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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

ANDOR
A héten mintha megbolondult volna a világ.
Szinte minden nap hallani lehetett, ahogy szi-
rénázva száguldanak balesethez, vészhelyzet-
ben lévõ beteghez a mentõk, tûzoltók, rend-
õrök. Ebben a novemberi idõben több volt a
váratlan haláleset, s emiatt a temetés is.

Különösen megrendített egy fiatalember,
Bartók Andor halála. A végtelenül kedves,
mindig mosolygós, szolgálatkész Andor a he-
lyi közlekedésben dolgozott buszsofõrként.
Emlékére már múlt csütörtökön kint volt a
fekete lobogó a polgármesteri hivatal hom-
lokzatán.

Mondják, a jó embert a szíve viszi el. Így tör-
tént Andorral is. A Tinódy utcai házuk elõtt
számtalan gyertya világított egész héten, s ott
virrasztott egész nap és egész éjjel a temetésig
cigány szokás szerint a rokonság.

Andor, mondhatni, a sárszentmiklósi klub-
ban nõtt föl.

Varga Laci errõl így emlékezett már a teme-
tés után:

– Andor volt a mi fogadott gyerekünk. Kö-
zépsõ csoportos óvodás volt, amikor megis-
mertük. Az óvodából könyvtári foglalkozásra
jött át egy csoport, köztük õ is. Arra mentem
be a könyvtárba, hogy Andorkát egy könyves-
polcról kellett leszedni. Nagyon eleven gye-
rek volt. Gizus, a feleségem az ölébe vette, és
úgy mesélt, mintha csak neki mesélt volna, így
kötötte le a figyelmét. Mint a szivacs, úgy szív-
ta magába a szeretetet. Ekkor lett õ a foga-
dott fiunk, s maradt az élete végéig. Amikor a
nyolcadik osztályból elballagott, bejött hoz-
zánk, és kijelentette, mi leszünk az õ esküvõi
tanúi és az elsõ gyerekének a keresztszülei.
Ezt be is tartotta. Nemrég, ahogy szokta, ha
erre járt a busszal, csak megállt a házunk
elõtt, bejött. „Fater, fõztél kávét?” – kérdez-
te, aztán ha éppen nem volt, akkor már tette
is föl és fõzte magának és nekünk is. Amikor
már mi szorultunk segítségre, õ volt a mi igazi
támaszunk, az egyetlen fogadott fiunk.

Nagyon szerettük…

Andor, Isten veled!
Hargitai Lajos
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NAPLÓ
Néma fõhajtással kezdte november 8-ai
ülését a sárbogárdi testület, nyolc képvise-
lõvel, megemlékezve a tragikus hirtelen-
séggel elhunyt Bartók Andorról, aki az
egyik helyi járatos buszt vezette.
Ezt követõen dr. Sükösd Tamás polgár-
mester számolt be az elmúlt idõszak fõbb
eseményeirõl: Október 17-én a MÁV a
Pécs–Sárbogárd–Budapest vonalra vonat-
kozó fejlesztési elképzeléseit egyeztette az
érintett településekkel. A tanulmányterv
2033-ig szól. Ami nem az elõvárosi közle-
kedést érinti, az 2020 utánra prognoszti-
zált változás. A megyében elsõként meg-
alakult az agrárkamara helyi bizottsága.
Október 21-én volt a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Társulás operatív
tanácsának ülése. A 2002 óta mûködõ tár-
sulás mellett a hulladékgazdálkodási szol-
gáltató konzorciuma látta el a szállítási fel-
adatát az egész Dunántúlon. Egy jogszabá-
lyi változás folytán ez a szerzõdés meg-
szûnt. Most újabb szolgáltatóval szükséges
szerzõdést kötni, miután pályázati kötele-
zettségeket vállalt erre a 168 tagtelepülés.
Ez a szemétszállítási díjat illetve a gyakori-
ságot nem érinti, 2015-ig be van fagyasztva
a díj. Sárbogárdot és a Vertikál szolgálta-
tási területét vélhetõen markáns változás
nem fogja érinteni, a polgárdi, sárbogárdi
és adonyi hulladéklerakókra hosszú távú
szerzõdéssel rendelkezik a cég. Az Árpád-
lakótelep ügyében az összes olyan lakógyû-
lésen jelen volt az önkormányzat, amelyik-
re meghívták. Október 22-én sikerült a víz-
díjtartozás ügyében a Fejérvízzel megköt-
ni egy egyezséget. Azóta a közös képviselõ
befizette a szükséges részt, hogy hatályba
lépjen az egyezség, és ne legyen korlátozás.
Október 25-én a terület érintett képviselõ-
je, alpolgármester úr meg jómagam részt
vettünk az alsótöbörzsöki nyugdíjasklub
jubileumi rendezvényén. Október 29-én
mintegy 110-120 embernek tartottunk a
munkaügyi központtal együtt tájékoztatót
a téli közmunkáról. Aki vállalta, december
1-je és március 31-e között különbözõ kép-
zéseken fog részt venni. Többen kompe-
tenciaalapú képzésen, más szakképzésen a
Türr István Képzõ és Kutató Intézet révén
a Mészölyben, helyi pedagógusok közre-
mûködésével. A külsõ településrészen la-
kóknak a volános buszt téríti a rendszer. A
képzés ideje alatt állami forrásból 8 órás
munkabérben részesülnek. A képzés 6
órás.

Közmunkásképzõ

Nedoba Károly: A téli közmunkaprogram
milyen képzést ad a személyeknek? A tan-
folyamot elvégzett személyeket milyen
munkában tudjuk foglalkoztatni? Ennek
milyen haszna lesz a városra nézve?
Dr. Sükösd: A képzés része az alapmûvelt-
ség felújítása. Van, aki a közvetítõlapot há-
rom kereszttel írta alá, amit nehéz lesz 3

hónap alatt korrigálni. Akik alapképzett-
ségben följebb vannak, azoknak van OKJ-s
szakképzés (kisgépkezelõ, térköves), ami-
nek révén karbantartóbrigádban, Start,
földút-, belvízprogramban tudjuk õket
foglalkoztatni.

A költségvetés állása

Dr. Sükösd: A bevételek, kiadások alaku-
lása idõarányosnak tekinthetõ. Ez az elsõ
olyan évünk, amikor részben átalakult be-
vételi rendszerrõl, jelentõsen átalakult in-
tézményrendszerrõl, jelentõsen lecsök-
kent költségvetési fõösszegrõl kell beszél-
nünk. A 2,6 milliárd és az 1,7 milliárd kö-
zött jelentõs különbség van. Egy intéz-
mény alá vontuk az óvodákat, és a sárbo-
gárdi Egyesített Szociális Intézmény üze-
meltetõje 3 önkormányzat (Nagylók, Han-
tos, Sárbogárd) társulása 2013. július 1-jé-
tõl. Örömteli, hogy az iparûzési adónk tel-
jesítése megfelelõ mértékû. A talajterhe-
lési díjjal 107 %-os szinten állunk. A gép-
jármûadó megosztott bevétel a magyar ál-
lammal. Csökkent a segélyek kifizetése.
Ennek egy része adminisztratív csökkenés
(átkerültek máshova), egy része a köz-
munkába bevont magas számú ember mi-
att adódik elõ. A szociális étkeztetés mel-
lett a gyermekétkeztetést is megkapta fel-
adatnak az önkormányzat azon intézmé-
nyek vonatkozásában, amelyeket 2013-tól
nem mi tartunk fenn.
Juhász János: 3 éve, amikor a kasszát át-
adtam, 118 millió Ft volt benne. Azt látom
a beszámolókban, hogy a régi szép idõk el-
múltak. Ha nem lenne folyamatos hitel-
igénybevétel, központi támogatások, ak-
kor gondok lennének.
Dr. Sükösd: A következõ adósságkonszoli-
dáció éves szinten 20 millió Ft-ig bezáró
összeget jelent nekünk törlesztésben. Nem
ebbõl fogjuk az óriási fejlesztések önerejét
biztosítani. A gazdálkodás takarékosságát
jelzi, hogy meg tudtuk tartani az intéz-
ményrendszerünket, és tudjuk mûködtet-
ni. Remélem, a konszolidáció révén jó pá-
lyára tudunk állni. Bár szükséges lenne,
hogy az iparûzési adónk is növekedjen,
hogy több vállalkozás mûködjön itt.

Hitelkeret

Dr. Sükösd: A mostani hitelszámlakere-
tünk 71.300.000 Ft, ebbõl 2012. december
31. napján 40 millió Ft-ot vettünk igénybe.
Az önkormányzatnak vannak olyan napjai,
amikor egy adott fizetési kötelezettség
meghaladja a bankszámlaegyenlegünket.
Ehhez volt szükség a folyószámlahitelre.
Ezt idõnként használtuk is. Ezt a hitelke-
retet meg kívánjuk tartani. Egy ilyen biz-
tonsági öv szükséges a folyamatos gazdál-
kodáshoz. A hosszabbításokhoz, új hitel
megállapításához kormányengedélyre van
szükség.

Ügyelet

Dr. Sükösd: Eredményes közbeszerzést
követõen 2013. november 1-jétõl az Orvo-
si Ügyelet Nonprofit Kft. debreceni szék-
helyû cég látja el a központi orvosi ügyele-
tet Sárbogárd–Hantos–Nagylók területén,
ugyanott, ugyanolyan idõtartamban, ahol
eddig. Eddig az OEP-díjat illetve az önkor-
mányzatok hozzájárulását Sárbogárd ke-
zelte és fizette ki. Most mindezt a szolgál-
tató cég fogja elvégezni.
Etelvári: Megjelent az egyik újságban egy
véleményem szerint nem helytálló cikk, de
bízom benne, hogy nem a hisztériakeltés,
hanem a betegekért való aggódás miatt. A
polgármester úr és a képviselõ-testület
mindent megtesz azért, hogy az orvosi
ügyeletet megoldja, de nem mindig úgy si-
kerül, ahogy szeretnénk. Kérem a polgár-
mester urat, magyarázza el, miért és ho-
gyan történt a változtatás az ügyeletben,
miért nem a mi orvosaink ügyelnek.

„Elfogytunk”

Dr. Sükösd: Még a kistérség üzemelt, ami-
kor az orvosok kollegiális vezetõje megke-
reste elõször a kistérségi irodavezetõt,
majd engem. Errõl tájékoztattam a képvi-
selõ-testületet, sõt, Juhász János többször
rá is kérdezett, hogy kellõ alapossággal
tudjuk-e a közbeszerzést kiírni, hogy mer-
re tud ez tovább haladni. Az orvosok egy
csoportja konkrét ajánlattal keresett meg
bennünket, aminél az orvosok mondata a
következõ volt: „Elfogytunk.” A legtöbb
orvos nem akar már ügyelni, mert fizikai-
lag nem bírják. Ezt nem kell nekem elhin-
ni, meg kell kérdezni Jarabin doktort,
Mányoki doktornõt, Farkas doktort. Raj-
tuk kívül Somogyvári doktornõ szokott
ügyelni, Roshdi doktor úr nagy számban,
illetve külsõsként a korábbi nagylóki házi-
orvos, dr. Bekõ Irén. Ekkor már látszott,
hogy az a szakembergárda nem áll rendel-
kezésünkre, akik az ügyeletet korábban
szervezték. Az egyik telephely Cecén volt,
oda tartozott Alap, Alsószentiván, Sáreg-
res, Vajta. Hangsúlyozom, hogy most az
orvosok kezdeményezték, hogy hozzunk
másik orvost, mert nem bírják. A közbe-
szerzésen egy cég tett érvényes ajánlatot,
akivel a 3 település leszerzõdött. Vala-
mennyi orvost megkeresték. Akik akartak
ügyelni (Roshdi doktor és tudomásom sze-
rint Bekõ doktornõ), szerzõdést kötöttek a
céggel. Olyan adatbázis készül, hogy már a
mentõben a kórelõzményre tekintettel
kapnak utasítást a diszpécsertõl. Az ügye-
let telefonszáma azért kezdõdik 22-vel,
mert az az Országos Mentõszolgálat disz-
pécserközpontja, ahol a diszpécser eldön-
ti, hogy mentõt küldjön-e, vagy orvosi
ügyeletet.

A nõvérek kérdése

Etelvári: Miért nem vette át az új szolgál-
tató a nõvéreket?
Dr. Sükösd: Mindenkit hívtunk megbeszé-
lésre. Mindenki a kollegiális vezetõjén ke-
resztül volt jelen.
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Az orvosok néhányan bejöttek, de Jarabin
doktort küldték, vele egyeztettünk. Õt be-
vontuk a közbeszerzés folyamatába is,
plusz egy ÁNTSZ-es vezetõ fõorvost szak-
tanácsadóként. A nõvérektõl a vezetõ ápo-
lónõ volt, akivel végig tartottuk a kapcsola-
tot. Ha jól tudom, az Orvosi Ügyelet
Nonprofit Kft. is tartotta velük a kapcsola-
tot, és még a 3 sofõr is választott maguk kö-
zül egy képviselõt. Hogy a nõvéreket miért
nem vették át, azt nem tudom.

Aggály

Nedoba: Annak idején az Európa Men-
tõszolgálatot a lakosság nem fogadta el. A
polgárok hozzászoktak egy bizonyos szol-
gáltatáshoz, évtizedek óta személyesen is-
merik az itt lévõ orvosokat, bizalommal
fordulnak hozzájuk. Van forgatókönyv ar-
ra az esetre, ha egyszer csak elmegy a szol-
gáltató?
Dr. Sükösd: Igen. Nem erre kell felkészül-
ni, de ez is benne van. Divat az önkormány-
zatra haragudni, sokkal könnyebb hangu-
latot kelteni. A háziorvosnak sem volt ér-
deke, hogy azt mondja: ez így most jobb
lett. Most a helyi háziorvosok csoportja
jött ide, hogy õk nem fognak tovább ügyel-
ni. Ebbõl kifolyólag nekik most nem az az
érdekük, hogy azt mondják a délelõtt ná-
luk lévõ betegnek, hogy ez most nem lett
jobb, mert ha nincs alapellátási kötelezett-
ség, azaz orvosi ügyelet, akkor beavatkozik
az ÁNTSZ, és elrendeli az ügyeleti szolgá-
latot azoknak is, akik ezt nem akarják vé-
gezni. Ez a szolgáltató nagyságrendjében
nem hasonlítható a korábbi szolgáltató-
hoz. Ez egy orvosok által alapított, 15 éve a
pályán lévõ cég, 110 önkormányzati telep-
hellyel. Sem likviditási gondok nem for-
dulhatnak elõ, sem olyan probléma, hogy
nem, vagy nem úgy érkezik meg az orvos.
Az ápolók helyett, úgy tudom, a helyben
ismert mentõápolókkal kötöttek szerzõ-
dést, tehát nem kívülrõl hoztak embert.

Ugye, nem baj,
hogy bántalak?

Dr. Sükösd: Az iskolák tekintetében szük-
séges az intézményi tanácsokba delegálni
önkormányzati küldöttet. A testület támo-
gatását kérem alpolgármester úr delegálá-
sához, aki az egyetlen gyakorló pedagógus
köztünk.
Juhász: Támogatom, de nem tudom meg-
állni, hogy meg ne jegyezzem: amikor az
ügyrendi és jogi bizottságban üresedés
volt, akkor Károly jutott be, nem én, pedig
nekem államigazgatási fõiskolai végzettsé-
gem is van, illetve annak során számtalan
jogágat hallgattam, tanultam és vizsgáz-
tam. (Nedobához:) Ugye, nem baj, hogy
bántalak?
Nedoba: Nem bántottál.

Bocsánat nincs?
Nedoba: A Petõfi–Kossuth–Kisfaludy utca
forgalmi rendjének változására július 1-jé-
ig kellett volna kirakni a táblákat. Július
2-án rendelték meg azokat, 23-án jöttek

meg, egy hétig tartott a felszerelés. Nem
akarok bántani senkit, de ez megerõsít ab-
ban, hogy baj van a fegyelemmel.
Szõnyegi Lajos: A táblák kihelyezése elõtt
már megtörtént a bocsánatkérés. Az a dol-
gozó, akinek ez a feladata volt, közben 250
közmunkás munkáját irányította.
Nedoba: Voltak, akik azt mondták: vagy
elrontották, vagy szándékosan nem tették
ki, hogy a parasztok be tudják vinni az ara-
táskor a gabonát. Megvan az oka, hogy
nem azt mondtam, hogy gazdák.

Bejelentések
Juhász: A Katona utcai járda nagyon szép
lett, köszönjük. Sajnálatos, hogy fejlesztés-
bõl ennyi jutott a legnagyobb választóke-
rületnek, töbörzsöknek a több mint 3 év
alatt. De van azért olyan városrész, ahol
még ennyi sem történt. A Bajcsy út 89-nél a
fák, cserjék minden irányból kinõttek. La-
katlan az ingatlan régóta, borzasztó álla-
potok vannak, legyetek szívesek ezt ren-
dezni. A múltkor a Mányoki utca miatt
szóltam, örülök, hogy kátyúzták. A Vasút
utcán, ha beérkezünk Sárbogárd irányába,
a bal oldali buszmegálló egyharmadát visz-
szahódította a természet. Túl sokba került
ahhoz, hogy ilyen gondozatlanul hagyjuk.
A másik oldali buszmegállóban is nõnek a
gazok a réseken, de közel sem olyan álla-
potban. Az idei díszpolgár nevét még nem
láttam a dicsõségtáblán. Ha valaki felkéri
Huszár Pétert, ingyen és bérmentve na-
gyon szívesen megcsinálja.
Dr. Sükösd: A felkérés megtörtént.

