a termést. A felnõttek ez-

alatt már préselték a leszedett szõlõt, így a jól végzett munka után a mustot is megkóstolhat-
ták. Akinek nagyon ízlett, vihetett is haza az üvegében. Ráadásképpen még fagyival is meg-
vendégeltek bennünket.
Jólesõ fáradtsággal és élményekkel gazdagon érkeztünk haza.

Az 1. a és 4. a osztály tanulói

Iskolagyümölcs a mészölyös gyerekeknek
A Vidékfejlesztési Minisztérium a 2013/2014-es tanévben is folytatja az uniós társfinanszíro-
zású országos Iskolagyümölcs programot az általános iskola 1–6. évfolyamán. A projekt cél-
ja, hogy megkedveltesse a gyümölcsök fogyasztását, hosszú távon emelje a korosztály gyü-
mölcsfogyasztását, így hozzájáruljon az egészséges táplálkozási szokások kialakulásához,
valamint a túlsúlyosság és az elhízás elleni küzdelemhez.
A tanév végéig iskolánk tanulói átlagosan kétnaponta kapnak kétféle gyümölcsöt hazai
termelõtõl.
Az egészséges, friss gyümölcsöt az iskolában szívesen fogadják a gyerekek.

MGÁI

FELHÍVÁS

„A szomszéd kertje mindig zöldebb”
A „Környezettudatos Sárbogárd” címû projekt keretében a Petõfi Sándor Gimnázium Öregdiákjai-
nak Egyesülete felhívást intéz a város lakóihoz. A település legtakarosabb, legszebb õszi kertjét ke-
ressük. A nevezéseket október 18-áig az alábbi e-mail címre várjuk:

igh@psg.hu

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

MUTASSA MEG A KERTJÉT!
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Cecei sulibörze
A magyar népmese ünnepe

Benedek Elek születésnapján ünnepeljük a magyar népmese nap-
ját. A magyar népmesékét, melyek sok száz változatban élnek,
szájról szájra terjednek, s tanító mondanivalójukkal példákat ad-
hatnak a nemzedékeknek, kicsiknek és nagyoknak. Hiszen a me-
séket fiatalok és idõsebbek is nagyon szeretik.

Cecén minden évben igyekeznek megemlékezni errõl a napról.
Ebben az évben az alsó és felsõ tagozatosok átmenetét segítõ
programmal próbáltak a mesék szeretetére nevelni. A felsõ tago-
zat diákjai közül néhányan ellátogattak az alsó tagozatosokhoz,
akiknek magyar népmeséket olvastak, melyekrõl a kisebbek me-
seillusztrációkat készítettek. A pedagógusokkal együtt beszélget-
tek a népmesék jellemzõirõl, mesei fordulatokról, mesebeli szá-
mokról stb., kicsit mesebeli iskolává változtatva az intézményt.

Október 6-ai megemlékezés

Október 4-én, pénteken, 11 órától rendezik meg az iskolában az
aradi vértanúk emlékezetére rendezett ünnepi mûsort. Idén az
intézmény 5. évfolyamos diákjai készülnek a nemzeti gyásznap
hõseinek emlékezetére, Ráczné Pincési Julianna és Ferenczi Ro-
land pedagógusok segítségével.

Mindenki közlekedett!

Mindenki közlekedik címmel témahetet szerveztünk iskolánk-
ban, mely a TÁMOP 3.1.4.-08-02-2008-0019 azonosító számú pá-
lyázat fenntartásában került megrendezésre. A témahét egyik
nagy sikerû eseménye volt a hetedik évfolyam diákjainak szerve-
zett budapesti kirándulás, mely a Kõrengetegi iskola c. jó gyakor-
lat hagyományaihoz kapcsolódott. A diákok kizárólag tömegköz-
lekedési eszközöket vettek igénybe az utazáshoz, ismerkedve ez-
zel egy fõvárosi diák mindennapjaival. Autóbusz, vonat, metró,
villamos szállította a kirándulókat a Közlekedési Múzeumba,
ahol a fõváros jelenlegi zajos és zsúfolt forgalmával szemben bele-
cseppentek a múlt csendes szemléletébe. Majd ismét a városi for-

gatagba kerülve a Kristálycentrumban ismerkedtek az ásványok
és kõzetek világával, csodálták a kristályok szépséges formáit,
színeit. Néhányan elõre készültek a kristályok gyógyító hatásából
és tudatosan választottak maguknak a marokkövek, karláncok és
medálok közül.
A kirándulást az osztályfõnökök: Kiss Tiborné és Nagy Ferencné
szervezték.

„Kõrengetegi” kirándulás
Iskolánk 8. a és b osztálya a TÁMOP 3.1.4.-08-02-2008-0019 azo-
nosító számú pályázat keretében rendezett 1 hetet meghaladó
projektje kapcsán Budapestre utazott. Mivel a projekt témája a
közlekedés volt, ezért a diákok minden a fõvárosban jellemzõ

közlekedési eszközt igénybe vettek vagy láthattak. Az utazás vo-
nattal történt, majd a Liszt Ferenc-reptérre metróval illetve
busszal mentünk ki. A reptéren a teraszról kinézve megcsodálták
a le- és felszálló gépóriásokat. A következõ program a Közlekedé-
si Múzeum volt, ahol sok régi vasúti, légi és szárazföldi jármûben
gyönyörködhettek. A Városligeten átsétálva a Hõsök terén meg-
nézték a haza hírességeinek szobrait, majd a Földalatti vasúttal és
metróval indultak vissza a pályaudvarra. A nagyváros egy kõren-
geteg a falun élõ diákoknak, akik nem mindennap használnak
mozgólépcsõt, metrót, villamost. Ennek érzékelésére is jó alka-
lom volt a kirándulás!
Szervezõ és kísérõ: Balázsné Aranyos Judit

Cecei Általános Iskola

Tehetséggondozás
a Petõfi Sándor Gimnáziumban

A NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM számos területen támogatja a tehetséges fiata-
lokat. Iskolánk „Az idegen nyelvi kompetencia fejlesztését segítõ idegen nyelvi nyári tá-
borok támogatása” címû pályázati kiíráson 1.187.000 Ft-ot nyert. Az idegen nyelvek iránt
érdeklõdõ lelkes diákok számára több programot is szerveztünk a nyári szünet végén: há-
rom angol és egy olasz nyelvi tábort, valamint francia és orosz tehetséggondozó foglalko-
zásokat. Összesen 43 diák vett részt a különféle programokon, melyek keretében eredeti
verzióban néztek meg és dolgoztak fel idegen nyelvû filmeket és dalokat, változatos for-
mában gyakorolhatták a hallás utáni szövegértést, és alaposabban megismerték a célnyel-
vû országok kultúráját és történelmét, valamint nyelvtani ismereteiket is bõvíthették.

PSG
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Csak nyolc perc
Törékeny, fiatal kismama jött egy napon a klinikára, szülészeti
osztályomra. Elsõ gyermekét várta. Testi felépítése nem valami
jó, pedig egészséges családból származott.
A vizsgálat során kiderült, hogy a magzat farfekvéses. Az ilyen
szülés igen nehéz, s általában ritka eset (száz közül talán négy).
Szülés közben megdöbbenve vettem észre, hogy a szerencsétlen
kis újszülött egyik lába végzetesen abnormális. A felsõcomb – csí-
põtõl a térdig – teljesen hiányzott. Ez a láb legfeljebb az egészsé-
gesnek a térdvonaláig fog érni. Ilyen sorsot vegyen magára egy le-
ányka, ilyen borzasztó megnyomorodást, amit sem azelõtt, sem
azóta nem láttam!
Életem legsúlyosabb küzdelme indult el bennem. Tudtam, milyen
megterhelõ következményekkel járhat ez az anya ingatag ideg-
rendszerére. Biztos voltam benne, hogy miközben a nyomorék le-
ánykát egyik híres orvostól a másikhoz cipelik, míg a leghalvá-
nyabb remény lesz a helyrehozatalra, rá fog menni az egész család
élete. De ami legjobban rám terhelõdött: láttam lelki szemeim
elõtt a kislányt magányosan, szomorkodva üldögélni, míg társnõi
vidáman játszanak, kacagnak, ugrálnak körülötte. Hirtelen vilá-
gos lett elõttem: egyetlen lehetõség van mindezt a fájdalmat – ki-
véve az elvesztés elsõ fájdalmát – megakadályozni, de efelõl ne-
kem kell döntenem. Ha kezemet kényszerítem, hogy adott pilla-
natban késlekedjék, ha néhány rövid és fontos pillanat alatt las-
súbb leszek... Hiszen a szülésnek ez a fajtája egyébként súlyos, és
senki nem fog észrevenni semmit. Az anya legyõzi majd elsõ nagy
fájdalmát, hogy gyermekét elvesztette, aki úgyis szerencsétlen,
nyomorék lett volna. „Ne engedd, hogy ezzel a kis poronttyal
olyan súlyos teher szakadjon az egész családra – szólalt meg egy
hang bennem. – Ez a gyermek még egyet sem lélegzett, rajtad mú-
lik, hogy ne is tegye. Úgysem tudod kellõ idõben világra segíteni…
ne siess!”
Intettem a nõvérnek, hogy hozza a melegített, steril lepedõt, ami
farfekvéses szülésnél mindig készenlétben van. Ebbe csavarjuk

bele gyorsan az újszülöttet, nehogy az õt ért hideg levegõ hatására
a mellkas hirtelen kitáguljon, mert ilyenkor a csecsemõ folyadé-
kot vagy nyákot nyelhet, ami a halálát okozhatja.
Nekem arra kellett most a lepedõ, hogy elrejtse, amit csak az én
szemem látott. Döntöttem. Rápillantottam az órára. Az igen ér-
tékes és sorsdöntõ 7-8 percbõl három elmúlt. A szobába minden
szem rám irányult. A nõvérek nem egy alkalommal látták, hogy si-
keresen vezettem le egy farfekvéses szülést, de tanúi voltak annak
is, hogy egy esetben nem sikerült. Nos, most fogják a másik esetet
látni.
Praxisomban elõször történt, hogy tudatosan túltettem magam
azon az alapelven, amit eddig az egyedüli helyes elvnek láttam.
Meg voltam gyõzõdve, hogy most másként kell cselekednem. Ke-
zemet a lepedõ fölé csúsztattam, hogy kitapintsam az érverést.
Ebbõl következtetni lehet a gyermek állapotára. S ekkor a kicsi
egészséges, rózsaszín lábacskája kibújt a lepedõ alól, s nekifeszült
a kezemnek, melyben az õ és édesanyja biztonsága nyugodott. Az
élet valós megnyilvánulása rándult át egy hirtelen, heves mozdu-
latban a kis testen.
Ez több volt annál, amit elbírtam. Világra segítettem a gyermeket
alaktalan, nyomorék lábacskájával. Elõször a családdal közöltem
a helyzetet, másnap – miközben hangom majdnem csõdöt mon-
dott – az édesanyával. Valamennyi rossz sejtésem bekövetkezett:
az anya hónapokig feküdt a kórházban. Szinte hálni járt belé a lé-
lek. Kerülõutakon hallottam késõbb itt-ott a családról. Egyik
helyrõl a másikra költöztek. Végül teljesen szem elõl vesztettem
õket.
A következõ évek alatt keserû szemrehányásokat tettem magam-
nak, hogy nem volt erõm ellenállni a kísértésnek.
Kórházunk hosszú ideje minden évben kis ünnepélyt szervez az
intézet személyzetének, az orvosoknak, a nõvéreknek. Tavaly kü-
lönösen megható volt a mûsor. Miközben egy régi, szép ének
hangjai szólaltak meg az orgonán, a színpadot kék fényszóró vilá-
gította meg egyre ragyogóbban. Felhúzták a függönyt, s három el-
ragadó, hófehérbe öltözött leányt pillantottunk meg zeneszerszá-
maikkal. Az egyik hárfán, a másik csellón, a harmadik hegedûn
játszott az orgona kísérete mellett. Biztos vagyok benne, hogy
nem én voltam az egyetlen a teremben, akinek a szíve átforróso-
dott. A rövid ünnepély végén meg akartam várni a fõnõvért, hogy
gratuláljak neki a rendezvény sikeréhez. Ahogy ott magányosan
álldogáltam, egy ismeretlen aszszony jött felém a széksorok
között. Meszszirõl nyújtotta a kezét.
„Ugye, látta? – szólt megindultan. – Lehetetlen, hogy nem ismert
rá, hiszen a maga gyermeke. Leányom volt, aki hárfázott, és lát-
tam, fõorvos úr mennyire figyelte játék közben. Hát engem sem
ismer meg? Nem emlékszik már a kis csöppségre, aki tizenkét év-
vel ezelõtt csupán egy egészséges lábbal jött a világra? Ó, mindent
elkövettünk a gyermek érdekében. Végül mûlábat kapott, de
szinte észre sem lehet venni, ugye? Remekül jár vele, még úszni is
tud. De ami a legfontosabb: azok alatt az évek alatt, míg mûlábra
várt, megtanulta használni a kezét – csodálatosan. Zenei képessé-
gének nagy jövõt jósolnak. Még csak tizenkét éves, de már felvet-
ték fõiskolára. S most már õ maga is nagyon, nagyon boldog. Néz-
ze, itt jön! – Ez az elsõ orvosod, édesem, a mi orvosunk” – mondta
az anya, és hangja megremegett. Láttam rajta, hogy õ is – mint én
– átrepül gondolatban a szenvedéssel teljes éveken, vissza addig a
napig, amikor közöltem vele a lesújtó hírt. Ösztönösen megölel-
tem a gyermeket. Kedves, fiatal válla fölött mintha láttam volna a
szülõszoba órájának lomhán kúszó mutatóját – tizenkét évvel ez-
elõtt. Egy lépést tettem hátra, és a leányra néztem. „Kedvesem –
mondtam –, sem maga, sem senki a világon nem tudja meg soha,
mit jelentett ez a mai este nekem. De kérem, üljön vissza még egy
pillanatra a hárfa mellé, és játsszék egy éneket – most egyedül
csak nekem.”

„Te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében.
Csontjaim nem voltak elrejtve elõled. Alaktalan
testemet már látták szemeid, könyvedben meg volt
írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még
egy sem volt meg belõlük.” (Zsoltár 139, 13–16.)

Mák Pál: Levél egy gyermekáldást vállaló édesanyának (részlet)
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Új könyvek Sárbogárdról és
Sárszentmiklósról

Forgács Endre: A TEMPLOM SORON
Halálának 100. évfordulójára jelent meg ékes szavú lelkészünk 1911. évi gyûjteményé-
nek újrakiadása, egyéb helyi jellegû munkáival kiegészítve a Bogárd és Vidéke Hírház
gondozásában. A borítón Mészöly Géza
rajza látható, a kötetet Jákob Zoltán
szerkesztette. Részletek Leszkovszki
Albin elõszavából:
„Színes, gazdag világba lépünk, ha felütjük
Forgács Endre A templom soron címû kö-
tetét. Az elsõ világháború elõtti „békeévek”
magyar vidéke idézõdik fel elõttünk. A
könyvecske lapjairól átsugárzik a mai ol-
vasóra valami erkölcsi biztonság, olyan
társadalmi közeg légköre, amelynek tiszta
állóvizét még nem kavarták fel a háború
meg az utána jövõ forradalom és a triano-
ni béke szörnyûségei.”
„Forgács Endre országosan ismert, jó
tollú, sok elismerésben részesült ember
volt a maga korában, szerepléseit zajos
tetszésnyilvánítások kísérték, beszédeit
több esetben kinyomtatták, és így ter-
jesztették. A sárbogárdiak büszkén ve-
hetik tudomásul, hogy 1884-tõl haláláig,
1913-ig, tehát 29 évig volt városuk refor-
mátus eklézsiájának papja, a kötet címé-
ben említett Templom sor a helybeli
református templom utcaszakaszára
utal.”

MUSTÁRMAGNYI GYÜLEKEZET
Ez a könyv a Sárszentmiklósi Református Egyházközség gyülekezeti háza fennállásának
100. évfordulójára jelent meg. Részlet a bevezetõbõl:
„Hagytuk, hogy a belõlük áradó „élet íz”
magával sodorjon minket. Munkánk a
sárszentmiklósi reformátusság életébõl (és
természetesen ezzel együtt a falu életébõl
is) mutat be mozaikkockákat, remélve,
hogy ezen részletekbõl – a hiányosságok el-
lenére is – mindenki szeme elõtt összeáll az
a teljes kép, amely eleink évszázados küz-
delmeit láttatja. Egy, az önállóságát na-
gyon nehezen kivívó gyülekezet rajzolódik
ki elõttünk, amelynek templomépítési
próbálkozásai két ízben is kudarcba ful-
ladtak. A nehezen kuporgatott pénzét a
háborús inflációk nagyobbrészt eltün-
tették, majd a kommunista államosítások
minden vagyonából kiforgatták és az
1940-es évek vége óta napjainkig egymást
váltó lélekölõ eszmék generációk soka-
ságát sodorták el Isten ügye mellõl. Ezért
különösen hálát adhatunk a Gondviselõ
Istennek, hogy ma is létezik a sárszent-
miklósi református gyülekezet, és a 100 éve
épült, szépen felújított imaházban hétrõl
hétre istentiszteleti közösségben lehetünk.”
A gazdagon illusztrált kiadványt Jákob Zoltán és Horváth István szerkesztette rengeteg
forrás felhasználásával és a gyülekezet segítségével. A borítót Hargitai–Kiss Balázs ter-
vezte.

A két kötet megvásárolható a sárbogárdi illetve a sárszentmiklósi református gyüleke-
zeteknél.