Gágogók

Juhász: A két ülés közötti történések közt
nem említetted, hogy október 29-én Sár-
bogárd fõterén példátlan dolog történt. A
libákra gondolok. Az állat- és kirakodóvá-
sárnak nem itt lenne a helye. Kirakodás is
volt, csak vásár nem, mert én, az egyik érin-
tett, nem voltam vevõ rá. Egy egyszerû je-
löltállító sajtótájékoztató volt a mûvház-
ban, kint meg 14 fideszes csinálta a gépi gá-
gogásos cirkuszt. Varga Gábor ott volt,
gondolom, központi elvárás, ezért gágog-
nak országszerte. Hogy Horváth Tibi ott
volt, az sem meglepõ. De hogy a város pol-
gármestere ott volt, az számomra megle-
põ. Nem hiszem, hogy ilyen ízetlen, szánal-
masnak tûnõ rendezvényen kell õneki vil-
logni. Ez év május 1-je, a FÜBE nagy sikerû
halászlés rendezvénye óta kettõnk viszo-
nya konszolidáltnak volt mondható. Le-
hetséges, hogy te ezt eluntad? Ha igen,
nyugodtan mondd meg, és akkor tisztáb-
ban látok.
Dr. Sükösd: Nem untam meg a konszoli-
dációt, mert konszolidált viszonyrendszer
mellett lehet dolgozni konstruktívan. Nem
úgy voltam jelen, mint Sárbogárd város
polgármestere, hanem mint a helyi Fidesz
elnöke.
Juhász: A szünetben említetted, hogy
mentél vissza dolgozni, tehát akkor nem
voltál szabadságon, hanem polgármesteri
teendõidet láttad el a téged megilletõ illet-
ményért, költségtérítésért és egyébért. Ak-

kor mindenképpen munkaidõben voltál a
gágogók között.
Dr. Sükösd: Este 7-ig voltam itt aznap. 4-ig
tart a munkaidõ. 15 percet voltam kint, 3
órával maradtam bent tovább.
Juhász: Krupa Rozália 10 évig volt este fél
nyolcig mindennap, mégis kidobtátok.
Dr. Sükösd: A munkaidõmmel magam
rendelkezhetek, ez munkajogilag teljesen
helyes.
Nedoba: Nekem nagyon tetszik a piac, ízlé-
ses, Sárbogárd egyik gyöngyszeme épült
meg, ellentétben a városkapuval. A Gaga-
rin és Kossuth utcán a mai napig nincs kint
a tábla. Megrendelés alatt van?
Dr. Sükösd: Igen.
Nedoba: A rendõrkapitánnyal való talál-
kozás iránt a testületbõl mindössze hár-
man érdeklõdtünk (Nagy Tibor, Etelvári
Zoltán és jómagam), pedig nagyon jó be-
szélgetés volt. Úgy érzem, azóta is jó a kap-
csolat, és szerintem elõre haladtunk. A
többi képviselõ, feltételezem, meg tudja
magyarázni, miért nem volt ott.
Juhász: Engem nem hívott senki.
Dr. Sükösd: Az idõpontot a rendõrkapi-
tányt megszólító képviselõknek kértem,
nektek hármótoknak. Én elõtte külön vol-
tam a kapitány úrnál.

Parasztok a Balkánon
Nedoba: Amit a parasztok mûvelnek a Pe-
tõfi és Kossuth utcán, az katasztrófa. 3 ten-
gelyes, 2 méteres, hatalmas pótokkal men-
nek, visszaélnek azzal a pozitív hozzáállás-
sal, amivel a testület akceptálta azt a ké-
rést, hogy legyen 20 tonna a súlykorlát.
Van, ahol szét van nyomva a híd. Csak a sa-
ját érdekeiket nézik. Még halottak napján
is szállították a gabonát. Úgy érzem, nem
Európában élek, hanem a Balkánon. Ér-
tem, hogy csak az számít, hogy a zsebük te-
le legyen. Nemcsak a munkájuk végett
mondok parasztokat, hanem a viselkedé-
sük miatt is. Ráadásul valakik több száz-
ezer forintos kárt csináltak azzal, hogy el-
lopták a táblákat. Polgármester úr, biztos
vagyok benne, hogy a te szavad hatéko-
nyabb és erõsebb lenne, mert az a fajta cso-
port közelebb áll a Fideszhez.
Dr. Sükösd: A 3 tengelyes, nagy dzsondér a
nagy magasítóval olyan 28 tonna, tehát
nem fér bele a súlykorlátba. Tóth Béla föl-
ajánlotta, hogy csinál sablont az aszfaltra,
de az csak táblával együtt érvényes. Illetve
hozott olyan csavart, amit nem lehet villás-
kulccsal lecsavarni. De megint ellopták a
táblákat. Ezt követõen egyik este hívott a
rendõrkapitányság képviselõje, hogy sze-
rezzek egy mûszakis embert, aki meg-
mondja, mivel lehet lemosni a táblákat,
mert valaki befújta fekete festékkel. A
bûnügyi technikus civilbe öltözve még este
lemosta az összes táblát, és a rendõrség kb.
3 napig az adott területen látott el folya-
matosan szolgálatot. Nem túl hatékony a
súlyhatár betartása, de az önkormányzat
eszközei eddig terjedtek. Én is látom, hogy
vannak, akik renitens módon mennek
szembe a szabályozóval a mai napig.

Folytatás a következõ oldalon.
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Nedoba: A Túry Miklós utcában, a munka-
ügyi központnál két oldalon is parkolnak
autók. Lakosok jelezték, hogy probléma
nekik a közlekedés, gyalog is balesetveszé-
lyes. Azt kérik, hogy valamilyen megoldást
keressen az önkormányzat.

Dr. Sükösd: Egyeztetünk a kormányhiva-
tallal is. A munkaügyi központ mögött, a
füvön meg lehet állni.

Esélyes csarnok, uszoda

Nedoba: A tornacsarnokról tudnál valamit
mondani?

Dr. Sükösd: A projektnek jogerõs építési
engedélye van. A Mészöly iskolánál lenne
elhelyezve a 20x40 méteres, szabványos
pálya, és az oldaltávolságok megtartása
mellett 200-250 ember leültetésére is al-
kalmas. Egy lelátós, multifunkciós csarnok
kialakítására lenne lehetõség. Ez kb. 570
milliós költségvetést jelent felépítmény-
ben, telek nélkül. Ennek jelentõs részét a
szakági szövetségekbõl, az ún. TAO-s
pénzbõl (a társasági adóalapot töltik föl
cégek központi számlákra) lehet elnyerni.
A nemzeti sportintézetbe szerdán kell
mennünk egyeztetni a pályázat további
sorsáról. A kézilabda-szövetség lett a ko-
ordinátora ennek a pályázatnak, ezért a
VAX Kézilabda Egyesületet kellett pályá-
zóként bevonni az önkormányzattal illetve
olyan egyesületekkel szorosan együttmû-
ködve, akiknek az adminisztrációja rend-
ben van. Ilyen a sárszentmiklósi illetve a
kosárlabda-egyesület. A TAO-s program
csak a látványsportokat érinti. Egyelõre
úgy tûnik, hogy országos szinten 3 multi-
funkciós csarnok megvalósítására kerül-
hetne sor 2014-ben, abból az egyik a miénk
lenne.

Nedoba: Volt olyan pletyka, hogy medence
is van hozzá.

Dr. Sükösd: Nem, az egy másik, amit a mi-
niszterelnök úr bejelentett, hogy megvan
azoknak a járási központoknak a listája,
akik 2014 és 2020 között tanuszodával ren-
delkezhetnének. Azon rajta vagyunk, de ez
a megvalósulástól még odébb van. Az ok-
tatási kormányzat megoldja, hogy az uszo-
dához el legyenek szállítva a gyerekek,
ahol van uszoda, de a sportcsarnokhoz va-
ló elszállítást nem. Ezért mindenképpen
szükséges nagyon közel vinni az iskolák-
hoz, hogy a kihasználtsága megfelelõ le-
hessen.

Értetlen sportrajongó

Nedoba: Sportszeretõ emberek kérdezték,
miért kap Sárszentmiklós több pénzt. Sár-
szentmiklós a megyei I-ben volt az elsõ fél-
évben, aztán kiesett, és ugyanabba az osz-
tályba került, mint Sárbogárd.
Dr. Sükösd: Állandó MLSZ-ellenõrzés
van. A játékosok száma olyan szintû, hogy
még ha azt mondjuk, hogy kétszer annyit
adtak Miklósra, mint Bogárdra, az is ke-
vés. Bogárdon a látszatigazoltakkal együtt
volt 60 körüli, Miklóson meg több mint 130
játékos. Nézd meg a két pályát, hogy néz ki,
annak ellenére, hogy mindkettõ megkapja
a fenntartási díjat.
Erõs Ferenc: A csapat helyezését is nézzük
meg.
Dr. Sükösd: Sárszentmiklósnak most is
van olyan csapata, amelyik megyei I. osztá-
lyú, utánpótlás, és vezet.
Nedoba: Nem érted, mirõl van szó.
Dr. Sükösd: De értem, mirõl van szó. Volt
olyan álláspont is, hogy aki nem gazdálko-
dik rendesen, annak ne adjunk semmit.
Mert van olyan egyesület, amelyik intéz-
ményt tart fönn, és a következõ hónap 15-
éig történõ elszámolások májusban voltak
utoljára nagy kényszer hatására. Azóta
nem voltak itt egyszer sem.

Egy világ omlott össze

Nedoba: Az október 29-ei akción én is le-
döbbentem. Amikor mondták, nem akar-
tam elhinni. Amikor megválasztottak ha-
talmas fölénnyel, történelmet írtál. Ez
nagy dicsõség, de nagy felelõsség is. Téged
nem csak a Fidesz választott meg. Úgy ér-
zem, eddig megvolt a kölcsönös tisztelet,
és remélem, továbbra is megmarad. De
29-e miatt egy világ omlott össze bennem.
Hogy te, Tamás, odaálltál az elsõ sorba gá-
gogni…
Dr. Sükösd: Gágogni nem álltam oda. Ez a
történet a legkevésbé szólt Juhász János
személyének, és szerintem ezt õ is tudja.

Macskát ketrecben

Juhász: Én nem tudom, én csak azt láttam,
hogy ott gágogtak.
Nedoba: Juhász Jánosnak ne libát vigye-
nek, hanem macskát ketrecben. A macskát
szereti, nem a libákat.
Dr. Sükösd: A liba a Bajnai Gordon-féle
politikai mozgalomhoz köthetõ. Ettõl a
mozgalomtól az életben soha nem fogok
bocsánatot kérni. Juhász Jánost személyé-
ben nem akartam megsérteni, és nem aka-

rom ezután sem, mert együtt dolgozunk
mindannyian a városért. Térjünk vissza a
mederbe.
Etelvári: Tõlem is kérdezik sokan, miért
kap Bogárd ennyit, Miklós meg többet.
Szerintem nem kellene két focicsapat Sár-
bogárdon. Megengedhetetlen, hogy egy
ekkora faluban két sportcsapat legyen. Azt
kérték tõlünk, hogy a régi piacnál vegyük
le a táblát, és egy újat tegyünk ki, hogy hol a
piac.
Dr. Sükösd: Minden lesz, csak a piacnak
még mûködési engedélyt kell szerezni. Az-
elõtt nem akarunk teljes üzemmódra kap-
csolni.
Tóth Béla: A 63-ason tervezett biciklisáv-
val mi a helyzet?
Dr. Sükösd: Van már jogerõs tervünk. A
pályázatot még nem írták ki.
Tóth: Mi lesz a Szélsõ utcával és a Kinizsi
utca csapadékvíz-elvezetésével?
Dr. Sükösd: A Kinizsi utca csapadékvíz-el-
vezetése nem kezdõdik meg most, mert a
felszíni csapadékvíz-elvezetésre nem írtak
ki új pályázatot. A Szélsõ utcát meg a Ho-
moksort amikorra ígértük, készen lesznek.
Tóth: A város képét rontják a romos há-
zak, rossz kerítések. Szabó György anyósá-
nál megint betolta a kerítést egy karambo-
lozó autó. Úgy tudom, hogy aki ezt csinál-
ta, esküdött égre-földre, hogy megcsinál-
ják a kerítést. Aztán mégse csinálták meg.
Ezekkel mit lehet csinálni?
Dr. Sükösd: Ahol utolérjük a tettest, ott
tudunk tenni az ügy érdekében. A miklósi
iskola elõtt az egész buszmegállót letarol-
ták. Sikerült elérni az illetõt, akinek – mi-
vel aznap vette az autót – nem volt még ér-
vényes felelõsség-biztosítása, de az apja el-
jött, aki vállalta a helyreállítást. Hogy Var-
ga Zsigáéknál miért nem készült el a kerí-
tés, arról hosszan lehetne beszélni; ott az
érdekérvényesítés finoman szólva nem
ment jól. Aki elhunyt, illetve a másik autó
vezetõje nem rendelkeztek érvényes fele-
lõsség-biztosítással régóta. Ott az embe-
reknek maguknak kell viselni a kárukat.
Tóth: Kovács Imréék sarkán mindig ott a
virág, mécses. Nem tudnak átmenni a túl-
oldalra a rokonságból 8-10-en és annyit
mondani a Józsinak, hogy „segítünk, visz-
szahúzzuk a kerítést”.
Novák Kovács Zsolt: Szeretnék köszöne-
tet mondani a polgárõröknek, a hivatalnak
illetve a Közévnek, hogy segítségükkel gör-
dülékenyen zajlott mindenszentek, a ha-
lottak napja.

Hargitai–Kiss Virág, Hargitai Lajos

Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete

2013. november 19-én (kedden) 15 órakor

VÁLLALKOZÓI FÓRUMOT TART.
Helyszín: a polgármesteri hivatal díszterme, Sárbogárd, Hõsök tere 2.

Témakörök:
1. Tájékoztató Sárbogárd foglalkoztatási helyzetérõl.
2. A vállalkozások jelene és jövõje Sárbogárdon.
Minden érdeklõdõ vállalkozót tisztelettel várunk.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy
Sárbogárdon a központi orvosi ügyeletet

2013. november 1-jétõl
a 06 (22) 311 104-es

telefonszámon lehet elérni.

Dr. Sükösd Tamás polgármester
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Tûz és jég: Izland
2. rész

Novák Kovács Zsolt: – Ahogy mentünk a
kietlennek tûnõ vidéken, találkoztunk
élettel is: birkákkal. Izlandon teljesen ride-
gen tartják a birkákat, se karám, semmi,
csak kint bóklásznak. Nem mondom, hogy
dús füvû legelõk vannak, de õk megtalálják
a számukra kedvezõ dolgokat. Azt vár-
nánk, hogy a birka a gyepen üldögél, de
ezek a látszólag hideg kõre feküdtek fel,
mert a fekete, sötétszürke kõ gyorsabban
felmelegszik, mint a növényzet.
– Úgy tudom, híres az izlandi juhok gyapja,
felsõ kategóriájú minõség.
– Így van, mert az éghajlat hûvösebb, mint
a miénk, de a tél nem annyira zord. Nyáron
15-20 fok körüli hõmérséklet van, télen 0-5
fok. A csapadék nagyon sok. A tengerparti
területeken 6-7 ezer mm csapadék van, ez
a mienknek 10-15-szöröse kb.

Érdekes ellenpont, hogy a belsõ, maga-
sabb területek teljesen szárazak, ott még a
Nagykunságunknál is kevesebb csapadék
hull. Ez a kettõsség hozza, hogy az átme-
netnél jó legelõk lehetnek, ha van talaj. De
annyira fiatal a felszín, hogy csak foltokban
van rajta talaj. Zuzmók, mohák, füves nö-
vényzet nagyon kevés van, az is a tenger-
partokon elsõsorban. A fás növényzet szin-
te elenyészõ.
– Holdbéli táj.
– Eléggé nyomasztó tud lenni. A vulkáni
mûködésnek láttuk azokat a formáit is,
amik megdöbbentõek. A sziget közepén
végighalad egy hatalmas hasadék; fölnyílt,
földomborodott és szétszakadt a föld. Ez a
választóvonal Amerika és Európa között,
ezt mondják az izlandiak. Ha belegondol
az ember, hogy bármelyik pillanatban újra
mûködésbe jöhet ez a vulkán, akkor a zab-
szem benne van, hogy ne éppen akkor
kezdjen el fortyogni valami odalent. De

hála Istennek ilyennel nem találkoztunk.
A felszínre áramló láva különleges formá-
kat hoz létre, például a mi cseppkõbar-
langjainkhoz hasonlókat. Ahogy a kemény
bazaltláva a felszínre áramolva szétterül,
és alatta a víz kimos barlangokat, és átszi-
várogva a kemény láván kiold a vulkáni
anyagból mindenféle ásványokat, csepp-
kõszerû formák, borsószerû kristálykép-
zõdmények keletkeznek a mennyezeten.
– Találtatok olyan emlékeket is, amikor álla-
tot, vagy embert borított be a láva?
– Nem. De egy falu közelében megdöb-
bentõ látvány, ahogy elõrenyomult a láva.
Ott az embereknek ez az együttélés velejá-
rója. Nekik föl kell arra készülni, hogy bár-
mikor történhet ilyesmi. De õk nem tragé-
diaként fogják fel. Azt, hogy megmozdul a
föld alattuk, vagy valami a felszínre áram-
lik, úgy fogják fel, mint mi azt, hogy nyáron
meleg van, télen meg megfagy a víz.