FILMAJÁNLÓ
Szerelem, örökség, portugál

Maria és José Ribeiro 30 éve élnek egy pá-
rizsi társasház földszinti lakásában. A Por-
tugáliából emigrált házaspárt és gyerekei-
ket mindenki nagyon kedveli a környeze-
tükben; Maria megbízható bejárónõként,
José pedig szakképzett mesteremberként
dolgozik. Szerényen élnek, de megbecsült
tagjai a társadalomnak, és bár a gyerekek
szinte franciának érzik magukat, a szülõk
néha még nosztalgiával gondolnak a por-
tugál évekre. Egy nap aztán váratlan gaz-
dagság hullik az ölükbe egy portugál örök-
ség formájában. A hatalmas pénzt érõ gaz-
daságot és borászatot viszont csak akkor
kaphatják meg, ha végleg oda is költöznek.
És miközben a család gazdagsága és az ez-
zel járó költözés lehetõsége felett igyek-
szik titokban tipródni, apránként minden-
ki megtudja a környezetükben költözési
szándékukat, és a legkülönfélébb eszkö-
zökkel és módszerekkel igyekeznek ráven-
ni a családot a maradásra. A fizetésemelés
és jobb munka pedig a legkevesebb, amit a

barátok és kollégák ígérnek a meglepett
házaspárnak, akiknek egyre nehezebb
meghozniuk a kezdetben könnyûnek tûnõ
döntést.

Az ifjú Viktória királynõ
Haldoklik IV.
Vilmos angol
király, és tör-
vényes örökö-
se nem lévén,
az ifjú Viktó-
ria hercegnõ a
trón váromá-
nyosa. Az alig
tizennyolc
éves lánynak
nem volt bol-
dog gyermek-
kora, poroszos nevelésben részesült, az
anyja, Lehzen bárónõ állandó ellenõrzés
alatt tartotta. Anyja tanácsadója, Sir John
Conroy megpróbálja rávenni, hogy írjon
alá egy megállapodást, miszerint anyja lesz
a régens, míg Viktória el nem éri a huszon-
öt éves kort. Ám Viktóriát kemény fából
faragták, miután 1937-ben királynõvé ko-
ronázzák, függetleníti magát az anyja be-
folyásától. Miközben kezébe veszi a biro-
dalom irányítását, szíve az unokatestvéré-
ért, Albert hercegért dobog.
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Almás karaj
Hozzávalók: 8 szelet bõrös sertéskaraj, 4 alma, 3 dl sör, 3-4 hagy-
ma, 2 gerezd fokhagyma, só, õrölt bors, étolaj.
A megtisztított hússzeleteket megsózzuk, megborsozzuk, és egy
nagy serpenyõben 2-3 evõkanál olajon mindkét oldalukat sütjük
3-4 percig. A húsra szórjuk a karikákra vágott hagymát, majd
újabb 3-4 perc pirítás után beleszórjuk a zúzott fokhagymát, és az
ételt felöntjük a sörrel. Az edényt lefedjük, és kis lángon puhára
pároljuk a húst. Amikor már majdnem puha, a tetejére szórjuk a
kicsumázott, vastag gerezdekre vágott almát. Addig fõzzük
együtt, amíg az alma meg nem puhul. Forrón tálaljuk.

Uborkás gombasaláta sült
gyöngyhagymás csirkemájjal

Hozzávalók: 30 dkg szeletelt gomba, 20 dkg csemegeuborka, 1 ek
citromlé, 5 ek majonéz, 3 dl tejföl, 1 ek szárított petrezselyemzöld,
20 dkg gyöngyhagyma, 60 dkg csirkemáj, 2dl olaj, só, bors, 30 dkg
csemegekukorica, 2 tasak rizs (gyors), 2 ek majoránna.
Az uborkát karikákra, a csirkemájat csíkokra vágjuk. Felteszünk
fõni 1 liter sós vizet, és ha forr, beletesszük a gombát, majd a cit-
romlevet. 5 percig fõzzük, majd leszûrjük, és hideg vízben lehût-
jük. A majonézt a tejföllel, a petrezselyem felével, sóval, borssal,
az uborkával és a gombával összekeverjük, kevés uborkalevet ön-
tünk hozzá. Hûtõbe tesszük a tálalásig. Forró olajon pirítjuk a má-
jat és a gyöngyhagymát. Ha már a máj puha, a tûzrõl levéve fûsze-
rezzük a sóval, borssal, vegetával és a majoránnával, majd össze-
keverjük. A rizst a forrásban lévõ 1 l sós vízben a kukoricával 15
percig fõzzük, majd lehûtjük. A gyöngyhagymás csirkemájat az
uborkás gombasalátával és a kukoricával összekevert rizzsel tálal-
juk, a megmaradt petrezselyemmel meghintjük.

Mákos-almás álom
Hozzávalók: 60 dkg liszt, 35 dkg margarin, 75 dkg cukor, kevés só,
élesztõ, 4 dl víz, 1 tojás, 1 kg alma, zsemlemorzsa, 50 dkg mák.
Elõször összegyúrjuk a tésztát, ehhez kell a liszt, a margarin, 5 dkg
cukor, 2 dl víz, kevés só és az élesztõ. Ha ez megvan, akkor letakar-
juk a ragacsos masszát, és a hûtõszekrényben pihentetjük kb. 1
órát. Ezalatt megmossuk az almát, megpucoljuk és lereszeljük.
Az így kapott almát 30 dkg cukorral és zsemlemorzsával összedol-
gozzuk. A tésztát három egyenlõ részre osztjuk és tepsi nagyságú-
ra nyújtjuk. Az egyiket kizsírozott és lisztezett tepsibe helyezzük
és 10 perc alatt elõsütjük. Amíg ez sül, elkészítjük a mákos töltelé-
ket. A mákot belekeverjük a felforralt cukros vízbe. Ezután már
csak össze kell állítani a süteményt. Egy lapot kinyújtunk és a tepsi
aljára helyezzük. Erre kenjük az almatölteléket. Ráhelyezzük az
elõsütött lapot és megkenjük a máktöltelékkel. A harmadik lap-
pal lefedjük, megszurkáljuk, és felvert tojással lekenjük, majd fél
óra alatt készre sütjük.

NAGYMAMA RECEPTJEI ÉLMÉNY VOLT
Megy a busz a szép, kora õszi Dunántúlon, kanyarodik, dombra
kapaszkodik, völgybe gurul. Benne ül huszonhárom fõ, a Schola
Catholica nevû sárbogárdi katolikus énekkar tagjai. Mennek Sár-
bogárdról Csornára énekelni. A távolság majdnem 200 kilométer,
több órányi út.
Erdõk között visz az út, városokon, falvakon nyargal át a busz, az
ember kiszakad a hétköznap megszokottságaiból, benyomások
tömege éri, valahogy kitágul az élete. Ha ráadásul egy közös ének-
lés céljából alakult csoport a résztvevõ, az még inkább gazdagítja
az élményt. Õk tudják, amit nem sokan tudnak az emberi világ-
ban: ismerik a szereplés izgalmait, a kórushangzás örömeit, a kö-
zönségre gyakorolt hatás mámorát. Különleges összetartozás köti
össze õket.
Útba esik Zirc városa, nézzük meg a híres zirci apátságot! Két im-
pozáns fehér torony emelkedik a város fölé, a tövében hatalmas
épülettömbök hirdetik a ciszterci rend egykori gazdagságát. A ba-
zilikában fehér-fekete reverendás, ifjú szerzetes meséli a ciszte-
rek Árpád-korba visszanyúló történetét. Nézzük a szakállkás fia-
talembert, mint egy tüneményt. Hogyan szánja magát valaki arra,
hogy ilyen fiatalon elzárja magát a világtól?
A Bakony szívében állunk meg, egy õsrégi monostor elõtt. Ez a
bencéseké. Még Szent István feleségének, Gizellának a rokona
alapította, ahogy a szintén szakállkás, de barna kámzsás, igen
megnyerõ fiatal pap elmeséli. Itt él õ hegyek és erdõk között, távol
a világtól, míg kortársai bulikban, romkocsmákban töltik az
idejüket. Nézzük õt, mint egy titkot.
Az úti cél Csorna. Körülbelül akkora helység, mint Sárbogárd, de
városiasabb. A középpontban áll a premontrei rend elegáns, késõ
barokk rendháza. Aki végigvezet bennünket a termeken, fehér
reverendát visel világoskék övvel. Úgy látszik, ez az utazás csupa
olyan papi emberrel hoz össze bennünket, akiknek az egyénisé-
gén, helyzetén gondolkodni kell. Az artikulációja, mondatfûzése
a legmagasabb kultúra birtokosának mutatja õt. Vitriolos gúny-
nyal idézi fel az apátsági épület sorsát a kommunista idõk alatt. A
szerzeteseket szétzavarták, bebörtönözték, az értékes mûemlék
épületben tanácsi irodákat létesítettek, a mennyezeti freskókat
valami miatt tégláig leverték, az intarziás parkettát fölszedték.
Az énekkarunk az épülethez tartozó bazilikában adja elõ a mûso-
rát. Az ünnepélyes bolthajtások szinte felnagyítják, fenségessé
teszik a dallamokat.
„Mindenik embernek a lelkében dal van, – és a saját lelkét hallja
minden dalban.
És akinek szép a lelkében az ének, – az hallja a mások énekét is
szépnek” – énekli a kórus bevezetésül a Babits Mihály mély esz-
meiségû szövegére írt mûvet mintegy hitvallásként. Ezután vagy
egy órán keresztül sorakoznak a kórusmûvek, hangszeres számok
a közönség figyelme közepette. És ki celebrálta a hangverseny
utáni misét a templomban? Jó ismerõsünk, a voltaire-i szellemes-
ségû premontrei szerzetes. Az külön érdekes, hogyan képes egy
epés gúnyra hajlamos egyén a mise áhítatát tolmácsolni. Nem volt
stílustörés, a pap remek beszédtechnikája mikrofon nélkül meg-
töltötte a templomot.
Még nem volt éjfél, mire a zsúfolt nap után hazaért velünk a busz.