– Lehet, hogy a halált is jobban elfogadják ná-
lunk.

– Valószínû. Visszatérve a változatos for-
mákhoz: egy vulkáni kúp belseje is kipre-
parálódhat. Egy vulkáni kráter oldala pél-
dául kiszakadt, és csarnok méretû barlang
keletkezett benne, ahol lehetne koncerte-
ket is rendezni. Nagyon jó akusztikája van
ezeknek a képzõdményeknek. A turisták
számára nem tiltják, hogy fölmásszanak,
rámásszanak valamire stb. Kiteszik a táb-
lát, hogy vigyázzatok, forró víz, gõzök stb.,
de mindenki a saját felelõsségére közleke-
dik. Egy helyen erdõnyi kis kõrakásokkal
találkoztunk. Elõször azt gondoltuk, hogy
különleges földrajzi jelenség, de nem az. A
helyiek szokása, hogy kis kõrakásokat épí-
tenek. Bár keresztények, de rengeteg ba-
bonájuk van. A kõépítményeket egy ottani
elbeszélõ szerint azért építik, mert minden
családnak van egy védõmanója, akik ezek-
re fölállva messzebbre látnak. Izlandon

bebizonyosodott, hogy a földrajzkönyvek-
ben csak az átlag vulkánok szerepelnek.
Találtunk szép, szimmetrikus formákat, de
voltak egészen absztrakt formák is: lapo-
sak, magasak, meredek oldalúak, lankás
oldalúak, amikbõl nem nagyon lehetne
fölismerni, hogy milyen vulkánról van szó.
A bazaltláva megszilárdulásakor hatszög
alakú oszlopokra képes válni. Magyaror-
szágon is van ilyen a Badacsonyban, vagy
Somoskõ környékén. Izlandon teljesen
más méretekben kell gondolkodni. Bazalt-
orgonákból egész megyényi területek van-
nak megdöbbentõ méretekben, formák-
ban és irányokban. Izland többnyire ba-
zaltlávából épül fel, az teszi a sziget nagy
részét szürkévé, de azért vannak más szí-
nek is. A riolitos vulkáni képzõdmények-
nek a fehértõl a sárgáig mindenféle színe
van. Lenyûgözõ.
– A hegyvidékes részeken is vezetnek át utak?
– A turisták számára vannak olyan részek,
amiket kiépítettek valamelyest, de ezek la-
katlan területek. Találkoztunk olyannal is,
hogy a vulkáni kráterben összegyûlik a
csapadékvíz.
– Megfürödtetek?
– Nem, ahhoz hideg volt. Az összegyûlõ
csapadékvíz nagyon tiszta, itt nincsen kü-
lönösebben ipari vagy más szennyezés. A
riolitos vulkáni kráterbe gyûlve a víz föl-
foghatatlan színeket produkál.
– Gondolom, ebbe nagyon élõlények nem köl-
töztek a vulkanikus jelleg miatt.
– Nincsen benne semmi. Ahhoz picike a tó,
de találkoztunk olyannal is, amiben már
halak voltak. Gondolkoztunk rajta, ho-
gyan juthatott ebbe hal, amikor nincs külsõ
táplálója, csak csapadékvíz. Aztán tapasz-
taltabbak elmondták, hogy a madarak ré-
vén jutottak el ide halivadékok. Most már
horgászni lehet, annyi hal van ezekben a
tavakban. Ahol meg a fény és az árnyék ta-
lálkozik, ott õrületes, milyen színek van-
nak. Annak ellenére, hogy egész nap fönt
van a Nap, nincs magasan.
– Alkonyati színek vannak, vagy még ahhoz
sem hasonlítható?
– Kora délelõtti, késõ délutáni színek.
Folytatjuk.

Hargitai–Kiss Virág
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Csodacsipkék
Feléledt a csipkekészítés mûvészete álmá-
ból. Az évtizedekre feledésbe merült kéz-
mûipar ismét egyre népszerûbb. Mi sem
bizonyítja ezt jobban, mint hogy múlt hé-
ten nyílt meg egy különleges kiállítás a mû-
velõdési ház kamaratermében. A Csoda-
csipke Kézimunkaklub a Még mindig van
kedvünk horgolni címet adta ennek a sze-
met gyönyörködtetõ kiállításnak.
Az eseményen az alkotók, rokonok, érdek-
lõdõk is részt vettek. A mûsorban elsõként
Czuczai Kati köszöntötte az összegyûlte-
ket, könnyeivel küszködve a meghatódott-
ságtól és a büszkeségtõl. Majd dr. Sükösd
Tamás folytatta a köszöntést. Oklevelek-

kel kedveskedtek minden kiállító, ügyes
kezû asszonynak. Fellépésükkel gazdagí-
tották a kiállítást a Mészöly Géza Általá-

nos Iskola tanulói és a Sárbogárdi Nyugdí-
jasklub énekkara csöppnyi mûsorral. A
megnyitó után mindenki saját kedvére né-
zegethette és csodálhatta meg a horgolt
mûveket. Egy kis vendégséggel is kedves-
kedtek a megjelenteknek.
Bepillanthatást nyertünk a csipkék, hím-
zések gazdag világába, ahol rendkívül fi-
nom és igényes lakástextileken, szüreti és
más különleges alkalmak díszein keresztül
ismerkedhettünk meg.
Ezt a gyûjteményt gyakorló csipkekészítõk
válogatott csipkecsodái színesítik, amiket
november 22-éig lehet megtekinteni.
További egészséget, sok munkát kívánok a
Csodacsipke Klub minden kreatív tagjá-
nak!

Mágocsi Adrienn

Évforduló a nyugdíjasklubban
A sárbogárdi városi nyugdíjasklub 36 éve alakult. Hagyományo-
san minden évben novemberben ennek emlékére rendezik meg
évfordulós ünnepi estjüket, amelyre meghívják a testvérklubok
képviselõit is. A töbörzsöki klubbot Szûcs Józsefné klubvezetõ, a
sárszentmiklósi klubot Sipõcz János klubvezetõ, a Honvéd Baj-
társak Egyesületét pedig Gál Sándor elnök képviselte klubtársai-
val. Õk klubjuk nevében virággal köszöntötték a vendéglátó sár-
bogárdiak új vezetõjét, Sári Andornét, aki a nemrég elhunyt Gaz-
dag Béláné volt klubvezetõ helyébe lépett.
Gazdag Bélánéra egyperces néma felállással emlékeztek.

Sári Andorné köszöntötte a vendégeket, köztük dr. Sükösd Ta-
más polgármestert és Novák Kovács Zsolt alpolgármestert, akik
szintén virággal köszöntötték a klubvezetõt.
A klub a volt vezetõ halála miatt is most nehéz idõket él. Meg-
csappant a taglétszám. Már egyetlen alapító tag sem él. Szükség
lenne a fiatalításra. Ezért hirdetik az újságban is, hogy várják a
társakat a klubba.
Szükség van a barátokra, emberi kapcsolatokra idõskorban. Az
egészség megõrzését is szolgálja, ha az idõsek nem magányosod-
nak el.

Az estre érkezõ vendégeket szép emléklappal köszöntötték. Az
emléklap egyedisége és különleges szépsége mindenkit megraga-
dott. A 96 éves Schönborn Marika néni készítette ezeket nagy
gondossággal, szám szerint 60 darabot (!). Kertjének színes virá-
gait kis csokrokba szedve préselte le, s ezeket ragasztotta azokat
az emléklapokra. Marika néni sajnos nem tudott eljönni az évfor-
dulós estre, mert kórházba került. Neki ezúton is jobbulást kívá-
nunk!
Minden ilyen alkalomra a klub tagjai mûsorral készülnek. A klub
énekkara nyitotta a mûsort, majd Lendvai Gyurka bácsi hegedült.
Õ verset is mondott. Kádasné, Némethné Erika, Csordásné, Se-
regné, Vinkelmanné énekkel, versekkel szerepeltek, valamint
Forster Ferencné és Huszárné Juliska népdalcsokrot adtak elõ ci-
terakísérettel.
A közös vacsora után meglepetésként beöltözött cigányruhákba
egy csapat, s vidám mulatásukkal dobták föl a hangulatot a tánc-
hoz, amelyhez Faragó Lajos szolgáltatta a zenét.
A tombolasorsoláson gazdára talált minden nyereménytárgy, s
még utána is sokáig táncoltak.

Hargitai Lajos
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Márton-nap Alapon
Szép õszi idõben siettünk a kis községbe, egy különleges Már-
ton-napi jótékonysági rendezvényre. Az óvoda szülõi szervezete
szeretettel várt mindenkit november 12-én, kedden, délután
Márton-napi lámpás felvonulásra, majd az azt követõ játékos,
szórakoztató délutánra a mûvelõdési házba.

Az óvoda udvarán gyülekeztünk, mire megérkezett a Mártonnak
öltözött lovas, akinek vezetésével egészen a mûvelõdési házig sé-
tálhattunk a lámpásokkal. Rendkívül kreatívan, lekvárosüvegek-
bõl készültek a lámpások, egyedi festéssel. A mûvelõdési ház elõtt
mindenki lerakhatta világítóeszközét, és indulhatott a közös já-
ték.

Elsõként elõadást hallgathattunk meg Mártonról, majd egy csalá-
di totón meg lehetett mutatni, ki mennyire is figyelt, hisz a hibát-
lan feladatlap bemutatása után a kiválóan válaszoló családok közt
egy torta került kisorsolásra.
Volt egy színielõadás is. Ha már Márton-napi lúd a téma, nem
maradhatott ki Ludas Matyi sem. A fergeteges elõadást mindenki
élvezte, szülõk, gyermekek közösen nagyokat nevetve nézték
végig a darabot.
Aztán közös táncház vette kezdetét a szülõkkel és pedagógussok-
kal együtt. A délután folyamán készültek fényképek is egy mókás

falnál vállalkozó szellemû Lu-
das Matyikról és Döbrögi ura-
ságokról. De volt kézmûves-
kedés, ajándéksorsolás, jelké-
pes összegért süti, szendvicsek,
üdítõ is.
Egyúttal egy verseny is indult,
hogy vajon ebben az évben a
Maci, Süni, vagy a Katica cso-
port gyûjt-e több aranytallért.
A regisztrációk számától füg-
gõen, létszámarányosan aján-
dékot kaptak a csoportok.

Mágocsi Adrienn

Csöpp szoba sublóttal
Vidéki parasztház csöpp szobáját rendezték be Nagylókon a Kö-
zösségi Ház egyik helyiségében régi berendezési, használati tár-
gyakból. Az éveken át gyûjtögetett emlékek méltó helyet kaptak
itt, s a stílusos szobabelsõ hívogatja az ódon csecsebecsék szerel-
meseit, hogy lehuppanjunk az egyik székre, végigsimítsuk a sublót
tetején vagy az ágyterítõn a kezünket, és magunkba szívjuk a haj-
dani világ meghittséget sugárzó illatát, hangulatát. Még lekvár és
befõtt is került a szekrény tetejére, éjjeli tál az ágy alá; a konyhasa-
rok teli csudálatos eszcájggal.

Az idei falunapokra a szomszédos helyiség falait házi áldásokkal
töltötték meg tematikusan, a szerelem, háztartás, hit témakörére
osztva.

Tervben van egy tájház kialakítása is, ahová teljesen élethû kör-
nyezetbe kerülhetne e kiállítás. Addig is érdemes egy látogatást
tenni a Nagylóki Közösségi Házba egyeztetett idõpontban.

Hargitai–Kiss Virág

KÉPESLAPOK
a régi és új Sárbogárdról!

Kaphatók szerkesztõségünkben 50 Ft-os áron.

Sárbogárd, Hõsök tere 12., tel.: 06 (25) 508 900.
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Cecei sulibörze
Alapítványi bál

Szombaton rendezték meg a Cecei Általá-
nos Iskoláért Közhasznú Alapítvány ha-
gyományos novemberi bálját a Cecei Mû-
velõdési Házban.
Az elõzõ évek gyakorlata szerint Király
László igazgató értékelte az elmúlt év ese-
ményeit, elmondta a támogatás felhaszná-
lását, a célokat, melyek az alapítvány fel-
adatait vezérlik.
Az igazgatói köszöntés után kezdetét vette
a mûsor, melyet az intézmény pedagógusai
prezentáltak. Elsõként egy mesejátékot
adtak elõ Fanyûvõ, Hegyhengergetõ és
Vasgyúró fõszereplésével. A következõ
produkció egy rádiókabaré volt, Hófehér-
ke és a hét elgyötört törpe címmel.

Egy kicsit komolyabb vizekre evezve elju-
tottak Csehov Három nõvér címû adaptá-
ciójához, amit két countrytánc követett. A
mûsort a Jöjj vissza, vándor címû dal közös
éneklése zárta.
Egy szinte „véget nem érõ” tombolahúzás
és táncos mulatság tette még emlékezete-
sebbé az immár 5. éve megrendezésre ke-
rülõ rendezvényt. A zenérõl Szabó László
gondoskodott, aki felajánlásával szintén az
alapítvány munkáját támogatta.
Az iskola munkatársai köszönetüket feje-
zik ki mindazoknak, akik jelenlétükkel,
munkájukkal, tombola ajándékokkal tá-
mogatták az alapítvány nemes célját, a
Cecei Általános Iskola diákjainak megse-
gítését.

Szabóné Várady Katalin

„Amirõl már sokat tudunk,
de mégsem eleget”

November 7-én érdekes elõadáson vehet-
tek részt a 4-5-6. évfolyamos diákok, me-
lyet a T-mobile cég egyik munkatársa tar-
tott. Megismerkedhettünk a telefon törté-
netével, használatával, és most már tudjuk,
hogyan kell lenémítani és kikapcsolni a
mobilunkat. Sokunkban felmerült a kér-
dés, mit csináljunk, ha ellopják a telefo-
nunkat – erre is választ kaptunk. A bizton-
ság érdekében használatos PIN-kódról, a
képernyõzárról is hallottunk néhány szót,
akárcsak a segélyhívásokról, a wifi és blue-
tooth használatáról, amit mi, gyerekek
nélkülözhetetlennek tartunk. Az elõadás
alatt sok dolgot megtanultunk, amit az
idõk folyamán alkalmazni fogunk.

Dicsérdi Elizabet 6. b

Sokat adunk a szemétre!

Harmadik alkalommal hirdettünk elektro-
moshulladék-gyûjtést az iskola diákjai kö-
rében. E hulladék szelektív gyûjtése még
sokszor az újdonság erejével hat, hiszen a
szülõk sem sokszor tekintenek a meghibá-
sodott, vagy elavult eszközökre hasznos
anyagként, amelyeket érdemes szelektí-
ven gyûjteni. Sokan otthon takargatják,
vagy illegális lerakóban akarnak megsza-
badulni tõle. Iskolánk az elmúlt idõszak-
ban lehetõséget biztosított arra, hogy a
szülõk segítségével diákjaink beszállítsák
ezeket a veszélyes hulladéknak minõsülõ
eszközöket a gazdasági udvarunkra. A leg-
több eszközt beszállító diákokat jutalom-
ban részesítettük. Az idei évben minden
eddigi rekordot sikerült megdöntenünk:
196 darab eszközt szállítottak be diákjaink,
amelyek elszállításáról egy erre szakoso-
dott céggel kötöttünk szerzõdést.

Iskolánk a tanév során továbbra is vállalja
az elektromos hulladék összegyûjtését.
Kérjük, hogy az esetleges beszállítás elõtt
egyeztessenek az iskola titkárságán!

Volt diákunk
az Európai

Bizottságban

A „Vissza az iskolába” elnevezésû prog-
ram keretében több elõadást is tartott is-
kolánkban volt diákunk, Boros Ágnes, aki
az érettségi megszerzése után a pécsi egye-
temen szerzett francia szakos tanári diplo-
mát. Mivel a tanári pálya nem vonzotta,
egyéves magyarországi munkavállalás
után 2007-ben megpályázott egy európai
uniós állást. Immár 6 éve Brüsszelben dol-
gozik az Európai Bizottságnál a Tenger-
ügyi és Halászati Fõigazgatóságon a fej-
lesztési igazgató mellett.
A diákokkal folytatott kötetlen beszélge-
tések során éppúgy szóba kerültek az euró-
pai uniós intézmények, mint kiutazásának
körülményei, a mindennapi élet és a nyelv-
tanulás fontossága.

PSG

Felhívás a leendõ
kisgimnazistákhoz

Sok szeretettel várunk minden
érdeklõdõ szülõt és diákot a

2013. november 23-án
megrendezésre kerülõ

NYÍLT NAPUNKRA.
8–12 óráig az 5–8. évfolyamos
diákok óráira látogathatnak el.

Közben 10 órától tájékoztatót tartunk
a képzésrõl.

A részletes órarendet
a jövõ héten jelentetjük meg.
Látogasson el honlapunkra is:

www.psg.hu
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Szökik az olaj
2013. november 7-én a hajnali órákban bejelentés érkezett, hogy
Sárbogárdon az Ifjúság utcában egy lakó megzavart egy személyt,
aki gázolajat kívánt eltulajdonítani egy ott parkoló tehergépko-
csiból. A Sárbogárdi Rendõrkapitányság járõrei elõállították B.
I.-t, és vele szemben szabálysértési eljárást kezdeményeztek lopás
elkövetésének kísérlete miatt.

Hamis autó
Kapitányságunk járõrei 2013. november 9-én ellenõriztek egy
Opel Astra személygépkocsit. Az ellenõrzés feltárta, hogy a sze-
mélygépkocsi alvázszáma és a forgalmi engedélyben feltüntetett
alvázszám nem egyezik, az más személygépkocsihoz tartozik, a
forgalmi rendszámok jogellenesen kerültek felhelyezésre. Ható-
ságunk a forgalmi rendszámokat lefoglalta, és nyomozást rendel-
tünk el a jármû vezetõje ellen egyedi azonosító jel meghamisítása
bûntett megalapozott gyanúja miatt.

Csákány a szélvédõn
2013. november 10-én telefonon érkezett jelzés, hogy a Sárbogár-
don élõ bejelentõ a kertjében munkagéppel dolgozott, amikor
szomszédja, akivel telekvita miatt rossz viszonyban van, egy csá-
kánnyal betörte traktorának szélvédõjét, amellyel elõzetes becs-
lés szerint 150 ezer forint kár keletkezett. A jármû vezetõje ezt kö-
vetõen tettleg bántalmazta a rongálót, aki ennek következtében
nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. Hatóságunk
nyomozást rendelt el rongálás és súlyos testi sértés bûntett meg-
alapozott gyanúja miatt a résztvevõkkel szemben.

Sárbogárdi Rendõrkapitányság

KÉK HÍREKLÁTNI ÉS LÁTSZANI
Az Országos Rendõr-fõkapitányság – Országos Baleset-meg-
elõzési Bizottság a tavaly Magyarországon elõször életre hívott
„Látni és Látszani” elnevezésû országos közlekedésbiztonsági
kampányát idén is útjára indítja, melyhez csatlakozott a Fejér
Megyei Rendõr-fõkapitányság – Fejér Megyei Baleset-meg-
elõzési Bizottság is.
A kampány elsõdleges indoka, hogy a nyár befejeztével az idõ-
járás az õszi, majd a téli évszaknak megfelelõen változik. Ezzel
együtt az út- és látási viszonyok romlanak, melyek sajnálatos
módon a közlekedésbiztonságra is kedvezõtlen hatást gyako-
rolnak. A kampány további célja a figyelem felkeltése, a jármû-
vekre vonatkozó világítási szabályok megszegésébõl adódó
szabálytalan közlekedõi magatartások kiszûrése, ezáltal a köz-
lekedésbiztonság javítása, a balesetek okozta sérülések, károk
csökkentése.
A kampány keretében a személy- és tehergépkocsik, valamint
a motorkerékpárok vezetõi 2013. október 1-je és december
15-e között ingyenesen élhetnek azzal a lehetõséggel, hogy a
kampányban résztvevõ szervizekben jármûvüket szakemberek
átvizsgálják.
A kampányban optikusok is részt vesznek, akik térítésmente-
sen látásellenõrzéssel, továbbá hasznos tanácsokkal várják a
jármûvezetõket.
A kampányhoz csatlakozott szervizek és optikusok listáját a
www.latnieslatszani.hu weboldalon találhatják meg az érdek-
lõdõk.
A rendõrség fokozott ellenõrzés keretében fogja ellenõrizni a
világítási szabályok betartását valamennyi jármû, kiemelten a sze-
mélygépkocsik, tehergépkocsik és motorkerékpárok, valamint a
kerékpárok vonatkozásában.

Sárbogárdi Rendõrkapitányság

Megrögzött tolvaj

A sárbogárdi rendõrök egy 29 éves hantosi férfivel szemben intéz-
kedtek 2013. november 11-én délután. A rendõrségre bejelentés
érkezett arról, hogy a Budapest–Pécs között közlekedõ vonaton a
jegyvizsgáló egy olyan fiatalemberrel intézkedett, aki nem rendel-
kezett menetjeggyel. Mivel gyanúsan viselkedett, és valamit a hó-
na alatt szorongatott, az ellenõr felszólította, hogy mutassa meg,
mi az. A férfi azonban a sárbogárdi vasútállomáson leszállt a vo-
natról, és elfutott. Közben eldobott egy kézitáskát, amirõl kide-
rült, hogy a vonaton tartózkodó egyik utasé. A bejelentést követõ-
en a rendõrök a férfit Sárbogárdon az Ady Endre úton elfogták,
majd elõállították a rendõrkapitányságra, ahol szabálysértési el-
járást indítottak vele szemben. Még folyamatban volt vele szem-
ben az intézkedés, amikor egy másik feljelentés érkezett a rendõr-
ségre. Egy fiatalember a város fõútján ellopta egy parkoló autóból
annak kulcsait. A rendõrök megállapították, hogy ez a szabálysér-
tés is a hantosi férfi terhére róható. Mindkét ügyben meghallgat-
ták, majd szabálysértési õrizetbe vették.

FMRFK

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke eseményeirõl
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40 év Isten
szolgálatában

Elmúlt vasárnap nagy jelentõségû esemény volt Cecén, hisz a re-
formátus gyülekezetet 40 éve szolgálja a Szabó házaspár nagy sze-
retettel.
A szép ruhába bújt hívek nagy örömmel tartottak a templomba.
Nincs min csodálkozni, hisz a Szabó házaspár ritka türelemmel,
szeretettel intézi az egyházközösség életét.
40 éve egy fiatal házaspár álmokkal, reményekkel vágott bele
szolgálatába. Az évtizedek folyamán sok nehézséggel kellett
szembenézniük, de szerencsére a Mennyei Atya melléjük állt, vé-
gig segítette õket útjukon. De most sincs megállás, csak egy picit
visszanézünk, köszönetet adunk és hálát, és reméljük, Péter és fe-

lesége, Márta még sok
évig tartó erõt leltek
ebben az ünnepségben
a folytatáshoz.
A szószékkel szemben
a népes Szabó család
foglalt helyet.
Az eseményen sokan
vettek részt. Vendég
igehirdetõként Bálint
Szabó Klára, a házas-
pár keresztlánya osz-
tott meg velünk tanítá-

sokat, amikbe beleszõtte gyermekkori emlékeit is. Könnyed, ben-
sõséges igehirdetést hallhattunk. Rengetegen köszöntötték a lel-
készeket, és hálát adtak az elmúlt évek lelki vezetéséért. Többek
között Szentgyörgyi Tibor gondnok, Balogh Tibor, Köntös Gyula,
Albert Tibor, a kis hittanos gyerekek, a család nevében Szabó
Mihályné nyugdíjas lelkész, majd a családi kórus is kedveskedett
az ünnepelteknek énekekkel. Valamint a régi táborozók emlé-
keztek vissza gyerekkori nyaralásokra, a Búzavirág Népdalkör, a
Harmónia Kórus kisebb létszámmal és még sokan mások is hálá-
jukat nyilvánították ki.
A rendezvényt Szõnyegi Jánosné konferálta, és a presbitérium
nevében ajándékozta meg Pétert és Mártát egy Patkós Mária által
készített festménnyel. Utolsóként Varga Gábor polgármester
mondta el gondolatait, jó kívánságait a jövõt illetõen.
Közel két és fél órás ünnepségen vehettünk részt, de a köszönté-
sek után folytatódott a beszélgetés, szeretetvendégség keretein
belül.
A magam nevében azt kívánom a házaspárnak, hogy a nehézsé-
gek ellenére, az Úr segítségével még sokáig vezessék a cecei gyü-
lekezetet.
„Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk, az õ
parancsolatai pedig nem nehezek. Mert minden, ami Istentõl szüle-
tett, legyõzi a világot, és az a gyõzelem, amely legyõzte a világot, a mi
hitünk.” (1János 5:4-5).

Mágocsi Adrienn

Megrendülten búcsúznak

BARTÓK ANDORTÓL

munkatársai és közvetlen kollégái,
Sütõ László és családja, Bakos László és családja.

Emléke szívünkben örökké élni fog!

Köszöntés
Szabó Péter lelkipásztor és kedves felesége, Mártika immáron 40
esztendeje szolgálja a Cecei Református Egyházat. Ez alkalom-
ból köszöntötte õket vasárnap délelõtt az ünnepi hálaadó isten-
tiszteleten bõvebb családi körük és a gyülekezet.
Köszöntésem szövegéhez mit is használhatnék fel forrásanyag-
ként, mint a Szentírást. Mózes V. könyvének 8. fejezetének 2. ver-
sétõl így szól az Úr:
Emlékezz vissza az egész
útra, amelyen vezetett Is-
tened, az Úr már 40 esz-
tendeje... jó földre visz be
most téged az Istened...
áldani fogod Istenedet, az
Urat azért a jó földért.
Legyen számotokra ez a
jó föld továbbra is Cece,
a cecei református gyü-
lekezet, melyet a Ti Ura-
tok szánt Nektek. Adjon
Nektek erõt a további
lelki gazdagság megteremtéséhez, a cecei református gyülekezet
vezetéséhez, lelki feltöltéséhez! Én ezt a gyülekezet, a presbitéri-
um nevében tiszta szívbõl kívánom Nektek!
„Fölötted ott ragyog az Úr, dicsõsége meglátszik rajtad.”

Szõnyegi Jánosné presbiteri jegyzõ

Teljes bûnbánat, teljes bocsánat, végleges megoldás!

ADVENTI GONDOLATOK
November 25–29., hétfõtõl péntekig minden este

16.30 órától az alapi református gyülekezeti
teremben, 18 órától a sárszentmiklósi

református gyülekezeti teremben.

Szolgálnak: Szénási János ny. pécsi lelkész,
Dombi Ferenc baracskai lelkész.
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Lapszemle 1913. november 18.
A múltkori lapszámban olvasható témát folytatta az újság soron
következõ vezércikke.
A tanitók helyzete.
A tanitóság ügye: a nemzet ügye. Gondoljunk vissza azokra, akik
ifjuságunkban ránk áldoztak munkabirásukat, tehetségüket, idejü-
ket, szivüket. Dickens, a nagy angol iró mondja valamelyik müvében:
„Most már ötven esztendõs vagyok és végigjártam azokat a helyeket,
amelyekhez gyermekkorom emlékei füzõdnek. Milyen nyomorult, pi-
szokban és megaláztatásban eltöltött gyermekkor volt ez és mégis
mennyi szeretettel kell visszagondolnom e napokra. A kültelkek ut-
cáit járom és nézem a hepehupás, régi kövezetet. Nézem és keresem a
köveken kis lábaim nyomát.”

Igy ir ifjuságáról az a költõ, aki irásaival Anglia közoktatását való-
sággal megteremtette. Valóban az ifjuság a legdrágább és egyuttal a
legcsodásabb korszaka az életnek. Amikor fiatalok vagyunk, akkor
bimbózik ki belõlük a szellem, amelyet azonban irányitani, nyeseget-
ni kell egy már meglett embernek, a tanitónak.
A régieknél a tanitónak nagy fontossága is volt. És nagy tisztelete. A
tanitót becsülték és a tanitó e megbecsülésre érdemesnek is mutatko-
zott. Ez utóbbi tekintetben manapság is olyanok a tanitók, mint ami-
lyenek hajdanta voltak. Azonban, ami a megbecsülést illeti, bizony
ezen a ponton a közönség már elfordult régi hagyományától. A kö-
zönség mostanában nem lát ideális hivatást a tanitóéban, egyszerü
kenyérkeresõ pálya lett és pedig a legnehezebbik és legrosszabbul fize-
tett pályák egyike.
Más országokban, különösen az északiakban, ahol az állam a köz-
oktatás felett csak ellenõrzési jogát gyakorolja, még jobb sorsa van a
tanitónak, mint nálunk. Azt kellene hinnünk, hogy az állam, amely
egyúttal a legfõbb erkölcsi testület is, jobban bánik a tanitóival, mint
a hitközségek, akik ráfogják tanitóikat olyan munkára és olyan szol-
gálatok teljesitésére is, amelyek sem a tanitó méltóságával, sem pedig
egyéni önérzetével össze nem egyeztethetõk. Bizonyos, hogy olyanfaj-
ta munkát állami tanitó nem végez. Nem harangozik, nem kántál és
nem süt ostyát. De viszont nincs is olyan rózsás körülmények között,
hogy a hitközségi tanitót lesajnálhassa.
Azonban az állam nem gondoskodik úgy errõl a fontos szervérõl,
hogy az gond nélkül el tudná a reá rótt feladatot végezni. Itt van elõt-
tünk egy tanitónak cikke, amely szól az állami tanitók helyzetérõl. A
tanitó többek között igy jellemzi a nemzetiségi vidékekre küldött ta-
nitónak a helyzetét:
„Lelki utravalójuk, hivatásszeretet munkakedv volna tehát elég. Fo-
kozásukra kezükbe nyomnak még egy-egy tantervet és utasitást. De a
testi utravalókról elfeledkezik a miniszter. Fizetésének folyósítása
majd megtörténik, mondja a miniszter képviselõje, a tanfelügyelõ.
Ilyen körülmények között tengõdnek nálunk az állam által alkalma-
zott kultura napszámosai. Még rosszabb sorban élnek, mint maguk a
felekezeti tanitók, akik legalább tudják, hogy a kis fizetést megkapják
és ahhoz mérten rendezik be az életüket. De ha maga a fizetés is bi-
zonytalan, akkor ugyan mit csináljon az a szegény tanitó az õ lelkes
ambiciójával?
Gondoljunk ifjuságunkra, arra az édes és megható korra, amelynek
emlékei – akár jók, akár rosszak – kitörölhetetlenül az emlékünkben
maradnak. Gondoljunk tanitóinkra és szeretetünket irántuk fejez-
zük ki azzal, hogy létüket biztos alapokra helyezzük.
M – ó.

(-b -n)

Rigó, Boka és a Klikk
Vége a nyárnak, a szabadtéri rendezvényeket melegebb helyeken
kényszerülnek megszervezni. Persze, nem melegebb földrészekre
kirándulnak most a zenészek, hanem klubokban szórakoztatják
a rajongókat.
Bokányi Zsolt, a Boka és a Klikk frontembere vele készült inter-
júnkban elmondta, hogy sárbogárdi zenészként büszke arra (és
kötelességének tartja), hogy zenekarával a megannyi fellépés kö-
zött itthon is rendszeresen a húrok közé csapnak. Mivel az õszi
szezon elsõ buliját tartották szombaton a József Attila Mûvelõdé-
si Központban, nagyon készültek rá. A koncerten új dalokat is be-
mutattak, a Tetovált Állatmentõk csapata népszerûsítette állat-
védõ tevékenységét, és sztárvendégként egy helyi fiatalember, Ri-
gó Laci is fellépett, hogy megcsillogtassa a közönségnek énekte-
hetségét.
A koncertek mellett új albumon dolgozik a Boka és a Klikk. A
„Rázd meg baby” címû lemezük és az ehhez készült klip pozitív
fogadtatása késztette õket arra, hogy nekikezdjenek a következõ
összeállításnak. 4-5 dalt már fel is vett a zenekar. December else-
jére pedig egy különleges karácsonyi rock and roll klasszikussal
készülnek a fiúk, amit a honlapjukon meg is lehet majd hallgatni
és letölteni.

***
Rigó Lacit nemrég az X-Faktorban ismerhette meg az ország, aki
egyébként a Sárszentmiklósi SE játékosa.
– Laci, hogyan tudod össze-
egyeztetni a futballt és az
éneklést?
– Mivel más a két dolog,
ezért nem kell, hogy sok
mindenben egyezzenek. Jó
hangosan tudok kiabálni a
pályán, ha pozícióban va-
gyok. Holnap meccs lesz,
ezért majd megpróbálom
kipihenni magam a mai
koncert után.
– Milyen pozíciót töltesz be a
pályán?
– Jobb szélsõ vagyok a
sárszentmiklósi ifi csapat-
ban.
– Mióta énekelsz?
– Ezt még nem nevezném éneklésnek, inkább csak egy jó szórako-
zás, de 2-3 éve. Otthon már gyerekkorom óta idegesítem vele
anyukámat.

– Magadtól, vagy tanár útján tanultál énekelni?

– Csak az X-Faktor táborban segített énektanár. De a zeneelmé-
leti rész nem ment túl fényesen.

– Hogy kerültél be az X-Faktorba? Mi motivált?

– A haverjaim szerint jól éneklek, volt egy lehetõségem, és éltem
vele. Ha Johnny B. Goode-ot felismerik a fiatalok, akkor már
megérte.

– Az öltözéked jampecos. Milyen dalokkal készülsz az esti bulira?

– Mivel a Boka és a Klikk egy rock and roll együttes, én meg azt
szeretem és hallgatom gyerekkorom óta, ezért rock&roll-t fogtok
hallani minden mennyiségben.

– Ki a kedvenc elõadód ebbõl a stílusból?

– A külföldiek közül mindenképp Elvis Persley, a magyarok közül
pedig a Hungária.

– Hány éves vagy, hova jársz suliba?

– 21 éves vagyok, és Pécsen a Pollackon gépészmérnöknek tanu-
lok.