L. A.
A következõ napok idõjárását szombatig
az északkelet felõl beáramló száraz, hi-
deg levegõ határozza meg. Így, bár egyre

több napsütésre számíthatunk, napközben is átlag alatt marad a hõmérséklet,
éjszakánként pedig egyre többfelé várható fagy, és több helyen már nem csak
talajszinten. Emellett pénteken és szombaton hajnalban többfelé képzõdhet
köd, mely általában napközben feloszlik majd, de néhol akár tartósan is meg-
maradhat, vagy alacsony szintû rétegfelhõzetet képezhet. A nappali hõmér-
sékletek ennek megfelelõen a ködös, felhõs tájakon alig érik el a 10 fokot, de a
napos tájakon is legfeljebb csak 13-15 fok lehet. Vasárnapra virradó éjszaka a
Dunántúlt várhatóan egy csapadékzóna éri el, így errefelé többfelé számítha-
tunk kisebb esõre, záporra, majd hétfõtõl ismét csökken a felhõzet. Ekkortól a
legtöbb helyen már megszûnnek a hajnali fagyok és valamelyest emelkedik a
nappali hõmérséklet is.

www.metnet.hu

IDÕJÁRÁS
„Kik érted haltak, szent világszabadság!”

EMLÉKEZZÜNK VÉRTANÚINKRA
2013. október 6-án 16.30 órakor a Hõsök terén,

a szoborparkban!
Emlékezõ beszédet tart: N. Kovács Zsolt alpolgármester.

Közremûködik: a Huszics Vendel Kórus.

Sárbogárdi Múzeum Egyesület, Bogárd-Dal Egyesület
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Lapszemle 1913. október 7.
Egy fiatal asszony naplója

Írta és Ev. Nõegylet szeptember 16-iki esté-
lyén felolvasta: özv. Prepeliczay Eleõdné

Korponay Aranka

(Folytatása és vége)
Beillenél menny királynéjának – volt ráirva
és én elragadással csókoltam a kusza soro-
kat. Hiszen férjem boldogságáról tettek
azok vallomást és drága gyermekemmel
küldte el nekem.

*
Sokszor hallottam, hogy már a csöpp gyer-
mek is nagy örömet szerezhet a szüleinek,
de hogy ennyi boldogságot nyújtson, soha
nem hittem. Mily leirhatatlan az az érzés,
amit gyermekem reám gyakorol, mikor vi-
gyázva abban a hitben, hogy alszik, közele-
dem hozzá s emelem föl a patyolatkendõt,
amely takarja és õ mosolyogva néz reám és
gõgicsélve nyújtja felém gödröcskékkel teli
gömbölyû karjait.
Összekulcsolom kezeimet s könnyes szem-
mel rebegem, az égre nézve fel:

Oh mily boldoggá tevél,
Megáldál kettõs élettel,
Áldunk nagy dicsérettel.
Örökre a tied, velem
Õ és az én kis gyermekem.

*
Húsvét másodnapján, rémesen kongtak a
harangok. Jött az árvíz.
Férjem az embereivel rögtön a vész helyére
sietett. Én a templomhoz futottam, hogy va-
lamit lássak, de daczára, hogy magaslaton
állott, onnan nem lehetett semmit látni,
csak a nagy zajt, kiabálást hallani. Elhatá-
roztam, hogy fölmegyek a toronyba, honnan
messze elláthatok.
Még nem voltam fönt. A férjem nem enged-
te. Azt mondta, hogy asszony oda nem me-
het fel. Én most annak daczára vállalkoztam
rá, mert a bizonytalanság rosszabb volt min-
dennél. A harangokig meg az óráig falépcsõ
vezetett, de onnan tovább csak létrák voltak
egymásba állítva. A torony közepén erõs kö-
tél lógott alá, abba kellett megkapaszkodni,
hogyha valamelyik létra félrecsúszik, le ne
zuhanjak a mélybe.
A torony rezgett, ingott a harangoknak im-
bolygásától és én nem mertem semerre sem
nézni, nehogy leszédüljek a mélybe. A ma-
gasban egy csapóajtó zárta el az utat. Meg-
kopogtattam. Fölemelkedett és én a torony-
õr szobába léptem. Kisiettem a sétára és kö-
rültekintettem.

*
Ameddig szem ellátott mindent víz borított,
melybõl a tanyák mint szigetek látszottak ki.
A nagy messzeségben – napfényben csillo-
gón – mindjobban kiszélesedve, ömlött a
gátszakadáson át az óriási víztömeg. Hullá-
mokat verve, akadályokon át, vízeséseket
képezve közeledett, hömpölygött az ár köz-
ségünk felé. Útjában mindent magával ra-
gadott, ami ellenállt erejének. A szélvész a
hullámokat a nyulgátakon át a védõgát felé
hajtotta és azok vadul ostromolták azt. Ház-

magasságban csapkodtak át rajta és öntöt-
ték el a közelebb levõ utczákat.
A víz tetején háztetõk, butordarabok – köz-
tük bölcsõt is lehetett látni, – ólak, széna,
szalma csomók lebegtek és közeledtek buk-
dácsolva – rajtuk szárnyasok ültek. Szarvas-
marhák, lovak és másféle háziállatok usz-
tak, kapaszkodtak a nagy vízben, sodortat-
tak tovább el hosszas küzdelmek után a víz
szinérõl. Megláncolt kutyák nagy vonyítás-
sal iparkodtak megmenekülni a biztos pusz-
tulástól.
A víz rohamosan áradt és elnyeléssel fenye-
gette az utjába esõ emberekkel telt tutajo-
kat, ajtók, teknyõk hányódtak ide-oda és fe-
neklettek meg egy-egy rom tetején vagy ju-
tottak örvénybe.
Rémes látvány volt és én jajgatva fedtem be
a szemeim, hogy ne lássak semmit.

*
A védgáton, mint a raj dolgozott a sok em-
ber, hogy megmentse a községet a végpusz-
tulástól. Közöttük – a messzelátón át jól ki-
vehettem férjem is. Még egy percig sem nyu-
godott, hanem jó példával járt elõ, ott, ahol
a veszély legnagyobb volt.
– Ott nagy baj van! – szólalt meg mellettem a
toronyõr és elkérte tõlem a távcsövemet.
– Oh a szerencsétlenek! – kiáltott föl izga-
tottan. Tessék csak nézni! Mindjárt végük
lesz!
A messzelátón át egy roskadozó háztetõt
láttam, amelyre emberek kapaszkodtak. A
nagy távolság dacára jól ki lehetett venni,
mennyire kiabálnak segítségért és integet-
nek kendõkkel s kalapokkal.
Még a szívverésem is megállt ijedtemben és
rémülten kiáltottam fel:
– Uramisten, küldj nekik mentõangyalt!
És az Úr meghallotta felkiáltásomat, mert
mint egy tünemény jelent meg a védõgátat
ostromoló óriás hullámok tetején egy bárka
és tünt el mögöttük. Ezt a bárkát férjem kor-
mányozta, hogy kimentse a halál torkában
levõket. Fölsikitottam és térdre esve kértem
a mindenek Urát, hogy segítse, óvja és tartsa
meg azt, aki mindenem e földön.

*
Megnyílott az országgyûlés és férjem fölsie-
tett Budapestre, hogy a gyüléseken részt ve-
gyen. Azt írja, hogy rettenetesen dúl a politi-
kai pártoskodás. Egyik párt a másikat sérte-
geti és folyton napirenden vannak a kihívá-

sok. Egy nap sem múlik el párbaj nélkül. A
legjobb barátok ellenségekké lesznek, ha
közöttük nézetkülönbség támad. Mindenkit
magával sodor ez a politikai mámor…
Oh mennyire aggódom! Mennyire féltem a
férjemet!
Lanyha szellõ lengedez a forró föld fölött és
megingatja a félig érett kalásztengert. A nap
meg akörül sárgás fényt terjesztve készül
nyugovóra. Aggódó szivvel sietek végig a
kertünkön és állok meg a végén épült kilá-
tón, honnan messze el lehet látni a rónára.
Leirhatatlan érzés szoritja össze szivemet. A
sejtés nehéz, sötét árnya borult reám. Szá-
raz, égõ szemekkel tekintek végig az elho-
mályosuló vidéken, könnyes szemekkel né-
zek föl a magas égre s ajkam tördelve rebegi:

Uram! ne hagyj el engemet,
Ha a keserv árja eltemet,
Ih maradj lelkem közelében,
Légy csillagom, bûn éjjelében.