Hargitai–Kiss Virág
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Almás–balzsamecetes libamájpástétom
Hozzávalók: 50 dkg libamáj, 1 nagy fej hagyma, 4-5 gerezd fokhagyma,
olívaolaj, 2-3 nagyobb alma, 2 evõkanál balzsamecet, 1/2 dl brandy, só,
bors, kakukkfû, rozmaring, pár szelet húsos szalonna.
Az olívaolajon megfuttatjuk a felkockázott hagymát, hozzáadjuk az apróra vá-
gott fokhagymát, majd a feldarabolt, lehártyázott májat. Kicsit átpirítjuk,
majd hozzádobjuk a magházától megszabadított és cikkekre vágott hámozott
almát. 10-15 perc alatt, miközben hozzáadjuk a fûszereket és a balzsamecet-
tel is meglocsoljuk, lefedve puhára pároljuk. Végül fedõ nélkül hozzáadva a
brandyt rotyogtatjuk rövid ideig, hogy elpárologjon a leve és kicsit megpirul-
jon. Amikor kissé meghûlt, turmixszal pépesítjük. Egy kerek tálat kibélelünk
baconszeletekkel, hogy kicsit túllógjanak, erre kanalazzuk a májas masszát,
majd a lelógó szalonnadarabokkal szépen betakarjuk. Elõmelegített sütõben,
vízfürdõbe állítva 160 fokon 40 percig gõzöljük. A sütõbõl kivéve hagyjuk tel-
jesen kihûlni, majd egy éjszakára betesszük a hûtõbe. Másnap a tálból egy
salátalevéllel megalapozott tányérra borítjuk, tortaként szeletelve kínáljuk.

Zsályás libacomb
Hozzávalók: 4 méretesebb libacomb, 1 marék friss zsálya, 4 gerezd új
fokhagyma, 1 nagyobb vöröshagyma, 1-2 dl édes vörös desszertbor, 2 dl
csirkeleves-alaplé, só.
A fokhagymát és a hagymát összevágom, egy nagy tálba teszem, hozzáadok
egy maréknyi sót és a felvágott zsályát. Elkeverem a fûszereket, majd jól be-
dörzsölöm a combokat, és amennyire lehetséges, meg is töltöm õket a keve-
rékkel. Tepsire fektetem a fûszeres combokat, majd a 185 fokos sütõbe to-
lom kerek egy órára. Amíg sül, néhányszor leöntöm alóla a zsírt, amit egy kü-
lön edényben gyûjtök. Amikor letelik az egy óra, a combok alól és mellõl
összegyûjtöm a fûszermaradványokat, a tepsi aljából a sûrûjét, amit beleön-
tök egy szószfõzõbe. A húst addig sütöm, amíg omlós nem lesz, közben a
szószfõzõben szósszá sûrítem az alaplevet, a bort és a tepsi alján lelt pecse-
nyelevet. Krumplipürével kínálom.

Túró Rudi torta
Hozzávalók a piskótához: 2 tojás, 6 dkg cukor, 6 dkg finomliszt, fél kk
sütõpor, 1 dkg cukrozatlan kakaópor, 5 dkg cukor (a sziruphoz a kész
piskóta tetejére); a töltelékhez: 1 csapott ek zselatinpor, 15-25 dkg por-
cukor (ízlés szerint), 50 dkg túró, 1 dl tejföl, 1 vaníliarúd, 1 citrom reszelt
héja, 1 ek citromlé, 2,5 dl hideg tejszínbõl vert hab, 3 ek cukrozatlan ka-
kaópor.
Kivajazunk egy 24 cm átmérõjû kapcsos tortaformát, és az aljába méretre vá-
gott sütõpapírt teszünk. A tojásokat és a cukrot 4 perc alatt robotgéppel föl-
habosítjuk. A lisztet, sütõport és a kakaót összekeverjük, és fakanállal óvato-
san a tojáshabhoz forgatjuk. A tortaformába öntjük a masszát és 175 fokon
12 perc alatt megsütjük. Ha kész, kihûtjük. A zselatint 1 dl vízzel elkeverjük,
majd takaréklángon addig kevergetjük, amíg a zselatin feloldódik. Félre-
tesszük hûlni, közben a porcukrot simára keverjük 2-3 kanál forró vízzel egy
nagy keverõtálban. A porcukorhoz adjuk a túrót, a vaníliarúd kikapargatott
belsejét, a citromhéjat, a citromlevet, a tejfölt és a zselatinos vizet. Robot-
géppel 1-2 perc alatt összedolgozzuk, és végül fakanállal beleforgatjuk a tej-
színhabot. A piskótát kivesszük a formából, lehúzzuk róla a sütõpapírt, és mi-
után a formát elmostuk és szárazra töröltük, visszatesszük bele. Megöntöz-
zük 1 dl víz és 5 dkg cukor összemelegített keverékével, elsimítjuk rajta a tú-
rós tölteléket, és a tetejét vastagon megszórjuk kakaóporral. A tortát 1 napig
hûtõben tartjuk. Tálalás elõtt késsel finoman körbevágjuk és kiszedjük a for-
mából.

NAGYMAMA RECEPTJEI KATONAÉLET
„Milyen katona lesz belõled?” – kérdezte a nagypapa az unokájá-
tól fél évszázaddal ezelõtt, ha a gyerek nyafogott valami apróság
miatt. A kérdésnek akkor konkrét értelme volt, mert akkortájt a
felnõtt korba lépett férfiaknak szinte kivétel nélkül le kellett szol-
gálniuk a katonaidõt. Aki egészségügyi okok miatt nem vált be ka-
tonának, az a sorozáson mentességet kapott, és kissé szégyellte
magát. Más miatt is lehetett mentességet kapni, de a férfiak túl-
nyomó többsége bizony regruta lett.
Hová ment a legény a sikeres sorozás után? Egyenesen a kocsmá-
ba. Rövid idõ múlva a falu utcái megteltek részeg regrutákkal.
Összekapaszkodva, felszalagozott kalapban, torkuk szakadtából
énekeltek, táncoltak. A mama a kezét tördelve jött eléjük:
– Jancsikám, gyere haza vacsorázni, aztán le kell feküdnöd.
– Se vacsorázás, se lefekvés! Katona vagyok!
Aztán egyszer megjött a behívó, és Jancsika tényleg katona lett.
Kemény világ volt. Hajnalban „ébresztõ, fel!!!”, aztán reggeli tor-
na, mosdás, sorakozó reggelihez. Közben az õrmester folyamatos,
szünet nélküli regulázása. Gyakorlatozás egész délelõtt esõben,
hóban, éjszakai riadó, húsz kilométeres menetgyakorlat teljes fel-
szerelésben hajnalig, hentergés sárban, lövészteknõ ásása fél kar-
ral, célra tartás félórákig, vacogás a lövészárokban bokáig érõ la-
tyakban, ROHAM!, kiugrás az árokból hússzor, rohanás gázál-
arcban, de nincs levegõd, taknyod-nyálad összefolyik az izzadság-
gal. És soha semmi tetted nem jó, rossz az ágyazás, nincs „elvágó-
lag” a bakancs az ágy alatt, fityeg a gomb a zubbonyon, borosta
van az arcodon. És nincs ellentmondás. Csak egy szót ismersz:
„Igenis!” Ha kinyitod a szádat, fogda akár napokig kenyéren és
vízen. A régi fiúk mindezt bírták, mert megszokták a kemény
munkát. A maiak nem bírnák.
Horthyék, Rákosiék idejében három év volt a katonaszolgálat. A
legszebb férfikorból loptak el három évet. Békeidõben. Háború
idején golyók fütyültek, gyilkos repeszek röpültek, milliók haltak
meg a fronton.
Kádárék idejében már csak egy év volt a kötelezõ katonáskodás.
Hét végén az állomáson hullámzott a tömeg, fõleg egyenruhások.
Eltávozásra mehettek a fiúk. Nemigen akadt szabad ülõhely a vo-
naton. A katonák söröztek, hangoskodtak. Aztán vasárnap este,
mikor lejárt az eltávozás ideje, már komorabb volt a hangulat. A
vonatban lógott a fiúk feje az álmosságtól. Várta õket a laktanya.
A rendszerváltozás után eltörölték a kötelezõ katonai szolgálatot.
Sok öreg azt mondja, kár volt eltörölni. A fiatalember megtanulta
ott a rendet, hogy mindennek megvan a helye. Megtanulta, hogy
éjjel aludni kell, nappal dolgozni. Megtanult takarítani úgy, hogy
egy porszem se legyen azon a bútoron, ablakkereten. Megtanulta
a kemény férfias életet.
Elnézve a késõ éjjel is az utcán tétlenül csellengõ, nyilván nagy-
részt munkanélküli „laza csávókat” felsóhajthat az ember:
– Hej, fiúk, nagyon jót tenne nektek egy laktanya! És az országnak
is.

L. A.

Pénteken még sokfelé kell esõre,
záporesõre számítani, ám szombat
reggelre felszakadozik a felhõzet,
és ezzel lezárul az elmúlt hetek csapadékos idõszaka,
nyugodtabb idõjárás veszi kezdetét a hétvégétõl. A
szél mérséklõdik, reggelente megjelennek a helyen-
ként tartósabb ködfoltok és a gyenge fagyok. A nappa-
lok a köd lassú feloszlása után változóan rétegfelhõs ég
által engedélyezett szûrt napsütést hoznak.

www.metnet.hu

IDÕJÁRÁS

A Sárbogárd–Sárszentmiklós Borbarát Kör
tisztelettel meghívja borbarátainkat

2013. november 23-án 10 órára
Márkovics Lajos pincéjénél tartandó

(Sárszentmiklós, Rádi-dûlõ)

BORSZENTELÉSRE
Az áldásra várjuk magatokkal hozott boraitokat is.
Ezután pincelátogatásokat teszünk, majd a sárszentmiklósi sportpályán ze-
neszó mellett, egy kiadós étkezést követõen megkóstoljuk egymás borát,
beszélgetünk, nótázgatunk.
Részvételi díj: 2.500 Ft/fõ – ezért az összegért ételt, italt, illetve egy márkás
poharat adunk. Elõzetes jelentkezés telefonon november 19-én 20 óráig.
Szeretettel várunk benneteket!

Szilveszter János, a Borbarát Kör elnöke
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A Honvéd Bajtársi Egyesület Sárbogárd a KDOP-3.1.1/B-
11-2012-0001 „Újratervezés – Sárbogárd város központjának
megújítása” címû projekt keretében elkülönítetett program-
alap felhasználásával megvalósuló „A könyvtár múltja, jelene
és jövõje” c. miniprojekt keretében az olvasással, a könyvtárral
kapcsolatos élmények, benyomások képi megjelenítésére

IRODALMI PÁLYÁZATOT ÍR KI.

A pályázat célja, hogy a pályázók az olvasásról, a könyvtárnak a
tanulásban, ismeretátadásban betöltött jelenlegi és jövõbeni
szerepérõl szóló értékes gondolatokat fogalmazzanak meg
versben, vagy prózában. Várjuk korhatár nélkül a pályamûve-
ket az alábbiak szerint.

A pályázat feltételei: a pályamû felajánlása a miniprojekt kere-
tében megvalósuló kiállítás számára. Egy pályázó maximum
három pályamûvel pályázhat.

Terjedelmi megkötések: versek terjedelme max. 10 versszak
és/vagy 1500 karakter. Versének formáját minden pályázó ma-
ga választja meg, de a zsûri a versek elbírálásánál figyelni fog
arra, mennyire jól, tömören és találékonyan kezeli a szerzõ az
általa választott formát, ismeri és betartja-e annak szabályait.
Prózai alkotásoknál: elektronikus formában 2 oldal (A/4 for-
mátumban), 12-es betûméret, Times New Roman betûtípus.

Értékelés: a beküldött pályamûveket szakemberekbõl álló zsû-
ri értékeli.

A pályamûveket kizárólag elektronikus formában a következõ
e-mail címen fogadjuk: hbe.sarbogard@gmail.com.

Kérjük, hogy a pályázók a tárgy mezõbe írják be: „Irodalmi pá-
lyázat”.

Az e-mailben mindenképpen szerepeljen: a kategória megje-
lölése, a pályamû neve, a pályázó neve, életkora, lakcíme, gyer-
mekeknél a felkészítõ/segítõ pedagógus, vagy szülõ neve és
e-mail címe, telefonszáma, a pályázó/felkészítõ telefonszáma,
elérhetõsége, a megjelenéshez, megjelentetéshez/kiállításhoz
való hozzájárulás, a pályamû felajánlása a kiíró által rendezen-
dõ kiállítás számára.

A kiíró személyes jellegû adatot kizárólag a pályázattal össze-
függésben kezel és tárol, azt harmadik személy részére kizáró-
lag a díjak átadásával kapcsolatban (vagy ha erre jogszabály
kötelezi) adhat ki.

Nevezési határidõ: 2013. november 26., 18 óra. A zsûri által ki-
választott alkotók meghívást kapnak a József Attila Mûvelõdé-
si Központban 2013. december 7-én 15 órakor kezdõdõ díját-
adásra és a kiállítás megnyitójára. A zsûri által kiállításra kivá-
lasztott mûvek alkotói emléklapot kapnak, a díjazottak pedig
oklevélben és jutalomban részesülnek.

Az alkotások beküldésével a pályázók, kiskorú gyermek esetén
szülei, illetve a felkészítõ tanár beleegyezésüket adják abba,
hogy a beküldött pályamunkát a kiíró mind elektronikus, mind
nyomtatott formában közzétegye. A pályázó mindenféle ho-
noráriumról lemond.

További információ: Gál Sándor, 06 (20) 4608 508,
hbe.sarbogard@gmail.com

A Honvéd Bajtársi Egyesület Sárbogárd a KDOP-3.1.1/B-
11-2012-0001 „Újratervezés – Sárbogárd város központjának
megújítása” címû projekt keretében elkülönített programalap
felhasználásával megvalósuló „A könyvtár múltja, jelene és
jövõje” c. miniprojekt keretében az olvasással, a könyvtárral
kapcsolatos élmények, benyomások képi megjelenítésére

FOTÓPÁLYÁZATOT ÍR KI.
A pályázaton történõ részvétel szabályai és feltételei:
– A fotópályázaton részt vehet minden amatõr és hivatásos fo-
tós életkortól függetlenül.
– A pályázatra pályázónként maximum három alkotás nevez-
hetõ.
– A felvételt tartalmazó fájl típusa JPG, vagy JPEG lehet, mé-
ret: hosszabbik oldal minimum 1400 pixel, álló kép esetén mi-
nimum 1000 pixel. A maximum méret nem haladhatja meg az 5
MB-ot. A pályázatra sorozatok nem nevezhetõk.
– A pályázaton csak eredeti, utólagos korrekciótól, változta-
tástól vagy szerkesztéstõl mentes felvételek vehetnek részt.
Amennyiben az elkészített eredeti felvétel mérete az 5 MB mé-
retet meghaladja, az átméretezés megengedett annak érdeké-
ben, hogy a felvétel a pályázaton részt vehessen. A kép nem
tartalmazhat képre írt karaktereket (pl. dátumot, szerzõi meg-
nevezést), keretet, vagy vízjelet.
Nevezési határidõ: 2013. november 26., 18 óra. A fotókat eddig
a határidõig kell elektronikus formában elküldeni a
hbe.sarbogard@gmail.com e-mail címre, vagy feltölteni a Ma-
darász József Városi Könyvtár kijelölt számítógépére, a kitöl-
tött nevezési lapokkal együtt. A pályázó adatait nevezéskor, a
képekhez tartozó képcímet és képaláírást a képek feltöltése-
kor adják meg. A kép mellett megadott cím fog szerepelni a ki-
állított kép alatt. A file-nevek lehetõleg ne tartalmazzanak szó-
közt vagy egyéb speciális karaktert. Nevezési lapok 2013. no-
vember 9-étõl letölthetõk a www.hbesarbogard.hu weboldal-
ról, illetve nyomtatott formában átvehetõk a Madarász József
Városi Könyvtárban.
A kiírók nem vállalnak felelõsséget azért, ha az elkészült felvé-
tel technikai okokból a megadott határidõig nem tölthetõ fel.
A zsûri által kiválasztott alkotók meghívást kapnak a József
Attila Mûvelõdési Központban 2013. december 7-én 15 órakor
kezdõdõ díjátadásra és a kiállítás megnyitójára.
Szerzõi jogok: a pályázaton résztvevõk a pályamû(vek) bekül-
désével automatikusan elfogadják a kiírás feltételeit, és egy-
ben hozzájárulnak ahhoz, hogy a pályamunkákat (szerzõvel,
címmel ellátva) a kiírók kiállítás keretében publikálják. A pá-
lyázó a kép(ek) beküldésével kijelenti, hogy a fotó(ka)t õ készí-
tette, és rendelkezik a közlés jogával. A pályázó tudomásul ve-
szi, hogy a beadott kép(ek) elkészítésével és nyilvános bemuta-
tásával okozott esetleges személyiségi és szerzõi jogsértésekért
minden felelõsség a pályázót, a szerzõt terheli, beleértve a jog-
sértéssel bekövetkezõ anyagi felelõsséget is.
A kiíró személyes jellegû adatot kizárólag a pályázattal össze-
függésben kezel és tárol, azt harmadik személy részére kizáró-
lag a díjak átadásával kapcsolatban (vagy ha erre jogszabály
kötelezi) adhat ki.
A pályázaton nevezési díj nincs.
A zsûri által kiállításra kiválasztott fotók alkotói emléklapot
kapnak, a díjazottak pedig oklevélben és jutalomban részesül-
nek.

További információ: Gál Sándor, 06 (20) 4608 508,
hbe.sarbogard@gmail.com
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BOGÁRD és VIDÉKE–ARANY ÁSZOK
városi teremlabdarúgó-bajnokság

II. forduló

Extrém–Sárkeresztúr Kike 6:2 (1:1)
Vezette: Tóth I.
Extrém: Németh – Dévényi, Flõgl, Szabó,
Horváth D.
Csere: Horváth T., Huszár Cs.
Sárkeresztúr Kike: Visi – Vörös, Hajdin-
ger, Geiger, Sütõ G.
Csere: Kiss, Sütõ Z., Szakács.
Jó iramban, de sok hibával kezdõdött a
mérkõzés: 4. perc: Flõgl szabadrúgásból a
kapu mellé lõtt. 5. perc: Geiger puskázott
kapu mellé. Vörös lövése pedig Némethrõl
szögletre pattant. 6. perc: Horváth D. lövé-
se a kapu elõtt keresztbe ment el. 7. perc:
Németh védte Geiger lövését. A kidobott
labdából Dévényi lövése Visirõl újból Dé-
vényi elé került, lövését Visi szögletre hárí-
totta. 8. perc: Geiger a felsõ lécet találta te-
libe. 9. perc: Sütõ G. lövésébe Németh be-
lekapott, oda a helyzet. 10. perc: Sütõ G.
fejese Némethrõl a mezõnybe került. 12.
perc: Sütõ Z. lövését Németh lábbal hárí-
totta. 16. perc: egy lepattanó labdából
Geiger szerezte meg a vezetést. 18. perc:
felébredt az Extrém! 18. perc: Horváth T.
kecsegtetõ helyzetben kapu fölé lõtt. Dé-
vényi a kapu fölé bombázott. Geiger lövé-
sét védte Németh. 20. perc: a Dévényi-át-
adást Szabó pofozta a kapuba. 21. perc:
Sütõ G. lövését Németh védte. Szabó pe-
dig az üresen maradt kapu mellé lõtt. 22.
perc: Horváth D. megszerezte a vezetést.
Még ugyanebben a percben Visi hibáját
Szabó használta ki. 24. perc: Visi elnézte
Szabó emelését, a kapufa azonban kisegí-
tette. 26. perc: Sütõ Z. egyedül állt a kapus-
sal szemben, szépen gurított a kapuba. 28.
perc: Németh hosszú kidobását Szabó fej-
jel megcsúsztatta, mely a kapuban kötött
ki. 29. perc: Horváth T. lövése Visirõl Hor-
váth D. elé került, aki elhamarkodottan a
kapu mellé lõtt. 30. perc: Szakács hagyott
ki nagy helyzetet. 32. perc: Szabó az üresen
maradt kapu fölé emelt. 34. perc: Geiger
lövése ment kapu mellé. 35. perc: Horváth
T. egyéni alakítás után növelte az elõnyt.
37. perc: Dévényi talált a kapuba. 40. perc:
két lövés ment egymás után Németh
kapujára, de mindkét esetben hárította.
Sportszerû mérkõzésen az elsõ félidõt a
Kike uralta, míg a másodikban hengerelt
az Extrém.
Góllövõk: Szabó 3, Horváth D., Horváth T.,
Dévényi, illetve Geiger, Sütõ Z.

Twister Galaxy–FLD Ászok Ásza
4:5 (1:1)

Vezette: Tóth I.
Twister Galaxy: Bognár – Balogh, Palásti,
Simon, Killer G.
Csere: Fekete, Kaló, Killer I., Kristóf.
FLD Ászok Ásza: Farkas – Magyar,
Mihalkó, Bíró, Bor.
Csere: –

1. perc: Bor a kapu elõtt lyukat rúgott. 3.
perc: Bor lõtt kapu mellé, majd Bíró átadá-
sát már nem hibázta el. 6. perc: Balogh ma-
gasan a kapu fölé bombázott. 8. perc: Bor
kapura lövése Feketérõl vágódott a me-
zõnybe. 10. perc: Fekete lõtt kapu mellé,
majd Killer G. is megismételte. Simon lö-
vését Farkas szögletre ütötte. 12. perc:
elõbb Killer G., majd Kaló lõtt kapu mellé.
13. perc: szögletdobás után Killer G.
egyenlített. 1:1 után felpörgött az iram, de
sok átadási hibán keresztül nem tudtak
eredményesek lenni a csapatok. 17. perc:
Simon lövése kerülte el a kaput. Ezután hi-
bát hibára halmoztak a játékosok. 21. perc:
Kristóf lövését védte Farkas. 22. perc: sza-
badrúgáshoz jutott az FLD, Magyar állt a
labda mögé, és hatalmas, védhetetlen gólt
lõtt. 24. perc: Magyar távoli lövése Bog-
nárról a kapufára, onnan a mezõnybe pat-
tant. 26. perc: Palásti lövését Farkas bra-
vúrral szögletre mentette. 28. perc: Bor lö-
vését Bognár védte szögletre. 29. perc: Bor
erõs lövése Bognárról újra Bor elé került,
másodszorra az üres kapuba juttatta. 30.
perc: Bíró emelt ügyesen a kapuba. 31.
perc: Bor a kapu mellé lõtt. 32. perc: Kris-
tóf lövésszerû beadásáról Balogh maradt
le. 32. perc: Bor kapufát lõtt. 34. perc: Fe-
kete távoli lövését védte Farkas. 35. perc:
Kristóf szépített. Mihalkó ment szögletre
Balogh elõl. Levegõben lógott a gól, mely
szöglet után Killer G. jóvoltából bejött. 37.
perc: Bor újabb kapufát lõtt, a kivágódó
labda Magyar elé került, aki kettõre növel-
te az elõnyt. 38. perc: Simon jól eltalált
lövése a kapuban kötött ki. Küzdött az
egyenlítésért a Twister, de az utolsó két
percben tartotta elõnyét a csere nélkül
játszó FLD.
Góllövõk: Killer G. 2, Kristóf, Simon, illetve
Bor 2, Magyar 2, Bíró.

Légió 2000, Pentagri–Toledó 2005
1:0 (0:0)

Vezette: Tóth I.
Légió 2000, Pentagri: Huszár Z. – Csuti,
Örkényi, Vereczkei, Dombi.
Csere: Németh A.
Toledó 2005: Fûrész – Soós, Rozgonyi J.,
Barabás R., Kiss.
Csere: Barabás B., Csuti J., Csuti T., Roz-
gonyi G., Kovács.
A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV
sportadásában tekinthetik meg.
Sárga lap: Rozgonyi G. Piros lap: Németh
2 perc.
Góllövõ: Vereczkei.

Spuri–Cece Old Boys 3:2 (0:1)
Vezette: Tóth I.
Spuri: Kiszl – Bereczki, Szabó, Huszár L.,
Imre.
Csere: Banda, Czeiner, Fésü.
Cece Old Boys: Fülöp Gy. – Mikuli, Szik-
szai, Németh, Fülöp T.

Csere: Horog, Lakos, Tóth.

1. perc: Németh lövése Kiszlrõl szögletre
pattant. 3. perc: Fésü lövése Fûrészrõl
szintén szögletre ment. 4. perc: Szabó lövé-
se kerülte el a kaput. 5. perc: Szikszai lövé-
sét Kiszl lábbal hárította. 6. perc: Szabó lö-
vését Fülöp Gy. magabiztosan hárította. 7.
perc: Czeiner lõtt kapu fölé. Meglepõen jó
az iram! 8. perc: Fülöp T. lövése szállt kapu
fölé. Most pihennek a csapatok, mert emlí-
tésre méltó nem történt! 14. perc: Németh
a felsõ lécre emelt. 15. perc: Németh lépett
bele a labda útjába, az Fülöp T. elé került,
és kilõtte az alsó sarkot. 17. perc: Kiszl
mentett bravúrosan Lakos elõl. 18. perc:
Fülöp T. a kapu mellé gurított. 19. perc:
Szikszai lövését Kiszl lábbal bravúrosan
mentette. 20. perc: a helyzeteket kidolgoz-
ták a cecei fiúk, de több gólra nem futotta
az erejükbõl, vagy Kiszl fogott ki rajtuk. 21.
perc: Czeiner öngólja biztos vezetéshez
juttatta az Old Boys csapatát. 24. perc: Ho-
rog lövését védte Kiszl, majd Németh sza-
badrúgását. 25. perc: Horog hozta helyzet-
be Némethet, akinek lövése elkerülte a ka-
put. 26. perc: Mikuli átadása Szabóról ke-
rült a mezõnybe. 27. perc: Szabó lövését
Fülöp Gy. szögletre tenyerelte. 28. perc:
Szikszai lövésébe Bereczki lépett bele, róla
szögletre vágódott a labda. 30. perc:
Bereczki elõl Fülöp Gy. ment. 31. perc:
Németh lövését Kiszl a mezõnybe öklözte.
33. perc: Fülöp T. szorongatott helyzetben
a kapu mellé trafált. A jobbnál jobb hely-
zeteket is elpuskázzák. 35. perc: Szabó, a
Gyula nagyon szép gólt lõtt. 38. perc: La-
kos hagyott ki nagy helyzetet. 39. perc:
Fésü egyenlített. 40. perc: Imre egy lepat-
tanó labdából megszerezte csapatának a
három pontot. Úgy gondolom, erre az
utolsó két percre nem szívesen gondolnak
vissza a cecei fiúk, akik az eredmény meg-
tartására törekedtek, amire ráfizettek.

Sárga lap: Szabó.

Góllövõk: Szabó, Fésû, Imre, illetve Fülöp
T., Czeiner öngól.

Tabella

1. Extrém 2 2 - - 14:2 6
2. FLD Ászok Ásza 2 2 - - 12:5 6
3. Légió 2000, Pentagri 2 2 - - 6:1 6
4. Sárkeresztúr Kike 2 1 - 1 7:9 3
5. Spuri 2 1 - 1 6:7 3
6. Twister Galaxy 2 - - 2 4:13 0
7. Cece Old Boys 2 - - 2 3:8 0
8. Toledó 2005 2 - - 2 1:8 0
A tabella állásánál a több rúgott gól a meg-
határozó.

Góllövõlista

1 Bor József, Fld Ászok Ásza, 6 gól.

Gróf Ferenc
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Egy borzalmas félidõ
elég volt a súlyos vereséghez

Rácalmás SE–VAX KE Sárbogárd 31-22 (11-13)
Fejér megyei I. o., 7. forduló
Vezette: Kiss–Pál.
Sárbogárd: Németh I. – Goldberger 1, Bo-
doki 8, Pluhár 1, Rehák 2, Balogh 3, Kaló 5.
Cserék: Borostyán, Sohár – Németh II. 1,
Hegedüs 1, Suplicz, Szabó J. Zs.
Edzõ: Bodoki György.
A hétvégén, a kéthetes szünet után újra
komoly téttel bíró mérkõzés következett
csapatunk számára. Az ellenfél az igen jó
játékosokkal rendelkezõ Rácalmás csapa-
ta volt. Ezúttal is bebizonyosodott az a
tény, hogy idén mindenki minket akar le-
gyõzni a legjobban. Sajnos, ez nekik is sike-
rült, igaz, ehhez kellett a mi gyenge teljesít-
ményünk is, amit a 2. félidõben produkál-
tunk.
Az elsõ félidõben nem játszottunk rosszul,
sõt, folyamatosan mi vezettünk, és tudtuk
is tartani az elején megszerzett kétgólos
elõnyünket. Kaló és Bodoki elég jól lõttek,
és vitték a csapatot támadásban. Sikerült
megakadályozni az ellenfél lerohanásait,
és a felállt fal elleni védekezésünk is jól
mûködött.
A második félidõben azonban nagyot for-
dult a kocka. Az ellenfelünk két-három fo-
kozattal magasabb tempóra kapcsolt, és
állva hagyott bennünket. Sorba kaptuk az
eladott labdákból, az elrontott lövésekbõl
a gyors lerohanásgólokat. 45 perc játék
után már 6 gól volt közte az ellenfél javára.
Lövéseink pontatlanokká váltak, valamint
ami az elsõ félidõben befele ment Takács
kapusról, azok a lövések most már kijöttek
róla. Innen már nem volt visszaút, és a rác-

almási csapat sem vett visszább a tempó-
ból. Az utolsó 5 percre már csak az volt a
kérdés, hogy sikerül 10 gól alatt megúsz-
nunk, vagy meglesz a kétszámjegyû kü-
lönbség. Talán egyetlen pozitívum, hogy a
becsületünk megmaradt, és csak 9 gól lett a
különbség a végén.
A vereség ellenére rossz hír még, hogy csa-
patunkból Suplicz Istvánnak egy szeren-
csétlen ütközés során az elsõ félidõ 10. per-
cében a szeme mellett felrepedt a bõr és
korán kiállni kényszerült a játékból. Re-
méljük, a következõ mérkõzésre már rend-
ben lesz, Supi!
A mérkõzésbõl sok következtetést le lehet
vonni. Sajnos most is elõfordult velünk,
hogy rosszul kezdtük a 2. félidõt, és lero-
hant minket az ellenfél. Lehet, hogy job-
ban járnánk, ha egy ilyen szintû mérkõzé-
sen a félidõben hátrányban lennénk, akkor
talán nagyobb lenne bennünk a tûz a 2. fél-
idõre. Ismét elõfordult, hogy buta hibákat
vétettünk támadásban, amikbõl könnyû
gólokat kaptunk. Hibázni lehet, és az ben-
ne van a játékban, de egy hiba után meg
kell tanulnunk jobban visszarendezõdni
védekezésbe!
A hétvégén ismét idegenben lépünk pályá-
ra. Az ellenfél az Ercsi SE NB II-es együt-

tesének utánpótláscsapa-
ta lesz. A mérkõzés no-
vember 16-án, szombaton,
16 órakor lesz az Ercsi
Városi Sportcsarnokban.
HAJRÁ, SÁRBOGÁRD!

Rehák Tamás

A Horfer csoport
állása és eredményei

Perkáta–Alap 2-3
Dase–Nagykarácsony 3-5
Kisapostag–Elõszállás 9-1
Zichyújfalu–Enying 5-1
Mezõfalva II.–Vajta 2-5
Nagyvenyim–Cece 5-0

1. Nagykarácsony 13 11 1 1 43 17 26 34
2. Vajta 13 10 1 2 51 15 36 31
3. Kisapostag 13 9 1 3 43 16 27 28
4. Alap 13 9 1 3 32 20 12 28
5. Enying 13 7 1 5 53 30 23 22
6. Mezõfalva II. 13 6 1 6 27 37 -10 19
7. Zichyújfalu 13 5 3 5 31 22 9 18
8. Rácalmás 13 4 3 6 30 29 1 15
9. Elõszállás 13 4 2 7 15 40 -25 14
10. Nagyvenyim 13 5 3 5 24 28 -4 12
11. Dase 13 3 2 8 23 38 -15 11
12. Sárszentágota 13 2 3 8 24 43 -19 9
13. Cece 13 2 3 8 25 48 -23 9
14. Perkáta 13 1 111 15 53 -38 4
Nagyvenyimtõl -6 pont levonva.

Az Agárdi Termál csoport
állása és eredményei

Mezõszilas–Adony 5-0
Kulcs–Szabadegyháza II. 3-1
Kõszárhegy–Sárszentmiklós 1-4
Seregélyes–Káloz 0-2
Dég–Pusztaszabolcs 1-5
Lajoskomárom–Aba-Sárvíz 2-1
LMSK–Baracs 2-1
Sárbogárd–Nagylók 1-5
1. Sárszentmiklós 13 12 1 0 57 12 45 37
2. Nagylók 13 11 1 1 45 23 22 34
3. Baracs 13 10 0 3 40 13 27 30
4. Pusztaszabolcs 13 9 2 2 38 15 23 29
5. Seregélyes 13 8 2 3 34 19 15 26
6. Aba–Sárvíz 13 8 0 5 52 22 30 24
7. Káloz 13 7 2 4 29 20 9 23
8. Lajoskomárom 13 5 3 5 30 26 4 18
9. LMSK 13 5 2 6 20 16 4 17
10. Kõszárhegy 13 4 2 7 25 28 -3 14
11. Adony 13 4 2 7 21 28 -7 14
12. Kulcs 13 1 5 7 20 42 -22 8
13. Szabadegyháza II. 13 2 011 20 44 -24 6
14. Sárbogárd 13 1 3 9 13 45 -32 6
15. Mezõszilas 13 1 3 9 18 65 -47 6
16. Dég 13 1 210 10 54 -44 5

Sikeres
13. bajnoki

Sárai György csapata magabiztosan hozta
le a kõszárhegyiek vendégeként a 13. baj-
nokit. Az elsõ gólt még a hazaiak szerez-
ték, a feltolt miklósi védelem mögé beívelt
labdát váltotta gólra a csapat. Aztán jött
Gráczer B., Tóth és Szabó Sz. góljai válasz-
ként, illetve a második félidõben beállítot-
ta az 1-4 es végeredményt Krajcsovics.
Az ifi 10 góllal tömte ki a vendéglátókat.
Rigó 5, Szakács 2, Pap, Gráczer B, Nagy K.
Az õszi szezon utolsó hazai mérkõzése kö-
vetkezik Lepsény ellen.
Minden szurkolót szeretettel várunk!
Nagy örömmel tudatjuk, hogy az MLSZ ál-
tal hirdetett elõminõsítési pályázaton sike-
resen szerepeltünk, a pályázat keretében
tetõfelújítás, nyílászárócsere, homlokzati
hõszigetelés készül. A pályázati költségek
70 %-ának támogatását, összesen 7 mFt-ot
már megkaptunk. A munkálatok hamaro-
san megkezdõdnek. Az önerõ kb. 3 millió
Ft-os összegének elõteremtéséhez várjuk
a támogatók jelentkezését.