Sûrûn peregnek végig arcomon a könnyek
és bennök megtörik a milliárd csillagoknak
fénye.

*
Estiimára szólal meg a község harangja és
hangját a feltámadt esti szél szaggatva, zo-
kogva viszi végig a nagy sikságon. Az eget
lassan sötét fellegek boritják el és az égalján
lángoló villámok cikáznak végig. A dörgés a
nagy messzeségbõl hallatszik.
A sötét országuton fénysugár tünik fel és
örült sebességgel közeledik felém. Láttára a
szivem szinte megdermedt a félelemtõl.
Úgy érzem mintha végzetem közeledne.
Két izzó lámpa tart felém és én rémülten
menekülök a ház felé, hova az automobillal
egyszerre érek be.
Az autómobil a ház elõtt áll meg. Férfiak
szállnak ki belõle és emelnek ki egy bebur-
kolt alakot. Vigyázva viszik a ház felé. Hoz-
zá rohanok és éles sikollyal roskadok le mel-
lette. Férjem az, kit párbajban meglõttek és
aki hazakívánkozott hogy csak én ápoljam.
Hiába volt minden. Nem lehetett megmen-
teni. Karjaim közt halt meg és én egyedül
maradtam. Leesett fejem ékes koronája, el-
hervadt az örömnek viruló rózsája, a bol-
dogság zöld oázisa eltünik örökre szemeim
elõl. Sivatag lett elõttem az élet, melyet nem
egyenget már szeretõ kéz. Sötét minden kö-
rülöttem. Sötét a ház, melybõl örökre elköl-
tözött a boldogság.

*
Leteszem a tollat. Férjem halálával lezáró-
dik a naplóm. Nincs többé mit bejegyez-
nem.

(-b -n)

STAFÉTAFUTÁS
A HBE az aradi vértanúk

tiszteletére stafétafutást rendez

2013. október 5-én 9.30 órakor.

Megkérjük az érintett útvonalon közlekedõ-
ket, hogy óvatosan közlekedjenek, vigyázza-
nak a gyerekekre!

Útvonal a mellékelt képen.

A HBE vezetõsége
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Izzasztó meccs Szabadegyháza II. ellen
Sárszentmiklósi SE–Szabadegyháza II. 3-2

Sárszentmiklós: Farkas, Gráczer G., Fe-
kete, Gráczer B., Hegedüs, Krajcsovics
(Szabó Z.), Varga, Lajtos, Gorza (Ro-
zsos), Csikesz (Nagy), Szabó Sz.
Cserék: Rozsos, Szabó Z., Nagy, Szabó G.,
Arany, Leiszkovszky.
Edzõ: Sárai György.
A meccs már elkezdõdött, de sajnos Mik-
lós még az „öltözõben” volt, és kapott is
két gólt: egy kapáslövés a tizenhatosról,
majd egy megpattanó lövés érte a hálón-
kat. Itt ki is merült a Szabadegyháza II. tá-
madása, és Miklós egykapuzott. Az elsõ
félidõben egy 11-est még kihagyott Varga,
de a második félidõben egy Csikesz- és két
Krajcsovics-találattal megfordítottuk a
meccset és behúztuk a kötelezõt.

Felemelt fejjel szálltunk ki
a magyar kupából

Ezúttal az NB III-as Csákvár ellen mutatta
meg a Sárszentmiklós, hogy miért nem
szenvedett még vereséget a megye II. idei
szezonjában. A kiscsapat nagyszerûen áll-
ta a vendégek támadásait, akiknek nem ki-
csit kellett megizzadniuk a védelem feltö-
réséért. A második félidõben Imrik két-
szer is telibe trafálta a kapufát egy-egy sza-
badrúgás után, de a gól csak egy 73. perc-
ben megítélt büntetõbõl jött össze neki.
Ezzel a találattal nyert is a Csákvár, de a
Sárszentmiklós bizakodhat a bajnokságot
illetõen, mert ha tudják tartani a formáju-
kat, feljuthatnak a megye egybe.

A mérkõzés elõtt üdvözöltük kedves nézõ-
inket, és a mérkõzés kezdõrúgását Farkas
Pista bácsi – „Maszek” – végezte el.
Farkas István 1925-
ben született Sár-
szentmiklóson, fia-
talon a 40-es évek-
ben futballozott az
egyesületnél aktí-
van. Háború után
mint segítõ és szur-
koló vette ki részét
az egyesület mun-
kájából. Õ és társai ültették a pálya körüli
fákat leventekorukban. Éveken keresztül
Pista bácsi fogasolta a pályát és segített a
gyeptéglázásnál. Szállította a futballistá-
kat vidékre lovas kocsival, mert akkoriban
ez volt. Összegezve sok-sok társadalmi
munkát végzett, és szinte egyedüli ember,
aki minden mérkõzésen jelen volt. A játék-
vezetõk elõször körülnéztek, hogy itt van-e

Pista bácsi, és csak akkor kezdõdhetett a
meccs.
Az egyesület nevében köszönjük a közös-
ségért végzett munkáját, és hogy a leghûsé-
gesebb szurkolónknak nevezhetjük!
Jó egészséget kívánunk, Pista bácsi!

További eredményeink

U13: Sárszentmiklós–Pusztaszabolcs 4-1
U16: Baracs–Sárszentmiklós 2-3
Öregfiúk: Soponya–Sárszentmiklós 0-4

Sárszentmiklósi SE

Az Agárdi Termál csoport
állása és eredménye

Mezõszilas–Kulcs 2-2
Seregélyes–Sárbogárd 2-1
Baracs–Aba-Sárvíz 4-1
LMSK–Pusztaszabolcs 0-1
Kõszárhegy–Nagylók 0-2
Dég–Lajoskomárom 1-4
Sárszentmiklós–Szabadegyháza II. 3-2
Káloz–Adony 2-0
1. Seregélyes 7 7 0 0 26 8 18 21
2. Sárszentmiklós 7 6 1 0 33 8 25 19
3. Baracs 7 6 0 1 24 6 18 18
4. Nagylók 7 5 1 1 24 18 6 16
5. Pusztaszabolcs 7 5 0 2 12 8 4 15
6. Káloz 7 4 1 2 18 15 3 13
7. Aba–Sárvíz 7 4 0 3 25 12 13 12
8. LMSK 7 3 1 3 13 9 4 10
9. Kõszárhegy 7 3 1 3 15 12 3 10
10. Adony 7 3 0 4 14 15 -1 9
11. Lajoskomárom 7 2 2 3 11 15 -4 8
12. Sárbogárd 7 1 1 5 4 22 -18 4
13. Szabadegyháza II. 7 1 0 6 11 18 -7 3
14. Mezõszilas 7 0 2 5 8 30 -22 2
15. Kulcs 7 0 1 6 6 27 -21 1
16. Dég 7 0 1 6 3 24 -21 1

A Horfer Serleg csoport
állása és eredményei

Rácalmás–Nagykarácsony 0-2

Sárszentágota–Kisapostag 0-4

Alap–Cece 4-0

Mezõfalva II.–Nagyvenyim 1-1

Zichyújfalu–Vajta 0-2

Enying–Elõszállás 7-0

Perkáta–Dase 2-4

1. Nagykarácsony 7 7 0 0 26 8 18 21
2. Kisapostag 7 6 0 1 22 8 14 18
3. Enying 7 5 0 2 32 13 19 15
4. Alap 7 5 0 2 17 12 5 15
5. Vajta 7 4 1 2 23 10 13 13
6. Nagyvenyim 7 4 1 2 22 17 5 13
7. Mezõfalva II. 7 3 1 3 17 18 -1 10
8. Dase 7 3 1 3 17 21 -4 10
9. Zichyújfalu 7 3 0 4 17 12 5 9
10. Elõszállás 7 2 0 5 6 24 -18 6
11. Rácalmás 7 1 1 5 11 19 -8 4
12. Cece 7 1 1 5 14 26 -12 4
13. Sárszentágota 7 1 1 5 12 24 -12 4
14. Perkáta 7 0 1 6 8 32 -24 1

A TEREMFOCI-BAJNOKSÁG
CSAPATVEZETÕINEK

FONTOS MEGBESZÉLÉST
tartunk október 7-én 19 órakor

A MÛVELÕDÉSI HÁZBAN.

Kérjük, mindenki jöjjön el!
Részvételetekre számítunk!

JÓGA KEZDÕKNEK
2013. október 16-án 18 órai kezdettel jóga-
tanfolyam és -klub indul kezdõknek. A foglal-
kozások idõpontja: szerdai napokon 18-tól
20 óráig a sárbogárdi mûvelõdési házban.
Lazító, erõnlétjavító, koncentrációs és lég-
zõgyakorlatok. A gerinc egészségét helyreál-
lító gyakorlatok.
Tanfolyamvezetõ: Sztari Béla, a Magyar Jó-
gaoktatók Szövetsége minõsített oktatója.
Jógaoktató-asszisztens: Téglás Anita tanár.
Jelentkezni a mûvelõdési házban és a 06
(30) 653 5212-es számon lehet.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
A program ingyenes!
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OTP BANK Bozsik
Egyesületi Program

2013. szeptember 28-án délután a sárszentmiklósi körzet korosz-
tályos csapatai (Alap KSE, Cece PSE, Sárszentmiklósi SE, LSC
Sárbogárd, A Sikeres Csapatjátékokért Közhasznú Alapítvány) a
nagyszerû sárszentmiklósi pályán találkoztak. U9 és U11-ben 15,
illetve 20 perces sportszerû, izgalmas mérkõzéseket játszottak a
csapatok. Itt a játék a lényeg, eredményt nem hirdettünk.

U7-ben „Grassroots” fesztivált rendeztünk, ami azt jelenti, hogy a
fiatal labdarúgók nemcsak fociztak, de különbözõ feladatokat is
gyakoroltak. Az edzõk bemutatása után õk is végrehajtották a
labdás és labda nélküli koordinációt, illetve gyakorolták a passzo-
kat, átvételeket. A játékos foglalkozásokat örömmel végezték.

A torna végén közel 100 gyermeket csokival jutalmazott a Sár-
szentmiklósi SE.
Köszönet a hazai csapat U16, ifi és felnõtt játékosainak (Rigó
László, Szakács Sándor…) a segítséget.
Következõ Bozsik-torna: 2013. október 19., 14.00, Sárszentmik-
lós.

Pajor László körzetvezetõ

KÉZILABDA-MÉRKÕZÉSEKKEL
KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Október 5., szombat, 18.00 óra, VAX KE Sárbogárd–Seregé-
lyesi PDSE
Október 19., szombat, 18.00 óra, VAX KE Sárbogárd–Dunaúj-
városi AC
A Dunaújváros elleni mérkõzés után a sárbogárdi mûvelõdési
házban 21 órától fellép a BLUE CAFÉ zenekar. Aki
a kézilabda-mérkõzésre megváltotta a belépõjét,
annak lehetõsége van fél áron jegyet venni a kon-
certre!
Sok szeretettel várunk minden érdeklõdõt!

SÍC – hírek, eredmények
Stadler Balázs serdülõként is megállta

helyét a kadetok között,
Katona Dóri megbotlott

Az év „utolsó” pályaíjászversenyének mondott, a múlt szombaton
rendezett Budapest Bajnokságon egyesületünkbõl csak a fiata-
lok, azaz kadet versenyzõk vettek részt.
Eredményeink: Katona Dóri a kadet lányok mezõnyében rendkí-
vül magabiztosan nyerte a rangsoroló fordulót. Talán ennek tud-
ható be, hogy a kieséses forduló elsõ versenyét lazán vette, és a
rangsorban negyedik helyezettõl mondhatni KO-s vereséget
szenvedett. Ezek után Dóri összeszedte magát, és sikerült meg-
szereznie a dobogó 3. helyét.
A kadet fiúk mezõnyében a köregységet tekintve csak Stadler Ba-
lázs tudott lépést tartani a verseny legjobb íjászával, a hetény-
egyházi Csordás-Nagy Mátyással.
Balázs a rangsorolóban is és a kieséses szettrendszerben is a 2. he-
lyet szerezte meg.
Révész Csaba a 4., Batári Balázs az 5. helyet érték el mindkét ver-
senyrészben.
Egyesületünkrõl bõvebben tájékozódhatnak a sic.hupont.hu ol-
dalon, vagy személyesen az egyesületben.
Várjuk érdeklõdésüket: lgilicze@tolna.net e-mail címen.

Sárréti Íjász Club, Sárbogárd
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Október 5., SZOMBAT
MTV: 5.10 Hajnali gondolatok 5.15 Az Este 5.45 Magyar gazda 6.15 Boxutca 6.45
Forma-1 8.30 Híradó 8.50 Sporthírek 9.00 Noé barátai 9.30 Zöld Tea 10.00 Vágtass
velem! 10.30 Aranymetszés 11.30 KorTárs 12.00 Hírek 12.05 Forma-1 13.55 Gyõri
ETO FC–Lombard Pápa Termál FC labdarúgó-mérkõzés 15.55 A világörökség kin-
csei 16.20 Szeretettel Hollywoodból 16.50 Az élet sava-borsa 17.35 Gasztroangyal
18.30 Szerencseszombat 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Neveletlen hercegnõ
2. – Eljegyzés a palotában 22.15 Borvacsora 23.10 Egyetlenem 0.55 Kényszerszü-
net
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.25 Míg a halál el nem választ 11.00
XXI. század – A legendák velünk élnek 11.00 Házon kívül 12.00 A la Car 12.30 4ütem
13.10 Cobra 11 14.15 A hõs legendája 16.15 Ágyúgolyófutam 2. 18.30 Híradó 18.55
Fókusz Plusz 20.00 X-Faktor 21.45 Az éhezõk viadala 0.30 A halál hullámhosszán
TV2: 6.00 Az idõ örvényében 6.25 TV2 Matiné 10.00 Monster High 10.25
Astro-világ 11.30 Kalandjárat 12.00 Babavilág 12.30 Fogyótúra 13.00 Tûsarok
13.30 Stílusvadász 14.00 Xena 15.00 A férjem védelmében 16.00 Fészkes feneva-
dak 18.00 Tények 19.00 Aktív Extra 19.30 Hanta Boy 21.15 Golyóálló 23.00 Gábriel
– A pokol angyala 1.10 Astro-világ 2.15 A férjem védelmében 3.05 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 Aradi vértanúkra emlékezünk 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 22.00 Krónika 22.20 Sportvi-
lág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Kabaréklub 0.10 Éjszaka

Október 6., VASÁRNAP
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Esély 6.00 Magyar gazda 6.30 Nemzeti nagyvizit
7.00 Híradó 7.20 Sporthírek 7.30 Forma-1 10.10 Katolikus krónika 10.50 Úton-útfé-
len 11.00 A sokszínû vallás 11.15 Ortodox örömhír 11.40 Ortodox ifjúsági mûsor
11.45 Csak a szeretet számít 12.00 Hírek 12.05 Világ+Kép 12.30 Aradiakra emléke-
zõ gyászékszerek 12.40 Labdarúgó vb magazin 13.10 TS – Sport7 13.40 Aradiakra
emlékezõ gyászékszerek 13.50 A Hortobágy örökös pásztora 14.45 Aradiakra emlé-
kezõ gyászékszerek 14.55 Lenkey tábornok 16.10 Aradiakra emlékezõ gyászéksze-
rek 16.20 Ferencvárosi TC–Budapest Honvéd labdarúgó-mérkõzés 18.50 A Lényeg
19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Magyarország, szeretlek! 21.35 Csak tudnám,
hogy csinálja 23.05 Éhség 0.40 MüpArt koncertek
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Egészségkalauz 10.35 Teleshop
11.30 Gasztrotúra 11.55 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek 12.30 Tuti
gimi 14.30 Pusztító lavina 16.25 Jack Hunter – Ugarit elveszett kincse 18.30 Híradó
19.00 A szállító: Cápák 20.00 X-Faktor 22.05 Kíméletlen bosszú 0.00 Portré 0.40 A
szállító: Cápák 1.45 Míg a halál el nem választ
TV2: 6.00 Teleki Sámuel útján 6.25 TV2 Matiné 10.00 Astro-világ 11.05 Egészség-
mánia 11.40 Stahl konyhája 12.15 Több mint testõr 12.50 Kalandjárat 13.20 A kivá-
lasztott – Az amerikai látnok 14.20 Békétlen békítõ 15.20 Sue Thomas – FBI 16.20
Hanta Boy 18.00 Tények 19.00 Napló 20.00 Evan, a minden6ó 22.00 A szabadság
határai 0.20 A bombák földjén 2.40 Astro-világ 3.45 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasárnapi
újság 8.30 Európai idõ 9.05 „… Bármit hoz a sors, készen talál.” 10.04 Római katoli-
kus szentmise közv. 11.05 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 Sportvilág 12.30 Har-
minc perc alatt a Föld körül 13.05 G7 – Gazdasági magazin 13.30 Nemzeti nagyvizit
14.05 Szonda 14.35 Oxigén 15.00 Hírek 15.05 Hangalbum 15.30 A tizennégy vérta-
nútól a Sándor Mátyásig 16.00 Vasárnap délután 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika
17.50 Sportvilág 18.30 Irodalmi újság 19.07 Sportvilág 19.30 Családi sáv 19.40
Zene 19.50 Mese 20.05 Határok nélkül – A kultúráról 20.30 Aranyalap 20.50 Vers
napról napra 21.04 Rádiószínház 21.57 Zene 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