Sárszentmiklósi SE

Bozsik-torna
Sárszentmiklóson
November 9-én 10 órakor a 3. Bozsik
Egyesületi Tornát tartottuk Sárszent-
miklóson az Alap KSE, Cece PSE, LSC
Sárbogárd, A Sikeres Csapatjátékokért
Közhasznú Alapítvány és a Sárszentmik-
lósi SE U-7-es U-9-es és U-11-es csapatai-
nak részvételével.

A legkisebb korosztály Grassroots jelleg-
gel a mérkõzésjáték mellett koordinációs
és technikai feladatokat hajtott végre. A
nagyobb korosztályokban csak mérkõzé-
sek voltak, amelyek sportszerûen magas
színvonalon zajlottak.
A torna végén eredményt nem hirdettünk,
a játék volt a lényeg. Az összes játékos ka-
pott csokit a rendezõ sárszentmiklósi egye-
sülettõl, a legügyesebbeket oklevéllel is dí-
jaztuk. A következõ torna teremben lesz
Sárbogárdon 2013. december 14-én 9 óra-
kor.

Pajor László körzetvezetõ
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November 16., SZOMBAT
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Magyar gazda 6.25 A mi erdõnk
6.55 Család-barát Hétvége 9.00 Noé barátai 9.30 Zöld Tea 10.00 Vízitúra 10.30
Aranymetszés 11.30 KorTárs 12.00 Hírek 12.05 Az élõ örökség 12.25 Gyaloglás
Gulágföldön 13.15 100 kép a XX. századról 13.30 Erzsébet-tábor 13.55 A világörök-
ség kincsei 14.15 Találkozások Firenzében 14.45 28. SPAR Budapest Maraton,
2013 15.15 Újrakezdõk Ócsán 15.45 Egyszer volt, hol nem volt 16.30 Gasztroangyal
17.25 Boxutca 18.30 Szerencseszombat 18.45 Forma-1 20.30 Híradó 21.05 Sport-
hírek 21.20 Magyarország, szeretlek! 22.35 Transz-Szibéria 0.25 Bûnösök és
szentek
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.25 Míg a halál el nem választ 11.00
XXI. század – A legendák velünk élnek 11.30 Házon kívül 12.00 A la Car 12.30 4ütem
13.05 Gossip Girl – A pletykafészek 14.00 Kõgazdagok 15.00 A hõs legendája 15.55
Jóbarátok 16.30 Nick Furi – Zûrös csodaügynök 18.30 Híradó 18.55 Fókusz Plusz
20.00 X-Faktor 21.50 Az esemény 23.40 Penge
TV2: 6.00 Egzotikus Ázsia 6.25 TV2 Matiné 10.00 Monster High 10.45 Astro-világ
11.50 Kalandjárat 12.20 Babavilág 12.50 Tûsarok 13.20 Stílusvadász 13.50 Xena
14.50 A férjem védelmében 15.50 Két testvér 18.00 Tények 19.00 Aktív Extra 19.30
Zathura – Az ûrfogócska 21.35 Az utolsó erõd 0.10 Családi gubancok 2.20
Astro-világ 3.25 A férjem védelmében 4.15 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 Rádiókabaré 14.05 Világóra
14.35 A tudomány hangjai 15.00 Hírek 15.05 Idõt kérek 16.00 Szombat délután
17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.30 Népzene 19.07 Sportvilág
19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.05 Sportvilág 20.30 Aranyalap 20.50
Vers napról napra 21.04 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti
séta 23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Rádiókabaré 0.10 Éjszaka

November 17., VASÁRNAP
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Esély 5.55 Magyar gazda 6.25 Nemzeti nagyvizit
6.55 Család-barát Hétvége 9.00 Hét szentség 9.15 A sokszínû vallás 9.30 Evangéli-
kus magazin 9.55 Református ifjúsági mûsor 10.05 Zsinagógák 10.20 Katolikus kró-
nika 11.00 Katolikus mise 12.00 Hírek 12.05 Hétköznapi kifutó 12.35 Tûnt idõk mozi-
ja: A mozi aranykora 13.05 A jéghegy, amely elsüllyesztette a Titanicot 14.00 TS –
Sport7 14.30 Kém a jégen 15.25 Ace Ventura 2. – Hív a természet 17.00 Apósok ak-
cióban 18.40 Híradó 19.15 Sporthírek 19.30 Forma-1 22.15 A Lényeg 22.45 Az út
0.40 MüpArt-koncertek
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.10 Egészségkalauz 10.45 Teleshop
11.40 Gasztrotúra 12.10 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek 12.50 Tuti
gimi 13.45 X-Faktor 15.40 Jóbarátok 16.20 Támad a Mars! 18.30 Híradó 18.55 A
szállító 20.00 X-Faktor 21.10 Vundersön és Zuperszexi 22.40 Showder Klub 23.50
Portré 0.30 X-Faktor 1.40 Tengerparti fenegyerek
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2 Matiné 10.20 Astro-világ 11.25 Egészségmá-
nia 11.55 Stahl konyhája 12.25 Több mint testõr 12.55 Aktív Extra 13.25 Falforgatók
13.55 A kiválasztott – Az amerikai látnok 14.55 Békétlen békítõ 16.15.55 Zathura –
Az ûrfogócska 18.00 Tények 19.00 Napló 20.00 Kettõs játék 22.40 Tökéletes cél-
pont 1.05 A halászkirály legendája 3.30 Astro-világ 4.35 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasárnapi
újság 8.30 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 10.04 Görög katolikus szent liturgia közv.
11.05 Gondolat-Jel 12.00 Krónika 12.22 Sportvilág 12.30 Harminc perc alatt a Föld
körül 13.05 G7 – Gazdasági magazin 13.30 Nemzeti nagyvizit 14.05 Szonda 14.30
Oxigén 15.00 Hírek 15.05 Hangalbum 15.30 A Metró Klubtól a Szigetig 16.00 Vasár-
nap 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 21.59 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

November 18., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 A Lényeg 5.55 Ma reggel 9.00 A királyi ház titkai
10.10 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Napirend elõtt 12.55 Roma
magazin 13.25 Domovina 13.50 Magyarlakta – vidékek krónikája 14.45 Család csak
egy van 15.35 A múlt fogságában 16.25 Jövõ-Idõben 16.30 Híradó+ 16.45 Az élet
sava-borsa 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következõ! 19.30 Híradó 20.05
Sporthírek 20.20 Hacktion – Újratöltve 21.20 Kékfény 22.20 Az Este 22.50 Híradó
23.05 Aranymetszés 0.00 KorTárs 0.30 Család csak egy van 1.15 Rocca
parancsnok
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztroshow 12.40 Reflektor 13.00 Portré 13.35 Éj-
jel-nappal Budapest 14.50 Fókusz 15.20 Dél királynõje 16.20 A bosszú angyala
17.25 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 tudorok 0.55
Reflektor 1.10 Tengerparti fenegyerek
TV2: 6.00 Aktív 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 Té-
nyek 14.25 Aktív 14.50 Shopping királynõk 15.50 Családi titkok 16.50 Fogyj Réká-
val és Norbival! 16.55 Hal a tortán 18.00 Tények 19.15 Édes élet 20.25 Jóban-
Rosszban 21.30 NCIS 23.35 Fogyj Rékával és Norbival! 23.40 Én is menyasszony

vagyok 0.10 Elit egység 1.10 Tények 1.45 Aktív 2.10 Astro-világ 3.15 NCIS 4.05
Magyarország, jövünk! 4.10 Aktív Extra
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc
9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika
12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 Az evangélikus egyház fél-
órája 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 nap-
ra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.32 Rádiószínház 21.57 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

November 19., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 A királyi ház titkai
10.10 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Srpski ekran 12.55 Unser
Bildschirm 13.25 Vízitúra 13.55 Hacktion – Újratöltve 14.55 Család csak egy van
15.40 A múlt fogságában 16.30 Híradó+ 16.45 Az élet sava-borsa 17.30 Híradó
17.40 Ridikül 18.30 A következõ! 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Párizsi hely-
színelõk 21.15 King 22.00 Az Este 22.35 Híradó 22.50 Gyilkosság 23.35 II. Erzsébet
gyémántjubileuma 0.30 Család csak egy van 1.15 Rocca parancsnok
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztroshow 12.40 Reflektor 13.00 Brandmánia 13.35
Éjjel-nappal Budapest 14.50 Fókusz 15.20 Dél királynõje 16.20 A bosszú angyala
17.25 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 23.40 XXI. század – A le-
gendák velünk élnek 0.15 Reflektor 0.30 Hazudj, ha tudsz!
TV2: 6.00 Aktív 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 Té-
nyek 14.25 Aktív 14.50 Shopping királynõk 15.50 Családi titkok 16.50 Fogyj Réká-
val és Norbival! 16.55 Hal a tortán 18.00 Tények 19.15 Édes élet 20.25
Jóban-Rosszban 21.30 Tök alsó 2. – Európai turné 23.15 Fogyj Rékával és Norbival!
23.20 Zsaruvér 0.20 Tények 0.55 Aktív 1.20 Astro-világ 2.25 Perlasca: Egy igaz em-
ber története 4.35 Magyarország, jövünk! 4.40 Super Car
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc
9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika
12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház
félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Kabarémati-
né 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.54 Sportvilág
18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30
Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11 Belépõ – Kulturális maga-
zin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.32 Rádiószínház
21.57 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

November 20., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 A királyi ház titkai
10.10 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Hrvatska krónika 12.55
Ecranul nostru 13.25 Útravaló 13.40 Utcafront: Református lelkészek 1956-ról 13.50
Gasztroangyal 14.45 Család csak egy van 15.35 A múlt fogságában 16.25
Jövõ-Idõben 16.30 Híradó+ 16.45 Az élet sava-borsa 17.30 Híradó 17.40 Ridikül
18.30 A következõ! 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Retró kabaré 21.20 On The
Spot 22.15 Az Este 22.50 Híradó 23.05 Summa 23.35 Angi jelenti 0.05 Történetek a
nagyvilágból 0.35 Újrakezdõk Ócsán 1.00 Család csak egy van 1.50 Rocca parancs-
nok
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztroshow 12.40 Reflektor 13.00 A Muzsika TV be-
mutatja: Mi, muzsikus lelkek 13.35 Éjjel-nappal Budapest 14.50 Fókusz 15.20 Dél ki-
rálynõje 16.20 A bosszú angyala 17.25 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.15 Fó-
kusz 19.45 Éjjel-nappal Budapest 20.55 Barátok közt 21.35 Szulejmán 22.50 Házon
kívül 23.20 Reflektor 23.40 Vundersön és Zuperszexi 1.10 Tengerparti fenegyerek
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények 7.00 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 14.25 Aktív 14.50 Shopping királynõk 15.50 Családi titkok 16.50 Fogyj Ré-
kával és Norbival! 16.55 Hal a tortán 18.00 Tények 19.15 Édes élet 19.50 Skandi-
návlottó-sorsolás 20.25 Jóban-Rosszban 21.30 A búra alatt 22.40 Frizbi Hajdú Pé-
terrel 23.50 Fogyj Rékával és Norbival! 23.55 Ringer – A vér kötelez 0.55 Tények
1.30 Aktív 1.55 Astro-világ 3.00 A búra alatt 4.00 Magyarország, jövünk! 4.05
Babavilág
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc
9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika
12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A református egyház fél-
órája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Hangalbum
15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 17.54 Sportvilág
18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30
Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11 Belépõ – Kulturális maga-
zin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.32 Rádiószínház
21.57 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó
23.05 Sport 23.07 Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CE-
CÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁR-
SZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93
Mhz-es frekvencián, valamint az LRT-COM hálózatán a C7-es
csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.
November 15., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Oldozzátok ki, hogy tudjon járni 1.
rész (87p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Beszélgetés Újságh Tiborral
(~60p), Reformáció hete: Baráth Julianna elõadása (62p) 23.00 és 0.00
Lapszemle
November 16., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Teremlabdarúgás (40p)
13.00 Lapszemle 14.00 Beszélgetés Újságh Tiborral (~60p), Reformáció
hete: Baráth Julianna elõadása (62p) 18.00 Lapszemle 19.00 Interjú a
sáregresi fazekasokkal (ism. ~20p), Várdai István koncertje Budapesten
(ism. 90p), N. Kovács Zsolt Izlandon járt 1. rész (60p) 23.00 és 0.00 Lap-
szemle
November 17., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Beszélgetés Újságh Tiborral
(~60p), Reformáció hete: Baráth Julianna elõadása (62p) 13.00 Heti hír-
adó 14.00 Interjú a sáregresi fazekasokkal (ism. ~20p), Várdai István kon-
certje Budapesten (ism. 90p), N. Kovács Zsolt Izlandon járt 1. rész (60p)
18.00 Heti híradó 19.00 Oldozzátok ki, hogy tudjon járni 2. rész (87p) 23.00
és 0.00 Heti híradó
November 18., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Oldozzátok ki, hogy tudjon járni 2.
rész (87p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Kiállítás Nagylókon (30p), Ala-
pítványi bál a cecei iskolában (75p), Nyugdíjas-évforduló Sárbogárdon
(62p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
November 19., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Teremlabdarúgás (40p)
13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 40 éves cecei szolgálat (2x70p), N. Ko-
vács Zsolt Izlandon járt 2. rész (62p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
November 20., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Kiállítás Nagylókon (30p), Ala-
pítványi bál a cecei iskolában (75p), Nyugdíjas-évforduló Sárbogárdon
(62p) 13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport: Teremlabda-
rúgás (40p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
November 21., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Teremlabdarúgás (40p)
13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Oldozzátok ki, hogy tudjon járni 2. rész
(87p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lap-
szemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozás-
ról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szerep-
lõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Hirdetésfelvétel a Hírházban (Bogárd és Vidéke szerkesztõsége). Ha
gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. – 06 (40)
416 000, LRT-COM Kft. – 06 (40) 811 911.

November 21., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 A királyi ház titkai
10.10 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Slovenski utrinki 12.55 Al-
pok–Duna–Adria 13.25 Virágzó Magyarország: Kunhegyes 13.50 Életmûvész 14.45
Család csak egy van 15.35 A múlt fogságában 16.20 Híradó+ 16.35 Az élet sa-
va-borsa 17.20 Szerencsehíradó 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következõ!
19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Fábry 21.45 Munkaügyek – Irreality show
22.15 Az Este 22.50 Híradó 23.05 Nemzeti nagyvizit 23.35 Barangolások öt konti-
nensen 0.05 Szembesítés 1.00 Család csak egy van 1.45 Rocca parancsnok
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztroshow 12.40 Reflektor 13.00 EgészségKalauz
13.35 Éjjel-nappal Budapest 14.50 Fókusz 15.20 Dél királynõje 16.20 Csók és csata
17.25 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.15 Fókusz 19.45 Éjjel-nappal Budapest
20.55 Barátok közt 21.35 Életre-halálra 0.10 Brandmánia 0.50 Reflektor 1.05 A la
Car 1.45 Tengerparti fenegyerek
TV2: 6.00 Aktív 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
14.25 Aktív 14.50 Shopping királynõk 15.50 Családi titkok 16.50 Fogyj Rékával és
Norbival! 16.55 Hal a tortán 18.00 Tények 19.15 Édes élet 20.25 Jóban-Rosszban
21.30 Twister 23.45 Fogyj Rékával és Norbival! 23.50 Propaganda 0.50 Tények
1.25 Aktív 1.50 Astro-világ 2.55 Twister 4.45 Magyarország, jövünk! 4.50 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 13.30 A római katolikus egyház
félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Rádiókabaré
15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 17.54 Sportvilág
18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30
Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11 Belépõ – Kulturális maga-
zin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.32 Rádiószínház
21.57 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

November 22., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 A királyi ház titkai
10.10 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Roma kultúra 12.55 Esély
13.25 Virágzó Magyarország: Lajosmizse 13.50 Angi jelenti 14.20 Történetek a
nagyvilágból 14.50 Család csak egy van 15.35 A múlt fogságában 16.25 Jövõ-
Idõben 16.30 Híradó+ 16.45 Az élet sava-borsa 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A
következõ! 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.10 Boxutca Extra 20.25 Legenda
21.30 Életmûvész 22.25 Az Este 23.00 Híradó 23.15 Forma-1 1.00 Család csak egy
van 1.45 Rocca parancsnok
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztroshow 12.40 Reflektor 13.00 Gasztrotúra 13.35
Éjjel-nappal Budapest 14.50 Fókusz 15.20 Dél királynõje 16.20 Csók és csata 17.25
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 23.40 Kemény mo-
torosok 0.40 Reflektor 1.00 Gasztrotúra 1.30 4ütem
TV2: 6.00 Aktív 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 Té-
nyek 14.25 Aktív 14.50 Shopping királynõk 15.50 Családi titkok 16.50 Fogyj Réká-
val és Norbival! 16.55 Hal a tortán 18.00 Tények 19.15 Édes élet 20.25 Jóban-
Rosszban 21.25 Sztárban sztár 23.50 Fogyj Rékával és Norbival! 23.55 Briliáns el-
mék 0.55 Tények 1.30 Aktív 1.55 Astro-világ 3.00 Briliáns elmék 3.55 Magyaror-
szág, jövünk! 4.00 Alexandra Pódium
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc
9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika
12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A Hetednapi Adventista
Egyház félórája 14.05 Alma és fája 14.35 Regényes történelem 15.00 Krónika 15.10
Prémium Hely 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.54
Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért 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 21.57 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00
Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Alma és fája 23.30 Regényes történelem 0.10 Éjszaka