Október 7., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 A Lényeg 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 13.50 Magyarlakta – vidékek krónikája
14.50 Család csak egy van 15.35 A múlt fogságában 16.25 Jövõ-Idõben 16.30 Hír-
adó+ 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: 5.25 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.00 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.45 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 19.15 Fókusz 19.45 Éjjel-nappal Budapest
20.55 Barátok közt 21.35 Dr. Csont 22.35 CSI: A helyszínelõk 23.40 A fõnök 0.45
Reflektor 1.00 Remington Steele
TV2: 6.00 Aktív Extra 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babaper-
cek 9.40 TeleShop 10.50 Astro-világ 12.00 Amit a szív diktál 13.00 Knight Rider
14.00 Tények 14.50 Csapdába csalva 15.50 Családi titkok 16.50 Fogyj Rékával és
Norbival! 17.00 Hal a tortán 18.00 Tények 19.15 Édes élet 20.15 Aktív 21.00
Jóban-Rosszban 21.35 NCIS 23.45 Fogyj Rékával és Norbival! 23.50 Összeesküvés

0.50 Tények 1.25 Astro-világ 2.30 A hullámok hercege 4.40 Magyarország, jövünk!
4.45 Aktív Extra
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc
9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika
12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.24 Zene 13.30 Az evangélikus
egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium
Rocktörténet 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.54
Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.30 Családi sáv
19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers
napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.32 Rádiószínház 21.56 Zene
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05
Sport 23.07 Arcvonások 23.30 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Október 8., 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 Vágtass velem! 13.55 Hacktion újratöltve
14.55 Család csak egy van 15.40 A múlt fogságában 16.30 Híradó+ 16.45 A szen-
vedélyek lángjai 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következõ! 19.30 Híradó 20.05
Sporthírek 20.20 Párizsi helyszínelõk 21.20 King 22.05 Az Este 22.40 Gyilkosság
23.25 Híradó 23.40 Budapest Underground 0.10 Család csak egy van 0.55 Bûvölet
RTL KLUB: 5.25 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.00 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.45 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 19.15 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 Knight Rider 14.00
Tények 14.50 Csapdába csalva 15.50 Családi titkok 16.50 Fogyj Rékával és Norbi-
val! 17.00 Hal a tortán 18.00 Tények 19.15 Édes élet 20.15 Aktív 21.00
Jóban-Rosszban 21.35 Szemtelen szemtanúk 23.45 Fogyj Rékával és Norbival!
23.50 Zsaruvér 0.50 Tények 1.25 Astro-világ 2.30 A rózsa énekei 4.15 Magyaror-
szág, jövünk! 4.20 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 13.28 Zene 13.30 A római katoli-
kus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium
Kabarématiné 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.54
Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért sza-
vak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11 Belépõ – Kultu-
rális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.32 Rá-
diószínház 21.56 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00
Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Arcvonások 23.30 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Október 9., 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+ 16.45 A szenvedélyek lángjai 17.30 Híradó 17.40 Ridi-
kül 18.30 A következõ! 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Egyszer volt, hol nem
volt 21.10 Bábel – Hesnával a világ 22.10 Az Este 22.40 Summa 23.10 Angi jelenti
23.40 Híradó 23.55 Történetek a nagyvilágból 0.25 Budapest Underground 0.55
Család csak egy van 1.40 Bûvölet
RTL KLUB: 5.25 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.00 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.45 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
19.15 Fókusz 19.45 Éjjel-nappal Budapest 20.55 Barátok közt 21.35 Szulejmán
22.40 Házon kívül 23.15 Reflektor 23.30 Az én Amerikám 1.25 Míg a halál el nem
választ
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek
9.30 Teleshop 10.50 Astro-világ 12.00 Amit a szív diktál 13.00 Knight Rider 14.00
Tények 14.50 Csapdába csalva 15.50 Családi titkok 16.50 Fogyj Rékával és Norbi-
val! 17.00 Hal a tortán 18.00 Tények 19.15 Édes élet 19.50 Skandinávlottó-sorsolás
20.15 Aktív 21.00 Jóban-Rosszban 21.35 A búra alatt 22.40 Frizbi Hajdú Péterrel
23.50 Fogyj Rékával és Norbival! 23.55 Ringer – A vér kötelez 0.55 Tények 1.30
Astro-világ 2.35 A búra alatt 3.30 Ringer – A vér kötelez 4.25 Magyarország, jövünk!
4.30 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 13.26 Zene 13.30 A református
egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium
Hangalbum 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 17.54
Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért sza-
vak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11 Belépõ – Kultu-
rális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.32 Rá-
diószínház 21.56 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00
Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Arcvonások 23.30 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb

médiafigyelõje, az

»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.

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

http://www.observer.hu

Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖ-
KÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREG-
RESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O
05-ös csatornán, a 93 Mhz-es frekvencián, valamint az LRT-
COM hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frekven-
cián.

Október 4., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Lap-
szemle 19.00 A stúdió vendége: dr. Hoppál Péter (24p), Interjú
Pluhár István díszpolgárral (ism. 45p), SRB JAM: Erõsem-
ber-verseny (ism. ~70p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

Október 5., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 Lapszemle
14.00 A stúdió vendége: dr. Hoppál Péter (24p), Interjú Pluhár
István díszpolgárral (ism. 45p), SRB JAM: Erõsember-verseny
(ism. ~70p) 18.00 Lapszemle 19.00 Sáregres újra hazavárt (ism.
113p), Fogathajtás Cecén (47p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

Október 6., V: 7.00 Heti híradó 8.00 A stúdió vendége: dr. Hoppál
Péter (24p), Interjú Pluhár István díszpolgárral (ism. 45p), SRB
JAM: Erõsember-verseny (ism. ~70p) 13.00 Heti híradó 14.00
Sáregres újra hazavárt (ism. 113p), Fogathajtás Cecén (47p)
18.00 Heti híradó 19.00 Hitélet 23.00 és 0.00 Heti híradó

Október 7., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Heti
híradó 19.00 Interjú Kovácsné Pázmándi Ágnessel (20p), Idõsek
napja Sárbogárdon (106p) 23.00 és 0.00 Heti híradó

Október 8., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Heti hír-
adó 19.00 A Huszics Vendel Kórus Kárpátalján 1-4. rész (ism.
194p) 23.00 és 0.00 Heti híradó

Október 9., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Interjú Kovácsné Pázmándi
Ágnessel (20p), Idõsek napja Sárbogárdon (106p) 13.00 Heti hír-
adó 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport 23.00 és 0.00 Lapszemle

Október 10., 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 10., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 A királyi ház titkai
10.05 Jó tudni! 10.35 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Slovenski
utrinki 12.55 Kvartett 13.25 Virágzó Magyarország: Tiszaújváros 13.50 Életmûvész
14.45 Család csak egy van 15.30 A múlt fogságában 16.20 Híradó+ 16.35 A szen-
vedélyek lángjai 17.20 Szerencsehíradó 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A követ-
kezõ! 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Fábry 21.45 Munkaügyek – Irreality
show 22.15 Az Este 22.50 Nemzeti nagyvizit 23.20 Barangolások öt kontinensen
23.50 Híradó 0.05 Az éltetõ víz 0.55 Család csak egy van 1.35 Bûvölet
RTL KLUB: 5.25 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.00 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.45 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 19.15 Fókusz 19.45 Éjjel-nappal Bu-
dapest 20.55 Barátok közt 21.35 Képlet 0.00 Brandmánia 0.40 Reflektor 0.55 A la
Car 1.30 Míg a halál el nem választ
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 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 Mr. és Mrs. 23.20 Fogyj Rékával és Norbival! 23.25 Halálka-
nyar 2.05 Tények 2.40 Astro-világ 3.45 Magyarország, jövünk! 3.50 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 13.24 Zene 13.30 A római katoli-
kus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium
Rádiókabaré 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 17.54
Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért sza-
vak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11 Belépõ – Kultu-
rális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.32 Rá-
diószínház 21.56 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00
Hírek, kenó 23.05 Rádiószínház 0.10 Éjszaka

Október 11., 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 Roma kul-
túra 12.55 Esély 13.25 Virágzó Magyarország: Sarkad 13.50 Angi jelenti 14.20 Tör-
ténetek a nagyvilágból 14.50 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 20.00 Sporthírek 20.05 Boxutca Extra 20.15 Hol-
landia–Magyarország vb selejtezõ labdarúgó-mérkõzés 22.35 Az Este 23.05 Híradó
23.20 Forma-1 1.05 Család csak egy van 1.45 Bûvölet
RTL KLUB: 5.25 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.00 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.45 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 19.15 Fókusz 19.45 Éjjel-nappal Budapest
20.55 Barátok közt 21.35 CSI: Miami helyszínelõk 22.35 Gyilkos elmék 23.35 Ke-
mény motorosok 0.35 Reflektor 0.55 Gasztrotúra 1.25 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 Sztárban sztár 0.00 Fogyj Rékával és Norbival! 0.05 Briliáns
elmék 1.05 Tények 1.40 Astro-világ 2.45 Briliáns elmék 3.40 Magyarország, jövünk!
3.45 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 13.29 Zene 13.30 A zsidó vallási
felekezet félórája 14.05 Alma és fája 14.35 Regényes történelem 15.00 Krónika
15.10 Prémium Hely 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika
17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten
ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11 Belépõ –
Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Rádiószínház 21.28 Sportvilág
22.30 Krónika 22.50 Sportvilág 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

Garázs kiadó 06 (30) 209 9371

Sárbogárdi „B” kategóriás jogosítvánnyal rendel-
kezõ munkatársat keresek autóról történõ értéke-
sítés ellátására. 06 (30) 382 4133 (7953825)

Kereskedelmi végzettséggel rendelkezõ munka-
társakat keresünk tápboltba, napi 4 órás munka-
idõbe, 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

Csirkevásár! Tinódy út 52. 06 (30) 384 2294

Munkatársakat keresünk kertészeti és csoma-
golói munkakörbe. 06 (30) 313 6068, 06 (30) 293
2830 (8000900)

Kukoricamorzsoló, 43-as munkásbakancs el-
adó. 06 (70) 595 0972
Körte, téli alma eladó 150 Ft/kg. 06 (25) 460 835
(7953898)

Szeptember 26-án Sárbogárdon elvesztettem a
pénztárcámat. Kérem a becsületes megtalálót,
hogy a benne lévõ iratokkal jutalom ellenében, ju-
tassa vissza a címemre!
Sárbogárdon Ady-lakótelepen a negyedik emele-
ti, felújított középsõ lakás új nyílászárókkal eladó,
vagy sárbogárdi, sárszentmiklósi házra cserél-
ném értékegyeztetéssel. Irányár: 6.900.000 Ft. 06
(30) 411 7299 (7953895)

Szekrénysor, 4 darabos, eladó. 06 (70) 772 4838.
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FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512

JOGOSÍTVÁNY!
Tanfolyam indul 2013. október 11-én,

pénteken 18 órakor
a sárbogárdi mûvelõdési házban.
Diákkedvezmény, részletfizetés!

Jelentkezni:
Fûrész József – 06 30 290 3744

GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása,
karbantartása 06 30 440 5790

FOGSZABÁLYOZÁS MAGÁNRENDELÉS!
Dr. Csulak Fruzsina 06 25 461 997

BÚTORKÁRPITOZÁST, JAVÍTÁST
VÁLLALOK! 06 30 662 5375

KIEMELT
APRÓHIRDETÉSEK:

a Bogárdi TV-ben is látható!

APRÓHIRDETÉSEK

KVJ Mûvek Zrt.

3D MÉRÕTECHNIKUST
keres

Elvárások:
– minimum középfokú mûszaki végzettség,
– 3D mérõgépek ismerete,
– kézi mérõeszközök ismerete
– angol/német nyelv kommunikációs szintû

ismerete,
– B-kategóriás jogosítvány
Feladatok:
– CNC vezérlésû 3D koordináta mérõgép

kezelése,
– új programok írása
– a gép napi karbantartása
– mérési jegyzõkönyvek elkészítése
– mérési módok egyeztetése a vevõkkel
Elõny:
– PCDMIS szoftver ismerete,
– MSA ismeretek

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZOKAT
horvathne@kvjmuvek.hu címre

várjuk.

„ÚJRATERVEZÉS” – MEGÚJUL
SÁRBOGÁRD VÁROSKÖZPONTJA

VÁLLALKOZÓI FÓRUM

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy

2013. október 3-án 15.00 órakor

vállalkozói fórumot

rendez Sárbogárd Város Önkormányzata a polgármesteri hivatal dísztermében.
A fórum témája a város szempontjából is kiemelkedõ fontosságú munkahelyteremtés
lesz.
Várunk minden érdeklõdõ vállalkozót, vállalkozás-képviselõt egy tartalmas és ered-
ményes beszélgetésre!
Az agrárterületen érintett látogatók megjelenésére is számítunk,
mivel szeretnénk megbeszélni az agráriumban és az élelmi-
szer-ágazatban rejlõ lehetõségeket is!
www.ujszechenyiterv.gov.hu

ANGOL
NYELVOKTATÁS
GYEREKEKNEK

az egyedülálló Helen Doron
módszerrel

már Sárbogárdon is!
Jelentkezz INGYENES

bemutató óránkra!

06 30 386 8735

„ÚJRATERVEZÉS” – MEGÚJUL
SÁRBOGÁRD VÁROSKÖZPONTJA

Újabb mûszaki átadásokra került sor

2013. szeptember 12-éig újabb projekthelyszíneken fejezõdtek be a kivitelezési mun-
kálatok:
– Városháza (polgármesteri hivatal)
– József Attila Mûvelõdési Központ környezetének zöldfelületi felújítása,

akadálymentes parkoló kialakítása

– Hõsök tere felújítása
www.ujszechenyiterv.gov.hu



Bogárd és Vidéke 2013. október 3. KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNYEK 19

Sárbogárdi Járási
Hivatal jogosult

állatorvosi és
betegellátási ügyelet

2013. október

A belföldi szállítást is végzik.

Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan, Nagyhör-
csök, Mezõfalvai Rt. Sárrét, Alap, Alsószent-
iván, Cece, Vajta, Sáregres, Káloz, Nagylók,
Hantos, Sárosd, Sárkeresztúr, Sárszentágota,
Szabadegyháza

október. 5-6.: dr. Csele István, Sárosd, Sport u.
30., 06 (30) 993 9404;

október 12-13.: dr. Pátzay József, Sárbogárd,
Asztalos út 1/a, 06 (30) 639 3977;

október 19-20.: dr. Szénási Károly, Sárbogárd,
Tüzér út 24., 06 (30) 816 1376;

október 23.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd, Rákó-
czi út 6., 06 (30) 939 8629;

október 26-27.: dr. Keszthelyi Gábor, Sárkeresz-
túr, Szent I. u. 3., 06 (20) 974 9065.

Az élelmiszerlánc-felügyeleti ügyelet a 06 (30)
9563 168-as számú telefonon érhetõ el.

Dr. Bögyös Gábor hatósági fõállatorvos,
dr. Lorászkó Gábor, a kamara elnöke

A SÁRBOGÁRDI RENDELÕINTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK IDÕPONTJAI

HIRDETMÉNY
Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot és az ügyben érintett feleket, hogy a Sárbogárd, külterületi
0895/8, 0895/9, 0895/10 hrsz-ú ingatlanokon lévõ sertéstelepet érintõen a FIORÁCS Mezõgazdasági
Termékelõállító és Forgalmazó export-import Kft. (2941 Ács, Fõ utca 43.) kérelmére, az egységes
környezethasználati engedély felülvizsgálata tárgyában 20498/2013. ügyszámon közigazgatási ha-
tósági eljárást indított a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõ-
ség (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.), mely eljárás megindításáról hirdetményt adott ki a fel-
ügyelõség.
Az eljárás megindításáról szóló hirdetmény másolati példánya a sárbogárdi városi polgármesteri hi-
vatal (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.) földszinti hirdetõtábláján 2013. szeptember 25-én kifüggesz-
tésre került az eljárás lezárásáig, amely okirat a hivatal nyitvatartási ideje alatt, hétfõtõl csütörtökig
7.30–16.00 óráig, pénteken 7.30–13.30 óráig megtekinthetõ, illetve áttanulmányozható.
Az ügyfél – a felügyelõségnél Várdai Enikõ ügyintézõvel (telefon: 06 (22) 514 300) történõ egyeztetés
szerinti helyen és idõben – az eljárás bármely szakaszában betekinthet az eljárás során keletkezett
iratokba.
Az iratbetekintés során az arra jogosult kivonatot készíthet, vagy másolatot kérhet. A másolatot és a
kivonatot az eljáró hatóság az ügyfél kérelmére hitelesíti.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

TÁJÉKOZTATÓ SZIRÉNAPRÓBÁRÓL
A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatja a lakosságot, hogy a Paksi Atomerõmû
Zrt. 30 km-es körzetébe esõ településeken a lakossági tájékoztató- és riasztórendszer mûködõképes-
ségének ellenõrzése érdekében Alap, Alsószentiván, Cece, Elõszállás, Nagykarácsony, Sár-
egres, Vajta településeken

csökkentett üzemû (morgató) szirénapróba végrehajtására kerül sor

2013. október 7-én, hétfõn, 13.00 órakor.

Szabó-Bisztricz Anett tû. hadnagy, megyei katasztrófavédelmi szóvivõ
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SZENT MIHÁLY ÜNNEPE
NAGYLÓKON

Az ország több településéhez hasonlóan Nagylók is részese volt az
Itthon vagy – Magyarország, szeretlek programnak. Szombaton a
gyermekek kézmûves-foglalkozás keretén belül õszi termények-
bõl készítettek ajtódíszt és dióhéjból különbözõ állatkákat. Este
„mini” lecsófesztivállal várták vacsorára a lakosokat.

Vasárnap este édes és sós kukoricaprószát kóstolhattak meg a
tûzgyújtásra kilátogatók.

Bakonyi Ágota Ikszt-munkatárs