MÛSORA

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

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



Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826
Földlabdás luc- és ezüstfenyõk áron alul eladók. 06 (30) 548 4424
IKEA Beddinge kanapé, ami egy mozdulattal ággyá alakítható, kisebb hi-
bákkal eladó. Mérete 140 x 200. 06 30 951 3367
Veszélyes fák kivágását vállalom. 06 (20) 437 4869
Tûzifa-vásár! Cser hasított: 1950 Ft, akác kugli: 2280 Ft, hasított: 2380 Ft.
Vegyes tûzifa hasított: 2250 Ft. Ingyenes házhozszállítás! 06 (20) 406
9267
Sárszentmiklóson családi ház eladó. Irányár: 4 millió Ft. 06 (20) 2569 325
M6-os autópályán, Dunaújvárosnál OMV töltõállomás nõi-férfi munkaerõt
keres. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a sárbogárdi OMV-n.
Elõszálláson gazdálkodásra alkalmas nagy telekkel, sok fenyõfával, felújí-
tásra szoruló, de lakható állapotban levõ kis családi ház eladó. Irányár:
2,79 M Ft, telefon: 06 (30) 265 9487
Dunaújvárosban eladó egy napfényes, 2. emeleti, erkélyes, 1 szobás tég-
lalakás. Irányár: 3,99 M Ft, telefon: 06 (30) 265-9487.
Eladó megkímélt állapotú Robix 250T kerti traktor sok tartozékkal. 3 elõre
1 hátrameneti sebességfokozat, kivezetett teljesítmény leadó tengely
adapterekhez. Briggs &
Stratton Magnetron 8 lóerõs motor. Érdeklõdni. 06 (70) 379 3096, 06 (30)
535 6302 telefonszámokon lehet.
Albérlet kiadó Nagyhörcsökön a Dózsa utca 3. szám alatt. Szoba, konyha,
fürdõszoba, spájz, melléképületekkel, dupla garázzsal. 06 (70) 574 0688
(7953546)

Eladó 4 db Roadston 155/70/13-as téli gumi felnivel 50.000 Ft-ért. Érdek-
lõdni: 06 (20) 426 3643 (7953543)

Redõnyös. 06 (30) 966 8446 (7953539)

Tehermentes családi ház eladó Sárszentmiklóson Vasút utca 4. szám
alatt. 06 (70) 772 9510 (7953997)

Vegyes tüzelésû kazán 4 éves 27 KW eladó. Telefon: 06 (25) 460 445
(7953536)

18 HIRDETÉSEK 2013. november 14. Bogárd és Vidéke

FOGSORJAVÍTÁS 06 25 468 556, 06 70 382 8512

GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása 06 30 440 5790

MATEMATIKÁBÓL, FIZIKÁBÓL
érettségire FELKÉSZÍTÉST, KORREPETÁLÁST

(fõiskolásoknak is) vállal Faragó Zoltán középiskolai tanár
SÁRBOGÁRDON. 06 30 9718 038

Sárbogárd, Tompa Mihály utcában 2 szoba, konyha, fürdõszoba,
nappalis CSALÁDI HÁZ gáz- és vegyes tüzelésû kazánnal,

garázzsal, pincével ELADÓ. IRÁNYÁR: 4.950.000 FT.
Érdeklõdni: 06 20 566 1777

ÁDVENTI KÉZMÛVES VÁSÁRT RENDEZÜNK
a sárbogárdi mûvelõdési házban
2013. november 30-án, 8-12-ig.

Saját készítésû termékek, ajándékok, játékok készítõit várjuk.
Részvételi szándékát kérjük, jelezze
a 06 20 462 1682-es telefonszámon.

MELEG, KÖTÖTT PULÓVEREK, SZOKNYÁK, SÁLAK
érkeztek a hideggel együtt

AZ ULMER DIVATBA! (SPAR-ral szemben.)
UGYANITT ALKALMI RUHÁK!

MUNKALEHETÕSÉG!
FÉRFI MUNKAERÕT KERESÜNK SZÓRÓLAPOZÁSHOZ.

Rugalmas munkaidõ, fix havi kereset.
Érdeklõdni: 06 30 612 1480

AUTÓSZERELÕT vagy AUTÓVILLAMOSSÁGI SZERELÕT
keresünk Sárbogárdra. 06 20 342 6091

8,3 hektár, 231,4 aranykoronás
SZÁNTÓFÖLD IGARON ELADÓ.

06 30 9390585

FIATALOS, JOGOSÍTVÁNNYAL rendelkezõ hölgyet keresünk.
COSA NOSTRA PIZZÉRIA 06 70 542 6731

FOGSZABÁLYOZÁS MAGÁNRENDELÉS Sárbogárdon.
RENDEL: DR. CSULAK FRUZSINA

(fogorvos, fogszabályozó szakorvos).
Bejelentkezés: 06 25 461 997

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

APRÓHIRDETÉSEK

A Transzport Studium Kft.

„MEZÕGAZDASÁGI VEGYSZER
ÉS UNDORT KELTÕ ANYAGOK

SZÁLLÍTÁSA”
szaktanfolyami oktatást és hatósági vizsgát szervez

november 29-én mezõgazdasági vállalkozások,
vállalkozók, õstermelõk számára.

A tanfolyamra és a vizsgára jelentkezni személyesen lehet no-
vember 19-én 9 órától Sárbogárdon, a József Attila Mûvelõdé-
si Központban.
A jelentkezéshez szükséges személyi igazolvány, jogosítvány és
lakcímkártya.
A tanfolyam teljes díja 28.000 Ft.

Részletekkel kapcsolatosan érdeklõdni lehet
a 06 (30) 399 4090, 06 (30) 931 6904-es telefonszámon.
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SAJTÓKÖZLEMÉNY

BELTERÜLETI
VÍZRENDEZÉS CECÉN

2013. november 11.

Elkészültek a cecei belterületi vízren-
dezés munkálatai a Hunyadi és a Deák
Ferenc utcában. A beruházás összérté-
ke 103.229.592 forint, amelynek 90 szá-
zalékát finanszírozta a Nemzeti Fej-
lesztési Ügynökség.
Cece Önkormányzata 2012. év elején
nyújtott be pályázatot a Közép-dunántúli
Operatív Program keretein belül meg-
hirdetett, Helyi és térségi jelentõségû
vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója
tárgyú felhívásra a cecei Deák Ferenc ut-
ca jobb és bal oldalán 1124 folyóméter
hosszan, a Hunyadi utca mindkét olda-
lán teljes hosszúságban, mintegy 960 fo-
lyóméter hosszúságban belterületi víz-
elvezetõ árkok rekonstrukciójára.
A Közép-Dunántúli Regionális Fejleszté-
si Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
2012. november 8-án kelt támogató le-
velében értesítette az önkormányzatot,
hogy a benyújtott kérelmet támogatja, a
pályázat sikeres volt és 92.906.633 forint
vissza nem térítendõ támogatásban ré-
szesül. Az elnyert támogatás a teljes
projekt 90 %-a.
2013. január 25-én került aláírásra a tá-
mogatási szerzõdés „Belterületi vízren-
dezés Cecén” megnevezéssel az önkor-
mányzat és a KDRFÜ. között.
2013 januárjában kiírásra került a köz-
beszerzési eljárás, melynek eredménye-
ként 2013. március 6-án a Szegletkõ Ge-
nerál Kft.-t hirdette ki a képviselõ-testü-
let, mint a legalacsonyabb ajánlati árat
megajánlott ajánlattevõt az eljárás nyer-
tesének.
A kivitelezési munkálatok 2013. május
21-én vették kezdetüket.
A kivitelezés során elsõ ütemben a Hu-
nyadi utca készült el, majd a Deák Fe-
renc utca. A projekt hivatalos záró ren-
dezvényére 2013. október 18-án került
sor Cecén. A cecei Deák Ferenc utcában
1124 folyóméter hosszan, a Hunyadi utca
teljes hosszúságban, 960 folyóméter
hosszúságban a belterületi vízelvezetõ
árkok rekonstrukciója megvalósult.
További információ

Cece Nagyközség Önkormányzata

7013 Cece, Deák F. u. 13.

Tel.: 25/505-150

„Belterületi Vízrendezés Cecén”

Cím: Cece Nagyközség Önkormányzata, 7013
Cece, Deák Ferenc u. 13.

E-mail: polghiv@cece.hu

www.cece.hu

GÁZÖMLÉSEK
Két esetben is gázömlésnél kellett beavatkozniuk a sárbogárdi hivatásos tûzoltóknak és
a Fejér megyei katasztrófavédelmi mûveleti szolgálatnak november 6-án.
Az elsõ esetben Sárkeresztúron, a Széchenyi utca egyik üres telkén lévõ földgázcsonk
rongálódott meg. A gázszolgáltató szakemberei mûszerrel végzett mérést követõen
megállapították, hogy nincs gázszivárgás, de a földbõl kiálló csonkot le kell választani a
hálózatról. A tûzoltók a terület biztosításához és a sérült vezetékszakasz feltárásához
nyújtottak segítséget.
A második eset helyszíne a 63-as számú fõút Cece belterületén lévõ szakasza volt. Talaj-
szint alatt, munkagéppel végzett csatornaépítési munka közben sértettek meg egy föld-
gázvezetéket. A katasztrófavédelmi mûveleti szolgálat mentésvezetõje biztonsági okok-
ból a gázömlés kétszáz méteres körzetében elrendelte a terület zárását, amely természe-
tesen érintette a 63-as utat is. A gázszolgáltató munkatársai a vezetéket kiszakaszolták,
ezzel megszûnt a veszélyhelyzet. A forgalmat a rendõrség irányította, személyi sérülés
nem történt. Lakosság kitelepítésére egyik esetben sem volt szükség.
Megsérült egy földgázvezeték Cecén, az Árpád utca és Kossuth Lajos utca keresztezõdé-
sében, ahol a Fejér megyei katasztrófavédelemi mobil labor és mûveleti szolgálat, vala-
mint a sárbogárdi hivatásos tûzoltók is beavatkoztak november 7-én, nem sokkal délután
fél négy elõtt.
A baleset földmunkavégzés közben történt, amelynek eredményeként a 63 mm átmérõ-
jû és 4 bar nyomású vezeték megsérült, és földgázömlés alakult ki. A mentésvezetõ a sé-
rült vezetékszakasz 500 m-es körzetében elrendelte a lakosság kitelepítését és a forga-
lom korlátozását, a mobil labor pedig mûszeres mérésekkel végzett felderítést. A hiba el-
hárítása csak a vezeték elzárását és a rendszer kiürülését követõen kezdõdhetett meg,
amely idõtartam alatt szünetelt a gázszolgáltatás Cece, Vajta, Pusztaegres és Sáregres
településeken. A veszélyhelyzet elmúltával és a hiba kijavítása után délután fél hatra a la-
kók visszatérhettek otthonaikba, és a gázszolgáltatás is helyreállt. A kitelepítésben és a
forgalomirányításban a rendõrség nyújtott segítséget, személyi sérülés nem történt.

ÁTSZAKÍTOTTA A KORLÁTOT

Egy személyautó Aba közelében letért a 63-as útról és a Sárvíz-csatorna felett lévõ híd
korlátját átszakítva a csatornába hajtott november 10-én az esti órákban. A segítségnyúj-
tásra érkezõ Fejér megyei katasztrófavédelmi mûveleti szolgálat és a sárbogárdi hivatá-
sos tûzoltók kiérkezésekor az autó vezetõjét könnyû sérülésekkel a mentõben ápolták,
ezt követõen pedig kórházba szállították. A tûzoltók mentõkötéllel biztosították magu-
kat, így vizsgálták át az autó közelében lévõ csatornaszakaszt, azonban szerencsére nem
találtak további sérülteket. Az autó kiemeléséhez a Székesfehérvári Hivatásos Tûzol-
tó-parancsnokság autódarujára volt szükség. A balesetet szenvedett gépjármû áram-
talanítására csak a daruzási mûvelet elvégzése után volt lehetõség.
Fotó: katasztrófavédelem.

Farkas-Bozsik Gábor tûzoltó százados, megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

A KATASZTRÓFAVÉDELEM
HÍREI



20 ISKOLA / HIRDETÉSEK 2013. november 14. Bogárd és Vidéke

Mészöly-hírek
Kiállítás-megnyitón

2013. november 8-án a sárbogárdi mûvelõdési házban a Csoda-
csipke c. kiállítás megnyitóján vettek részt a mészölyös diákok.
Verssel, furulyabemutatóval tették színesebbé a délutánt. Asbóth
András, Deák Máté, Rácz Evelin 5. osztályos tanulók verset sza-
valtak; Kovács Réka, Aranyos Nelli, Aranyos Lilla, Sándor Flóra
(3. a) és Szénási Benedek (4. b) furulyán mutatták be kis mûsoru-
kat ezen a szép délutánon. Felkészítõ tanáraik: Kecskés Andrea,
Szénásiné Szabó Mariann.

Siker a helyismereti vetélkedõn

2013. november 8-án a Sárbogárdi Múzeum Egyesület szervezé-
sében rendezték meg a „Sárbogárd, ismered?” c. helytörténeti
verseny 2. fordulóját, melyen a 7-8. osztályos tanulók mérték
össze tudásukat. A Mészöly Géza Általános Iskola két csapata is-
mét szép sikereket ért el, hiszen elhoztuk az 1. és 5. helyezést,
melyre nagyon büszkék vagyunk. Az 1. helyen végzett csapat tag-
jai: Gál Kinga, Gyõri Dóra, Husvéth Tamás, Gili Szilárd 8. a osz-
tályos tanulók, 5. helyezett lett Kõmives Melinda, Szántó Karina,
Kiss Zsófia, Horváth Anita 8. b osztályos tanulók. Felkészítõ ta-
náruk: Szénásiné Szabó Mariann.

Úszunk a boldogságban

Iskolánk fennállása óta nem fordult még elõ, hogy évfolyamok ve-
hetnek részt ingyenes úszásoktatásban. Ez a régóta dédelgetett
álmunk ebben a tanévben megvalósult.
Évek óta szervezem iskolánkban az úszást, sajnos csak kis csapat
tudott rajta részt venni – anyagi okok miatt –, de annál nagyobb

lelkesedéssel, örömmel jártak. Most nagy boldogság tölt el, hogy
sokkal több diáknak van lehetõsége úszni tanulni, hiszen az 5-6.
évfolyam tanulói a testnevelés órák keretén belül a tanév végéig
járhatnak úszni Dunaújvárosba térítésmentesen. A szülõk és a
diákok visszajelzése is nagyon pozitív.
A 3-4. évfolyam tanulóinak oktatása még szervezés alatt, õk ké-
sõbb kezdik meg az úszástanulást.
A diákok már nagyon izgatottan várták a foglalkozásokat. Voltak,
akik azért, mert már tudtak valamennyire úszni, és alig várták,
hogy újra csobbanhassanak, voltak azonban olyan diákok is, akik
nagyon féltek attól, hogyan fognak megtanulni úszni.
Három csoportot alakítottak ki az oktatók: egy kezdõ, egy haladó
és a már úszni tudók csoportját. Mindenki a maga szintjének meg-
felelõen kezdte a tanulást. A kezdõk kicsit ellenálltak, de a foglal-
kozás végére sikerült a kitûzött feladatot végrehajtaniuk. Jó volt
látni a sok úszó nebulót, milyen akarással és elszántsággal igye-
keztek megvalósítani az oktatók utasításait. A foglalkozás végén
vacogva bár, de boldog arccal jöttek ki a vízbõl.
Ezért érdemes küzdeni, harcolni, hogy másoknak örömet okoz-
zunk!
Kifogtam egy aranyhalat, egy kívánságomat már teljesítette. Még
van kettõ. Azt hiszem, azt fogom kívánni, hogy legyen Sárbogárd-
nak tanuszodája, vagy egy strandja, ahol lehet oktatni is. Úgy gon-
dolom, ezzel nemcsak az én kívánságom teljesülne, hanem a
sárbogárdi lakosoké is.

Természetesen ez a nagy öröm nem lenne, ha a Klebelsberg Inté-
zet nem egyezett volna bele az úszásoktatás elindításába, illetve
iskolánk vezetése nem harcolt volna a megvalósításért.
Úgy gondolom, jár a nagy köszönet a diákok és magam nevében
is. Mindent megteszünk azért, hogy helytálljunk, és minél jobban
megtanuljanak a gyerekek úszni. Megbecsüljük, amit kaptunk.
KÖSZÖNJÜK SZÉPEN!

Varsányi Erzsébet, MGÁI-testnevelõ


